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 وتقديرشكر 
 يب بعده، وبعد...اغبمد هلل وحده والصبلة والسبلـ على من ال ن

جهاد تكللت بإقباز ىذه الدراسة، كبمد اهلل عز وجل على نعمتو اليت من هبا علينا فهو إبعد رحلة حبث وجهد و 

رزولت عمروين حورية" ؼبا قدمتو لنا ارات الشكر والتقدير للدكتورة "تالعلي القدير، كما ال يسعنا إال أف لبص بأظبى عب

 الرحلة ىذه يفا رافقتن فقد الدراسة، ىذه على بإشرافها تناأسعد اليتو  ز ىذه الرسالة.من جهد ونصح ومعرفة طيلة اقبا

يعجز  ما علمها من اومنحتن اؼبفيدة، وتوجيهاهتا السديدة، بإرشاداهتا ناعل وجادت وقتها، من الكثَت اومنحتن العلمية،

 .اعبزاء خَت ناع اهلل فجازاىا مكافئتها، عن نامثل

ساتذتنا أسهم يف تقدًن يد العوف لنا إلسباـ ىذه الدراسة، ولبص بالذكر ألكل من  واالمتناف بالشكر أتقدـ كما

خص بالشكر رئيس أو ورقلة.  -علم النفس اؼبرضي اؼبؤسسايت جبامعة قاصدي مرباح عضاء عبنة تكوين دفعاتأالكراـ 

 مد سليم طبيس"الدكتور "ؿبورئيس قسم علم النفس  يب مولود"أع الدكتور "عبد الفتاح و اؼبشر 

 كما لن أنسى أف أشكر أعضاء عبنة اؼبناقشة كل بإظبو

 صعب، وتعبيد كل تذليل سبيل يف عاىن  فقد أسريت فاألخص بالشكر زوجي الدكتور "خطارة ؿبمد" فرادأأما 

 واغبب. واالعتزاز التقدير مٍت فلو درب، كل

حيانا يف أنا ىذه ونورا يضيئ الظلمة اليت كانت تقف ذل الذين كانوا عونا لنا يف دراستإكما نتقدـ بالشكر اعبزيل 

 ، ولبص بالشكر ؼبسؤورل مديريات التكوين اؼبهٍت؛ واؼبًتبصُت الذين شاركوا يف البحث.طريقنا

 نا وقدموا لنا اؼبساعدات والتسهيبلت واؼبعلومات، فلهم منا كل الشكر.بذل من زرعوا التفاؤؿ يف در إ



 
 

ذل ما إتسٌت لنا ذكرىم، فلوال وجودىم ؼبا أحسسنا دبتعة العمل وحبلوتو، وؼبا وصلنا رل كل من دل يإذل كل ىؤالء و إ

 وصلنا اليو فلهم منا كل الشكر... 



 
 

 إهداء

 وأعانتني بالصموات والدعوات، إلى  من ربتني وأنارت دربي  إلى
أغمى إنسان في هذا  لىإحقها،  من ال يمكن لمكممات أن توفي

 الحبيبة يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم الوجود
 أبي العزيز لى من ال يمكن لمكممات أن توفي حقهإ

ن لم يكن كل الفضل في نجاحي إلى من كان له الفضل الكبير إ
 "طارة محمد"خالدكتور  ورفيق دربي زوجي

 أكبادي كل باسمه لى فمذات إ
 راضية براهيم والغالية عمى قمبيإخي العزيز أ :فراد عائمتيألى كل إ

 كل باسمه وخاالتي خواليأ لىإ 
2104الزمالء األعزاء وبالخصوص دفعة إلى كل   

 إلى كل من سقط من قممي سهوا
 

 



 
 

 ممخص الدراسة: 

اىتمت الدراسة اغبالية بإحدى اؼبشكبلت العويصة اليت تعيشها مؤسسات التكوين اؼبهٍت والتمهُت، وىي مشكلة اؽبدر الًتبوي بُت 

 قُت بالتكوين اؼبهٍت، وتتمحور ىذه الدراسة حوؿ التساؤالت التالية:اؼبًتبصُت اؼبلتح

 ؟صُتما ىي عوامل اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت من وجهة نظر اؼبًتب

 وتتفرع منو التساؤالت التالية:

 ًتبصُت؟العوامل الفردية واؼبؤسساتية للهدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت من وجهة نظر اؼب أىمما ىي  -

مبط  تبعا ؼبتغَت السن واعبنس،دبؤسسات التكوين اؼبهٍت "الفردية واؼبؤسساتية" الًتبوي بُت عوامل اؽبدر ىل ىناؾ اختبلؼ  -

 ؟والتفاعل بينهم مستوى التكوين والتقسيم االقليمي التكوين،

حية األداة طبقت ىذه الدراسة على ىذه التساؤالت، وبعد التأكد من صبل ثة اؼبنهج االستكشايف لئلجابة عناستخدمت الباح

تكوين مهٍت وسبهُت، موزعة على واليات اعبنوب الشرقي اعبزائري، ومت اختيارىا  ة( مؤسس47( مًتبصا من )729عينة متكونة من )

 بالطريقة العنقودية متعددة اؼبراحل، فتوصلت ىذه الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج وىي:

بواليات اعبنوب  من وجهة نظر عينة من اؼبًتبصُتدبؤسسات التكوين اؼبهٍت اؽبدر الًتبوي  سبكنت الدراسة من ترتيب عوامل -

 ، وكاف الًتتيب حسب األنبية كاآليت:الشرقي اعبزائري

عوامل مؤسساتية كانت ىي األكثر تأثَتا على اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت مقارنة مع العوامل الفردية، حيث مت  - أ

 مل يف ىذا البعد من األكثر أنبية إذل أقل أنبية كاآليت:ترتيب العوا

 العوامل تنظيمية: ويف ىذا العامل فقد كانت العوامل اؼبتعلقة بالتكوين ىي األكثر أنبية ويليها العوامل اؼبتعلقة بالنظاـ الداخلي. -

 كثر أنبية ويليها العوامل اؼبتعلقة  باؼبنهاج.العوامل البيداغوجية: ويف ىذا العامل فقد كانت العوامل اؼبتعلقة باألستاذ ىي األ  -

صُت، العوامل الفردية احتلت اؼبرتبة الثانية بعد العوامل اؼبؤسساتية يف تفسَت اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت من وجهة نظر اؼبًتب - ب

 حيث مت ترتيب العوامل يف ىذا البعد من األكثر أنبية إذل األقل أنبية كاآليت:



 
 

ل الشخصية: ويف ىذا العامل فقد كانت العوامل اؼبتعلقة بالصحة النفسية ىي األكثر أنبية ويليها العوامل اؼبتعلقة بالنظاـ العوام  -

 اؼبتعلقة بالصحة اعبسدية.

 العوامل االجتماعية: ويف ىذا العامل فقد كانت العوامل الثقافية ىي األكثر أنبية ويليها العوامل األسرية.  -

دبؤسسات التكوين اؼبهٍت "الفردية الًتبوي بُت عوامل اؽبدر ختبلؼ يت توصلت إليها الدراسة بالنسبة لبلأما النتائج ال

 والتفاعل بينهم فكانت كالتارل: مستوى التكوين والتقسيم االقليمي مبط التكوين، تبعا ؼبتغَت السن واعبنس،واؼبؤسساتية" 

 –ورقلة  –بالبعد الفردي واؼبؤسسايت باختبلؼ التوزيع  اإلقليمي " غرداية  ر الًتبوي اؼبتعلقةدال يوجد اختبلؼ يف عوامل اؽب  -

 .الوادي"

عوامل يف يوجد اختبلؼ يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد الفردي باختبلؼ اعبنس لصاحل اإلناث كما أنو يوجد اختبلؼ  -

 .اؽبدر اؼبتعلقة بالبعد اؼبؤسساتية لصاحل اإلناث

يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد الفردي واؼبؤسسايت باختبلؼ سن اؼبًتبص، أي أف أفراد العينة باختبلؼ  ال يوجد اختبلؼ  -

نو ال يؤثر متغَت العمر على عوامل اؽبدر الًتبوي دبؤسسات أر الًتبوي، وىذا معناه  يتهم لعوامل اؽبدؤ سنهم دل ىبتلفوا يف ر 

 التكوين اؼبهٍت.

 .مل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد الفردي بُت أمباط التكوين لصاحل مبط التمهُتيوجد اختبلؼ يف عوا  -

 ال يوجد اختبلؼ يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد اؼبؤسسايت باختبلؼ مبط تكوين اؼبًتبص.  -

 مستويات التكوين.ال يوجد اختبلؼ يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت باختبلؼ   -

 أما بالنسبة للتفاعل بُت اؼبتغَتات فقد كانت جل التفاعبلت غَت دالة إال البعض منها، حيث أثبتت الدراسة أنو:

صوف األكرب اؼبًتب الفردية لصاحل ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اإلقليم، اؼبستوى، السن( يف عوامل اؽبدر الًتبويأيوجد  -

 .غردايةية وال ( سنة يف18من )



 
 

واؼبؤسساتية  داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اإلقليم، اعبنس، اؼبستوى، النمط( يف عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية ثرأيوجد  -

 .من اؼبستوى الثالث من مبط التكوين عن طريق التمهُت من والية غرداية اتاؼبًتبصلصاحل 

واؼبؤسساتية لصاحل مًتبصات  ستوى( يف عوامل اؽبدر الًتبوي الفرديةداؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اعبنس، اؼب ثرايوجد   -

 .اؼبستوى الثالث

اؼبًتبصوف ذكور لصاحل  ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اعبنس، اؼبستوى، السن( يف عوامل اؽبدر الًتبوي الفرديةأيوجد   -

 .( سنة18اؼبستوى الثالث األصغر من )

اؼبًتبصوف ذكور  لصاحل اؼبتغَتات )اعبنس، اؼبستوى، السن( يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبؤسساتية ثر داؿ إحصائيا لتفاعلأيوجد  -

 .( سنة18اؼبستوى الرابع األكرب من )

اؼبًتبصوف من اؼبستوى لصاحل  ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اؼبستوى، النمط( يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبؤسساتيةأيوجد  -

 .قاميإالرابع مبط 

اؼبًتبصوف من لصاحل  ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اؼبستوى، النمط، السن( يف عوامل اؽبدر الًتبوي الفرديةأيوجد  -

 .( سنة18اؼبستوى الثالث مبط سبهُت األكرب من )

اؼبًتبصوف من حل لصا ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اؼبستوى، النمط، السن( يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبؤسساتيةأوجد ي -

 .( سنة18كرب من )قامي من األاؼبستوى الرابع من النمط اإل

وقد نوقشت ىذه النتائج يف ضوء الدراسات السابقة وما جاء يف اعبانب النظري ؽبذه الدراسة، ويف األخَت مت وضع بعض 

 التوصيات واؼبقًتحات اؼبوجهة للمعنيُت باألمر.  

 الكلمات المفتاحية:

 الجنوب الشرقي الجزائري –المتربص –التكوين المهني  -ر التربوي الهد –عوامل 



 
 

Abstract:  

        The present study aimed at investigating the problem of educational wastage among the 

trainees enrolled in vocational training. The study attempted to answer the following main 

research question:  

What are the educational wastage factors embedded in vocational training institutions from 

the perspectives of the trainees? 

In order to answer this main research question, the study tried to answer the following research 

questions: 

1. What are the significant individual and institutional factors of educational wastage at 

vocational training institutions from the perspectives of the trainees? 

2. Are there any differences between individual and institutional factors of educational 

wastage at vocational training institutions according to the variables of age, gender, type of 

training, and regional distribution? 

   The study employed the exploratory approach to answer these questions. Data collection was 

carried out by means of a questionnaire that has been administered to a sample consisting of 

(729) trainees, selected by Multistage Cluster Random Sampling, at (47) vocational training 

institutionslocated in the states of the south-east of Algeria. 

The study has reached the following results: 

1. The theoretical paradigm of educational wastage factors at vocational training institutions 

enjoys Confirmatory Factor Validity, which indicates the validity of the theoretical paradigm, and 

its consistency to the sample data. 

2.  The study identified the educational wastage factors at vocational training institutions 

from the perspectives of the trainees the states of the south-east of Algeria. According to their 

importance, these factors were as follows: 

A. The institutional factors were the most influential on educational wastage at vocational 

training institutions compared to individual factors. The factors of this dimensionhave been 

arranged in a descending order according to their importance as follows: 

- Organizational factors: factors related to training came first in importance, followed by 

factors related to internal rules of procedure. 



 
 

-  Pedagogical factors: these related to the instructor were the most important followed by 

factors related to the curriculum. 

B. The individual factors ranked at second place after institutional factors in 

explainingeducational wastage at vocational training institutions from the perspectives of the 

trainees. The factors of this dimensionhave been arranged in a descending order according to 

their importance as follows: 

- Personal factors: in this dimension, factors related to mental health were the most 

influential, followed by factors related to physical health. 

-  Social factors: in this dimension, cultural factors were the most influential, 

followed by family factors. 

- There is no significant difference in the individual and institutional factors of 

educational wastage at vocational training institutions according to the variable of 

regional location (Ghardaia - Ouargla - the valley). 

- There are significant differences in the individual factors and institutional factors 

of educational wastage at vocational training institutions according to the variable 

of gender in favor of females. 

- There is no significant difference in the individual and institutional factors of 

educational wastage at vocational training institutions according to the variable of 

age; is the respondents, with various ages, did not differ in their vision of 

educational wastage factors, which means that the age variable has no effect on 

factors of educational wastage at vocational training institutions. 

- There are significant differences in the individual factors of educational wastage at 

vocational training institutions according to the variable of type of training in 

favor of apprenticeship. 

- There is no significant difference in the institutional factors of educational wastage 

at vocational training institutions according to the variable of types of training. 

- There is no significant difference in the individual and institutional factors of 

educational wastage at vocational training institutions according to the variable of  

levels of training. 



 
 

      For the interaction among variables, the results revealed that the majority of the interactions 

have been insignificant except for the following: 

- There is a statistically significant effect of the interaction among the variables of (region, 

level, age) on the individual educational wastage factors in favor of the adult trainees 

(older than 18 years) in Ghardaia. 

- There is a statistically significant effect of the interaction among the variables of (region, 

gender, level, type of training) on the individual as well as institutional educational 

wastage factors in favor of the third level female trainees at training via apprenticeship in 

Ghardaia. 

- There is a statistically significant effect of the interaction among the variables of ( gender, 

level) on the individual as well as institutional educational wastage factors in favor of the 

third level female trainees. 

- There is a statistically significant effect of the interaction among the variables of (region, 

level, age) on the individual educational wastage factors in favor of the third level male 

trainees (younger than 18 years) in Ghardaia. 

- There is a statistically significant effect of the interaction among the variables of (region, 

level, age) on the institutional educational wastage factors in favor of the fourth level 

male trainees (older than 18 years). 

- There is a statistically significant effect of the interaction among the variables of (level, 

type of training) on the institutional educational wastage factors in favor of the fourth 

level male trainees at training via apprenticeship. 



 
 

- There is a statistically significant effect of the interaction among the variables of (level, 

type of training, age) on the individual educational wastage factors in favor of the third 

level male trainees (older than 18 years) at training via apprenticeship. 

- There is a statistically significant effect of the interaction among the variables of (level, 

type of training, age) on the institutional educational wastage factors in favor of the fourth 

level male trainees (older than 18 years) at training via apprenticeship. 

      The results have been discussed in light of previous related studies as well as the 

theoretical framework of the study. The study concluded with presenting recommendations 

and suggestions for future research. 

Keywords: Factors - educational wastage - vocational training - trainnes- south-east Algeria 
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 مقدمة:

وعة من العربية خاصة واليت صاحبتها ؾبماجملتمعات ف التطور العلمي والتكنولوجي السريع الذي عرفتو ؾبتمعات العادل كافة و إ

حيث أف ىذا القطاع يبثل بناءا من  ا قطاع التكوين اؼبهٍت والتمهُت؛؛ ومن بينهمست قطاعات عديدة التغَتات واؼبستجدات اؼبتنوعة اليت

جملاالت؛ وىذا للمجتمع ويعترب ركيزة من الركائز اليت يقـو عليها يف ربقيق التوازف واالستقرار واألمن والتقدـ واالزدىار يف صبيع ا ةالبنية اؼبكون

الذي تطمح إليو كل الدوؿ، وذلك من أجل إمباء مؤسساهتا واغبصوؿ على موارد بشػرية؛ وتوفَت يد عاملة مؤىلػة وذات كفػاءة؛ تساعدىا 

 على النهوض باقتصاديات مؤسسات الدولة.

عبهد والعناية صار التكوين اؼبهٍت اليـو قطاع سابقا قطاعا يضم الفاشلُت واؼبتسربُت من نظاـ التعليم، وبكثَت من االىذا فقد كاف 

 رافدا مهما ال يبكن التخلي عنو؛ نظرا ؼبا يوفره من فرص الستيعاب اؼبتسربُت من النظاـ التعليمي، إذل جانب تأىيل العماؿ وـبتلف فئات

، قصد مزاولة مهنة أو حرفة اجملتمع، وصار يستقطب آالؼ الشباب الراغبُت يف اغبصوؿ على شهادات مهنية تؤىلهم لدخوؿ سوؽ الشغل

 معينة.

فأصبح قطاع التكوين اؼبهٍت والتمهُت يعترب من أىم اؼبوضوعات اليت يهتم هبا كثَتا، وذلك من خبلؿ ربليل قدرات الفرد الفنية 

عمل، فاحتل التكوين اؼبهٍت مستويات األداء والفعالية اؼبطلوبة يف ال من أف ىذه القدرات كافية لتحقيق والعلمية والعملية والسلوكية، للتأكد

يعاب مكانة كبَتة يف سياسة كل دوؿ العادل دبا فيها الدولة اعبزائرية، وال يبكن التخلي عنو وال االستهتار بو نظرا ؼبا يوفره من فرص الست

اغبُت يف اغبصوؿ على اؼبًتسبُت من النظاـ التعليمي، إذل جانب تأىيل العماؿ وـبتلف فئات اجملتمع، وصار يستقطب آالؼ الشباب الر 

نو اجملاؿ األمثل أاؼبيادين اغبرفية واؼبهنية، كما شهادات مهنية تؤىلهم للدخوؿ إذل عادل الشغل، فهو يعد ؾباؿ لكسب اػبربة واؼبعرفة يف 

م ليعيشوا حياة للمًتبص الذي يبلك مهارات يدوية؛ فمن بُت أىداؼ التكوين اؼبهٍت إعطاء فرصة ؼبن دل يسعفهم اغبظ يف مواصلة تعليمه

 أفضل.
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تطوير قدرات اؼبًتبص الفنية والسلوكية؛ والتقنية واليت تؤىلو  واضيع اؽبامة اليت تبحث عن كيفيةوهبذا أصبح التكوين اؼبهٍت من اؼب

اإلنتاج بآرائو واقًتاحاتو؛ عنصرا منسجمة مع ذاتو وؾبتمعو؛ يساىم يف تطور  الكي يكوف عنصرا فعاال يف بيئة العمل؛ عنصرا مشارك

 وزيادتو؛ ويتفاعل مع األىداؼ التنظيمية للمؤسسة التكوينية.

عترب الركيزة األساسية والثروة اغبقيقية اليت يبكن االعتماد عليها للوصوؿ إذل القمة، واعبزائر اؼبؤسسات ي ىذهاؼبًتبص يف وهبذا فإف 

لها لبلستقبلؿ وربررىا من اؼبستعمر، وبذلت يف ذلك الكثَت من كغَتىا من دوؿ العادل سعت إذل نشر التكوين والتعليم اؼبهنيُت منذ ني

 اعبهود والطاقات للنهوض هبذا قطاع، وأولت الدولة اىتماما كبَتا بو؛ وحاولت خبلؿ فًتات متعاقبة النهوض بو وربقيق اؽبدؼ منو.

ازدىار الدولة، ومؤسسات التكوين والتقدـ و االقتصادية  يعترب ىذا اؼبًتبص رأس اؼباؿ البشري للدولة، فهو عامل مهم يف التنميةو 

فيصبح قادرا على ربويل الثروات وخلق األفكار اليت تساعد على االستغبلؿ  اؼبهٍت والتمهُت ىي اليت تعمل على تكوينو وتنميتو وتطويره،

قى عصب اإلنتاج الرئيسي مهما تقدمت األمثل للموارد، فاؼبًتبص بفكره وإمكاناتو، يعترب من أىم العناصر اإلنتاجية الفعالة؛ بل إنو يب

واالجتماعية، وىذا ألف اؼبتكوف  االقتصاديةسبق وتواكب أي برنامج للتنمية أساليبو الفنية، ولذلك فقد أصبحت تنمية اإلنساف ضرورة ت

ينو، فهو يعترب أىم يتمتع بطاقات ذىنية وقدرات فكرية بإمكاهنا أف تتحوؿ إذل عنصر فعػاؿ يف اؼبؤسسات إذا أحسن استغبللو وتكو 

 الدافعػة لنجاح اجملتمع وتطوره. العناصر اليت تتشكل منهػا القػوة 

ولكن رغم ما خصص لعملية التكوين يف مؤسسات التكوين والتعليم اؼبهٍت، ورغم ؿباولتها لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة منها؛ واليت  

ربقيق التوافق بُت  والهبب أ ولكي كبقق ىذا اؽبدؼ؛كتماؿ تكوينهم، احملافظة على اؼبًتبصُت اؼبسجلُت يف اؼبؤسسة حىت ا كاف أنبها 

هبب أف تكوف العبلقات اليت مت ربديدىا بُت الطرفُت René( "2012 ،)" روينكما ذكر و اؼبؤسسة التكوينية واؼبًتبص، من أىداؼ كل 

بلقة بُت لكن الع ،الوقت وجود نوع من استقرار فيها"اؼبؤسسة واؼبًتبص" ذات تأثَت مزدوج، وذلك من خبلؿ وجود عبلقة بينهما ويف نفس 

 فيصعب ربقيق ىذا التوافق. اؼبؤسسة واؼبًتبص معقدة

عاين من ؾبموعة من اؼبشاكل ومعيقات، ربوؿ دوف ربقيق ت تباتمضطربة، و ا جعل اؼبؤسسة التكوينية مريضة و وعدـ التوافق ىذ

ًتبوي، اؼبتجسدة يف رسوب وتسرب اؼبًتبصُت، وتعترب ىذه الظاىرة واقعا معاشا يف اؼبعيقات واؼبشكبلت ظاىرة اؽبدر ال بُتأىدافو؛ ومن 
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من تطورات عديدة يف شىت اجملاالت )اؽبيكلية، التكوين اؼبهٍت والتمهُت ورغم ما يشهده القطاع  ،مؤسسات التكوين والتعليم اؼبهٍت باعبزائر

واضحة وؿبددة األىداؼ من أجل  إسًتاتيجيةومتو التكوينية والعمل على وضع تفرض عليو إعادة النظر يف منظ التكنولوجية، اإلدارية(؛

بلحظ يف مؤسسات اؼبجل القضاء أو التقليل من اؽبدر الًتبوي فيو، فأداؼ اليت وجد من أجلها، وذلك من الوصوؿ إذل ربقيق األى

 بُت اؼبؤسسة التكوينيةياضطراب العبلقة  يبُتل انتهائو، وىذا التكوين اؼبهٍت والتمهُت أف عدد كبَت من اؼبًتبصُت يًتكوف مقاعد التكوين قب

 /يعٍت اضطراب اؼبؤسسةو واؼبًتبص، 

الضوء على مؤسسات التكوين اؼبهٍت اليت تقـو بإعداد وتأىيل قوى عاملة وطنية، وذلك لسد  وجاءت الدراسة اغبالية لتسليط

ؽبدر الًتبوي؛ هبعلنا نقـو بوضع تعليمات وقوانُت تناسب اؼبًتبصُت وتتوافق فمعرفة عوامل ا حاجيات القطاع اػباص والعاـ على حد سواء،

 مع متطلباهتم، وىي تعترب خطوة مهمة جدا يف سبيل إزاحة العراقيل اليت ربوؿ دوف أف وبقق ىذا القطاع أىدافو.

  عبانب اؼبيداين.يف ا فصلُتنظري؛ يف اعبانب ال فصلُتفصوؿ؛  أربعةولتحقيق ىذا اؼببتغى قسمت الدراسة إذل 

 وقد تناوؿ الفصل األوؿ؛ مشكلة الدراسة؛ أنبية الدراسة؛ أىػداؼ الدراسة، ربديد اؼبفاىيم اإلجرائية للدراسة. -

 .اعبزائرفبو ، وتنظيمو، واؽبدر الًتبوي أما الفصل الثاين؛ فيتطرؽ إذل التكوين اؼبهٍت، مفهومو، أمباطو، مؤسساتو -

عاعبنا فيو منهج الدراسة؛ ميداهنا؛ ؾبتمعها؛ وعينتها،  إلجراءات اؼبنهجية للدراسة؛ حيثاأما الفصل الثالث؛ فتطرؽ إذل  -

التحليل العاملي  وحاولنا من خبلؿ باإلضافة إذل الدراسة االستطبلعية؛ وإجراءات الدراسة األساسية؛ واألساليب اإلحصائية اؼبستعملة.

 ًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت إف كاف يتمتع بدالالت الصدؽ العاملي التوكيدي.النموذج النظري لعوامل اؽبدر ال التأكد من التوكيدي

الفصل اػبامس؛ وكاف قد تعرض إذل ربليل الكمي والكيفي لبيانات الدراسة ويأيت ىذا الفصل لنحاوؿ فيو اإلجابة على تساؤالت   -

ل البيانات اؼبتحصل عليها من استجابات أفراد العينة اليت طرحت يف ىذه الدراسة، ولقد سبحور ىذا الفصل فػي ؾبملػو حػوؿ ربلي

على استبياف اؽبدر الًتبوي، وقد بدأنا بتحليل البيانات ربليبل كميا، ومناقشة النتائج اؼبتحصل عليها؛ وربليلهػا فػي ضػوء الفروض 

 .التكوين اؼبهٍت واؽبدر الًتبوي والدراسات السابقة اليت تناولت مسألة
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 :الدراسةمشكمة  -1

حيث يعترب من بُت أىم أساليب الًتبية  يعترب قطاع التكوين اؼبهٍت من القطاعات اغبساسة اليت ربظى باىتماـ كبَت عرب العادل،

فهو يهدؼ أساسا إذل تزويد خرهبي اؼبدارس االبتدائية  دوؿ اؼبتقدمة والنامية على حسب سياسة كل منها،اليت أخذت بو ال اغبديثة،

  يكملوا دراستهم أو الذين زبلفوا عنها دبهارات مهنية أو حرفية أفضل تؤدي إذل إعدادىم ليكونوا عماال مهرة. دل واؼبتوسطة والثانوية الذين

( بصفة مباشرة يف ربضَت وتكوين اليد العاملة اؼبكتسبة للكفاءات اؼبهنية 2007) لديىذا القطاع حسب اؽبادي خايسهم و 

اليد العاملة تشكل  أصبحت األخَتةففي السنوات  وىذا لتلبية اؼبتطلبات اؼبهنية للمجتمع، اؼبطلوبة من طرؼ القطاعات اؼبكونة واؼبشغلة،

 سبثل نتاج قطاع التكوين اؼبهٍت. تهمأغلبي أفحيث  ،االقتصاديةعنصرا ىاما من عناصر اؼبؤسسة 

" فتعتمد التنمية يف إطارىا الشامل  فقد ظهر بوضوح أنو ال يبكن ربقيق التنمية الشاملة والفعلية للدوؿ خارج إطار التكوين اؼبهٍت،

فأصبح االىتماـ  ،(21ص ،2001 على اػبربة اؼبكتسبة وصناعة اؼبعرفة واؼبهارات التقنية اليت يبتلكها رأس اؼباؿ البشري" )أضبد مصطفى،

وباألخص أف أي منظمة مهما كاف نوعها ؽبا مورد حقيقي واحد ىو اإلنساف الذي يقـو  منصب على مسألة االستثمار فيو، األكرب

 .وريةويكوف ىذا االستثمار من خبلؿ تربية وتكوين األفراد يؤىبلنو الكتساب الكفاءات الضر  بتحريك باقي العوامل أو اؼبوارد األخرى،

 ( 5، ص2003)عبد الكرًن غريب، 

خاصة وأف ىذا األخَت  قطاع التكوين اؼبهٍت ىو من بُت أىم وسائل الدولة إلعداد رأس اؼباؿ البشري وتنمية مهاراتو، أف ونستنتج

على حد سواء بعدما كاف وشغل ىذا األمر ـبتلف الدوؿ اؼبتقدمة والنامية  يعد من أىم ميكانيزمات تفعيل التنمية االقتصادية لكل ؾبتمع،

 االىتماـ يف السابق منصبا على اعبوانب االقتصادية. 

تغَت احتياجات سوؽ العمل لتغَت أساليب اإلنتاج وقواعد التبادؿ  (،1998كما ذكر بقاسم سبلطنية )  ومن مربرات ىذا االىتماـ

موارد  األخَتةف ىذه رد الطاقة "بًتوؿ وغاز وغَتىا" ألمن موا أىم حأصبوىذه اؼبوارد  وزيادة االعتماد على اؼبوارد البشرية يف ربقيق التنمية،
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ربقيق معدالت  أفباعتبار  اإلنتاجزيادة  إذلالتكوين اؼبهٍت يؤدي ربسينو والعناية بو  أففيظهر لنا  زائلة بفعل االستهبلؾ العاؼبي الكبَت،

 ( 130ارد الطاقة اؼبتاحة.)ص ىو باؼبوارد البشرية قبل غَتىا من مو  إمباكرب للنمو االقتصادي أ

باإلضافة إذل ىذا فإف للتكوين اؼبهٍت نتائج غَت مادية وغَت ملموسة كاالنسجاـ االجتماعي والتقليل من االكبراؼ ؽبذا فقد أصبح   

فة عامة وعلى الفرد ؼبا لو من أنبية اجتماعية واقتصادية وفوائد تعود على اجملتمع بص يف العصر اغبديث ؿبور نقاش وؿبل اىتماـ اعبميع،

يوفر للمتكوف عدة واختصاصات فهو يقـو بإعداد قوى عاملة وطنية تساىم يف تطور الببلد وتقدمها وازدىارىا وتوفَت كما  بصفة خاصة،

النفسية من الناحية  أيضا أنبيتوكما تظهر  من الناحية الكمية والكيفية، اإلنتاجزيادة  إذلويؤدي  احتياجات الوطن من عاملُت وفنيُت،

 .واالجتماعية وذلك يف مساعدة الفرد على الشعور بالرضا عن عملو ورفع روحو اؼبعنوية وثقتو بنفسو

حل على أقد  (،2007اؽبادي خالدي ) نيُتف الوزير السابق للتكوين والتعليم اؼبهإىذا القطاع يف دولة اعبزائرية ف ونظرا لقيمة

 ختصاص اعبديد "صفائح اعببس".دفعة يف اال أوؿحيث اشرؼ على زبرج  مكانتو،

يف سعي الربنامج اؼبمّوؿ من االرباد األورويب يف اعبزائر إذل دعم آلية التدريب ومساندة اؼبؤسسات  وكما ظهرت أنبية ىذا القطاع

مليوف من ( 49) مليوف يورو مقابل( 60)بػ  األورويب االرباديساىم فيها  مليوف يورو، (105) قطاع التكوين اؼبهٍت من فقد استفاد

ويدخل ىذا  وىو ما يشكل أىم سبويل أورويب لربنامج فردي يف قطاع التكوين اؼبهٍت دبنطقة البحر األبيض اؼبتوسط، الطرؼ اعبزائري،

 (2010بسمة،) .اعبزائر من أجل رفع نوعية التسيَت والتأىيل يف ىذا القطاع باشرهتاالربنامج يف إطار اإلصبلحات اليت 

الوزير السابق للتكوين والتعليم اؼبهنيُت نور الدين  حسب ما صرح بو ياسة اعبزائرية تسعى إلقباح ىذا القطاع،الس أفواؼببلحظ 

أف  أضاؼباؼبائة من خرهبي قطاع التكوين اؼبهٍت موجودوف يف عادل الشغل، و ( 79) أف 12/01/2015بدوي يف ندوة صحفية يـو 

أف التحدي اعبديد على  أكدى اؼبؤسسات الوطنية واليد العاملة احمللية إلقباز ـبتلف اؼبشاريع، و اهنيار أسعار البًتوؿ يتطلب منا االعتماد عل

 (2015)جريدة اػبرب اعبزائرية،  اؼبستوى الوطٍت بالنسبة للقطاع يتمثل يف التمهُت لبلوغ نسبة كبَتة يف التكوين اؼبهٍت.
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دراسة ميدانية دبركيب احملركات  ة بػ "التكوين والتشغيل يف اعبزائر"( اؼبعنون1996دراسة بلقاسم سبلطنية سنة ) أكدتووىذا ما 

تنمية تستند  أيالتكوين اؼبهٍت يشكل استثمار ورأس ماؿ ال يبكن االستغناء عنو يف  أف إذل واعبرارات واؼبضاغط واؼبرصصات بقسنطينة،

وال يبكن  عاملة مدربة، أيديجات االقتصاد الوطٍت من التنمية الناجحة ترتبط بالتكوين الذي يليب احتيا أفكما  رشيدة، أسس إذل

 (205، ص2002، )علي عمل كاف ألنو خطوة البد منها يف ـبتلف التخصصات. أياالستغناء عن عملية التكوين اؼبهٍت يف 

 ؛الفرد الفنية وذلك من خبلؿ ربليل قدرات اؼبواضيع اليت يهتم هبا كثَتا، أىمقطاع التكوين اؼبهٍت والتمهُت من  أصبحوهبذا 

وأصبح وبتل  والفعالية اؼبطلوبة يف العمل، األداءىذه القدرات كافية لتحقيق مستويات  أفللتأكد من  السلوكية والنفسية، ؛العملية ؛العلمية

 باستيعاره من فرص وال يبكن التخلي عنو وال االستهتار بو نظرا ؼبا يوف  دبا فيها الدولة اعبزائرية،دلمكانة كبَتة يف سياسة كل دوؿ العا

وصار يستقطب آالؼ الشباب الراغبُت يف اغبصوؿ على  جانب تأىيل العماؿ وـبتلف فئات اجملتمع، إذل اؼبًتسبُت من النظاـ التعليمي،

يعد اجملاؿ  كما فهو يعد ؾباؿ لكسب اػبربة اؼبهنية واؼبعرفة يف اؼبيادين اغبرفية واؼبهنية، عادل الشغل، إذلشهادات مهنية تؤىلهم للدخوؿ 

 يسعفهم اغبظ يف مواصلة تعليمهم دل وإعطاء فرصة ؼبن للمًتبص الذي يبلك مهارات يدوية ويرغب يف الدخوؿ لعادل الشغل سريعا، األمثل

 كما لو دور يف ؿباربة أو التقليل من اآلفات االجتماعية وجنوح األحداث واؼبشاكل النفسية.  ليعيشوا حياة أفضل،

 ففي جل إقباحو،ألقطاع من طاقات مالية وبشرية من كوين اؼبهٍت واؼببالغ اؼبالية الضخمة اليت توفرىا الدولة ؽبذا االت أنبيةلكن رغم 

وىو مبلغ ضخم  دينار جزائري،  (50.803.924.000)بلغت ة وفرت الدولة ؽبذا القطاع ميزانيسب اعبريدة الرظبية ح(، 2015(سنة 

 علػى الفػرد مػن ربقيقػو لذاتػو، األىػداؼىناؾ بعض اؼبعيقات اليت ربػوؿ دوف ربقيػق ىاتػو  أفا قبد لكن مع ىذ ،األخرىمقارنة بالقطاعات 

ىاتػو اؼبعيقػػات ظػاىرة اؽبػػدر الًتبػوي الػػيت يقصػد هبػػا  أىػػمومػن  وعلػى اعبماعػة دبػػا يعػود علػػى اجملتمػع واؼبؤسسػػات والدولػة مػػن ازدىػار وتقػػدـ،

 كرب من حجم ـبرجاهتا.أة فيصبح حجم مدخبلت اؼبؤسسة وينيوجود خلل يف التوازف الوظيفي للعملية التك

نو رغم اإلمكانيات والوسائل اليت وفرهتا الوزارة يف سبيل التحاؽ أ ؿبمد مباركي عبريدة اػبرب فقد صرح وزير التكوين والتعليم اؼبهنيُت

والشػباب اؼبلتحػق بالتخصصػات  لتحاؽ هبػذا النػوع مػن اؼبراكػز،التبلميذ دبراكز التعليم اؼبهٍت، إال أننا ؼبسنا غيابا تاما لرغبات التبلميذ يف اال

فالشػػاب  ،الًتصػػيص...اخل الفبلحػػة، التكػػوين اؼبهػػٍت عػػدده مػػازاؿ قلػػيبل والسػػيما اؼبهػػن واغبػػرؼ الػػيت ؽبػػا عبلقػػة بالبنػػاء واألشػػغاؿ العموميػػة،
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دل نعثر فيو  مًتبصا، (20)الذي من اؼبفروض أف قبد بو اعبزائري وإذل غاية اليـو مازاؿ مًتددا يف تلقي تكوين يف ىذه التخصصات فالفرع 

كمػا  الشػباب،  ىو أف كل ما لو عبلقة بالعمل اليدوي ال يلقى وال يشهد إقباال من قبل هالحظناوما  مًتبصُت،( 06) أو( 05)إال على 

 (2015،نوار)كبو ىذا القطاع الذي يضمن مستقبلهم. اإلقباؿوجو الوزير  نداء للشباب للتوجو و 

والتوجيو يف مؤسسات التكوين  اإلعبلـ( يف قطاع التكوين اؼبهٍت حوؿ "1995دراسة بوسنة وزاىي وشريفايت سنة ) توصلتكما   

( يف العينة 1996كاف عدد اؼبًتبصُت هبا سنة ) حيث مركز تكوين مهٍت من ـبتلف مناطق الوطن،( 56) اؼبهٍت باعبزائر"، واليت كانت بػػ

( 267وكاف عدد الراسبُت ) (،%64.2نسبة ) أي( شهادة 3392يف هناية التكوين مت تسليم ) ( مًتبص،5276) اليت مت اختيارىا ىم

 Boussana)  (.%30.7نسبة ) أي( 1617عدد اؼبًتبصُت اؼبتسربُت بعدة مدة من التكوين كاف عددىم ) أما( %05نسبة ) أي

et al, 2005, pp 181-198) 

ذل نظػرة دقيقػة ة إف مشكلة الرسوب واالنقطػاع عػن التكػوين اؼبهػٍت حباجػأ (2015) كرًن قريشيلسياؽ فقد ذكر عبد الويف نفس ا

 ( 28( مًتبصة. )ص25801(، منهم )88812( بػ )2009ومتأنية، حيث قدر عدد الراسبُت واؼبنقطعُت عن التكوين لسنة )

 -2012"نسبة اؽبدر قد بلغت يف السنوات  أفمن مديريات التكوين اؼبهٍت  حوؿ عملية اؽبدر الًتبوي إحصائيات أثبتتكما 

 ىو للمًتبصُت اإلصبارلعدد الكاف (، ف%32.38)كانت نسبة اؽبدر   (2012)سنة ، حيث بوالية غرداية "2014 -2013

سنة ( %30.04إناث، كما بلغت نسبة اؽبدر ) (216و)ذكور  (631)من بينهم  (849)كاف عدد الراسبُت واؼبتسربُت (، و 2622)

 (548و)ذكور  (323)من بينهم  (871)كاف عدد الراسبُت واؼبتسربُت (، و 2898)للمًتبصُت  اإلصبارلحيث كاف عدد  ،(2013)

كاف عدد الراسبُت (، و 2846)للمًتبصُت  اإلصبارلحيث كاف عدد (، %38.51) فقد بلغت نسبة اؽبدر (2014)سنة  إناث، أما

 (2016)تشعبت وترزولت،  .إناث (358و)ذكور  (738)من بينهم ( 1096)واؼبتسربُت 

كانت   (2014)سنة "، ف2016 – 2015- 2014"قامي وحده للسنوات اؽبدر يف التكوين اال يف والية ورقلة فقد بلغ أما

ذكور  (177) من بينهم (338)كاف عدد الراسبُت واؼبتسربُت ( و 1110)للمًتبصُت  اإلصبارلحيث كاف عدد (، %30.45)نسبة اؽبدر

كاف عدد   (1943)للمًتبصُت  اإلصبارلحيث كاف عدد (، %37.05) بلغت نسبة اؽبدرف (2015)سنة أما بالنسبة ل إناث، (161)و
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حيث  (، %31.87) فقد بلغت نسبة اؽبدر (2016)ما سنة إناث، أ (266و)ذكور  (454) من بينهم (720)الراسبُت واؼبتسربُت 

 .( إناث145و)ذكور   (256) من بينهم( 401)واؼبتسربُت  كاف عدد الراسبُت  (1258) للمًتبصُت اإلصبارلكاف عدد 

 -2014- 2013 -2012 – 2011- 2010"للسنوات  مؤسسات التكوين اؼبهٍت بلغ اؽبدر يف يوالية الواد أفكما 

 كاف عدد الراسبُت واؼبتسربُت  (2197) للمًتبصُت اإلصبارلحيث كاف عدد  (%25.26) (2010) سنة"، فبلغت نسبة اؽبدر 2015

 اإلصبارلحيث كاف عدد ( % 21.58) فقد بلغت نسبة اؽبدر (2011)سنة إناث، أما  (156و) ذكور (300)من بينهم  (555)

فقد ( 2012)سنة إناث، أما بالنسبة ل (184و)ذكور  (497)من بينهم  (681)كاف عدد الراسبُت واؼبتسربُت (، و 3156)للمًتبصُت 

من بينهم  (1007) كاف عدد الراسبُت واؼبتسربُت( 3663)للمًتبصُت  اإلصبارل حيث كاف عدد (% 27.49)بلغت نسبة اؽبدر

  (3927) للمًتبصُت اإلصبارلحيث كاف عدد  (،%20.70( )2013)سنة كما كانت نسبة اؽبدر ل إناث، (153و)ذكور  (854)

 25.26) فقد بلغت نسبة اؽبدر (2014) سنةإناث، أما  (280)ذكور و( 533)من بينهم  (813)كاف عدد الراسبُت واؼبتسربُت 

 (405و)ذكور  (985) من بينهم( 1390)كاف عدد الراسبُت واؼبتسربُت حيث  ، (5132)للمًتبصُت  اإلصبارلحيث كاف عدد ( %

كاف عدد الراسبُت ( 7110)للمًتبصُت  اإلصبارلحيث كاف عدد ( % 25.77( )2015) سنةإناث، وأخَتا فقد كانت نسبة اؽبدر ل

 (tichabet and tarzoult) .إناث (390و)ذكور  (956) من بينهم (1832) واؼبتسربُت

حيث كانت نسبة الذكور أكثر من نسبة %(  40-25)بُت  والتعليم اؼبهنيُتؤسسات التكوين دبنسبة اؽبدر الًتبوي  ًتاوحتف

اؼبهٍت ؼبعرفة مواطن اػبلل والضعف يف ىذا  وىذه النسبة ربتاج إذل وقفة وإعادة النظر يف ؾبمل نظاـ التكويناإلناث يف كل السنوات، 

 األسبابيستوجب تسليط الضوء عليها، ومعرفة النظاـ للقضاء على مظاىر اؽبدر برمتو أو التقليل منو بقدر اإلمكاف، فهي مشكلة عويصة 

تباطها دبا ىو اقتصادي واجتماعي وسياسي إليها، ألهنا قادرة لوحدىا إذا لػػم تعاجل أف تشل حركة اجملتمع برمتو نظرا الر  أدتوالعوامل اليت 

فاؼبراىق الذي يًتؾ  غَت سوية، سلوكياتوإيبانا منا خبطورة مشكلة اؽبدر الًتبوي يف اؼبراكز التكوين اؼبهٍت وما زبلفو من اكبرافات و  ،ونفسي

اؼبرحلة اغبرجة اليت  إذلباإلضافة  قو،العمل وكسب رز  إذلما مصَته دوف شهادة تأىلو  سنة،( 18و 14)التكوين وىو يبلغ من العمر بُت 

وبس  أفففي ىذه اؼبرحلة هبب على اؼبراىق  النمو اليت يبر هبا الفرد، أزماتمن  أزمةيبر هبا أال وىي مرحلة اؼبراىقة اليت تعترب يف حد ذاهتا 

ات يسلوك إذلفقد يتجو ىذا اؼبراىق  شل،نو فاأا وىو يشعر باإلقصاء والتهمي  و يشعر هب أفكيف لو  بالثقة بالنفس واالقباز والكفاءة،
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 أوعقلية مثل القلق  أواضطرابات نفسية  إذل أو ،اؽبروب من البيت...اخل التحرش اعبنسي، الفعل، إذلاؼبرور  باتولوجية مرضية مثل السرقة،

وتضعف البنية االقتصادية  ؿبًتفُت،مهنيُت  إهبادىذه الظاىرة تتسبب يف زيادة حجم البطالة ونقص كبَت يف  فأ إذلباإلضافة  االكتئاب،

وتؤدي إذل  فيضعف خارطة اجملتمع ويفسدىا، االعتماد على الغَت يف توفَت االحتياجات،و  االتكاليةوتزيد من  واإلنتاجية للمجتمع والفرد،

ذل زيادة عدد السجوف إو  رشاد،ربوؿ اىتماـ اجملتمع من البناء واإلعمار والتطور واالزدىار إذل االىتماـ دبراكز اإلصبلح والعبلج واإل

 اؼبسؤولة عنها شيء صعب، األسبابلكن تعقد ىذه اؼبشكلة هبعل ربديد  واؼبستشفيات ونفقاهتا ونفقات العناية بالصحية العبلجية،

وبرامج  داخلي،ومنها ما يتعلق باؼبؤسسة من نظاـ  نفسية واجتماعية، أسبابتتداخل فيو عدة عوامل منها ما يتعلق بالفرد يف حد ذاتو من 

 تدريس وما يتعلق باألستاذ.

ىي العبلقات اليت مت ربديدىا بتأثَت مزيج مزدوج بُت الطرفُت  العبلقات اؼبؤسساتية أفRené( "2012 )" وفيها ذكر روين

 (p14"اؼبؤسسة والفرد" وذلك من خبلؿ وجود عبلقة بينهما ويف نفس الوقت وجود نوع من استقرار فيها. )

من ـبرجاهتا  أكثركانت مدخبلهتا   إذاخصوصا  اؼبؤسسة مضطربة، أفتو العبلقة وىذا االستقرار والتوازف فنعترب ات ىاختل إذالكن 

 بكثَت من ـبرجاهتا. أكثرمدخبلهتا  أصبحتمثلما ىو مبلحظ يف مؤسسات التكوين اؼبهٍت حيث 

 إذل ؼبهٍت بُت خصوصية العرض ومنطق الطلب"( يف دراسة ربت عنواف "التكوين ا2009) أماؿحيث توصلت نتائج حبث صاحل و 

 :أف

: ضعف النسيج الصناعي ونقص  يف مؤسسات وذلك ألسباب منها اؼبًتبصالتمهُت يف كثَت من اغباالت ال يتبع بتدريب  -

 .طَتأالت

كلة، لطبيعة واالستعانة خبرجي اعبامعة دل وبل اؼبش توجد صعوبات بالغة يف التزود دبعلمُت ذوي كفاءة، إذمشكلة التأطَت  -

 التكوين يف اعبامعة ال يتماشى وطبيعة اؼبهٍت اؼبوجود يف اؼبراكز التكوينية. 
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فهذا اعبهاز يعاين من ضعف التحفيزات  البيداغوجية يف العديد من االختصاصات،عدـ تطبيق برامج التكوين والوسائل  -

 على انعكاسات من لذلك وما ،"حقُت هبا "منحو للمًتبصُت اؼبلتأ وسكنات"، أجوركاف ىذا يتعلق بػاؼبشرفُت على التكوين "  سواءاؼبادية 

 .البيداغوجية العملية

 وجود فجوة كبَتة بُت العرض على التكوين اؼبهٍت والطلب عليو. -

 قيقي بُت اؼبؤسسات االقتصادية اػباصة والعامة مع وزارة التكوين اؼبهٍت.اغبنسيق الت غياب  -

 ت يف اعبزائر فبا صعب مسألة التحقيقات حوؽبا.غياب نظاـ اؼبعلومايت حوؿ اؼبؤسسا -

 ُت من منظومة الًتبية.وصار كما يوصف بأنو ملجأ للمقص األساسيةابتعاد قطاع التكوين اؼبهٍت عن مهامو  -

( ربت عنواف "مدى ربقيق مؤسسات التكوين اؼبهٍت يف مدينة سطيف للكفايات 2011كما قاـ سامعي توفيق بدراسة سنة )

خرهبي القطاع اؼبكوف" اليت كانت على مستوى بعض الشركات اليت وظفت خرهبي قطاع التكوين اؼبهٍت، ومنها سونلغاز، اؼبهنية لدى 

انت الشركة الوطنية للببلستيك واؼبطاط، الربيد واؼبواصبلت، من أجل معرفة مدى ربقيق قطاع التكوين اؼبهٍت للكفايات اؼبهنية اؼبنشودة، فك

 :يتكاآلاليت ربوؿ دوف ربقيق التكوين اؼبهٍت للكفاءة اؼبرجوة   سبابتتعلق باأل اليتنتائج الدراسة  أىم

 .عدـ توفر عدد كايف من األساتذة اؼبتخصصُت يف بعض االختصاصات -

 .عدـ توفر بعض األجهزة البلزمة بصفة كافية على مستوى التطبيقات -

 .تابعتها جبديةضعف الًتبصات اؼبيدانية يف ـبتلف التخصصات نظرا لعدـ زبطيطها وم -

 .عدـ توفر األساتذة الدائمُت يف العديد من االختصاصات كاآلليات والضبط -

 .نقص اغبجم الساعي الفعلي يف التكوين -

 عدـ ذبديد بعض اؼبناىج. -

 .مًتبص( 40إذل )االرتفاع الكبَت لعدد اؼبًتبصُت الذي يصل  -

 .عدـ توفر األجهزة اغبديثة -
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 ضعف مستوى اؼبًتبصُت. -

ررات على مستوى مراكز ومعاىد التعليم والتكوين اؼبهنيُت تعمل على تنمية السمات النفسية الضرورية عند عدـ توفر مق -

  .اؼبًتبصُت

 .اغباصلة يف العادل عدـ مسايرة بعض اؼبناىج التعليمية اؼبوجودة يف التعليم والتكوين اؼبهنيُت للتطورات العلمية والتكنولوجية -

 (143-127)ص .يبدو يف ىذه اؼبؤسسات بالطابع اؼبدرسي يبتاز التكوين اؼبهٍت حسب ما -

ىػي تصػنيفات نشػأت  اؼبؤسسػاتية األمػراض أواضػطراب مؤسسػة التكػوين والتعلػيم اؼبهنيػُت، فاالضػطرابات  أووكل ىذا يعترب مرض 

 أفذكػػػػر  حيػػػػث ،René "(2012)" روين لػػػػذي يتطػػػػور بطريقػػػػة حػػػػددىا بشػػػػكل جيػػػػدلبنػػػػاء أسػػػػس علػػػػم الػػػػنفس اؼبرضػػػػي اؼبؤسسػػػػايت، وا

 (.15نقيضها )ص إذلؽبا  األساسيةاالضطراب يف اؼبؤسسة ىو ربوؿ اؼبهمة 

أي ربوؿ مؤسسة التكوين اؼبهٍت من مؤسسة منتجة تعمل على تكوين اؼبًتبصُت وتزويد الدولة دبوارد بشرية وزبفيض نسب الضػياع 

   تسرهبم بدؿ تكوينهم. أيؼبلتحقُت هبا، مؤسسة عاجزة على االحتفاظ باؼبًتبصُت ا إذلوالتقليل من معدالت الغياب، 

مػػا أشػػارت اليػػو  ومػػن الصػػعب معرفػػة العوامػػل اؼبسػػببة لػػو، وىػػذا وكمػػا ىػػو معػػروؼ أف علػػم الػػنفس اؼبرضػػي اؼبؤسسػػايت متعػػدد العوامػػل

غَتىا؛ كلها من بُت ف اؼبعتقدات والتكوين اؼبهٍت للفرد واإليديولوجيات والنظريات اؼبرجعية و (، حيث ذكرت أ2011) "Liliane" ليلياف

    . (p28)و زيادة االضطرابات النفسية اؼبؤسساتية يف زبفيض أ العوامل اليت تساىم

اعبنوب بػػالتكػػوين اؼبهػػٍت  مؤسسػػات ف مشػػكلة ىػػذه الدراسػػة ىػػي تسػػليط الضػػوء علػػى عوامػػل اؽبػػدر الًتبػػوي يفإوانطبلقػػا فبػػا سػػبق فػػ

دبؤسسة التكػوين اؼبهػٍت، أو ىي عوامل فردية متعلقة بالفرد وحياتو االجتماعية والنفسية، كانت ىذه العوامل   إذامعرفة ما ، و الشرقي باعبزائر

ومساعدة اؼبؤسسة التكوينية على االحتفاظ بأكرب قدر فبكن مػن  الكبرافات اؼبراىقُت والتقليل منها، أوليةوذلك لتكوف الدراسة دبثابة وقاية 

التكػوين والتعلػيم اؼبهنيػُت، ومػن  دبؤسسػاتعوامػل اؽبػدر الًتبػوي  أىػموىػذا بتحديػد  منهػا، اؼبًتبصُت، وذلك عبعلهػا ربقػق األىػداؼ اؼبرجػوة

 عليها من خبلؿ ىذه الدراسة وىي: اإلجابةخبلؿ ما سبق يبكن ربديد ؾبموعة من التساؤالت سنحاوؿ 
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 التساؤل الرئيسي:

 ؟ينصتكوين المهني من وجهة نظر المتربما ىي عوامل الهدر التربوي بمؤسسات ال

 وتتفرع منو التساؤالت التالية:

 دبؤسسات التكوين اؼبهٍت من وجهة نظر اؼبًتبصُت؟ للهدر الًتبوي العوامل الفردية واؼبؤسساتية أىمما ىي  -

مبط  تبعا ؼبتغَت السن واعبنس،دبؤسسات التكوين اؼبهٍت "الفردية واؼبؤسساتية" الًتبوي بُت عوامل اؽبدر ىل ىناؾ اختبلؼ  -

 ؟ والتفاعل بينهم توى التكوين والتقسيم االقليميمس التكوين،

 أىمية الدراسة: -2

االقتصادية ويعترب قطاع التكوين اؼبهٍت والتمهُت من بُت العناصر األساسية لتحضَته  يعترب رأس اؼباؿ البشري عامل مهم يف التنمية -

 إزاحةؽبدر يف ىذا القطاع يعترب خطوة مهمة جدا يف سبيل عوامل ا أىمفمعرفة  للدخوؿ إذل سوؽ العمل واؼبسانبة يف خلق الثروة، وإعداده

 .أىدافووبقق ىذا القطاع  أفالعراقيل اليت ربوؿ دوف 

 تساعد مًتبصي التكوين اؼبهٍت من متابعة دراستهم وربصلهم على الشهادات للمساعدة على تنمية الببلد. -

 .غَت الراشدين من االستغبلؿفراد ضباية األ ،االجتماعيوؽبذه الدراسة نتائج غَت مادية كاالنسجاـ  -

 اؽبدر الًتبوي يف مراكز التكوين اؼبهٍت. أسباب على التعرؼ يف األولياء تفيد أف يبكن أهنا يف الدراسة، ؽبذه التطبيقية األنبية تتمثلكما  -

ىذه الظاىرة متواجدة  أفحيث  ،بويعلم النفس واجملاؿ الًت ؾباؿ  دبا فيها العلمية اجملاالت صبيع يف البحث ؾباؿ اغبالية الدراسة تثري -

فهي سبس بالضرورة اؼبًتبص  التعرؼ على عوامل اليت تعيق سَت عملية الًتبية والتكوين اؼبهٍت، إذلىي هتدؼ و باألوساط الًتبوية بصفة عاـ، 

 هُت.سبس وزارة التكوين اؼبهٍت والتم إهناواؼبدير وكل قطاع التكوين اؼبهٍت بل  اؼبكوف، األستاذاؼبتكوف و 

الرسوب اللذاف ينعكساف سلبا على االقتصاد  سة تبحث يف عوامل الًتسبالدرا أفتثري اجملاؿ االقتصادي وذلك من خبلؿ  أهناكما  -

 الوطٍت من خبلؿ ما ينتج عنها من ىدر تربوي، وهبذا تصبح سبس اقتصاد الدولة بشكل مباشر.

 الدراسة نتائج أف إذاؼبوضوع  ىذا يف والبحوث الدراسات من اؼبزيد أجل من ُتوالدارس الباحثُت أماـاجملاؿ  تفتحىذه الدراسة  أفكما  -

 أخرى. لدراسات نواة تكوف قد
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 الدراسة: أىداف -2

 للهدر الًتبوي  دبؤسسات التكوين اؼبهٍت من وجهة نظر اؼبًتبصُت. العوامل الفردية واؼبؤسساتية أىمالتعرؼ على  -

مبط التكوين،  ي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت "الفردية واؼبؤسساتية" تبعا ؼبتغَت السن واعبنس،ختبلؼ بُت عوامل اؽبدر الًتبو ؼبعرفة اال -

 .مستوى التكوين والتقسيم االقليمي

مستوى الصحة النفسية وذلك وربسُت  االكبراؼ يف فئة اؼبراىقُت، بعيدة اؼبدى ويكوف ىذا بالتقليل من أىداؼؽبذه الدراسة  أفكما  -

وبقق ذاتو  أفوترؾ اجملاؿ للمراىق اؼبًتبص  والعمل على التقليل من ىذه الظاىرة، لعوامل اؼبسبب للتسرب والرسوب،ا أىممن خبلؿ معرفة 

 عادل الشغل. إذلوتؤىلهم للدخوؿ  من خبلؿ ربصلو على شهادة مهنية ربسسو بقيمتو،

 .االعتبار للتكوين اؼبهٍت والتمهُت إعادة  -

 لمدراسة: اإلجرائيةالمفاىيم  -3

  التربوي:اليدر  -

هو عجز مؤسسة التكوين المهني عن االحتفاظ بكافة الطمبة الذين يمتحقون بها واستيعابهم إلتمام       
تكوينهم وتخمي المتربص عن التكوين قبل مرور فترة المقررة وهو التسرب، او عجزها عن إيصال عدد كبير 

ة أي عدم ترفيع المتربص لممرحمة الموالية وهو منهم إلى المستويات التعميمية المرجوة لهم ضمن المدة المحدد
 الرسوب.

 عوامل اليدر التربوي: -

حدوث ضياع يف اعبوانب اؼبادية والبشرية والزمنية للعملية التكوينية يف مؤسسات التكوين اؼبهٍت  إذلويقصد بو العوامل اليت تؤدي  

 اؼبعدة لذلك واؼبشكلة من بعدين نبا: األداةعينة الدراسة على  أفرادويقاس دبجموع استجابات  وىو ناتج عن رسوب وتسرب اؼبًتبصُت،

 تسربو وتكوف مرتبطة حبالتو النفسية، أورسوبو  إذلالعوامل اؼبتعلقة بالفرد "اؼبًتبص" واليت تؤدي  أىموىي  البعد الفردي: .1

 يف عاملُت ونبا: إدراجهاوقد مت  معتقداتو الشخصية، أو األسرية االجتماعية، الصحية،
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العوامل والظروؼ اؼبتصلة بأسرة اؼبًتبص والبيئة احمللية يف اجملتمع وثقافتو وتتحدد يف مظاىر ىي  لعوامل االجتماعية:ا - أ

 .النشاط االجتماعي

 .وعبلقات أفرادىا بيئة األسرية بكل ظروفها وأحواؽبا ومشاكلهاىي العوامل اؼبتعلقة ب :أسريةعوامل  -

 ط بنظرة اجملتمع إذل التكوين اؼبهٍت والشهادات اليت يقدمها.العوامل اليت ترتبىي  عوامل ثقافية: -

  العوامل الشخصية: - ب

  الدراسي واؼبلل...اخل. الرضاالرغبة والطموح والدافعية و عوامل اؼبتعلقة بالصحة نفسية: ىي العوامل اؼبتعلقة ب -

 .اضػػطراب الصػػحة اعبسػػديةعوامل صحية اعبسدية: ىي العوامل اؼبتعلقة ب -

تكوف مرتبطة  تسرب اؼبًتبص، أورسوب  إرلالعوامل اؼبتعلقة باؼبؤسسة واليت قد تؤدي  أىموىي  :المؤسساتيالبعد  .2

 نبا: أساسُتباؼبؤسسة يف حد ذاهتا وقد مت ربديدىا بوضعها يف عاملُت 

ـ االمتحانات وكذا التوجيو يف كفػػاءة األسػػتاذ وطرائػػق التػػدريس والوسػػائل التعليميػػة واؼبنػػاىج ونظػػا  عوامل بيداغوجية: - أ

 .التكوين

 .كفػػاءة األسػػتاذ وطرائػػق التػػدريس والوسػػائل التعليميػػةوىي العوامل اؼبتعلقة ب عوامل متعلقة باألستاذ: -

 .باؼبنػػاىج ونظػػاـ االمتحانات وكذا التوجيو يف التكوين وىي العوامل اؼبتعلقة :عوامل متعلقة باؼبنهاج -

 :عوامل تنظيمية - ب

 التشريعات اليت تنظم مؤسسة التكوين اؼبهٍت.و عوامل متعلقة بالنظاـ الداخلي للمؤسسة: اؼبتمثل يف ؾبموعة القوانُت  -

 .عوامل متعلقة بالتكوين وظروفو -

 :متربص التكوين الميني   -

 الوادي"  للموسم الدراسي ،ورقلة ىو اؼبتكوف اؼبسجل دبراكز التكوين اؼبهٍت ببعض واليات اعبنوب الشرقي باعبزائر "غرداية، 

 سنة فما فوؽ، قصد اغبصوؿ على معارؼ ومهارات يف ـبتلف التخصصات.( 16بػػػ )واحملدد سنهم  "2016 – 2015"
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 مؤسسات التكوين:  -

 ويقصد هبا مراكز التكوين اؼبهٍت والتمهُت اؼبتواجدة بواليات اعبنوب الشرقي اعبزائري.

  مستوى التكوين:   -

وتبعا للشهادة اليت  الذي يندرج ضمنو فئة معينة من اؼبًتبصُت تبعا للمستوى التعليمي اؼبطلوب لقبوؽبم،ويقصد بو الصنف 

 التأىيلياؼبستوى  اعتمدت الدراسة اغبالية على ثبلثة منها وىي:ف وتوجد طبس مستويات تأىيلية، سيتحصلوف عليها يف هناية التكوين،

لبلنقراض وكما دل يعد يذكر حىت يف اعبرائد  يؤوؿ األوؿف اؼبستوى اؼبستوى األوؿ واػبامس أل د إلغاءوذلك بع الثاين والثالث والرابع،

وتعترب دبثابة شهادة  ،اؼبًتبصُت يف ىذا اؼبستوى يتحصلوف على شهادة تقٍت سامي أفاؼبستوى اػبامس فقد مت استبعاده بسبب  أما الرظبية،

اإلحصائيات لواليات "ورقلة بعد اغبصوؿ على  نوكما أ ن اؼبهٍت بدؿ مراكز التكوين اؼبهٍت،هنم يتلقوف تكوينهم يف معاىد التكويأل جامعية

ا هتحددة الباقية فاؼبستويات التأىيلية الثبلث أما ،ف لو نقل معدومةأ يف ىذا اؼبستوى منخفضة جدا نسبة اؽبدر أف تبُت الوادي" -غرداية  -

  :ما يليك (2007) مدونة الشعب اؼبهنية

رابعة متوسط السنة الويقصد بو الصنف الذي ينتمي إليو اؼبًتبصوف ذوي اؼبستوى التعليمي األقل من  توى الثاني:المس  -

  ة.ويتحصل فيو اؼبتكوف على شهادة الكفاءة اؼبهني

وي ويقصد بو الصنف الذي ينتمي إليو اؼبًتبصوف ذوي اؼبستوى التعليمي رابعة متوسط أو سنة أوذل ثان المستوى الثالث:  -

 ويتوج فيو اؼبتكوف بشهادة اؼبهارة اؼبهنية.

ويقصد بو الصنف الذي ينتمي إليو اؼبًتبصوف ذوي اؼبستوى التعليمي ثالثة ثانوي ويتوج فيو اؼبتكوف  المستوى الرابع:  -

 .بشهادة تقٍت

ــــع - ــــي التوزي .واديلػػػػواليػػػػة ا واليػػػػة ورقلػػػػة، هبػػػػا الدراسػػػػة وىػػػػي واليػػػػة غردايػػػػة، أجريػػػػت: ويقصػػػػد بػػػػو اؼبنػػػػاطق الػػػػيت اإلقميم



 

 الفصل الثاني

 الجزائرفي  التكوين الميني بمؤسساتاليدر التربوي ، و التكوين الميني

 ولالمبحث األ 

 ، مفيومو، أنماطو، مؤسساتو، وتنظيمو في الجزائرالتكوين الميني

 تمييد

 .مفيوم التكوين الميني -1

 .ىمية التكوين المينيأأىداف و  -2

 .مبادئ التكوين الميني -3

  .ن الميني وطريقة التوجيو واالنتقاءأنماط التكوي -4

 .مستوى وشيادات التتويج في التكوين الميني -5

 .التنظيم البيداغوجي والقانون الداخمي لمؤسسات التكوين الميني -6

 .مؤسسات التكوين والتعميم المينيين -7

 .ارتباط نظام التكوين بالتعميم العام وسوق العمل -8



 

 المبحث الثاني

لتكوين المينياليدر التربوي بمؤسسات ا  

 تمييد

 .التربوي مفيوم اليدر -1

 .أنواع اليدر التربوي  -2

 .عوامل اليدر التربوي -2

 .ثار اليدر التربويآ -3

  .المتسربين ينسمات المتربص  -4

 .مدخالت ومخرجات  قطاع التربية التكوين -5

 .ساليب قياس اليدر التربويأطرق و  -6

 ل.خالصة الفص
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 :التكوين الميني

 تمييد:
واليت كانت الغاية منها  حيث كاف آنذاؾ يقتصر على تدريب أفرادىا على حرفة معينة، تكوين اؼبهٍت منذ القدًن،ال اإلنسانيةعرفت 

ويف القروف الوسطى أصبح التكوين يقـو بو اؼبعلموف يف ـبتلف اغبرؼ حيث يقدموف نوعا من  اغبفاظ على بقاء القبيلة واستمرار حياهتا،

 . ين يسَت بطرؽ ارذبالية ودل تكن لو أىداؼ واضحة وؿبددةفكاف التكو  التعليم حرؼ لؤلفراد،

ولكن يف الوقت اغبارل زاد االىتماـ دبوضوع التكوين وخاصة يف السنوات األخَتة بالدوؿ اؼبصنعة نتيجة التغَت التكنولوجي وتطور 

ة الرغبة يف التصنيع السريع وما يتطلب ذلك من يد أما يف الدوؿ النامية فأنبية التكوين تزايد نتيج اؼبهارات اؼبطلوبة يف تقنيات اإلنتاج،

ويعد التكوين اؼبهٍت ؾباؿ لكسب اؼبعرفة واػبربة يف العديد من اؼبيادين اغبرفية واؼبهنية  ،عاملة مؤىلة، قادرة على استيعاب التقنيات اؼبتطورة

اؿ األمثل لؤلفراد الذين يبلكوف مهارات يدوية وىو اجمل ويقع بُت النظامُت اؼبدرسي واعبامعي من جهة وعادل الشغل من جهة أخرى،

 .ويرغبوف يف ولوج عادل الشغل سريعا

كما  ،مؤسساتو واالنتقاء يف أمباطو وطريقة التوجيو ،مبادئو ،نبيتوأأىدافو و  ،ذل مفهـو التكوين اؼبهٍتإويف ىذا الفصل سنتطرؽ 

خَتا أو  نظيم البيداغوجي والقانوف الداخلي ؼبؤسسات التكوين اؼبهٍت،، والتمستويات وشهادات التتويج يف التكوين اؼبهٍتسنتعرؼ على 

  .ارتباط نظاـ التكوين بالتعليم العاـ وسوؽ العملمؤسسات التكوين والتعليم اؼبهنيُت و سنقـو بعرض ـبتصر على 

 مفيوم التكوين الميني: 

وذلك الختبلؼ ؾباالهتما  منو اؼبدارس والثانويات،ىبتلف سباما عن مفهـو التعليم العاـ الذي تض ف مفهـو التكوين اؼبهٍتإ

فإف التكوين اؼبهٍت يسعى إذل إكساب  فإذا كاف التعليم العاـ يسعى إذل إكساب اؼبتعلم ؾبموعة من اؼبعارؼ العامة، وأىدافهما التعليمية،

فذكر جورج القوزي  جحا ؼبهاـ مهنية ؿبددة،داء ناأخبلؽبا اؼبًتبص قادرا على ضماف  يصبح من اؼبًتبص مهنة معينة معًتؼ هبا قانونا،
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"Georges El-Gozi" (1972) ويتمثل ذلك  مفهـو التكوين اؼبهٍت يشمل كل أشكاؿ التحضَتات أو التعديبلت لعمل مهٍت، فإ

  سواء يف تعليم اؼبعارؼ ونقل القيم األخبلقية أو اؼبعارؼ اؼبهنية اؼبتعلقة هبذا العمل اؼبهن
(p293). 

وذلك ألي  يسمح الكتساب تأىيل مهٍت أو ؾبموعة من اؼبؤىبلت أو اؼبهارات اؼبهنية احملددة مهما كاف نوعها، فهو أي نشاط

  (6، ص2009 علي،. )إنساف بالغ مستعد الحتبلؿ منصب عمل، بغض النظر عن مستوى أو نوعية منصب العمل الذي سيحتلو

على تزويد الفرد باؼبعلومات، وصقل قدراتو، وتنمية مهاراتو، "النظاـ الذي يعمل  بأنو: "William f-clueck" كما عرفو

دبعٌت التكوين ىو نظاـ من الفاعلُت، الربامج واألدوات اليت تعمل على  "وتغيَت اذباىاتو هبدؼ تطوير أدائو دبا وبقق أىداؼ اؼبؤسسة

 (6، ص2009علي، ). إحداث تغيَت يف البنية اؼبعرفية للفكر واليت يًتتب عنها تغيَت يف طريقة العمل

ألداء أعماؽبم اغبالية  وىناؾ من يعرؼ التكوين اؼبهٍت بأنو: ؾبموعة األنشطة القادرة على وضع األفراد واعبماعات يف حالة ضماف

 (Sekiou, 2001, p335) .واؼبستقبلية بكفاءة من أجل السَت اعبيد للمنظمة

مم من أجل إكساب اؼبًتبص يف التكوين اؼبهٍت معارؼ ومهارات تعد وتص ،امج متخصصة"بر  فعرفو بأنو: (2005عقيلي )ما أ  

 وأمباط سلوكية جديدة ".

 جيمس،). على أنو العملية اليت من خبلؽبا يزود اؼبًتبصُت باؼبعرفة أو اؼبهارة ألداء وتنفيذ عمل معُت" "filippo" كما عرفو فليبو

2004). 

ىو العملية اليت من خبلؽبا وبصل تكييف األفراد حبيث يبكنهم من التعلم ف التكوين اؼبهٍت أ "David king"  وذكر دافيد كينغ

 (2002 بوب،بشكل فعاؿ. )

تنمية منظمة وربسُت االذباىات واؼبعرفة واؼبهارات ومباذج السلوكيات أف التكوين اؼبهٍت ىو: " (1984بوفلجة غياث )وذكر 

 ( 05". )صهامهم اؼبهنية على أحسن وجو ويف أقل وقت فبكناؼبختلفة من أجل قياـ األفراد دب ملاؼبتطلبة يف مواقف الع
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نو ؾبموعة نشاطات هتدؼ إذل ضماف اغبصوؿ على اؼبعرفة واؼبهارات واالذباىات أ( على 2006بوفلجة غياث ) عرفو كما

 (3)ص اؼبعينة. الضرورية ألداء مهمة أو ؾبموعة من الوظائف مع القدرة والفعالية يف نوع أو ؾباؿ من النشاطات االقتصادية

ف "التكوين اؼبهٍت إعداد األفراد إعدادا مهنيا، وتدريبهم على مهن معينة بقصد رفع أذكر ( 1976طيب اغبضَتي )ومن جهتو 

وإكساهبم مهارات جديدة، ودبعٌت آخر أف التدريب اؼبهٍت ىو ذلك النوع من التدريب الذي يتضمن تنمية اؼبهارات  مستوى إنتاجهم،

 (8)ص. فية أو اؼبهنية"واػبدمات اغبر 

ؾبموعة نشاطات منظمة يف شكل برامج موجهة للفرد من أجل إحداث  نوأ ( فعرفت التكوين اؼبهٍت على2012سبلمي)ما أ

  : تغيَتات فيو على ثبلثة مستويات يبكن اختصارىا كالتارل

اؼبتكونُت باؼبعارؼ اؼبطلوبة وإعداد  اؼبستوى اؼبعريف: يهدؼ التكوين اؼبهٍت إذل تنمية اؼبستوى اؼبعريف وذلك بتزويد   -

  .الكفاءات

  .مستوى اؼبهارات: يهدؼ إذل امتبلؾ اؼبهارات وتنميتها من أجل رفع مستوى األداء لدى اؼبتكوف  -

مستوى السلوكيات: عملية التكوين ال تقتصر على تزويد اؼبتكوف باؼبعرفة واؼبهارة بل تتجاوز ذلك لتشرؾ سلوؾ الفرد.  -

 (151ص)

نو تكوين نظري وتطبيقي يف ـبتلف التخصصات اؼبهنية، يتوج بو كل الذين أفعرفو على ( 2000لدليل التكوين اؼبهٍت ) سبةوبالن

يرغبوف يف اكتساب كفاءة مهنية حىت يبكن ؽبم الدخوؿ إذل عادل الشغل، كما يتوجو للعماؿ الذين يرغبوف يف ربسُت معارفهم ورفع مستوى 

 (3)ص .يشهده سوؽ العمل لتطور الذي تأىيلهم وىذا سباشيا مع ا

ؼبهنية التكوين بأنو: " العملية اليت هتدؼ إذل تنمية القدرات ومهارات األفراد ا Pierre casse" ((1984" بيار كاس ويعرؼ

فهو وسيلة  اؼبستقبلية، جل زيادة كفاءهتم وفعاليتهم يف إطار تنفيذ اؼبهاـ واألدوار اؼبتصلة بوظائفهم اغبالية أوأوالتقنية أو السلوكية من 

لبشرية، الشيء للًتقية الفردية وتنمية اؼبوارد البشرية، أو ضرورية للتكيف مع التقنيات اعبديدة والقيود االقتصادية ووسيلة فعالة لتسيَت اؼبوارد ا
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 ."اؼبسؤولُت ة دبا فيهم وهبب أف يشمل التكوين كل أعضاء اؼبؤسس الذي يسمح بنمو وتطور اؼبؤسسة ولذلك يعترب استثمارا للعامل،

(p48) 

نو تكوين نظري أعلى  (2004)ماي  10اؼبؤرخ يف  01اؼبنشور الوزاري رقم خَتا فقد عرؼ القانوف اعبزائري التكوين اؼبهٍت يف أو 

 الشغل كمايتوجو لكل الذين يرغبوف يف اكتساب كفاءة مهنية حىت يتسٌت ؽبم الدخوؿ إذل عادل  وتطبيقي يف ـبتلف التخصصات اؼبهنية،

 سباشيا مع التطور الذي يشهده سوؽ العمل.  يتوجو للموظفُت والعماؿ الذين يرغبوف يف ربسُت معارفهم ورفع مستوى تأىيبلهتػم وىذا

هتدؼ إذل اكتساب معارؼ  ف التكوين اؼبهٍت ىو: صبلة من النشاطات اليتأالتعريفات اليت ذكرت يبكن القوؿ من خبلؿ كل 

صل عليها اؼبًتبص أو اؼبتكوف يف مؤسسات التكوين والتعليم  اؼبهنيُت من خبلؿ دروس نظرية وأعماؿ تطبيقية ذبعل ومهارات وسلوكيات وب

 وعملية التكوين ىذه تكوف شاملة تضم جوانب نفسية وفنية واجتماعية. اؼبتكوف قادرا على مزاولة وظيفة ما،

   ىمية التكوين الميني:أأىداف و  -1

 ىمية كبيرة سنقوم بذكرىا فيما يلي:أاف  كثيرة و ىدأن للتكوين المهني إ 

                          أىداف التكوين الميني:  -2-1

 يهدؼ التكوين إذل ربقيق عدة أغراض ـبتلفة تتمثل فيما يلي:
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 األىداف االقتصادية:

ذل سقل قدراتو وتعميق معلوماتو إشراؼ بتخفيض العبء على اؼبشرفُت واؼبديرين الف تكوين اؼبًتبص يؤدي ذل اإلإتقليل اغباجة  -

 وبالتارل التقليل من حاجاتو لئلشراؼ واؼبتابعة اؼبستمرة. وتكثيف مهاراتو وتعزيز اذباىاتو االهبابية كبو العمل والزمبلء،

نوية للمًتبص نتاج كما وكيفا رفع الروح اؼبعذل زيادة اإلإفالقدرات واؼبهارات العالية تؤدي  النهوض باإلنتاج من حيث الكم والكيف، -

 مع زبفيض نسب الضياع "اؽبدر".

 تقانو يعترب ميزة نفسية وبالتارل زيادة االىتماـ بالعمل والتقليل من معدالت الغياب.إجادتو  و إالف معرفتو بكيفية اقبازه لعملو مع  -

،أخالد و )  (404، ص2000كـر

 طيع اإلسهاـ يف التنمية.خلق قوة عمل ذات مهارة نافعة تست كما يهدؼ التكوين اؼبهٍت كنظاـ إذل -

، ) دل يواصلوا تعليمهم. ضماف عائد لبلستثمارات الضخمة خاصة تلك اليت ذىبت لتعليم الذين -    (2013كلثـو

. إكساب الفرد مهارات فنية وأمباط عملية ـبتلفة حيث تساىم ىذه األخَتة يف رفع إنتاجيتو، وذبنبو غبوادث العمل من جهة أخرى -

 (23، ص1998قريشي، )

 األىداف االجتماعية:

 ؿباربة أو التقليل من اآلفات االجتماعية واكبراؼ األحداث. -

 .إعطاء فرصة ؼبن دل يسعفهم اغبظ يف مواصلة تعليمهم ليعيشوا حياة أفضل -

 اغبد أو التقليل من ظاىرة اؽبجرة من الريف إذل اؼبدينة.  -

 ضباية األفراد الغَت راشدين من االستغبلؿ. -

، ) ين ال يدرسوف عن التسكع يف الشوارع.إبعاد األفراد الذ -    (2013كلثـو

 .يضا فاف التكوين اؼبهٍت يهدؼ إذل إكساب الفرد خربات جديدة بطرؽ فنية وعلمية قصد التكيف مع متطلبات التكنولوجيا اغبديثةأ -
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صد تكوين عبلقات بزمبلئو ورؤسائو التكوين اؼبهٍت يساعد الفرد على تغيَت اذباىاتو وعاداتو االجتماعية وذلك بإعداده نفسيا ق فإ -

 (23ص ،1998 قريشي،لًتتفع روحو اؼبعنوية وتتحسن إنتاجيتو. )

  األىداف التربوية:

 اإلسهاـ يف زيادة احًتاـ الشباب للعمل اليدوي والفٍت. -

 تربية اإلحساس باؼبسؤولية ذباه الوطن وإكساهبم اؼبزيد من الثقة بالنفس. -

 اؼبتدربُت.إتاحة الفرصة الكتشاؼ قدرات  -

 يساعد يف توجيو اىتماـ الشباب فبن يًتكوف اؼبدرسة كبو فرص العمالة اؼبرحبة. -

يؤدي بالشباب إذل اإلدراؾ أف العمل يف الصناعة واغبرؼ يتطلب مهارات ونظاما فنيا يتيح فرصا أكرب للعمل أكثر فبا يتيحو التعليم  -

 العاـ وحده.

 ص اجملالس القومية اؼبتخصصة، ص)صبغو بالصبغة اؼبهنية.  الضروري من التعليم العاـ مع بالنسبة لؤلميُت فإنو يبدىم باغبد األدىن -

46-47) 

كسابو معارؼ ومهارات جديدة سبكنو من حسن استغبلؽبا إنتاجية و عداد الفرد مهنيا وتدريبو على مهنة معينة قصد رفع كفايتو اإلإ -

 خرين من جهة،دراؾ وفهم العبلقة بُت عملو وعمل اآلإمع مساعدة الفرد على  واستثمارىا يف مواقع عملية ـبتلفة ويف اقل وقت فبكن،

 خرى.أوىدؼ اؼبؤسسة اؼبستخدمة لو من جهة 

،) .فضلأتاحة الفرص للفرد اؼبتكوف للتقدـ سواء يف شكل اجر مرتفع ومنصب وظيفي إ -   (404، ص2000 خالد واكـر

 أىم أىداؼ التكوين اؼبهٍت اليت يراىا: ت اإلدارية يف اؼبؤسسات العامة والشركاتالعبلقافقد وضع يف كتابو  مصطفى فهمي العطروزيأما 

 مساعدة العامل على فهم وإدراؾ العبلقة بُت عملو وعمل اآلخرين من جهة، والعبلقة بُت عملو وىدؼ اؼبؤسسة من جهة أخرى. -

 العمل. مساعدة العامل على التعرؼ على ما قد يطرأ على اؼبؤسسة من تطورات يف ؾباؿ -

 تدريب العاملُت اعبدد أو الذين ينقلوف إذل أعماؿ جديدة. -
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 تدريب العاملُت على اؼبهارات والعادات واؼبعارؼ اؼبطلوبة لتأدية مهامهم. -

 رفع كفاية العاملُت عن طريق تطوير اؼبهارات واؼبعارؼ اليت اكتسبوىا من قبل. -

اؿ ؼبواجهة التعديبلت اعبديدة اليت قد ربدث على اإلجراءات اؼبعموؿ هبا يف تقدًن وتطوير اؼبهارات واؼبعارؼ اليت يتمتع هبا العم  -

 (242، ص1969العطروزي، )اؼبؤسسة أو ؼبواجهة األعباء اعبديدة نتيجة توسع اختصاصاهتا. 

و هبذا وى أف ىذا األخَت موجو فقط للفئة العاملة، حوؿ أىداؼ التكوين اؼبهٍت، مصطفى فهمي العطروزينستنتج من ما قدمو 

فاألوذل لتدريبها وربسُت مستوى  اؼبنطلق يضيق من حدود التكوين اؼبهٍت والذي ىو موجو بطبيعة اغباؿ إذل كل الفئات العاملة والبطالة،

 أما الثانية لتأىيلها وإدماجها يف عادل الشغل من خبلؿ تكوينها يف مهنة أو حرفة معينة. أدائها،

ين اؼبهٍت يهدؼ إذل الرقي بالفرد من خبلؿ اكتساب اؼبعارؼ النظرية والقدرات العلمية ف التكو أوبناءا على ما سبق نستخلص 

 .معينة واؼبهارات العملية البلزمة ؼبمارسة حرفة أو مهنة

 ىمية التكوين الميني:أ -2-2

النفسية واالجتماعية يف مساعدة  يلعب التكوين اؼبهٍت دورا فعاال يف صبيع اجملاالت اليت ترتبط حبياة الفرد اؼبهنية ويربز دوره من الناحية -

 .الفرد على الشعور بالرضا عن عملو ورفع الروح اؼبعنوية لديو

ووضع إمكانيات  أما من الناحية االقتصادية فيتمثل دوره يف تطوير اجملتمع والنهوض بو وتوفَت احتياجات الوطن من العاملُت والفنيُت، -

(، فالتكوين اؼبهٍت يعترب أمر ىاما 23،ص 1998الناحية الكمية والكيفية. )قريشي،  األفراد يف خدمة ىذا الوطن بزيادة اإلنتاج من

 وأساسيا من أجل ربسُت كمية ونوعية العمل.

 .نشر الثقافة الصناعية  وتربز أنبية ىذا القطاع كذلك يف -

 نبيتو يف زبفيض تكاليف اإلنتاج.أكما تكمن  -

 (607ص ،1984 )غناـ والشرقاوي، .سية لرفع الكفاية اإلنتاجية باؼبؤسسةربفيز العاملُت فهو يعترب إحدى الوسائل الرئي -
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 إدماج الشباب اجتماعيا ومهنيا. التحكم يف مشكلة البطالة وسياسة التوظيف،  -

 (237، ص1992)بوسنة،  . توفَت اؼبكونُت احملليُت  -

 ،االجتماعيواالزدىار  االقتصاديةن يعترب وسيلة للتنمية مرتبط بالضرورة بتكوين األفراد فالتكوي إف قباح اؼبؤسسات وحىت اجملتمع ككل، -

 (schiou, 1990, p293) .والتأمُت ضد البطالة والشيخوخة وفقداف التوظيف وعدـ مبلئمة الفرد لعملو

الغالبة يف  ىي الصفة واالبتكاريةوالذي أصبحت معو اإلبداعية  إف التطور التكنولوجي أو اآلرل تواكبو ربسينات على عمليات اإلنتاج، -

وىذا يتطلب  وأصبح عامل اليـو مطالبا بأف يكوف لديو قدر من اؼبهارة لتأدية الكثَت من الواجبات التكنولوجية اؼبعقدة والدقيقة، العمل،

 (Bruno,1985, p54) تكوين األفراد تبعا لذلك.

 مبادئ التكوين الميني: -3

 :تقديم المعمومات - أ

 :طورىا، عملية بالغة األنبية ويبكن إتباع التوجيهات التالية إلقباحهاإف طريقة تقدًن اؼبعلومات ومراقبة ت 

 .هبب أف تكوف أىداؼ وعوامل قباح الربامج التكوينية عند اؼبتكونُت -

  .هبب أف تكوف فكرة عن طبيعة األسئلة واألعماؿ التطبيقية اليت ترد يف االختبارات -

ؤسسات اػباصة بالتكوين ؽبذا هبب العناية بالتعلم الذي يبكن أف وبدث يبكن أف وبدث التعلم يف أي مكاف، وليس فقط يف اؼب  -

 (100، ص2011ميسوف، ) .باؼبرافق غَت النظامية

 :المكون دور - ب

 :يعترب اؼبكوف عنصرا يف عملية التكوين لذلك هبب اختياره بعناية، ولكي ينجح اؼبكوف يف مهامو هبب أف

  .على إيصاؿ اؼبعلومات إذل غَته إذل جانب قدرتو يكوف ملما دبوضوع التكوين، -
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 .على اؼبكوف أف يتحكم يف استجاباتو العاطفية أثناء قيامو دبهامو  -

 (24، ص 1984بوفلجة، على اؼبكوف أف وبدد األىداؼ والطرؽ وتسلسل اؼبواضيع والوقت البلـز لكل مرحلة من مراحل التكوين. ) -

وتتطلب ىذه العملية معرفة معمقة  وؾ واؼبعلومات واؼبهارات واالذباىات،إف جوىر عملية التكوين يكمن يف تشكيل وتعديل السل -

   .ػبصائص التعلم البشري وقواعده النفسية وذلك حىت تسهل عملية اختيار الطرؽ اؼبناسبة للتكوين واقتصاد اؼبصاريف والوقت واعبهد

 ك على سرعة التعلم واكتساب اؼبعارؼ واؼبهارات اعبديدة،ضرورة خلق الدافع لدى اؼبكوف فكلما كاف الدافع قويا لديو كلما ساعد ذل -

 ويعٍت ىذا ربط التكوين هبدؼ يرغب فيو اؼبتكوف. 

فقد  وإمبا الفهم ؼبا تعنيو ىذه اؼبعلومات واستيعاهبا، متابعة تقدـ اؼبتكوف ألف كثرة اؼبعلومات ال تكفي يف حد ذاهتا الكتساب اؼبهارة، -

والتحقق من  اعبديدة بدوف تعلم كيفية تطبيقها وىذه مهمة اؼبكوف يف متابعة درجة تقدـ اؼبتكوف،هبد صعوبة يف استيعاب اؼبهارة 

 (.260ص، 1991عبد الغفار،االستيعاب النظري والعملي حملتويات برنامج التكوين. )

  :خصائص المتكونين - ت

سبة لتعليمهم وإيصاؿ اؼبعارؼ إليهم وفيما يلي و اؼبًتبصُت كفيل باؼبساعدة على معرفة الطرؽ اؼبناأأف معرفة خصائص اؼبتكونُت 

  :توضيح لبعض اػبصائص

  .التكوين إسًتاتيجيةإف الفهم اعبيد لشخصيات اؼبتكونُت وقواعدىم العلمية والثقافية كفيل باؼبساعدة على حسن اختيار  -

 .علينا أف نعرؼ ما إذا كاف للمتكوف حوافز داخلية أو مادية -

ميسوف، ) .كما تؤثر على درجة استجابتو ؼبختلف اغبوافز والعقوبات للفرد على كمية وسرعة ما يبكن تعلمو، توثر اؼبعلومات السابقة  -

 (100، ص2011

ضرورة مراعاة التفاوت بُت األفراد من حيث مستوى الذكاء واالستعداد فبا يدعو إذل بناء برامج التكوين حبيث تتبلءـ واالختبلفات بُت  -

، 1991 عبد الغفار،). التكوين والتعلم الفردية ؼبقابلة مثل ىذه االختبلفات فبا هبعلها أكثر منطقية وعملية األفراد باستخداـ أجهزة

  (260ص



93 
 

 :سيرورة التكوين - ث

تدؿ سَتورة التكوين على أهنا تطور استيعاب اؼبعلومات ويبكن تسهيل ىذه السَتورة عن طريق فهم اؼببادئ اليت تتحكم فيها واليت 

 :فيما يلييبكن توضيحها 

ت يبكن للفرد أف يتعلم من خبلؿ اؼببلحظة واالستماع واؼبناقشة وال تكوف اؼبشاركة العلمية والتطبيقية ضرورية إال يف حالة تعلم اؼبهارا -

  .النفسية واغبركية

 (102، ص1985 زيداف،) .على اؼبكوف أف ال يتوقف عند اإلجابات اػباطئة بل هبب أف تكوف اإلجابات النهائية صحيحة -

من  والوقت اؼبناسب للتعلم، ضرورة اؼبمارسة العملية للتكوين لكي تكتسب اؼبهارة واؼبعرفة فبل بد من مشاركة اؼبتكوف وإعطائو الفرصة، -

مغزى ذلك وأبعاده وأف يعرؼ اؼبتكوف معٌت و  توافر األدوات والوسائل التكوينية يف ؾباؿ التكوين ومشاهبتها ؼبا ىو موجود يف بيئة العمل،

 (.260ص  ،1991 عبد الغفار،وكيفية تشغيلها بدوف ـباطر. )

إف تطبيق ونقل ما تعلمو الفرد إذل الواقع الفعلي يؤدي إذل زيادة ثقة الفرد بنفسو ألف التطبيق العملي يؤدي إذل تقليل األخطاء وعدـ  -

 (108ص ،1999 سهيلة وعلي،) .نسياف ما تعلمو الفرد أثناء الربنامج التكويٍت

 ز والعقاب:التعزي - ج

وتعد من اؼبواضيع ذات األنبية الكربى اليت أوالىا علماء النفس اىتماما كبَتا يف تثبيت السلوكيات اؼبرغوبة ويبكن ربديد آثارىا 

 :فيما يلي

  .إف قانوف األثر مفاده أف السلوؾ اؼبعزز يزيد من احتماؿ وقوعو يف اؼبستقبل -

  .أف يكوف مباشرة بعد االستجابة ومتناسباف يف القوة مع االستجاباتحىت يكوف العقاب والتعزيز أكثر فعالية هبب  -
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بوفلجة وذلك الختبلؼ استجاباهتم لنفس اؼبثَتات. ) على مستويات التأثر باؼبعززات واؼبعوقات لنماذج شخصيات األفراد أثر -

 (26، ص1984،

يز األداء الناجح وفهم طبيعة التغَتات الواجب إجرائها حسن تغذية مرتدة ىي تلك اليت ربدث مباشرة بعد األداء فبا يسمح بتعز أف إ -

كما أف دقة مؤشرات اؼبراقبة وأدوات التحكم تساعد على دقة التغذية اؼبرتدة الناذبة عن ذلك.  على األداء للحصوؿ على النتائج اؼبقصودة،

 .)70، ص2008بوفلجة، )

فإذا كاف السلوؾ ال يتماشى مع  ،و األثر الناتج بنظاـ للثواب والعقاببعد تعلم اؼبهارات من خبلؿ التكوين ال بد من ربط النتيجة أ -

بد أف يتبع ذاؾ إجراء عقايب أي أف يستخدـ نظاـ العقوبات ما ىي إال لتقوية وتدعيم واغبفاظ على السلوؾ فبل النظاـ اؼبتفق عليو،

 (.260ص، 1991 عبد الغفار،اؼبرغوب فيو. )

دئ التكوين تشكل اللبنات األساسية ألي مؤسسة تكوينية إف مت إرسائها وتفعيلها ستؤدي إذل عملية من خبلؿ ذلك نستنتج أف مبا      

 .تكوينية ناجحة

 أنماط التكوين الميني وطريقة التوجيو واالنتقاء: -4

 :نماط التكوينأ -4-1

 التكوين عن بعد، ق التمهُت،التكوين عن طري قامي،اط تتمثل يف: التكوين اإلأمبعدة  يتم التكوين اؼبهٍت يف اعبزائر من خبلؿ

 سوؼ نلقي الضوء على كل منها فيما يلي:و 

  التكوين اإلقامي: - أ

ويتم بشكليو النظري والتطبيقي يف مراكز التكوين اؼبهٍت، حيث أف غالبية  يعترب ىذا النمط الشكل التقليدي يف التكوين اؼبهٍت،

 (91، ص2006بوفلجة، ) .اؼبلتحقُت بو ىم من التبلميذ اؼبتسربُت من قطاع الًتبية
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وىي مراكز التكوين اؼبهٍت والتمهُت ومعاىد وطنية  ويتم ىذا النوع من التكوين يف ىياكل تكوين متخصصة وؾبهزة لذلك،

وهبرى داخل اؼبؤسسات التكوينية أين يكتسب  سنة فما فوؽ،( 16)متخصصة يف التكوين اؼبهٍت. )ويوجو لكل شخص بالغ من العمر 

كما ينظم ىذا النمط من التكوين ،  رؼ النظرية، أما اؼبعارؼ التطبيقية فتكتسب من خبلؿ الًتبصات اؼبيدانية يف الوسط اؼبهٍتاؼبًتبصُت اؼبعا

 .اؼبهٍتو  االجتماعيم عن طريق الدروس اؼبسائية ويوجو خاصة لفئة العماؿ الراغبُت يف تكوين أو تأىيل قصد ربسُت مستواى

(formation professionnelle, 2015 ) 

 ما مميزاتو وخصائصو نذكر منيا: أ

 .برنامج أو ؿبتوى بيداغوجي للتكوين -

 .ذبهيز تقٍت وبيداغوجي كدعم للتكوين -

 .ورشة للتكوين -

 .مكوف لديو تأىيبل تقنيا وبيداغوجيا  -

 ليم التقٍت(التكوين اؼبهٍت والتعموقع ) .التخصصات اؼبستهدفة شهرا حسب (30)إذل  (12)تًتاوح مدة التكوين اإلقامي من و

اغبصوؿ على تأىيل مهٍت  زبصص فقط للعاملُت الراغبُت يفاليت و  كما يندرج يف ىذا النمط التكوين عن طريق الدروس اؼبسائية

كما ىو موضح يف اؼبنشور الوزاري رقم  طلبات التكوين يبكن أف تكوف فردية أو صباعية جل ربسُت حالتو االجتماعية واؼبهنية،أأعلى من 

عليها دبؤسسات التكوين اؼبهٍت العادية ويعطي  حصلتىو يهدؼ إذل اكتساب تأىيبلت معًتؼ هبا سباما مثل التأىيبلت اؼبو  ،(381)

 :خصائص تتمحور فيما يلي، كما اف لو إمكانية الًتقية يف اغبياة العملية

 .ؿبتوى بيداغوجي للتكوين -

 .ذبهيز تقٍت وبيداغوجي كدعامة للتكوين -

 )موقع مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت مروش( .نيا وبيداغوجيا يساعده يف أداء مهمتومكوف لديو تأىيبل تق -
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  التكوين عن طريق التميين: - ب

اإلنتاج باؼبؤسسة سواء كانت من القطاع العاـ أو  فيػو تكوين تطبيقي بوحدات يعد التكوين عن طريق التمهُت مبطا تكوينيا متناوبا

 .8119جواف  07اؼبؤرخ يف  07-81القانوف رقم من  10ؤسسة التكوين اؼبهٍت حسب اؼبادة دب القطاع اػباص ويدعم بتكوين نظري

وىذا النمط من  ويسمح دبمارسة مهنة أو حرفة، التكوين عن طريق التمهُت ىو اكتساب تأىيبل مهنيا خبلؿ اؼبسار اؼبهٍت فإ

 التكوين يعتمد على شػقُت نبا: 

 .للمًتبصُت باؼبؤسسة التكوينية الدروس النظرية التكنولوجية اؼبمنوحة -

العمل اؼبباشر لدى اؼبؤسسات واغبرفيُت الذين يأخذوف على عاتقهم التكفل اؼبهٍت باؼبًتبص والعمل على تدريبو على اؼبهنة اؼبستقبلية   -

 اليت يكوف هبا.

التمهُت  يكوفو  ،وزاري مشًتؾدد ىذه اؼبدة بقرار تًتاوح مدة التمهُت بُت سنة واحدة وثبلث سنوات حسب التخصص اؼبهٍت وذب

حيث إف الدروس النظرية اؼبمنوحة للمًتبص باؼبؤسسة التكوينية تًتاوح من شباف ساعات إذل  بطريقة تناوبية يف مؤسسات التكوين اؼبهٍت،

 15)رىم بُت ويتعلق بكل اؼبًتشحُت اللذين تًتاوح أعما ستة عشرة ساعة من يـو إذل يوماف حسب مستوى التأىيل ومتطلبات التخصص،

 (07)ص. 2014وت أ 09اؼبؤرخ يف  09-14القانوف رقم من  12وذلك حسب اؼبادة  سنة (35و

 : عقد التميين

 هُت ما يلي:مفاف من شروط عقد الت 1981جانفي  27اؼبؤرخ يف 07-81 القانوف حسب 

 .يكوف عقد التمهُت مكتوبا وموقعا من قبل اؼبستخدـ واؼبتمهن ووليو الشرعي -

 .طرؼ اجمللس الشعيب البلدي دبكاف التمهُت الذي يقطن فيويسجل من  -

 .تصادؽ عليو مؤسسة التكوين اؼبهٍت -

 .يعفى عقد التمهُت من طابع الدمغة الضريبة للتسجيل -

  .كل اؼبًتبصُت ىبضعوف إذل مدة ذبريبية أقصاىا شهرين -
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عدت ىذه اؼبدة فالطرفُت اؼبتعاقدين ىبضعوف ألحكاـ من الطرفُت وإذا ت أليأثناء ىذه اؼبدة يبكن فسخ العقد بدوف إغباؽ الضرر  -

 .البنود اؼبنصوصة يف العقد

 لقد أدرجت حاالت فسخ العقد وإصبلح الضرر كما جاءت كذلك حاالت إعادة وسبديد عقد التمهُت. -

 : العقد فسخ

-81 القانوف ص كما وضحو اؼبكتسبة للطرؼ األخر وعلى اػبصو  باالمتيازاتيلغى عقد التمهُت وجوبا وبدوف إغباؽ أي ضرر 

  : يف اغباالت اآلتية 1981جانفي  27اؼبؤرخ يف  07

 .وفاة اؼبستخدـ أو اؼبتمهن -

 .إعبلف إفبلس اؼبستخدـ -

 .توقف هنائي لنشاط اؼبؤسسة اؼبستخدمة ألسباب قاىرة -

 .عجز بدين دائم ألحد الطرفُت -

 .تعريض اؼبستخدـ للعقوبة -

 .تفق عليها يف عقد التمهُتاؼبدة اؼب انتهاءويف صبيع اغباالت عند  -

  : وحسب نفس القانوف يلـز اؼبستخدـ عند فسخ عقد التمهُت بصفة تعسفية دبا يلي

 .تعويض الضرر الذي سبب إليو اؼبتمهن -

األجر اؼبسبق للمتمهن والتغطية  اليت تعهدت هبا الدولة لكفالة يف مرات قيمة اؼببالغ (03)دفع غرامة مالية قد تبلغ   -

 . وقيمة اإلعفاءات اعببائية اليت استفاد منها االجتماعية

 .تسديد رسـو التمهُت -
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 : شبو الراتب لممتمين 

 : يدفع للمتمهن شبو أجر وبدد كما يلي

 .من األجر الوطٍت األدىن اؼبضموف( 15%) السداسي األوؿ: -

 .من األجر الوطٍت األدىن اؼبضموف( 30% ) :السداسي الثاين -

 .من األجر الوطٍت األدىن اؼبضموف( % 50) السداسي الثالث والرابع: -

 .من األجر الوطٍت األدىن اؼبضموف( % 60) السداسي اػبامس: -

 )موقع وزارة التكوين والتعليم اؼبهنيُت( .من األجر الوطٍت األدىن اؼبضموف( % 80) السداسي السادس: -

 التكوين عن بعد: - ت

ذل التكوين عن بعد وىذا حسب اؼبرسـو إلكن مت تغيَت التسمية  اسلة،لقد كاف يسمى ىذا النمط فيما قبل بالتكوين عن طريق اؼبر 

ىذا النمط من التكوين يكوف يف اؼبركز الوطٍت للتعليم اؼبهٍت عن بعد و  ،1990كتوبر أ 6 –اؼبؤرخ يف  298-90التنفيذي رقم 

(C.N.E.P.D)ذل التوفيق ما بُت اعبانب إدؼ نظرية ويتبع بتجمعات دورية هت، حيث يتحصل من خبللو اؼبًتبص على الدروس ال

 النظري واعبانب التطبيقي.

 لى:إوييدف ىذا النمط 

 اكتساب تأىيل مهٍت متوج بشهادة دولة. -

 ربسُت اؼبستوى. -

 التحضَت لبلمتحانات اؼبهنية. -

بة، قسنطينة، مديريات جهوية وىي: اعبزائر، الشلف، بشار، سطيف، عنا( 09)وبتوي اؼبركز الوطٍت للتعليم اؼبهٍت عن بعد على 

 (6التكوين والتعليم اؼبهنيُت، ص) ورقلة، وىراف، تيزي وزو.
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)مركز التكوين اؼبهٍت  .حسب التخصص اؼبستهدؼ  شهرا 12إذل  06ف مدة التكوين يف مبط التكوين عن بعد تًتاوح من إ

 مروش(

 :طرق وكيفية التوجيو واالنتقاء -4-2

 :لتوجيو وانتقاء اؼبًتشحُت يبكن تقسيمها إذل مرحلتُتتعتمد مؤسسة التكوين اؼبهٍت على طرؽ منظمة      

  :تسبق أياـ االنتقاء وتضم المرحمة األولى:  

 .التحضَت التقٍت والتطبيقي -

 .استقباؿ اؼبًتشحُت -

 .اغبصص اإلعبلمية -

 .زيارة الورشات -

 .االختبار الكتايب -

 اؼبقابلة مع مستشار التوجيو: المرحمة الثانية:  

وؿ على اؼبقابلة مع مستشار التوجيو والتقييم اؼبهٍت ؼبعرفة األسس اؼبعتمدة يف عملية التوجيو يف ؾباؿ التكوين وسنركز يف ىذا التنا

 .اؼبهٍت

احملدد لطرؽ وكيفيات تنظيم اإلعبلـ وتوجيو وانتقاء اؼبًتشحُت لبللتحاؽ دبؤسسات التكوين اؼبهٍت إذل  99/01يشَت الدليل رقم  

   ى اؼبًتشح فيما يلي:اؼبعايَت الواجب قياسها لد

 :يقـو مستشار التوجيو والتقييم اؼبهٍت بإجراء مقابلة مع اؼبًتشح وفقا للمعايَت التالية

  .الدافعية -
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   .النشاط الذىٍت -

 . اؽبيئة -

 :وقد حددت التعاريف اإلجرائية ؽبذه اؼبعايَت كما يلي

  الدافعية: - أ

ويبكن  ىذا االختيار، معينة والعوامل اػبارجية )احمليط والعائلة( اؼبؤثرة يف ويقصد هبا ميوالت واذباىات اؼبًتشح يف اختيار مهنة

التأثَتات اػبارجية على اختيار اؼبًتشح، ) احمليط،  ربديدىا من خبلؿ: اىتماـ وجهد اؼبًتشح يف فهم اؼبهنة ووعيو دبتطلباهتا الواقعية،

 .العائلة... اخل( والقيمة االجتماعية للمهنة

 :ػػػػػػويقصد بو ؾبموعة العمليات اؼبتعلقة ب :يالنشاط الذىن - ب

 .التفكَت اؼبنطقي -

  .القدرة على التحليل -

  .التنظيم اؼبنهجي -

  .التصور التجريدي -

 .مدى الًتكيز ودرجة االستيعاب -

 الييئة: - ت

، 1999لدليل اؿ(. )ايقصد هبا ؾبموعة اؼبؤشرات الظاىرية اليت تسمح بتقدير اؼبًتشح من خبلؿ )السلوؾ، النطق ،والتعبَت واالعتد

 (13ص ،01رقم 
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 وشيادات التتويج في التكوين الميني: ياتمستو  -5

 مستويات التكوين: -5-1

طارات متوسطة يف ـبتلف التخصصات حسب اؼبستوى العلمي عند إعداد عماؿ وحرفيُت و إذل إيؤدي التكوين والتعليم اؼبهنيُت 

ذل إ( 2012)نة الشعب واختصاصات التكوين والتعليم اؼبهنيُت طبعة حدد دبدو حيث يتم تصنيف اؼبتخرجُت  القبوؿ ومدة التدريب،

 (07، ص2005وزارة التكوين والتعليم اؼبهنيُت، ) طبسة مستويات:

 

 ين( يبين مستويات التكوين في مؤسسات التكوين المه10شكل رقم )

 .متخصصيتوج ىذا اؼبستوى بشهادة التخصص يف التكوين اؼبهٍت ويسمى عامل : ولالمستوى األ  -

 ويسمى عامل مؤىل. "CAP"يتوج ىذا اؼبستوى بشهادة كفاءة مهنية : المستوى الثاني  -
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 .ىيل عارلأو تذويسمى ىذا عامل "CMP"ويتوج ىذا اؼبستوى بشهادة التعليم اؼبهٍت : المستوى الثالث  -

 شراؼ.إو عوف أيسمى تقٍت  "DT" يتوج ىذا اؼبستوى بشهادة تقٍت: المستوى الرابع  -

، 2007)مدونة الشعب،  ويسمى تقٍت ساـ. "DTS"يتوج ىذا اؼبستوى بشهادة تقٍت سامي : وى الخامسالمست  -

 (03ص

 شيادات تتويج دورات التكوين الميني:  -5-2

حداث شهادات تتوج دورات إوبدد كيفية  2009توبر أك 22اؼبؤرخ  345 -09التنفيذي رقم كما ىو موضح يف اؼبرسـو 

  .التكوين اؼبهٍت

 كوين الميني المتخصصة:شيادات الت -

للعامل اؼبتخصص الذي يطابق مناصب شغل  سبنح شهادات التكوين اؼبهٍت اؼبتخصصة غباملها تأىيبل مهنيا من اؼبستوى األوؿ،

 تتطلب معارؼ تطبيقية يف التخصص اؼبعٍت.

 باثنيتربدد مدة التكوين الدنيا منها  وذل اؼبتوجة بشهادة التكوين اؼبهٍت اؼبتخصص واليتيفتح االلتحاؽ بدورة التكوين اؼبهٍت األ

 قل مستوى دراسي للسنة الثانية من طور التعليم اؼبتوسط.ر للمًتشحُت الذين يثبتوف على األعشر شه

 شيادة الكفاءة المينية: -

لب معارؼ سبنح شهادة الكفاءة اؼبهنية غباملها تأىيبل مهنيا من اؼبستوى الثاين للعامل اؼبتخصص الذي يطابق مناصب شغل تتط

 نظرية وتطبيقية يف التخصص اؼبعٍت.

عشر شهرا للمًتشحُت  باثنيتيفتح االلتحاؽ بدورة التكوين اؼبهٍت اؼبتوجة بشهادة الكفاءة اؼبهنية اليت ربدد مدة التكوين الدنيا منها 

 الذين يثبتوف مستوى دراسي للسنة الرابعة من الطور التعليم اؼبتوسط.
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 شيادة التحكم الميني: -

الذي يطابق  ،نح شهادة التحكم اؼبهٍت غباملها تأىيبل مهنيا من اؼبستوى الثالث للعامل والعوف ذي الدرجة العالية من التأىيلسب

 تنظيم عمل مؤىل يف التخصص اؼبعٍت.قباز و مناصب شغل تتطلب معارؼ نظرية وتطبيقية تسمح بالتحكم يف التقنيات الضرورية إل

وذل اؼبتوجة بشهادة التحكم اؼبهٍت اليت ربدد مدة التكوين الدنيا منها بثمانية عشر شهرا ن اؼبهٍت األاللتحاؽ بدورة التكوييفتح ا

 و التكنولوجي.أي من طور التعليم الثانوي العاـ للمًتشحُت الذين يثبتوف مستوى دراس

 شيادة تقني: -

وقدرات ق مناصب شغل تتطلب معارؼ نظرية وتطبيقية ىيبل مهنيا من اؼبستوى الرابع تقٍت الذي يطابأسبنح شهادة تقٍت غباملها ت

 قباز عمل مؤىل يف التخصص اؼبعٍت.إعداد و إتنظيم تسمح باؼبشاركة يف 

ا وذل اؼبتوجة بشهادة تقٍت اليت ربدد مدة التكوين الدنيا منها بأربعة وعشروف شهر يفتح االلتحاؽ بدورة التكوين اؼبهٍت األ

 ل مستوى دراسي للسنة الثانية من طور التعليم الثانوي العاـ والتكنولوجي.قللمًتشحُت الذين يثبتوف على األ

 شيادة تقني سامي: -

سبنح شهادة تقٍت سامي غباملها تأىيبل مهنيا من اؼبستوى اػبامس تقٍت سامي الذي يطابق مناصب شغل تتطلب معارؼ نظرية 

 ازه.إقبعداده و إمؤىل يف التخصص اؼبعٍت و  صور عملوتطبيقية وقدرات يف التنظيم والتنسيق واؼبراقبة تسمح بت

وذل اؼبتوجة بشهادة تقٍت سامي اليت ربدد مدة التكوين الدنيا منها بثبلثُت  شهرا للمًتشحُت اللتحاؽ بدورة التكوين اؼبهٍت األيفتح ا

 الذين يثبتوف مستوى دراسي للسنة الثالثة من طور التعليم الثانوي العاـ والتكنولوجي.

 بيداغوجي والقانون الداخمي لمؤسسات التكوين الميني:التنظيم ال -6

 التنظيم البيداغوجي: -6-1
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يسَت مؤسسات التعليم والتكوين اؼبهنيُت مدير ويديره ؾبلس توجيو ويزود دبجلس توجيو ويزود دبجلس تقٍت وبيداغوجي كما ىو 

 .2014فريل أ 20اؼبؤرخ يف  140 -14مبُت يف اؼبرسـو التنفيذي رقم 

 لتوجيو بعدة ميام نذكر من بينيا ما يمي:يكمف مجمس ا

 .اؼبسائل اؼبتعلقة بتنظيم اؼبركز وتسيَته -

 .حكاـ التكميلية للنظاـ الداخلياأل -

 .برنامج نشاطات اؼبركز وكيفيات تنفيذه -

 .برامج صيانة مباين اؼبراكز وذبهيزاتو -

 (14)ص .كل مسألة متعلقة دبهاـ اؼبركز -

 يمي: يكمف المجمس التقني البيداغوجي بما

 .تنظيم التكوين باؼبركز -

 .ؿبتوى برامج التكوين باؼبركز -

 .قةبمناىج التكوين اؼبط -

 .تقييم اؼبًتبصُت واؼبتمهنُت وتوجيههم -

 .تنظيم االمتحانات والًتبصات التطبيقية -

 (15)ص .كل نشاط مرتبط بالبيداغوجية وتسيَتىا -



46 
 

 القانون الداخمي لمؤسسات التكوين الميني: -6-2

يطبق ىذا القانوف الداخلي على مؤسسات التكوين اؼبهٍت و ،30/07/1990اؼبؤرخ يف  07/90ف تطبيقا للقرار القانو يعترب ىذا 

حكاـ اؼبطبقة أذل إطرؽ يف حبثنا نتسو  ،ىبضع إذل أحكاـ العماؿ واؼبًتبصوف واؼبتمهنوف يف مؤسسات التكوين اؼبهٍت نوأكما  ،وملحقاهتا

 على اؼبًتبص.

 أوقات العمل: 

 .اؼبؤسسة على الساعة الثامنة وطبسة دقائق صباحا وال يسمح ألي مًتبص أو متمهن بالدخوؿ بعدىا ويعترب غائبايغلق باب  -

 الدخوؿ إذل الورشات واألقساـ يوميا حسب التوقيت اؼبقرر يف جدوؿ استعماؿ الزمن.  -

 االنضباط:

اؼبرسـو من  10سة وورشة التطبيق ربت قيادة معلميهم طبقا للمادة اؼبًتبصوف ملزموف دبتابعة ومثابرة كل أنواع التعليم اؼبمنوحة يف اؼبؤس  -

 اؼبتضمن القانوف اػباص لعماؿ التكوين اؼبهٍت. 1990فريل أ 21يف   اؼبؤرخ 117/90رقم 

 وكل غياب أو تأخر هبب أف يكوف مربرا. اؼبًتبصوف ملزموف باغبضور إذل اؼبؤسسة طبسة دقائق على األقل قبل بداية الدروس، -

 ساعة. (48) قصاىاأحالة مرض يلـز على اؼبًتبص أف يقدـ إذل إدارة اؼبؤسسة شهادة طبية يف مدة  يف  -

 ويبكن اعتبارىا غيابات: ف الغياب يبتد إذل كل اؼبدة اليت تغيبها اؼبًتبص،إق الغياب يـو الراحة أو العطلة فإذا سب  -

 الدخوؿ غَت اؼبرخص من طرؼ اإلدارة إذل القسم أو الورشة. -

 روج من القسم أو الورشة بدوف إذف من اؼبعلم.اػب -

القبوؿ أو القبوؿ اجملدد للمًتبص: يف ىذه اغبالة ىبضع إذل تقدًن ىذا األخَت لرخصة إذل األستاذ اؼبعٍت ؿبررة من طرؼ اؼبراقب  -

 العاـ.

 يف حالة غياب غَت متوقع للمعلم ال هبب على اؼبًتبصُت مغادرة اؼبؤسسة إال برخصة من اإلدارة. -
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يبكن أف يتم اقتطاع مبلغ من اؼبصدر بالنسبة للمًتبصُت واؼبتمهنُت الذين يستفيدوف من شبو مرتب أو منحة وىذا يف حالة   -

 أو عقوبات تأديبية مؤدية إذل الطرد اؼبؤقت. ةالتطبيقي يف حصص األعماؿ  ،تغيب عن الدروس

ا يف نفس سنة التكوين قد يؤدي إذل طرد اؼبًتبص بقرار من التغيب لسبب مرض ؼبدة مستمرة أو منقطعة ألكثر من ثبلثُت يومن  -

ف إتكوينية لنفس اؼبستوى و  على طلبو يسجل ثانية لدورة س األساتذة للمًتبص اؼبعٍت وبناءاؼبدير بعد استشارة اؼبسؤوؿ البيداغوجي وؾبل

 أمكن يف نفس االختصاص.

ن طرؼ إدارة اؼبؤسسة يبكن إف يؤدي باؼبًتبص إذل العقوبات الغيابات غَت مرخص هبا واليت سببها غَت مرضي واليت ترفض م -

 التالية:

 أياـ. ثبلثةانذار لغيابات مدهتا تفوؽ اليـو الواحد أو مساوية لػ -

 أياـ. (10) أياـ أو مساوية لػ ثبلثةتوبيخ لغيابات مدهتا أكثر من  -

 وما متقطعة خبلؿ نفس سنة التكوين.ي( 15) أياـ متتالية أو أكثر من( 10)طرد هنائي لغيابات مدهتا أكثر من  -

 ثبلثة إنذارات يف نفس السنة تؤدي إذل توبيخ. -

 ثبلثة توبيخات يف السنة تؤدي إذل الطرد النهائي. -

 األمن والوقاية:

مدير مؤسسة التكوين اؼبهٍت يضمن توفَت الوسائل اؼبتعلقة بأمن األمبلؾ واألشخاص وعلى إبقائها يف حالة تشغيل ينشر األوامر  -

 تعليمات األمن ويسهر على رعايتها من طرؼ العماؿ واؼبًتبصُت.و 

النظافة اعبسمية ونظافة اللباس مطلوبة من طرؼ العماؿ واؼبًتبصُت واؼبتمهنُت داخل مؤسسة التكوين اؼبهٍت، ارتداء لباس العمل  -

 ايَت األمن إجباري يف الورشة واؼبخرب وورشة التطبيق.ف ارتداء األحذية اؼبطابقة ؼبعأكما  إجباري يف احملبلت البيداغوجية وورشات التطبيق،

 يف الورشات ويف مراكز التوثيق. ،يبنع التدخُت داخل قاعات الدراسة -

 جل جعل إطار اغبياة لطيفا يشارؾ اؼبًتبصوف يف صيانة ونظافة وذبميل اؼبؤسسة.أمن  -
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لوقائية البلزمة واؼبناسبة بالتنسيق مع اؽبياكل الصحية كل مًتبص مصاب دبرض معدي هبب إف ىبطر اإلدارة اليت تتخذ اإلجراءات ا -

 اؼبعنية.

 ف األمن يؤدي إذل تطبيق العقوبات اؼبنصوص عليها يف التنظيم.أظ يف تطبيق القواعد اؼببينة يف شكل تقصَت مبلح -

 النشاطات الثقافية والرياضية:

اؼبًتبصُت ويف حدود اإلمكانيات د يوضع ربت تصرؼ العماؿ و ذا الصدهبب أف تشجع النشاطات الثقافية والرياضية داخل اؼبؤسسة وى -

 احملبلت والوسائل الضرورية.

 يوضع برنامج سنوي النشاطات الثقافية والرياضية يف بداية كل سنة تكوين دبشاركة العماؿ واؼبًتبصُت الذين يضمنوف ربقيقو وتنشيطو. -

واؼبندوبوف يبثلوف أيضا اؼبًتبصُت يف اإلدارة  لنشاطات الرياضية والثقافية،مًتبصو مؤسسات التكوين اؼبهٍت ىبتاروف مندوبُت إلحياء ا -

 جملموع اؼبسائل ذات اؼبنفعة اعبماعية.

 عقوبات تأديبية:

إدارة مؤسسة التكوين اؼبهٍت تأخذ كل اإلجراءات الضرورية لتأطَت ومراقبة اؼبًتبصُت سواء أثناء النشاطات البيداغوجية او خبلؿ  -

  .أثناء االسًتاحةتنقبلهتم أو 

 : زبضع مشاكل التأديب اليت تعرقل سَت اؼبؤسسة الستشارة ؾبلس التأديب للمًتبصُت والذي حدد تكوينو كما يلي -

 مدير اؼبؤسسة أو فبثل عنو رئيسا. -

 اؼبراقب العاـ. -

 اؼبدير اؼبارل أو اؼبقتصد  -

 مدير الدراسات أو النائب التقٍت.   -

 أستاذ.  -
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 فبثل اؼبًتبصُت.  -

 الفروع.فبثل  -

ويف اغباالت  يستدعى ؾبلس التأديب من طرؼ مدير اؼبؤسسة وال يتداوؿ شرعا إال حبضور أربعة من أعضائو على األقل،  -

( أياـ اليت 10اعبسمية والعاجلة يستطيع اؼبدير أف يوقف اؼبًتبص إذل غاية تبليغو عقوبتو اليت هبب أف ربدث على األكثر خبلؿ عشرة )

 ( أياـ اليت تتبع التوقيف.07وهبتمع ؾبلس التأديب خبلؿ سبعة ) رتكب،تتبع تاريخ اػبطأ اؼب

 يستطيع ؾبلس تأديب اؼبًتبصُت إعبلف إحدى العقوبات التالية:  -

 .اإلنذار -

 .التوبيخ -

 . ( أياـ03الطرد اؼبؤقت ؼبدة ثبلثة ) -

 .الطرد النهائي -

الة نقص يف عمل اؼبًتبص مثبت عرب مراقبة معارفو من طرؼ اؼبقرر يف اؼبادة أعبله يبكن أف يصدر يف ح( 3و 2و 1) العقوبات    

 أعبله.( 16) مع االحتفاظ باألحكاـ اؼبادة( 46) ؾبلس األساتذة اؼبنصوص عليو يف اؼبادة

شارة أعبله يبكن أف تعلن من طرؼ اؼبدير لكن الطرد النهائي أو اؼبؤقت ال يبكن إعبلنو إال بعد است( 2و 1) العقوبتُت اؼبذكورتُت      

 ؾبلس تأديب اؼبًتبصُت.

 اؼبًتبص الذي كاف ؿبل طرد هنائي يبكن أف يقدـ طعنا أماـ السلطة اؼبكلفة بالتكوين اؼبهٍت على مستوى الوالية.  -

كل توقيف هنائي بسبب تأدييب أو زبلي طوعي عن التكوين يؤدي باؼبًتبص إذل إعادة دفع اؼببالغ اليت ربصل عليها كشبو مرتبات    -

 ادة على مصاريف التكوين.زي ،ومنح
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 مؤسسات التكوين والتعميم المينيين:  -7

 تنقسم اذل ىياكل للتكوين واخرى للدعم. تشرؼ وزارة التكوين والتعليم اؼبهنيُت على شبكة من اؼبؤسسات،     

 ىياكل التكوين والتعميم المينيين: -7-1

موزعُت على النحو ( 1226)اكل التكوين مقدرة بأكثر من لقد توفر القطاع التكوين والتعليم اؼبهنيُت على شبكة واسعة من ىي

  التارل:

 :"I.N.S.F.P"المعاىد الوطنية المتخصصة في التكوين الميني .7-0-0

تتخصص اؼبعاىد الوطنية  ،وربتوي على ملحقات وكذا فروع منتدبة وىي موزعة عرب معظم واليات الوطن، تتميز بطابعها الوطٍت،

تضمن هنا أكما ،  ( متوجة بشهادة تقٍت سامي05ىي مكلفة بضماف تكوينات يف اؼبستوى اػبامس )و  يف واحدة من الشعب اؼبهنية،

 (.2012مارس  25اؼبؤرخة يف  17الرظبية رقم )أنظر القانوف األساسي النموذجي يف اعبريدة  .تكوين مهٍت أورل يف صبيع أمباط التكوين

 02 : لػ 2014-2013إنشاء خبلؿ سنيت  مت فقد 2013سنة أبريل  15مؤرخ يف  144-13اؼبرسـو التنفيذي رقم  وحسب

 .معاىد يف والييت بسكرة وورقلة

الذي تضمن إنشاء معهد للتعليم  289 – 14( يف والية سطيف وىذا حسب اؼبرسـو تنفيذي رقم 01كما انشأ معهد واحد )

 (.2014أكتوبر  16اؼبؤرخة يف  61اعبريدة الرظبية رقم اؼبهٍت. )

 : معاىد التكوين والتعميم المينيينميادين تخصص 

 : ( ستة وىي متخصصة حسب الشعب اؼبهنية كما يلي06عدد معاىد التكوين والتعليم اؼبهنيُت ىو )ف إ

 .اغبرؼ التقليدية معهد برئ خادـ اعبزائر: تقنيات اإلدارة والتسيَت، -
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 .يديةاإلنشاءات اؼبيكانيكية والصناعة اغبد معهد عنابة: اإلنشاءات اؼبعدنية، -

 .معهد اؼبدية: ميكانيكا احملركات واآلليات -

 .معهد ورقلة: الزراعة وصناعة األغذية الزراعية -

 .معهد سطيف: البناء ،األشغاؿ العمومية والبيئة -

 (13ص التكوين والتعليم اؼبهنيُت،) .اإللكًتونيك والتربيد معهد سيدي بلعباس: الكهرباء، -

   :"C.F.P.A" مراكز التكوين الميني والتميين .7-0-2

ساسي ؼبراكز التكوين اؼبتضمن القانوف األ ،1991نوفمرب  17اؼبؤرخ يف  27-92من اؼبرسـو التنفيذي رقم  2حسب اؼبادة 

 وىو الشبكة القاعدية ؼبنظومة التكوين اؼبهٍت، داري،إاؼبهٍت والتمهُت فاف مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت يعترب مؤسسة عمومية ذات طابع 

تتوفر على ملحقات  (،04ذل إ 01اف تكوينات يف اؼبستويات من )تتميز بطابعها احمللي وىي مكلفة بضم ،والية( 48) وىي موزعة عرب

 (159)ص كما تتوفر أيضا على فروع منتدبة هتدؼ أساسا إذل تقريب عروضها التكوينية من طاليب التكوين.

اؼبؤرخة  26اعبريدة الرظبية رقم القانوف األساسي النموذجي يف  حسبرل يف جػمػيع أمبػاط التكوين هنا تضمن تػكوين مػهػٍت أو أكما 

 .2014فريل أ 7يف 

 :عوقين جسمياممراكز التكوين الميني والتميين المختصة باألشخاص ال .7-0-3

يف  واؼبركز اػبامس   غواط"اعبزائر، غليزاف، بومرداس، األ"(  04عددىا أربعة ) وىي موجهة أساسا للتكفل ببعض الفئات اػباصة،

 (14ص التكوين والتعليم اؼبهنيُت،طور االقباز بوالية سكيكدة. )

  : المؤسسات الخاصة لمتكوين الميني .7-0-4

عبلـ اإل  :وتوفر يف ؾبملها تكوينات تنحصر يف الشعب والتخصصات التالية(، 633) يبلغ عدد اؼبؤسسات اػباصة للتكوين اؼبهٍت

 .السياحة اغببلقة والتزيُت، التسويق، احملاسبة، رل،اآل
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وىذا من خبلؿ مشاركة مًتبصي  بشهادة دولة مسلمة من طرؼ وزارة التكوين والتعليم اؼبهنيُت، ىذه التكوينات ىي متوجة إما

 شهادة تأىيلية متعلقة باؼبؤسسة اػباصة للتكوين اؼبهٍت،و بأ اؼبؤسسات اػباصة يف االمتحانات اؼبنظمة من طرؼ مؤسسات التكوين اؼبهٍت،

 (15ص التكوين التعليم اؼبهنيُت،) .تكوينات التأىيليةبالنسبة لل

 :"I.N.F.P" مؤسسات اليندسة البيداغوجية .7-1-5

يتميز بطابع وطٍت ومن بٌت مهاـ اؼبعهد الوطٍت للتكوين والتعليم  مقره يف اعبزائر العاصمة،: اؼبعهد الوطٍت للتكوين والتعليم اؼبهنيُت

 اؼبهنيُت ما يلي:

 مج التكوين والتعليم اؼبهنيُت تتطابق مع ـبتلف أمباط تطور التكوين. عداد براإتصميم منهجيات  -

 ترقية مناىج وطرؽ التعليم والتمهُت وتطويرىا. -

 .القياـ بالدراسات والبحوث اؼبتعلقة بالطرؽ البيداغوجية وؿبتويات الربامج والوسائل التعليمية -

 

 ":I.F.P" معاىد التكوين والتعميم المينيين .7-0-6

 تية:تكوين والتعليم اؼبهنيُت باؼبهاـ اؼبسندة اآلتتكفل معاىد ال

 ضامن التكوين وربسُت اؼبستػوى وإعادة تأىيل اؼبكونُت ومستخدمي التسيَت وأعواف الصيانة ؼبؤسسات التكوين اؼبهٍت. -

 (16ص التكوين والتعليم اؼبهنيُت،) .اؼبشاركة يف إقباز الربامج البيداغوجية وربيينها -

 :مؤسسات الدعم -7-2

 ":C.N.E.P.D" الوطني لمتعميم الميني عن بعد المركز .7-2-1

اؼبرسـو ذلك حسب اؼبركز الوطٍت للتعليم عن بعد و  ذلإلقد مت تغيَت تسمية ىذه اؼبراكز من اؼبركز الوطٍت للتعليم اؼبهٍت باؼبراسلة 

 .1990كتوبر أ 6اؼبؤرخ يف  298-90التنفيذي رقم 
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 :ما يليمن اؼبرسـو السابق ( 03) يف اؼبادة رقم كما ىو موضح  من بُت اؼبهاـ األساسية للمركز    

التكوين باؼبراسلة يف ـبتلف التخصصات للتحضَت لبلمتحانات واؼبسابقات اؼبنظمة من طرؼ اؼبؤسسات العمومية   -

 للتكوين اؼبهٍت.

 .القياـ بعمليات تكوين وربسُت اؼبستوى وذبديد اؼبعلومات ويسلم الشهادات اؼبتصلة بذلك -

 .التكوين اؼبقدمة ألمباطدوات التعليمية اؼببلئمة البلزمة الًتبوية واأليعد الوثائق  -

 يساعد اؽبيئات العمومية واؼبؤسسات وفق التنظيم اؼبعموؿ بو يف ربسُت اؼبستوى وذبديد اؼبعلومات. -

 قامة منظومات حديثة للتعليم باؼبراسلة.إداء الًتبوي عن طريق وبسن األ -

 (Journal officiel, p1151) يف ؾباؿ التكوين باؼبراسلة. يقـو بأي عمل للًتقية والتسويق -

 :"I.N.D.E.F.O.C"المعيد الوطني لتنمية وترقية التكوين المستمر .7-2-2

 من بُت مهاـ اؼبعهد ما يلي:

 .ضامن تطوير وترقية التكوين اؼبستمر -

 فائدة العامل ولتكوين والرسكلة لالتدعيم البيداغوجي والتقٍت للمؤسسات االقتصادية يف إطار برنامج ا -

 اؼبوظفُت. -

اؼبؤسسات االقتصادية  تنظيم وإقباز حصيلة الكفاءات حسب طلبات كل من األفراد اؼبؤسسات االقتصادية اػباصة، -

 (18ص التكوين والتعليم اؼبهنيُت،) .واؼبستخدمُت العموميُت واػبواص العمومية،
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 ":A.N.E.F.P"  مينـيالمؤسسة الوطنية لمتجييزات التقنية البيداغوجية لمتكوين ال .7-2-3

 :تتكفل ىذه اؼبؤسسة باؼبهاـ التالية

 اقتناء ،توزيع و تركيب التجهيزات واألدوات اؼبوجهة ؼبؤسسات التكوين اؼبهٍت.  -

 التنظيم واؼبراقبة التقنية لصيانة التجهيزات وتزويد مؤسسات التكوين اؼبهٍت بقطع الغيار الضرورية للصيانة.  -

 .م التقٍت والًتبوي يف إعداد وتكييف برامج وـبططات التجهيزاؼبسانبة مع مؤسسات الدع  -

 .التكفل بتجديد التجهيزات حسب االحتياجات والوسائل اؼبتوفرة -

 ":I.N.D.E.F.O.C" الوطني لتطوير التميين والتكوين المتواصل الصندوق .7-2-4

 :ل أيضا دبا يليويتكف تتمثل اؼبهمة األساسية للصندوؽ يف تطوير التمهُت والتكوين اؼبتواصل،     

 .تسيَت اؼبوارد اؼبالية اؼبوضوعة ربت ترصفو -

 .راسة وفحص مشاريع برامج التكوين اؼبفتوحة للتمويل من طرؼ الصندوؽ  -

إبداء الرأي حوؿ مشاريع برامج التكوين عن طريق التمهُت والتكوين اؼبتواصل اؼبفتوحة للتمويل واؼبقدمة طبقا للقوانُت  -

 (19ص عليم اؼبهنيُت،التكوين والت) .احملددة

    :"C.E.R.P.E.Q" الدراسات والبحث في المين والتأىيالت مركز .7-2-5

 من بُت اؼبهاـ اؼبسندة للمركز ما يلي:

 وحوؿ االندماج اؼبهٍت من جهة أخرى. إعداد دراسات وإقباز حبوث حوؿ تطور اؼبهن واغبرؼ والتأىيبلت من جهة، -

 ء التأىبلت من خبلؿ أمباط التكوين اؼبهٍت وأنظمتو اؼبختلفة.إعداد دراسات وإقباز حبوث حوؿ شروط اقتنا  -

  .إعداد ووضع نظاـ مراقبة ومتابعة خرهبي قطاع التكوين والتعليم اؼبهنيُت  -
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)التكوين  .إعداد كل الدراسات وإقباز صبيع البحوث اليت من شأهنا أف تقدـ الفائدة لصاحل قطاع التكوين والتعليم اؼبهنيُت -

 (20ص نيُت،والتعليم اؼبه

 ارتباط نظام التكوين بالتعميم العام وسوق العمل: -8

 :ارتباط نظام التكوين الميني بالتعميم العام -8-1

صعوبات كبَتة  -وبالرغم من اجملهودات اليت بذلتها الدولة  -واجو التكوين اؼبهٍت يف اعبزائر قبل الشروع يف اإلصبلحات      

  :حيث سبيز دبا يلي السيما بعد هناية مرحلة التعليم القاعدي اإللزامي،يف النظاـ الًتبوي  ختبلالتاالناصبة عن 

  .عدـ وجود ارتباط منطقي ومنظم بُت التكوين اؼبهٍت ونظاـ التعليم العاـ   -

سات نظرة اجملتمع إذل التكوين اؼبهٍت نظرة دونية حيث تعترب األسرة التحاؽ أبنائها بالتكوين اؼبهٍت دبثابة فشل يف متابعة درا -

  .أكاديبية تؤىلهم ليكونوا ضمن النخبة يف الببلد

 .أصبح التكوين اؼبهٍت وعاء يستقبل اؼبتسربُت من نظاـ التعليم العاـ -

انصبت كل ؾبهودات التكوين على اعبانب الكمي من خبلؿ التكفل باألعداد اؽبائلة من اؼبتسربُت على حساب اعبانب    -

الذين يتسربوف من مراحل النظاـ الًتبوي العاـ حسب تقرير اجمللس الوطٍت االقتصادي  حيث بلغ سنويا عدد التبلميذ النوعي،

حيث تبلغ نسبة التسرب  منهم،( 200000) ويستقبل قطاع التكوين اؼبهٍت سنويا حوارل تلميذ،( 500000):ػاالجتماعي لػ

الذين دخلوا  التبلميذفقط من ( %5) يعٍت أف وىذا( %95) من مرحلة التعليم األساسي إذل غاية مرحلة التعليم العارل حوارل

 .إذل اؼبدرسة يصلوف إذل مرحلة التعليم العارل

قطاع التكوين اؼبهٍت قد سجل نسبة عالية من التخلي عن التكوين والفشل يف متابعتو خاصة يف مبط التكوين االقامي. نو أكما    

 (08، ص2008عائشة، )
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 :عملارتباط نظام التكوين الميني بسوق ال -8-2

 حيث انغلق على نفسو وأصبح يعمل بقواعد وأىداؼ داخلية، كاف نشاط التكوين حىت وقت قريب هبري دبعزؿ عن سوؽ العمل،

كما أف أغلبية القطاعات االقتصادية األخرى واؼبؤسسات اليت لديها مراكز التكوين اليت كانت تقـو بتلبية احتياجاهتا مع بداية األزمة 

 ىذه الوضعية أدت إذل: .زبلت عن ىذه اؼبراكز بسبب نقص احتياجها للتكوين الثمانينات، االقتصادية يف منتصف

  . غياب العبلقة مع عادل الشغل كوف التكوين ال يليب رغبات أصحاب العمل -

  .تدين صورة التكوين اؼبهٍت لدى األسر وأصحاب العمل -

 عدـ سباشي برامج التكوين مع التطور التكنولوجي وتطور اؼبهن. -

 نسبة إدماج خرجي التكوين اؼبهٍت قليلة. -

وقد نتج  ومن جهة أخرى ال يستقطب الطلب عليو، أصبح التكوين اؼبهٍت يشكل حلقة مفرغة باعتباره حل للفشل اؼبدرسي من جػهة، -

  .عن ىذه الوضعية تأثَتات اجتماعية واقتصادية

 .تكوينصعوبة إدماج اػبرهبُت أدت إذل عدـ جلب العناصر اعبديدة إذل ال -

 .عدـ القدرة على توفَت يد عاملة تستجيب للمتطلبات اعبديدة الناذبة عن التطور واالنفتاح على االقتصاد العاؼبي  -

  (114، ص2011ميسوف، ) .عدـ توفَت الكفاءات أصبح يساىم يف عرقلة اإلنعاش االقتصاد -
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 المبحث الثاني

 الجزائرفي بمؤسسات التكوين الميني  اليدر التربوي

 يد:تمي
 -نو األساس يف إعداد القوى البشرية أعلى كافة أشكاؽبا وتوجهاهتا إذ  اجملتمعات يعد التعليم والتكوين اؼبهٍت عصب اغبياة يف

البلزمة للنهوض بتنمية اجملتمع وربقيق أىداؼ خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية وبالتارل ربقيق الرفاىية  -بالكم والكيف اؼبناسبُت 

 اجملتمع.ألبناء 

وذلك من منطلق أف التعليم والتكوين نبا أساس تقدـ األمم  جملتمعات على كافة أشكاؽبا اىتماما ورعاية بالتعليم والتكوين،تورل ا

ن ىذا نو استثمارًا بشريًا وبقق عائدًا اقتصاديًا إذا ما أحسأكما  ومعيار تفوقها يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية،

نبيتو فإف ىذا النظاـ يواجو دبشكلة اؽبدر الًتبوي الذي يعوؽ ربقيق أىداؼ منظومة  التعليم والتكوين ويتسبب يف ألكن رغم  االستثمار،

ة وىو ويبثل قضية شائكة وقو  وينعكس أثره السليب على الفرد واجملتمع وعلى التنمية االجتماعية واالقتصادية، ضياع الوقت واعبهد واؼباؿ،

 مفهـو برازإ خبلؿ من وذلك الًتبوي اؽبدر على األضواء تسليطمدمرة لكفاءة النظاـ الًتبوي، وانطبلقا فبا سبق سنحاوؿ يف ىذا الفاصل 

 ىذه وجود ذلإ اؼبؤدية العوامل ىمأ تناوؿ ذلإ سنتطرؽ كما اعبوانب، صبيع وعلى ثارىاآو  الظاىرة ىذه بعادأ نبُت كما الًتبوي، اؽبدر

 والتكوينية. التعليمية وساطاأل يف الظاىرة

  ي:التربو  مفيوم اليدر -0

 يرجع مصطلح فػي لغػة رجػاؿ األعمػاؿ وأىػل االقتصاد إال أنػو دخػػل اجملػػاؿ الًتبػػوي مػػن منطلق أف الًتبية أصبحت مػػن النشاطات

من اؼبصطلحات الفضفاضة اليت يصعب ربديدىا العتبارات وىو  عندما تستهدؼ تكوين القوى العاملػة اؼبدربة اؼباىرة اؼبؤىلة، االقتصادية

 :   عدة منها



29 
 

تعدد اؼبسميات لنفس اؼبفهـو واختبلؼ الكتابات الًتبوية يف اؼبنطلقات اليت يوصل إذل االختبلؼ يف فهم الظواىر وبالتارل 

  ح.االختبلؼ يف توظيف اؼبصطل

صل يف مسَتة الطفل الدراسية اليت تتوقف يف مرحلة معينة دوف أف أحيانا نتحدث عن اؽبدر الًتبوي ونعٍت بو التسرب الذي وب

 .يستكمل دراستو

لكن نفس الظاىرة يرد اغبديث عنها يف كتابات بعض الًتبويُت بالفشل الدراسي الذي يرتبط لدى أغلبهم بالتعثر الدراسي اؼبوازي 

 يُت.كما تتحدث مصادر أخرى عن التخلف والبلتكيف الدراس إجرائيا للتأخر،

( "اػبسارة الناصبة عن عمليات التعليم من خبلؿ أعداد 2001الرشداف )ويقصد باؽبدر الًتبوي يف مراحل التعليم اؼبختلفة حسب 

 (248صالطلبة الذين رسبوا أو تسربوا وما ترتب على ىذا من خسارة يف اإلنفاؽ على التعليم ويف اعبهد اؼببذوؿ فيو". )

( بأنو ؾبموعة اعبهود الفكرية واؼبادية اؼببذولة يف اغبقل التعليمي، واليت ربوؿ دوف ربقيق األىداؼ 1990السعود والضامن )ويعرفو 

 اؼبوضوعة ؽبا بصورة كاملة من الناحيتُت الكمية والنوعية. 

ؿ ( من خبلؿ عدـ ربقيق األىداؼ اليت يصبو إليها النظاـ التعليمي من خبل1998اػبويت )ذل اؽبدر الًتبوي حسب إويشار 

 (98ص ظاىريت الرسوب والتسرب.)

وبشكل أدؽ فاف اؽبدر الًتبوي ىو نتيجة ضعف مردودية اؼبنظومة التعليمة وذلك بعجز اؼبنظومة التعليمية عن االحتفاظ جبميع 

 (01، ص2008العرض الًتبوي، ) اؼبلتحقُت هبا إلسباـ دراستهم حيث وبدث االنقطاع الدراسي.

ك اعبهود الفكرية واؼبادية اؼببذولة يف اغبقل التعليمي دوف ربقيق األىداؼ اؼبوضوعة ؽبا بصورة كاملة وكما يقصد باؽبدر الًتبوي تل

 (192ص ،1987 اؼبطوع،من الناحيتُت الكمية والكيفية. )

 تنتج عػن رسوب ( بأف اؽبدر الًتبػػوي فػػي مفهومو البسػػيط ىػػو اػبسػارة )الفاقد( اليت2001ىاديػػة ؿبمػػد أبػػو كليلة )وتقػػوؿ 

 (89)ص .وتسرب واعادة الطلبة يف النظاـ التعليمي
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نتيجة الرسوب وترؾ اؼبدرسة يف أي صف من   ( بأنو حجم الفاقد يف التعليم1989غناًن )كما يبكن تعريف اؽبدر حسب 

 (17ص)الصفوؼ وألي سبب من األسباب. 

( "اػبسػػػػارة الناصبة يف عمليػات التعلػيم مػن خػبلؿ أعػداد 2005الراشداف )ر ويقصػػػد بو فػػػي مراحػػػل التعلػػػيم اؼبختلفػػػة كما ذك

 (248)ص . الطلبػة الػذين رسػبوا أو تسربوا وما ترتب على ىذا من خسارة يف اإلنفاؽ علػى التعلػيم ويف اعبهد اؼببذوؿ فيو"

وناذباً عن عاملُت نبا : ترؾ اؼبدرسة مبكراً أو  راً على كفايتو،وتعرفو منظمة اليونسكو بأنو: ما وبدث للنظاـ الًتبوي يف دولة ما مؤث

 ( 27، ص1988 النوري،اإلعادة. )

( بأنو: أي خلل يف سَت العملية التعليمية سواء يف اؼبدخبلت أو العمليات أو اؼبخرجات يؤدي إذل زيادة 1999فرغل )كما عرفو 

 (20)ص ت أو عدـ استغبلؿ اإلمكانات اؼبتاحة أقصى استغبلؿ.يف اإلنفاؽ اؼبتوقع سواء يف اؼباؿ أو اعبهد أو الوق

" كل ما يًتتب عليو ضياع يف اؼباؿ أو الوقت أو اعبهد اؼببذوؿ يف التعليم". : فقد ذكر اف اؽبدر التعليمي ىو( 1998مرسي )ما أ

 (65)ص

ولػذلك  ظػػرا لئلمكانػات واؼبػوارد التػي تسػتخدـ فػي سػبيلها،وؽبػذا فػإف مصػطلح اإلىػدار الًتبػوي يػػدعوا إلػى تشػبيو الًتبيػة بالصػناعة ن

إبػراىيم ويف ىذا يقػوؿ  مبػػا اسػػتثمار لػػو عائػػده،إأهنػا نوع مػػن اػبدمة للمجتمع  فػإف النظػرة إلػى العمليػة الًتبويػة أصػػبحت غيػػر قاصرة علػػى

واجتماعية تتمثل يف عجػز النظػاـ  ػعف العمليػة الًتبويػة وينشأ عنو مشكبلت تربوية،اؽبػدر التعليمػي ىػو نتيجػة ض"بػأف ( 1999داوود )

 (02)ص .التعليمػي عػن االحتفاظ باؼبلتحقُت بو كافة إلسباـ دراستهم حيث وبدث الرسوب"

ها يف ؾباالت أف اؽبدر الًتبوي ىو: "تكاليف إضافية على ـبرجات التعليم يبكن االستفادة من( 1985اعببلؿ )ولقد ذكر 

 (107أخرى". )ص

ويكػوف سػببًا فػي ضػياع األمػواؿ والوقػت واعبهػد  نو ىػػو السػػبب الرئيسػػي ػبفػػض الكفػاءة اإلنتاجيػة فػي التعلػيم والتكوين،أوكما 

وارتفاع  وتػػدين مستوى التحصيلي للطبلب، ويػػأيت نتيجػػًة لعػػدة عوامػػل مسػػببة فيػػو منهػػا التسػػرب والرسػػوب، اؼببػذوؿ علػػى التعلػػيم،

 . (203، ص1999الطيب، . )معدالت التكلفة لكل تلميذ
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ىػػو تلػػك الظػػاىرة التػػي تتجسػػد فػػي  ات، ونقػوؿ بػأف اؽبدر الًتبػػوينسػتطيع إعطػاء تعريػف شػامل ؽبػذه التعريفػ ومػن خػبلؿ ىػذا،

التكوين، وتنشػأ ىػذه الظػاىرة لعدة عوامل أنبها يل سػَت وتطػوير مسػار التعليم و الوقت اؼبسخرين فػي سػبضػػياع أو خسػػارة اؼبػػاؿ واعبهػػد و 

 .وتػدين مسػتوى التحصػيل التسرب والرسػوب،

و تسرب عدداً من اؼبًتبصُت اؼبسجلُت أنو رسوب أيف مؤسسات التكوين اؼبهٍت على  ساس يبكن تعريف اؽبدر الًتبويوعلى ىذا األ

و يقصر فيًتكوف التكوين قبل اكتمالو إما تلقائياً أو إجبارياً أو يتخلفوف عن أردبا يطوؿ  يف مؤسسات التكوين اؼبهٍت بعد قضائهم وقتاً فيها،

كرب من غَتىم فضبًل عن أيًتتب على ذلك إنفاؽ مارل عليهم التكوين يف اؼبوعد اؼبقرر كحد أدىن، فيقضوف زمنًا أطوؿ من غَتىم و 

 ص آخر من االلتحاؽ باؼبركز غبساب اؼبتخلفُت.بويف اؼبقابل وبـر مًت  ت واعبهود اؼببذولة،الطاقا

وىػي مػدخبلت التكوين اؼبهٍت  در الًتبوي ينبغػي أف نشػَت إلػى ؾبموعػة مػن اؼبصػطلحات اؼبهمػة فػي ىػذا اجملػاؿ،ؽبذا تكلمنا عن اإ

 .وعائداهتاوسبويل التكوين اؼبهٍت، وـبرجات التكوين اؼبهٍت 

 أنواع اليدر التربوي: -1

ُت فذلك يعٍت دراستها من صبيع أبعادىا وجوانبها، ويشمل ذلك يعند دراسة ظاىرة اؽبدر الًتبوي يف مراكز التعليم والتكوين اؼبهن

صُت اػبرهبُت بأعداد اؼبًت وكذلك  وجوانب اإلشراؼ الًتبوي عليها ومتابعتها، وكذلك تنظيم العملية التعليمية، اإلمكانات اؼبادية والبشرية،

 وبصفة عامة ىناؾ نوعاف من اؽبدر الًتبوي نبا: من مستويات التكوين اؼبختلفة،

  .األوؿ: اؽبدر الًتبوي الكيفي -

 .الكمي ًتبويالثاين: اؽبدر ال -

باألدوار اؼبتوقعة منها،  ويقصد بالكفاءة الداخلية القياـ أما األوؿ يتعلق بالكفاءة الداخلية والكفاءة اػبارجية للنظاـ التعليمي،

ـ وتشمل ىذه صبيع العناصر البشرية الداخلية يف التعليم دبا يف ذلك النواحي اإلدارية، أما الكفاءة اػبارجية فيقصد هبا مدى قدرة النظا
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در الًتبوي الكمي ولو التعليمي على ربقيق أىداؼ اجملتمع اػبارجي الذي وجد من أجلو، أما البعد األساسي الثاين للهدر الًتبوي فهو اؽب

 ( 08ص، 2006العكايشي والزبيدي، بعداف رئيساف نبا الرسوب والتسرب. )

و التكوينية تقـو على أساس مدى قدرة النظاـ التعليمي على ربسُت اؼبخرجات أدر الًتبوي والكفاءة التعليمية فالعبلقة بُت اؽب

فكلما اوجد النظاـ التعليمي  ،ؼبهارات البلزمة غبياهتا العمليةلومات واؼبعارؼ واالتعليمية لتكوف ذات فائدة للمجتمع دبا تكتسبو من اؼبع

يف ربقيق ـبرجاتو بالكم والكيف البلزمُت  ـبرجات ذات نوعيات جيدة بتكلفة مناسبة كاف كفوء، ويف اؼبقابل كلما فشل النظاـ التعليمي

 وأبنائو. ػبدمة اجملتمع، كاف ذلك ىدرا تربويا لو أثاره على اجملتمع 

  إف ما يهمنا يف ىذه الدراسة ىو اؽبدر الكمي بشقيو )الرسوب والتسرب( وسوؼ نتناوؿ كبلً منهما بالتفصيل.

 الرسوب:  -2-1

 مفيوم الرسوب: -

وىي من األسباب البارزة ؼبشكلة التسرب  تعدد مشكلة الرسوب من اؼبشكبلت الكبَتة اليت تعاين منها النظم التعليمية والتكوينية،

 .والرسوب عملية مكلفة اقتصادياً فتزيد من اإلنفاؽ على عملية التعليم قطاع عن الدراسة،واالن

"تكرار بقاء التلميذ يف الصف الواحد لعدـ اجتياز االختبار بنجاح".  ( الرسوب بأنو:1992السنبل وآخروف )ولقد عرؼ 

 (169)ص

 ( 197لصف الدراسي الواحد إذل الصف الذي يليو". )ص: "فشل التلميذ يف اجتياز او( الرسوب بأن2003اغبقيل )كما عرؼ 

( الرسوب بأنو: "البقاء يف نفس الصف الدراسي لعدـ القدرة على اجتياز االمتحاف وإعادة السنة مرة 1989غناًن )ويعرؼ 

 (18. )ص"أخرى

 (125ف الرسوب: "ىو بقاء الطالب يف الصف الدراسي أكثر من عاـ". )صأ( 1983السامرائي )وذكر 
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 (90"بقاء التلميذ يف نفس الصف وقيامو بنفس عمل السنة الدراسية السابقة". )ص :( بأنو1974ظباؾ )وعرفو 

 (169فقد عرؼ الرسوب بأنو "تكرار بقاء الطالب يف الصف الواحد لعدـ اجتياز االختبار بنجاح". )ص  (2005الرشداف )ما أ

سباـ الواجب اؼبدرسي، سواء كاف إو أاز إقبلنجاح عند بعض الطلبة يف ذل اإبأنو: "االفتقار  Good( "1973)"يعرفو كود كما 

إقباز وحدة صغَتة، كمشروع فردي أو عند إقباز وحدة كبَتة كالعمل يف اؼبدرسة يف موضوع أو صف، وىو يتضمن غالباً عدـ ربقيق ترفيع 

  .(P 02)ذل صف أعلى إب لالطا

 وي، ويًتتب على رسوب الطالب أحد األمرين:ويبثل الرسوب واإلعادة أحد جوانب اؽبدر الًتب

 أف يهجر اؼبدرسة مع ما يف ذلك من إىدار ؼبا أنفق على تعليمو. -

 ويف ذلك ضياع فرصة اماـ غَته من الراغبُت يف التعليم. أف يبنح فرصة أخرى فيعاد قيده باؼبدرسة، -

انو بقاء اؼبًتبص يف الصف الدراسي الواحد ألي يبكن صياغة تعريف للرسوب  من خبلؿ االطبلع على الًتاث النظري السابق،

ويسبب ذلك زيادة حجم اإلنفاؽ على التعليم  فبا هبعل الدولة تتحمل عبء اؼبًتبص ماليًا ألكثر من مرة واحدة، سبب من األسباب،

 .والتكوين

تحانات اؼبقررة ودل يستطيعوا يستطيعوا إكماؿ متطلبات النجاح بسبب حالة الفشل يف االم دل واؼبًتبصوف الراسبوف ىم الذين

 اغبصوؿ على درجة النجاح.

 :بضرار الرسو أ  -

يف مراحل التعليم بشكل عاـ والتكوين اؼبهٍت بشكل خاص فاف مشكلة الرسوب مشكلة خطَتة جداً وذلك نتيجة تكلفة اؼبًتبص 

 :( ومن أنبا ما يلي1994اغبقيل )ولو أضرار عديدة كما ذكرىا  اؼبرتفعة،
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كاف من األجدى  بَتة أماـ التوسع يف اؼبرحلة نفسها ألف اؼبًتبصوف الراسبوف وبتلوف مقاعد دراسية أطوؿ،يعترب عقبة ك -

  د.إشغاؽبا دبًتبصُت جد

 .يؤخر التحاؽ الطبلب بسوؽ العمل وىذا ينعكس على اؼبستوى االقتصادي للببلد -

فضل وعدـ ربقيق النتائج اؼبرجوة من األمواؿ يتسبب يف ضياع اعبهود البشرية للنهوض باألوضاع التعليمية ؼبستويات أ -

 اؼبستثمرة يف ميداف الًتبية. 

 ضياع اعبهود اؼببذولة للنهوض بالعملية التكوينية ؼبستويات أفضل. -

 تأخَت التحاؽ اػبرهبُت بسوؽ العمل فبا يؤثر على اؼبستوى االقتصادي للببلد.   -

 ( 198)ص ضياع االمواؿ اؼبستثمرة يف ميداف التعليم والتكوين. -

 التسرب: -2-2

 مفيوم التسرب: -

تعد مشكلة التسرب من الظواىر الًتبوية اػبطَتة وىي أخطر من الرسوب ألف الطالب الذي يتسرب يف الصفوؼ األوذل يف اؼبرحلة 

الوظائف تتطلب  وعندما يتسرب الطالب من اؼبرحلة الثانوية فبكن أف يتعرض إذل البطالة ألف بعض االبتدائية فإنو يرجع إذل نطاؽ األمية،

 .حد أدىن من التعليم

وليس التسرب ظاىرة زبص  وهبذا يبثل فاقداً يف التعليم، ويقصد بالتسرب انقطاع التلميذ عن الدراسة وعدـ العودة إليها مرة ثانية،

وسبتد يف النظاـ  كوين ككل،سبتد جذورىا يف النظاـ الًتبوي ونظاـ الت الًتبية والتعليم فقط وإمبا ىي ظاىرة اجتماعية باؼبعٌت الواسع،

 وؾبموعة القيم اػباصة بالعمل والتعليم والتكوين. االقتصادي والًتكيب االجتماعي،

التسرب بأنو: "انقطاع الطالب عن اؼبدرسة انقطاعًا كليًا قبل إسباـ اؼبرحلة اليت يدرس فيها". ( 2003اغبقيل )فلقد عرؼ 

 ( 193)ص
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درسة لسبب من األسباب قبل هناية السنة األخَتة من اؼبرحلة الدراسية اليت مت التسجيل فيها". بأنو: "ترؾ اؼب( 1991غناًن )وعرفو 

 (17)ص

 (242الدراسة وعدـ العودة إليها مرة ثانية.)صلتسرب بأنو: "انقطاع التلميذ عن ا( 1988النوري )كما عرؼ 

 (145اسية الواحدة أو ترؾ اؼبرحلة قبل إكماؽبا". )ص( "عدـ مواصلة الطالب تعليمو يف اؼبرحلة الدر 1983السامرائي )وعرفو  

التسرب "الًتؾ كما أورده" بأنو "ترؾ اؼبدرسة قبل هناية الدراسة يف مستوى معُت، أو ترؾ اؼبدرسة يف نقطة ( 1973ظباؾ )وعرؼ 

 (09وسطى أو غَت هنائية من مرحلة تعليمية". )ص

التكوين بعد أف قضى جزء أو معظم اؼبدة اؼبقررة للسنة الدراسية يف أي  : بأنو ترؾ اؼبًتبص ويقصد بالتسرب يف ىذه الدراسة

 .حيث اهنا تكوف قد أنفقت على اؼبًتبص دوف أف يكوف ىناؾ عائد اقتصادي أو اجتماعي مستوى من مستويات التكوين،

 ضرار التسرب:أ 

 يشعر باؼبلل ويتجو إذل سلوؾ غَت سوي.يتيح للمًتبص وقتاً كبَتاً من الفراغ قد ال وبسن االستفادة منو فبا هبعلو  -

هبعل اؼبًتبص أقل كفاية يف العمل وأقل إنتاجًا وىذا ضياع للطاقات البشرية يف اجملتمع يؤثر على نفسية الطالب ويشعر أنو   -

 (249، ص2005 الرشداف،)تعليمو.  دوف أقرانو لعدـ قدرتو على مواصلة

سري وعلى البيئة يعترب خسارة تعود على اؼبًتبص نفسو، وعلى احمليط األف التسرب والرسوب أمن خبلؿ ىذا يبكن القوؿ ب

ذل ذكر ىذه إليهما وسنتطرؽ إدت أسباب ألكل من الرسوب والتسرب عوامل و  فأعملية الًتبوية، وفبا ال شك فيو االجتماعية وعلى ال

 العوامل فيما يلي:

 :عوامل اليدر التربوي -3

ن ظاىرة اؽبدر الًتبوي وزبتلف باختبلؼ األفراد واجملتمعات ويبكن تصنيف ىذه العوامل كما ولة عؤ تتنوع األسباب والعوامل اؼبس

 :( إذل2010ذكرىا الداوود )
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 عوامل انفعالية؛ عامل الذكاء. مرتبطة ببنية شخصية الفرد وظباتو اػباصة كعوامل بيولوجية؛ فيزلوجية؛  عوامل ذاتية:  -

 ط العبلقة الًتبوية وأنواع طرائق التدريس وبرامج التدريس.مرتبطة بأمبا عوامل بيداغوجية تربوية: -

: ترتبط ببنية االجتماعية واالقتصادية احملددة لوظيفة ودور اؼبدرسة يف اجملتمع وىي تلك العوامل اليت ترتبط عوامل اقتصادية -

كما أف العوامل االقتصادية بقدرة العائلة على االعتماد على نفسها، وعدـ االعتماد على الطالب يف النهوض بأعبائها،  

 .تشمل البفاض اؼبستويات اؼبعيشية وأمباط االقتصاد السائدة، واغباجة إذل الطبلب كقوى عاملة

  ضعف اؼبستوى الثقايف لؤلسرة. –اشتغاؿ األبوين –التفكك األسري واختبلؼ أمباط الًتبية بُت األبوين  عوامل أسرية: -

حيث تراىا بعض األسر أهنا وكالة لتكسَت بعض التقاليد  ذل اؼبدرسة وعملية التمدرس،ترتبط بنظرة اجملتمع إ عوامل ثقافية: -

 .االجتماعية وؿباربتها مقابل نشر تقاليد أخرى ال تتناسب وثقافة اجملتمع

 يف دراستو حوؿ أسباب الرسوب يف الباكالوريا إذل:  (1998غبرش) ؿبمد هاصنفكما 
 . راسيالد بالربنامج خاصة عوامل -
 . بالطلبة خاصة لعوام -
 . بيداغوجية عوامل -
 . اقتصادية عوامل -
 . باألساتذة خاصة عوامل -
 . اجتماعية عوامل -

 بتصنيف عوامل اؽبدر الًتبوي إذل: قامت (2001) كليلة أبو ؿبمد ىادية من جهتها
 .اإلجتماعية العوامل -
 . لؤلسرة الضعيف اإلقتصادي اؼبستوى -
 .مدرسية عوامل -
 . واؼبدرسة األسرة بُت العبلقة ضعف -
 .اػباطئة اؼبفاىيم بعض إستمرار -
 ( بتحديد أسباب اؽبدر الًتبوي بُت طلبة الدراسات العليا كاآليت:2013قاـ علياف عبد اهلل اغبورل وفايز كماؿ شلداف ) كما

 .أسباب شخصية -
 .أسباب تعليمية -
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 .أسباب اجتماعية -
 .أسباب اقتصادية -
  در الًتبوي عند طبلب كلية العلـو والعلـو اؽبندسية باعبامعة اعبزائرية إذل:عوامل اؽبفقد صنف ( 2005اغباج قدوري )  أما

 وتضم كل من العوامل النفسية؛ العوامل اؼبتعلقة بالصحة اعبسدية؛ والعوامل العقلية.: عوامل شخصية -

 يداغوجية.وتضم العوامل االقتصادية، العوامل االجتماعية؛ العوامل الثقافية؛ والعوامل الب :عوامل خارجية -

أسباب الفشل اؼبدرسي لدى تبلميذ الثانويات من وجهة  اليت كانت عن( 1998دراسة العايب رابح وبطوطن وؿبمد الصاحل )لكن 

 ، فقد حددت عوامل اؽبدر الًتبوي فيما يلي:نظر األساتذة

 "والبيداغوجية التعليمية" اؼبؤسساتية العوامل -
 .اإلجتماعية لعوامل -
 .النفسية العوامل -
 :( أف أسباب اؽبدر اؼبدرسي ىي2006أخضر فايزة ؿبمد )كرت وذ 

 التسرب. -
 الرسوب. -
 الكفاءة واقتصاديات اغبجم.  -
 أجور اؼبعلمُت. -
 البطالة.  -
 تدين اؼبستوى التحصيلي. -

زج اؼب االختبلؼ الواضح يف ربيد عوامل ومسببات اؽبدر الًتبوي، لكن يف ىذه الدراسة مت ؛وما ىو مبلحظ من كل ىذه الدراسات

من جهة؛ ألهنما يعرباف عن مفهـو واحد وىو الفشل الدراسي وأسباهبما تقريبا متداخلة ومتشاهبة إذل درجة بُت عوامل الرسوب والتسرب 

حيث اليت مت ذكرىا آنفا، األخرى أننا ال نستطيع الفصل بينهما، ومن جهة أخرى جاءت ىذه الدراسة لتضع تصنيف  مغاير للتصنيفات 

ذل اؽبدر واليت قد تؤدي إ بالعوامل اؼبتعلقة باؼبؤسسةوعوامل مؤسساتية مرتبطة ،  عوامل فردية مرتبطة باؼبًتبص يف حد ذاتوذلتقسيمها إمت 

 :وىي كاآليت، و تسرب اؼبًتبص""رسوب أ
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 العوامل الفردية: 

 االجتماعية، الصحية، حبالتو النفسية،و تسربو وتكوف مرتبطة أرسوبو  ذلإقة بالفرد "اؼبًتبص" واليت تؤدي ىم العوامل اؼبتعلأوىي 

 دراجها يف عاملُت ونبا:إو معتقداتو الشخصية، وقد مت أسرية األ

 العوامل االجتماعية: -3-0-0

بأهنا العوامل ( 1988النوري )تلعب العوامل االجتماعية دورًا خاصًا يف التأثَت على اؽبدر باإلهباب أو السلب ولقد عرفها 

 بص والبيئة احمللية يف اجملتمع وثقافتو وتتحدد يف مظاىر النشاط االجتماعي.والظروؼ اؼبتصلة بأسرة اؼبًت 

 سرية:أوال العوامل األ -

ويف ىذا  ذل اؽبدر الًتبوي،إسباب اليت تؤدي ىم األأسرة والوضع االقتصادي تعد من األسرية كاالستقرار داخل ف العوامل األإ

 ذل اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت. إ امل السرية اليت تؤديىم العو أذل إالعنصر سنتطرؽ 

 سري:االستقرار األ - أ

سليم  ما يقرر علماء الًتبية العامل األساسي يف بناء مستقبلي كوى سرة ىي أوؿ ؿبيط اجتماعي وبتك بو الطفل،إف األ

تؤثر يف شخصية الطفل اؼبستقبلية سلبا أو  وعبلقات أفرادىا ذلك أف البيئة األسرية بكل ظروفها وأحواؽبا ومشاكلها وربقيق سعادتو، للطفل

شأنو أف يساعد على نشأة الطفل نشأة  سباسك األسرة واستقرارىا ماديا ومعنويا، وارتباط أفرادىا بعضهم ببعض من إهبابا، حيث أف

: العبلقة بُت  األسرة  أفرادالذين وبيطوف بو ويعتربىم مثبل وباكيهم ويتأثر بطبيعة العبلقات بُت ىادئة، فالطفل أو اؼبراىق يتأثر بكل

 .الوالدين، والعبلقة بُت األخوة والعبلقة باحمليط

سري والعػاـ الػذي وبػي فيػو أبنػاء الطبقػػة الغنيػة، يسػَت فػي اذبػاه فػي ىػذا الشػأف "بػأف الوسػط األ "P.Jaccard" ارجاكػويقػوؿ 

 (507، ص1983عبد الدائم، البيئات الفقَتة". ) االىتمامػات اؼبدرسػية ويؤيػدىا، بينمػا نرى العكس يف
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يؤدي إذل إحسػاس  بسػبب الطػبلؽ أو تعػاطي اؼبخػدرات واإلدماف لدى أحد الوالدين، كمػا أف عػدـ اسػتقرار العائلػة وتصػدعها،

بل  ويػؤثر علػى ربصػيلو الدراسي، داخػل أسػرتو،وىػذا مػا يفقػده األمػاف  اؼبتعلم حبرمانػو مػن حنػاف والديػو وعػدـ اىتمػامهم بػو وال بدراسػتو،

 تحصػيل العلمػي للتلميػػذ،الكما أف اؼبعاملة الوالدية ىػي أيضػا مػن األمػور التػي تػؤثر علػى  قد يلقي بو ذلك يف أحضاف اعبنوح واالكبراؼ،

ويسوقو للتخلف  رة، يساىم يف الضعف الفكري للمتعلم،وذلػك أف قسػوة األب وضػعف اؼبثيػرات اغبسػية داخػل األس وىػذا مػا أكػده بيػرت

 (43، ص2005)قدوري، . الدراسي

مػن األمػور التػي تشػعر  ،م الدراسػي وعػدـ تقصػي نتػائجهموأف عػدـ اىتمػاـ الوالػدين بتحصػيل أبنػائهم، وعػدـ متابعػة مسػارى

ف اػببلفػػات العائليػػة وخاصػػة بػػُت األب واألـ، توقػػع التلميػػذ االبػػن فػػي صراعات كمػػا أ التلميػذ باإلنبػاؿ والبلمبػاالة مػن طػرؼ أسػػرتو،

 . وتشعره بعدـ االستقرار وعدـ األماف دائمة،

دبا ور  وتؤدي العبلقات األسرية اؼبشػحونة حبػاالت الصػراعات والتصػدعات أحيانػا إلػى ترؾ اؼبتعلم للمؤسسة التعليمية والتكوينية،

وأحيانػػًا يضػػطر الولػػد إلػػى تػػرؾ الدراسػػة واالذبػػاه إلػػى العمػػل ؼبسػػاعدة  وهبػد راحتػو فػي اإلدمػاف أو غيػػره، ،رؼ عػن اغبيػاة الطبيعيػةينح

رىم ىو ضعف التحصيل ومرب  وقبػد بعػض الطػبلب يًتكػوف الدراسػة وىػذا بسػبب ضػغط آبػاءىم لًتؾ الدراسة، عائلتػػو وخاصػة الولػد الكبيػر،

 (44، ص2005)قدوري، . عند الطالب ووضع األسرة اؼبادي

 د. تركها الوالوتوجػػد حػػاالت أخػػرى مثػػل زواج الوالػػد مػػن زوجػػة ثانيػػة وإنباؿ عائلتػػو يػػدفع باؼبًتبص لًتؾ الدراسة وإعالة عائلتو اليت

 (378، ص2001عمر، )

والباعػث علػى  أو اؼبؤثر األساسي يف سلوؾ الطفػل داخل اؼبؤسسة الًتبوية وخارجها، طة السوداء،ويعترب البيت اؼبفكك ىو النق

ويهيػأ ؽبػم ذلك فرص  حبيث ينعكس بشكل مباشر على أفػراد األسػرة باإلهبػاب، التكيػف ىػو اعبػو األسػري الػذي يتسػم بالتعاوف والوفاؽ،

 التفوؽ والنجاح.
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 سرة:الظروف االقتصادية لأل - ب

وىذه  وعدـ االعتماد على اؼبًتبص يف النهوض بأعبائها، ىي تلك العوامل اليت ترتبط بقدرة العائلة على االعتماد على نفسها،

 .واغباجة إذل اؼبًتبصُت يف التكوين اؼبهٍت كقوى عاملة العوامل االقتصادية تشمل البفاض اؼبستويات اؼبعيشية وأمباط االقتصاد السائدة،

النوري وقد ذكر  من الدراسات واألحباث بينت تأثَت العوامل االقتصادية على اؽبدر الًتبوي )الرسوب والتسرب(، هناؾ عددف

( أف العوامل االقتصادية تلعب دوراً رئيسياً يف ترؾ التبلميذ للمدارس وأف معظم اؼبتسربُت يأتوف من بُت طبلب الطبقات الفقَتة، 1988)

يف اؽبدر الًتبوي وقد  نوف من أصحاب الطبقة اؼبتوسطة أو العالية، وأف العوامل االقتصادية تؤثر بصورة مباشرةيف حُت أقلية ضئيلة جداً يكو 

ف التعليم يكلف اآلباء مباشرة إما بالرسـو اؼبدرسية أو الكتب واؼببلبس وغَتىا واآلباء يستخدموف أبنائهم للقياـ ببعض أفسر ىذا ب

 (243واغبرؼ اليدوية ليوفر على اآلباء تكاليف مالية إضافية. )صاألعماؿ اليت تعتمد على الزراعة 

حبيث  ويعتبػػر ضػػعف اغبالػػة اؼباديػة للمًتبص وأسػرتو مػن أكبػر اؼبشػكبلت التػي ربػوؿ دوف تػوافق اؼبتعلم وتفوقػو فػي الدراسة ،     

وعدـ توفر األدوات  جػر عنو من نقص التغذية، ورداءة السكن واللباس،وىػذا ؼبػا ين أف اعبانب اؼبادي لو ارتباط وثيق بالتحصػيل العلمػي،

ف بعػض األسػر نظػرا لضػعف دخلهػا أ( 1991ارزقي )فكما ذكر  كل ىػذه العوارض وغَتىا تػؤدي إذل رسوب اؼبتعلم، ،اؼبدرسية...اخل

 (32ص (.طلػب من اؼبتعلم من حُت آلخراؼبػادي تعجػز عػن ربمػل شػراء اللػواـز اؼبدرسػية وبعػض اؼبتطلبػات التػي ت

 ي: ( بعػػض العوامػػل االقتصادية واألسػػرية التػػي تػػؤدي بالتلميذ إذل ترؾ اؼبدرسة وى2001جػػودت عػػزت عطػػوي )ويػػذكر      

 . أف الرسػـو اؼبدرسػية والكتػب واؼببلبػس تعػد أشػياء مكلفػة جػدا بالنسػبة لػبعض األسػر الفقَتة -

  .أ األسر الفقَتة إذل استخداـ األبناء يف العمل وحثهم على ترؾ الدراسةتلج -

  .إجبار الفتيات على الزواج اؼببكر -

 (309ص). عدـ اىتماـ األولياء بالتعليم -
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قػد يصػل إف الظػروؼ االقتصادية الصػعبة والسػيئة التػي سبػر هبػا بعػض األسػر، والتػي ( 2001عمر عبد الرحيم نصػر اهلل )كما يقوؿ 

 باتو نتيجػة عجػزه ماديػاً، فبػاوضػعها االقتصادي إلػى حػد الفقػر واعبػوع ذبعلهػا تعاين من مستوى تعليم متدين، حبيث ال يقـو الورل بواج

  (378)ص يدفع بالتلميذ إذل ترؾ الدراسة يف اؼبراحل التعليمية اؼبختلفة.

مػن اؼبتخلفُت دراسيا ينتموف إذل أسر فقَتة، وقد بينت ( %50) ػو مػا يقػاربوجػد أن( 1959سيػػرؿ بيػػرت بدراسػة )وقػد قػاـ 

أف التخلػػف الدراسػػي وتػػرؾ الدراسػػة أمػػر شػػائع بشػػكل كبيػػر لػػدى اؼبتعلمُت  العديد مػن الدراسػات واألحبػاث التػي أجريػػت فػػي إقبلتػػرا،

 (503، ص1983بد الدائم، ع). الذين ينتموف إذل أسر من طبقات متواضعة

ذببػػر اؼبتعلم علػػى القياـ بأعماؿ جانبية بعد توقيت الدراسػة  وأحيانػػا قبػػد أف األسػػر التػػي تعػػاين مػػن مشػػكلة الػػدخل الضػػعيف،

 وىػذا مػا يػؤدي بػو إلػى ضػعف  ،دػى مواصػلة الدراسػػة بشػكل جيػوهبعلػو أقػل قػدرة عل ؼبسػاعدهتا فػي الكسػب اؼبػادي فبػا ينهػك قػواه،

 (62، ص2002قريشي، ) .التسرب وأوبالتارل الرسوب  التحصيل،

 ومػػن خػػبلؿ ىػػذا نسػػتطيع القػػوؿ بػػأف اؼبسػػتوى االقتصػػادي أو اؼبػػادي للمًتبص وأسرتو، يؤثر على قباح أو فشل اؼبًتبص.

 ثانيا: عوامل ثقافية:  -

 وخاصػػة اؼبسػػتوى الثقػػايف لؤلسػػرة، حػيط البيئػي الػذي يعػي  فيػو اؼبًتبص مػن العوامػل اؼبػؤثرة علػػى ربصػػيلو،يعد اؼبستوى الثقايف للم

بل وقد ال  لن يستطيعوا يف أغلب األحياف أف يوفروا الرعايػة التعليميػة الكافيػة البنهم اؼبًتبص، فاألوليػػاء ذوي اؼبسػػتوى الثقايف اؼبنخفض،

 .غبياة ابنهم الدراسية يهتموف

 فاألسرة احملرومة من أبسط أشكاؿ الثقافة اليت يشيع فيها اعبهل ال توفر ألبنائها جو سليما يساعدىم على اؼبراجعة واالستيعاب،

  كما فاؼبستوى الثقايف لؤلسرة يلعب دورا ىاما يف توفَت الظروؼ اؼبناسبة للتحصيل الدراسي والنجاح

كمػا أهنػم ال يقوموف دبتابعة مسار ابنهم الدراسي، ودبعٌت  بة ابػنهم على الدراسة وال بأداء واجباتو اؼبدرسػية،فبل يهتموف مثبل دبواظ

وتتبعها لنتائجو  حُت أنو من ؿبفزات قبػاح اؼبًتبص متابعػة األسػرة ؼبشػواره الدراسي، يف أوضح لن تكػوف ىناؾ عبلقة بػُت اؼبدرسة واألسرة،

  و.قوتونقاط ضعفو ونقاط 
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حيث تراىا بعض األسر أنو  ف العوامل الثقافية ترتبط بنظرة اجملتمع إذل اؼبدرسة وعملية التمدرس،أ( 1999الداوود )كما يرى 

هبب تكسَت بعض التقاليد االجتماعية وؿباربتها مقابل نشر تقاليد أخرى ال تتناسب وثقافة اجملتمع الشيء الذي يودي إذل عدـ االقتناع 

  . مدرس بصفة عامة أو انقطاع اؼبتعلم لدى وصولو إذل مستوى دراسي معُت أو مرحلة عمرية معينةبعملية الت

أما بالنسػبة للمستوى الثقايف باعتباره أحػد عوامل التسػرب اؼبدرسي  "خبصوص ىػػػذاRoubin" (1953 )" روبػُتويقوؿ 

حبيث أف ىذه األسر من غَت اؼبمكن أف تساعد ابنها يف دراستو  لضعيف،فإنػو يشػيع ويظهػر لػدى األسر ذات اؼبستوى الثقايف ا للمتعلم،

 (p23) ."بطريقة جيدة وصحيحة

أنو أقاـ الدليل علػى أف النجػاح أو الفشػػل فػػي التعلػيم ال يبكػن أف تػدرؾ أسباهبما  وأىم ما توصل إليو علم االجتماع حديثاً،

وقد أثبتت عدة دراسػات أف الفشػل اؼبدرسػي  ،صلية السائدة يف الوسط الذي ينتمي إليو التبلميذاغبقيقػية إال بعػد الرجػوع إذل الثقافة األ

ويكتسػب منػو اؼبسػتوى الثقػايف الػذي يعمػل علػى توظيفو يف  يتػأثر كثيػرا بالوسػط الثقػايف وخاصػة الوسػط اللغػوي الػذي ينشػأ فيػو الطفػل،

 (124، ص1979ايدجار،  (.حياتو اؼبدرسي

( أف اؼبسػػػػػػتوى الثقػػػػػػايف لؤلسػػػػػػرة يسػػػػػػاىم بشػػػػػػكل كبيػػػػػػر فػػػػػػي تقػػػػػػدـ األبنػػػػػػاء وتفػػػػػػوقهم 2004عمػػػػػػر عبػػػػػػد الػػػػػػرحيم نصػػػػػػر هلل )يػػػػػػرى 

وىػػػػذا مػػػػا أكدتػػػػو دراسػػػات كػػػل مػػػن  قومػػػػوف هبػػػػا،بػوين فػػػػي صبيػػػػع األعمػػػػاؿ التػػػػي يبنػػػاء يقومػػػػوف بتقليػػػػد األويعػػػود ذلػػػك ألف األ التعليمػػػي،

حيػػػػػث ركػػػػػزت صبيعهػػػػػا "، NISBET" نسػػػػػػػبتو  "HALSEY" وىػػػػػالس "DOUGLAS WOTTON" دوجػػػػػبلس ووتػػػػػن

التعليمػػػػػػي والثقػػػػػايف للوالػػػػػػدين أو الوضػػػػػػع االجتمػػػػػاعي لؤلسػػػػػػرة والتقػػػػػػدـ  علػػػػػى مػػػػػػدى أنبيػػػػػة العبلقػػػػػػة اؼبتبادلػػػػػػة بػػػػػػُت حجػػػػػػم األسػػػػػػرة والتقػػػػػدـ

عػػػػػاؿ ف يكػػػػوف لؤلسػػػػرة فيهػػػػا دور واضػػػح وفواإلقبػػػػػاز للتبلميػػػػػذ وتقػػػػػدمهم فػػػػػي اؼبراحػػػػػل التعليميػػػػػة اؼبختلفػػػػػة التػػػػي يبػػػػروف هبػػػػا، والتػػػػي هبػػػػػب أ

 (712)ص .األسرة ومساندهتا باىتماـحتػػى يشػػعر التلميػػذ أف مػػا يقػػـو بػػو مهػػم لػػو ولآلخػػرين مػػن حولػػو وأنو وبظى 

بػُت أفػراد اجملتمػع  واالقتصػادي  االجتمػاعيمفػػت  الًتبيػػة بفرنسػػا، أف التفػػاوت Repsseau" (1980) " يقػػوؿ ريبسػػوكما      

 (p02) و.تفػاوت بػُت اؼبسػتويات الثقافيػة والعلميػة، واليت ؽبا األثر البالغ يف قباح أو فشل التلميذ يف دراست ينجر عنو أيضاً 
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فقػػد يػػؤثر ىػػذا  ومػن خػبلؿ ىػذا نستطيػع القػوؿ بػأف اؼبستػوى التعليمػي والثقايف لؤلسرة، لػو دور كبيػر فػي اؼبسار التكويٍت للمًتبص،

  .هبايب أو سليب على التحصيل العلمي للمتعلمالعامل إما بشكل إ

ثػػم يرجػػع إلػػى احملػػيط األسػػري الػػذي يعػػي  فيػػو  فنجػد أف اؼبًتبص يتلقػػى ويػػتعلم عػػدة علػػـو ومعػػارؼ فػػي مؤسسػة التكػوين اؼبهػٍت،

بينما لػو رجػع اؼبًتبص إلػى البيػت ووجػػد نفػػس  ،فيػؤدي بػو إلػى عػدـ حرصػو علػى تعلمػو ودراسػتو فيجػد عػوارض ومػؤثرات تنسػيو مػا تعلمػو،

مػػا هبعلػػو أيضػػاً متوافقػػاً نفسػػياً واجتماعيػػاً  وىػػذا فهذا هبعلو ينغمس يف العلم واؼبعرفة، احمليػط العلمي الػذي هبػده يف مؤسسة التكوين اؼبهٍت،

 . لتحصيل العلمي اعبيد، والوصوؿ إذل اؽبدؼ اؼبنشودويدفعو كبو ا ،ػك علػى بػذؿ مػا يسػتطيع من جهدفيحفػزه ذل ودراسػياً،

  العوامل الشخصية:  -3-0-2

 عوامل المتعمقة بالصحة نفسية: أوال -

إف العوامل النفسية ىي عوامل شديدة التأثَت على التحصيل العلمي للتلميذ وأىػم شػيء نتحػدث عنػو فػي ىػذا اجملػاؿ ىػو الصػحة 

 فبل نتوقع منو أف يكوف تلميذا ناجحاً باستثناء بعض اغباالت. ػية للتلميذ مضطربة،النفسػية، فػإذا كانػت الصػحة النفس

 يستطيع العافية من حالة ىي بل النفسية، االضطرابات غياب ؾبرد ليست" أنو النفسية الصحة العاؼبية الصحة منظمة فقد عرفت

 موقع (".احمللي ؾبتمعو يف واإلسهاـ ومفيد منتج بشكل والعمل العادية ترالتو  حاالت مع والتكيف اػباصة إمكاناتو إدراؾ فرد كل فيها

 (2007العاؼبية، الصحة

 واستغبلؿ ذاتو ربقيق على ويكوف قادرًا النفسية، والراحة والكفاية بالسعادة ويشعر نفسًيا، متوافًقا الفرد فيها يكوف هنا حالةأكما 

 سلوكو ويكوف متكاملة، سوية شخصيتو وتكوف النفسية، األزمات اغبياة وإدارة بمطال مواجهة على قادرًا ويكوف طاقاتو، واستثمار قدراتو

 (28ص ،2000سري، ) .عاديًا

 بالتوافق متمتعا الفرد فيها يكوف النسيب واليت بالثبات تتسم اليت النفسية اغبالة تلك بأهنا النفسية الصحة( 2005) اؼبطَتي عرؼو 

 والرضا، بالسعادة يشعر مبدعا خبلقًا إهبابًيا يكوف وأف باغبماس مليء من االضطراب خاليا االنفعارل، واالتزاف واالجتماعي الشخصي
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 نظر وجهة من ىذا الشخص فبكنة، صورة أمثل يف استخدامها على قادرا  اغبقيقية بإمكاناتو واثقا طموحاتو وربقيق تأكيد ذاتو على قادرًا

 (.22صكافة اإلحباطات والعوائق اليت تواجهو يف حياتو ) على التغلب على دروقا سليمة نفسية بصحة يتمتع النفسية الصحة

يصعب  اليت اػبارجية، الضغوط من سبتد كثَتة بعوامل تتأثر أف ويبكن االضطرابات العقلية، غياب ؾبرد من أكثر النفسية والصحة

  (Kahn & Fawcett, 2001,p243) اؼبخ. وظيفة تعوؽ اليت العضوية، األمراض أو البيولوجية، العلل إذل معها التعامل

أي  اجتماعيا، انفعاليا، شخصيا، ،هنا "حالة دائمة نسبيا يكوف فيها الفرد متوافقا نفسياأفعرفها على  (2005حامد زىراف )ما أ

قصى حد أذل إو مكانياتإاتو واستغبلؿ قدراتو و ويكوف قادرا على ربقيق ذ خرين،ومع اآل ويشعر بالسعادة مع نفسو، مع نفسو ومع بيئتو"،

ويكوف حسن اػبلق حبيث يعي   ويكوف سلوكو عاديا، وتكوف شخصيتو متكاملة سوية، ويكوف قادرا على مواجهة مطالب اغبياة، فبكن،

 (09)ص يف سبلمة وسبلـ". 

وقػػد أكػػدت  ،خلاالدراسي واؼبلل... والرضىمثل الرغبة والطموح والدافعية  بعدة مفاىيم، من ىذا اؼبنظور ترتبط الصحة النفسية

أوردىا مدحت عبد اغبميد عبػد اللطيػف فػي   العديػػد مػػن الدراسػػات واألحبػػاث علػػى وجػػود عبلقػػة بػػُت الصػػحة النفسػػية وىذه العوامل،

  :كتابػو الصػحة النفسػية والتفػوؽ الدراسي وىي

  الدافعيـة: - أ

ىػي الػسَتورة النفسية والفسيولوجية اؼبسؤولة عن Larousse" (1999 :)" ف الدافعية حسب القاموس الفرنسي لعلم النفسأ

وحسب ىذا التعريف فالدافعية حالة ديناميكية متغَتة ومتجددة للسلوؾ حسب تأثَت العوامل الفيزيولوجية أو ، إثارة واستمرارية السلوؾ

  ة.النفسي

الداخلية واػبارجية اليت ربرؾ الفرد من أجل إعادة  ف مصطلح الدافعية ىو ؾبموع الظروؼأذل إ2002) قطامي وعدس )ويشَت 

التوازف الذي اختل فهي هبذا اؼبفهـو يشَت إذل نزعة للوصوؿ إذل ىدؼ معُت وىذا اؽبدؼ قد يكوف إلرضاء حاجات داخلية أو رغبات 

 داخلية.
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قص أو حاجة معينة سواء كانت ( فالدافعية تشَت إذل ؾبموعة الظروؼ الداخلية اليت ربرؾ الفرد لسد ن2005العتـو )حسب و 

وتسعى إذل إزالة التوتر والقلق واليت ربدثها اغباجة وبذلك  بيولوجية أو نفسية أو اجتماعية لذلك جاء مفهـو الدافع مرتبطا دبفهـو اغباجة

 .على توازنو وبدث حالة من التوازف والتكيف وأف وظيفة الدوافع كحالة سيكولوجية داخلية ىي إشباع حاجات الفرد واحملافظة

فعرفها على أهنا حالة ديناميكية ؽبا أصوؽبا يف إدراؾ اؼبتعلم لنفسو ولكل ما وبيط بو،  Zimmerman"  (1990)"ما زيبرمنأ

واالستمرار يف أدائو لتحقيق ىدؼ أو غاية  مي وربثو على اإلقباؿ والتوجو كبوه،يفالدافعية للتعلم ربث وتدفع اؼبتعلم الختيار النشاط التعل

 .عينةم

وتوجهو  ( تشَت إذل حالة داخلية عند اؼبتعلم تدفعو لبلنتباه إذل اؼبوقف التعليمي،2001خروف )آتوؽ و ما الدافعية للتعلم كما ذكر أ

 لئلقباؿ عليو بنشاط وضباس وتلح عليو لبلستمرار يف نشاط حىت يتحقق التعلم.

و تسرب أرسوب  هنا قد ربوؿ دوفإرتفػاع مسػتوى التحصػيل واالقباز، وهبذا فيبكننا القوؿ أف دافعية التعلم ؽبػا أنبيػة كبيػرة فػي ا ذإ

 اؼبًتبص.

 مسـتوى الطمـوح:  - ب

( فانو: "ىدؼ ذو مستوى ؿبدد يتوقع أو يتطلع الفرد ربقيقو يف جانب معُت من 1975ف الطموح كما عرفو إبراىيم قشقوش )إ

باختبلؼ جوانب اغبياة، كما زبتلف ىذه الدرجة بُت األفراد يف اعبانب الواحد، حياتو وزبتلف درجو أنبية ىذا اؽبدؼ لدى الفػرد ذاتػو 

 (14، ص1999أبو زايد، ). ويتحدد مػستوى ىذا اؽبدؼ وأنبيتو يف ضوء اإلطار اؼبرجعي للفرد"

من الصعوبة، ويتػضمن  أىداؼ فيها نوع وىو ظبة نفسية ثابتة ثباتا نسبياً سبيز األفراد بعضهم عن بعض يف االستعداد، والوصوؿ إذل

، 2001منسي، ) الكفػاح وربمل اؼبسؤولية واؼبثابرة واؼبيل والتفوؽ ويتحدد حسب اػبربات ذات األثر الفعاؿ اليت مر هبػا الفرد يف حياتو.

 (112ص
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ديػد األىػداؼ، وربمل نساف الطموح النظرة اؼبتفائلة إذل اغبياة، واالذباه كبو التفوؽ، واؼبيل كبػو الكفػاح، وربومن بُت خصائص اإل

 (114ص، 1993 سرحاف،اؼبسئولية، واالعتماد على النفس، واؼبثابرة، وعدـ اإليباف باغبظ )

 ذا ال يبكػن وجػود مػتعلم متفػوؽ دوف وجػود مسػتوى الئػق مػن الطمػوح، فبػا يعنػي أف عػدـ وجػود الطمػوح لػدى التلميػذ، هبعلػو الإ

النهايػة، وىػذا مػا أثبتتػو العديػد مػن الدراسػات اؼبصػرية والعربيػة واألجنبيػة حيػػث أسػػفرت ىػػذه الدراسػػات عػػن  يهػتم بدراسػتو ويفشػل فػي

  ح.نتػػائج ارتباطيػػة دالػػة موجبػػة بػػُت مسػػتوى التحصػػيل ومستوى الطمو 

 عـن الدراسـة: الرضى - ت

وجو نشاط الفرد اؼبدرسي وكل ما وبيط بو، من ذلك تقبلو للتخصص اغباضر ف الرضا عن الدراسة حالة داخلية تشمل التقبل ألإ

ف ىناؾ حالة وجدانية، تعرب عن ميل إاستجاباتو وىذا يعٍت خرين مث يظهر ىذا التقبل يف سلوؾ الفرد و ولبيئتو واقبازاتو اؼبدرسية، ولذاتو ولآل

 (98، ص1990سيد، ) .بة للموقفشباع اؼبصاحسابق يف وجوده وبدث استجابة رغبة نتيجة حالة اإل

 تعزيز االنفعاالت اليت قصى درجة يفأهنا سبثل أفيصبح الفرد يف حالة تشبو حالة تدفق اؼبشاعر اليت يقوؿ عنها دانياؿ جوؼباف "ب

جوؼباف، )يضا شرط مسبق للتعلم. أو فن، ىو أو مهنة، أشاعر شرط مسبق للتفوؽ يف حرفة، ف تدفق اؼبأكما  و التعلم،أداء زبدـ األ

 (134، ص2000

االستمرار مكانية إبل يضمن ؽبم  فضل مستوى ربصيلي فحسب،أف الرضا عن الدراسة والتخصص ال يضمن لؤلفراد أواؼببلحظ 

نساف ويشَت ليها اإلإوبدد نوع الدراسة اليت يتجو  ىرضف اؼبيل والأذ اعترب إ ،(1990سيد خَت اهلل )ليو إشار أيف ىذا التخصص وىو ما 

 ( 113مدى الرضا والسعادة اليت هبدىا الفرد يف دراسة ما ومدى ارتباطو لبلستمرار فيها. )صذل إ

ف نتصور انطبلقا أتوافق النفسي والدراسي كما يبكن نبية الرضا عن الدراسة على الصعيد الفردي من ناحية الأف ندرؾ أومنو يبكن 

 قباز.اؼبدرسة وعلى الدافعية لئلثَت على أف يكوف للرضا عن التوجيو من تأمن ذلك ما يبكن 
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( مػن خػبلؿ دراسػة قػاـ هبػا علػػى طػػبلب كليػػة الًتبيػػة، إلػػى أف الطػػبلب األكثػػر رضػػى 1990حبيػث توصػل إبػراىيم وجيػو ؿبمػود )

مدحت، ). ذل الفشلإاسػػي للتلميػػذ يػػؤدي بػػو در  عػػن دراسػػتهم كػػانوا أكثػػر ربصػػيبل مػػن غيػػرىم، وىػػذا مػػا يؤكػػد أف عػػدـ وجػػود رضػػى

 (117، ص1990

ف وىناؾ أمر آخر وىو أف الكثَت من اؼبًتبصُت هبهلوف أو ال يدركوف سبامػا ميػوؽبم واذباىػػاهتم اغبقيقيػػة، وبالتػػارل فهػػم هبهلػػو 

اط ويػؤدي لعػدـ تػوفيقهم بػُت مسػارىم الًتبػوي واؼبهنػي، ويكوف التعلػيم ال مسػػارىم الًتبػػوي واؼبهنػػي، فبػػا هبعلهػػم وبسػوف باؼبلػػل واإلحبػ

 .فتػرؾ الدراسػة أحسػن وأكسػب  للوقتىو أمػر ال فائػدة منو، يعنػي ؽبػم شيء و 

التبلميػذ مػن يواجو صػعوبات فػي  كمػػا أف اػبػػوؼ والقلػػق مػػن العوامػػل التػػي تػػؤثر علػػى ربصػػيل التلميػػذ، إذ أنػػو يوجػد العديػد مػن

تػػأخر التكيػف مػع جػو اؼبدرسػة ويفشػل فػي مواجهػة اؼبواقػف التعليميػة اؼبختلفػة، وىػذا مػا يػؤدي إلػى بػروز اضػطرابات تتسػبب فػي ال

و القلق اؼبنخفض أفضل من مستوى التحصيل الدراسػػي، وقػػد أثبتػػت بعػػض الدراسػػات أف مسػػتوى التحصػػيل الدراسػػي لػػػدى التبلميذ ذو 

 (129، ص1995عايدة، ) منو لدى مرتفعي القلق.

األمػر الػذي هبعػل  اليت تظهر لدى اؼبًتبصُت نتيجػة للقػوانُت التػي ال تتػرؾ ؽبػم حريػة التصػرؼ، السلوكياتكما أف الغضب ىو أحد 

 ويبتعػػد عػػن اعبديػة، ػػى واإلنبػػاؿ التػػي تعمػػل علػػى تثبػػيط حػػوافز التحصػػيل لديػػو،اؼبًتبص يفقػده الػتحكم فػي نفسػو فيميػل إلػػى الفوض

 . عمليػة روتينيػة ال ىػدؼ مػن ورائهػا ومػن خبلؿ ىذا فإنو سيفشل حتماً يف دراستو ويًتؾ تعليمو فتصػبح العمليػة التعليميػة بالنسػبة لػو،

وىذا ما أكده بعض علماء  ػػاف العػػاطفي ؽبمػػا دور كبيػػر فػػي عػػدـ اسػػتقرار اغبياة العلمية للمًتبص،يضا أف صػػعوبة التكيػػف واغبرمأ

يف جػزء كبَت النفس مثل ألفرد آدلر الذي أكػد علػى أنبيػة اغبنػاف والعبلقػة اغبسػنة بػُت األـ والطفػل، حيػث تػتحكم ىػذه اغبالػة االنفعاليػة 

  (Adler, 1975, p38) فتدفع بالطفل إما إذل النجاح أو الفشل. حق،مػن اؼبستقبل البل
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 صحة جسدية:متعمقة بالثانيا: عوامل  -

وعلػػى مسػػايرة زمبلئػػو فػػي  يعػػد اضػػطراب الصػػحة اعبسػػدية مػػن العوامػػل الشػػديدة التػػأثَت علػػى التحصػػيل الدراسػػي للمًتبص،

منها اضطرابات النمػو اعبسػمي وضػعف البنيػػة اعبسػػدية  وارض التػػي تعيػػقو عن التمتع بصحة جسدية كثَتة،وقبػػد أف العػػ الدراسػػة،

 . واألمػػراض العارضػػة واؼبزمنػػة، والعاىػػات اػبلقيػػة واضػػطراب جهػػاز الكبلـ، أو السمع أو البصر

ستاذ فاؼبًتبص الذي يتمتع بصحة جيدة يكوف قادر على متابعة األ تؤثر العوامل الصحية بصورة مباشرة يف عملية اؽبدر الًتبوي

وكلما كاف اؼبًتبص يتمتع بصحة جيدة كلما زاد  أثناء الشرح ويبارس األنشطة الرياضية اؼبختلفة اليت تقدمها مؤسسات التعليمية والتكوينية،

 تبارات وعدـ رسوبو أو تسربو.إقبالو على الدراسة وزاد ربصيلو الدراسي، وبالتارل ضماف قباحو يف االخ

( أهنا تعرقل سَت اؼبًتبص يف الدراسة وربد من 1994اغبقيل )وعلى عكس ذلك فاؼبًتبص الذي لديو مشكبلت صحية كما أشار 

كثَتة واؼبشكبلت الصحية اليت يتعرض ؽبا اؼبًتبص   إقبالو على االستذكار السليم وبالتارل تقل حصيلتو العلمية وينخفض مستواه الدراسي،

واف يكوف اؼبًتبص ضعيف البنية ولديو فقر يف الدـ فتكوف  ومتعددة فمنها على سبيل اؼبثاؿ ضعف السمع أو البصر وأمراض الربو الشعيب،

 (199ص)نتيجة ذلك شرود الذىن والسرحاف والغياب عن اؼبدرسة بصفة مستمرة فبا ينتج عنو الرسوب يف آخر العاـ الدراسي.

أف سوء الصحة ( 1976رمزيػة الغريب )صحية وغَتىا تسبب بعض اؼبشاكل الدراسية للمًتبص وتقػوؿ إف ىذه اؼبشكبلت ال

 (15)ص .وتػأثر بشكل مباشر على ربصيل الدراسي تدعوا إذل كثرة التغيػب عػن اؼبدرسػة، اعبسدية للتلميذ،

بناء األجساـ وقاية ومناعة تكسب التبلميذ ( إف 1984عبد اؽبادي )كما تلعب التغذية دورا مكمبل للخدمات الصحية وقد ذكر 

 (52قدرة على اؼبقاومة وأكد على ضرورة أف يتغذى الطبلب تغذية جيدة قبل ذىاهبم إذل اؼبدرسة. )ص

نو من الضروري على اؼبؤسسات التعليمية والتكوينية الًتكيز على النواحي الصحية لدى التلميذ واؼبًتبص وذلك بالكشف على إ

وربويل اؼبًتبصُت الذين يشكوف من مشكبلت صحية إذل الوحدات  راء الفحوص الطبية الكاملة ؽبم عند التحاقهم باؼبؤسسة،اؼبًتبصُت وإج

.  الصحية للكشف عليهم وإعطائهم العبلج البلـز
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اعبسدية، ىم األكثر رسوباً  أثبػػت مػػن خبلؽبػػا بػػأف التبلميػػذ األقػػل نضجًا من الناحية "Simon" وفػػي دراسػػة قػػاـ هبػػا سػػيموف

 (29ص، 1965رودلػف، من زمبلئهم األكثر نضجاً. )

كما أف بعض اغباالت الصحية تؤدي يف حاالهتا القصػوى، إلػى إعاقػة اؼبػتعلم وسػوء توافقػو مػع نفسػو ومػع اآلخػرين وتػؤثر علػى 

، وقبػػد أف ىػػذه العوامػػل منتشػػرة فػػي اخلاقػػة اعبسػػدية أو عيػػوب الكػػبلـ...أو اإلع ربصػيلو، وىػذه اغبػػاالت مثػل ضػػعف البصػػر أو السمػع،

 (44، ص1989)العريب،  ع.واليت تعتمػد وسػائل التعلػػيم فيهػػا علػػى اؼبقػػروء واؼبسمو  مؤسساتنا الًتبوية والتكوينية،

فػإذا كػاف اؼبتعلم  مثل حالة اغببسة أو الديسػفازيا، اؼبًتبصفػي توافػق كمػا أف ىنػاؾ عيػوب أخػرى مػن عيػوب النطػق ؽبػا تػأثَت كبيػر 

 . يعػاين مػن ىػذه اغبالػة فمػن احملتمػل أف تكوف لو عقدة بسبب ذلك وتعرقلو عن الدراسة

دية لػو أثػر بػالغ األنبيػة علػى التحصػيل ومػػن خػػبلؿ ىػػذه النتػػائج التػػي توصػػل إليهػػا عػػدة بػػاحثُت يتبػػُت لنػػا أف عامػػل الصػحة اعبسػ

حيػػث يرجػػع تسػرب بعػض " ( فػػي قولػػو2001وىػػذا مػػا يؤكػػده عمػػر عبػػد الػػرحيم نصػػر هلل ) إما بالسػلب أو اإلهبػػاب، الدراسػي للمًتبص،

بػػالرغم مػػن وجػػود القػػدرات العقليػػة  ى اؼبدرسػػة أو تركهػػا،الطػبلب إلػى وجػود األمػراض واإلعاقػات التػي ال تسمػح للطػبلب بالػذىاب إلػػ

 (379)ص". وعبلقاتو جيدة مع اؼبعلمُت واؼبدير والطبلب اؼبمكن أف ذبعلو طالبا متفوقاً، الكافيػػة للمػػتعلم والتػػي مػػن

وارل اؼبهٍت باعبزائر، ويف العنصر اؼب سات التكوينلقد تطرقنا يف ىذا العنصر اذل العوامل الفردية اليت قد تؤدي للهدر الًتبوي دبؤس

 ىم العوامل اؼبؤسساتية اؼبؤدية اليو.سنقـو بتوضيح أ

 العوامل المؤسساتية:  -3-2

كنظامها الداخلي  و تسرب اؼبًتبص"،أذل اؽبدر "رسوب إؤسسة واليت قد تؤدي بالعوامل اؼبتعلقة باؼبؤسساتية مرتبطة اؼبعوامل الف إ

بالتكوين وظروفو وعوامل متعلقة باألستاذ ومتعلقة  عوامل متعلقة القوانُت والتشريعات اليت تنظم مؤسسة التكوين اؼبهٍت، اؼبتمثل يف ؾبموعة

 ساسُت نبا:أذل عاملُت إوقد مت تقسيمها  ،اخل...باؼبنهاج
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 عوامل بيداغوجية: -3-2-0

حبيػػث أف مؤسسة التكوين اؼبهٍت والتمهُت ىػػي اؼبؤسسػػة الثانيػػة  وىي تعتبػػر من العوامػػل ذات التػػأثَت الكبيػػر علػػى ربصػػيل اؼبًتبص،

حبيػث يتلقػى فيهػا اؼبعػارؼ واػببػرات التػي تنفعػػو فػػي حياتػػو العلميػػػة  بعػػد األسػػرة فػػي تكػػوين شخصػية اؼبًتبص تربويػًا ونفسػيًا واجتماعيػاً،

حىت ال يسقط اؼبًتبص فريسة الفشل  ؤسسة أف ربػػرص علػػى أف تقػػـو بوظيفتها بشكل جيد،ومػػن ىنػػا كػػاف من واجب اؼب والعمليػػة،

 . والرسوب

منهػػا كفػػاءة األسػػتاذ وطرائػػق التػػدريس والوسػػائل  وعنػػدما نقػػوؿ العوامػػل البيػػداغوجية، فإنػػو يقصد بػػذلك صبلػػة مػػن اؼبتغيػػرات،

ف يتصػف بالصػػفات العلميػػة اعبيػػدة وفهم أستاذ و األأوهبب على اؼبعلم  نظػػاـ االمتحانات وكذا التوجيو اؼبدرسي،التعليميػػة واؼبنػػاىج و 

 ويصل هبم إذل التحصيل العلمي اعبيد. حتػػى يصػػل إلػػى ربقيػػق اؽبػػدؼ اؼبتػػوخى من اؼبًتبصُت، التبلميذ ومتطلبػاهتم وقػدراهتم واسػتعدادا،

 (72، ص2002)قريشي، 

 وال: عوامل متعمقة باألستاذ:أ

ستاذ ويتوقف عليو قباح العمل الًتبوي ويعتمد عليو اعتمادًا كبَتًا يف ـبرجات النظاـ الًتبوي تقع مسؤولية التعليم على كاىل األ 

در ما تتغلب العملية الًتبوية ستاذ بقوبقدر ما يتم إعداد األ سواء ذبسدت تلك اؼبخرجات يف إعداد التبلميذ أو يف مستوياهتم النوعية،

 (46، ص1992اؼبنيف، على صبيع الصعوبات اليت تواجهها. )

 فاألستاذ يؤثر يف تبلميذه جبميع تصرفاتو وأقوالو وىو الرجل الذي يعد اعبيل إعداداً صاغباً للحياة وىو الدعامة األوذل لقوة الوطن،

 ساتذة.يلقيها على عاتق األ فأضخم اؼبسؤوليات اليت يلقيها الوطن على أبنائو إمبا

ستاذ اعبيد ىو اؼبوصل الفعلي للمعلومات واؼبهارات إذل اؼبتعلم وىو الذي يؤثر على مبو ( أف األ1993القاضي )ولقد أوضح      

 (63وىو اؼبًتجم اغبي لؤلقواؿ إذل أعماؿ. )ص شخصيتو وسلوكو وفكره،
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و دبرونة جيدة يكوف ؿببوبًا لدى طبلبو ويساعدىم على حل مشكبلهتم ستاذ الذي يستطيع أف يوصل اؼبعلومات إذل طبلبإف األ

 ويًتجم أىداؼ اؼبنهج إذل مواقف تعليمية ببل شك سوؼ ينجح طبلبو ويقلل من نسبة اؽبدر الًتبوي.

 ( عدداً منها وىي:1989النوري )ستاذ يف العصر اغباضر ذكر وعن أىم أدوار ومسئوليات األ

 وموصبلً لًتاث أمتو.ستاذ ناقبًل أف يكوف األ -

 ستاذ مرشداً ورائداً اجتماعياً وموجهاً تربوياً لطبلبو يساعدىم على حل مشكبلهتم.يعمل األ  -

ستاذ طبلبو دبا وبتاجوف إليو من اؼبعرفة والثقافة كي يطلعوا على ذبارب اؼباضي وخرباتو ويتصلوا دبظاىر التقدـ يبد األ أف -

 والزدىار.

ف يكوف قادرًا على ترصبة ما يقدمو للطبلب من خربات ومعارؼ ومهارات أللتجديد والتغيَت و  ستاذ أداةاألهبب أف يكوف  -

 (234 - 233 ص )إذل مواقف عملية يستفيدوف منها يف اغبياة. 

 ويعاملهم بقسوة وشدة فإنو يًتؾ آثارًا سيئة يف نفوسهم واليت تعود أما األستاذ الذي ال يستطيع توصيل اؼبعلومات إذل طبلبو،

 نتائجو إذل فشلهم يف دراستهم وبالتارل تزيد نسبة اؽبدر الًتبوي.

 ستاذ اليت يبكن أف تساىم يف زيادة اؽبدر الًتبوي ما يلي: ( أف من سلبيات األ1992اؼبنيف )وذكر 

 استخداـ العقاب البدين داخل الفصل. -

 ستاذ عن اؼبدرسة.غياب األ -

 .سوء استخداـ اؼبعلم للدرجات اػباصة باالختبار -

 (2010ياسر، ستاذ بطرائق التدريس وعدـ فهمو للمنهج الًتبوي اغبديث. )ضعف إؼباـ األ  -
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والتػي ال زبػدـ مصلحة اؼبتعلم واؼبًتبص وتعلمو  أف الوضػع التعليمػي وأسػاليب التعلػيم اؼبتبعػة فػي اؼبؤسسات التعليمية والتكوينية،

كػما يفقػد متعػة وجػوده يف اؼبؤسسة واغبػافز علػى متابعػة  السػنة فبػا يفقػده الثقػة بنفسػو، ذبعػل اؼبًتبص يعيػد ويكػرر لعدـ مبلءمتهػا لػو،

 .يقصر عليو الطريق للتسرب وىػذا الدراسػة،

ف األساليب والعبلقات الًتبوية السليمة والشروط التعليمية والًتبوية اؼبناسبة ومواصفات أ( فذكر 1999كده الداوود )أوىذا ما 

 . اذ )اػببَت( تلعب دورا ىاما يف ؿباربة ظاىرة اؽبدر الًتبوي بتجلياهتا اؼبختلفةاألست

 عوامل متعمقة بالمنياج: ثانيا: -

ولػذا فػإف  ولكػػػن ىنػػػاؾ األىػػػداؼ وطرائػػػق التػػػدريس والوسػائل التعليميػة وأسػاليب التقػوًن، واؼبػػػنهج ال يعنػػػي احملتػػػوى فقػػػط،      

ال يكفي بػل هبػب تطػوير كػل عناصػر اؼبػنهج معػًا وفػي وقػت واحػد حتػى يبقػى تطػويرا يكوف ذا  ؼبػنهج مػن ناحيػة احملتػوى فقػطػوير اتط

 (32، ص1995اللقاين،) ولو معٌت بالنسبة للعملية التعليمية. فاعلية،

 المنياج:  - أ

ولقد أكدت الدراسات واألحباث  يمية وىي من العوامل اؼبؤثرة يف النظاـ الًتبوي،وتلعب اؼبناىج الدراسية دوراً حيوياً يف العملية التعل

 أنبية اؼبناىج الدراسية ودورىا الكبَت يف تقليل نسبة اؽبدر الًتبوي.

ية ( إذل أنبية اؼبناىج الدراسية واليت تعترب ضمن اؼبدخبلت التعليمية وتلعب دوراً مهمًا يف مدى الكفا1989النوري )حيث أشار 

 (230)ص الداخلية للتعليم.

إف اؼبناىج وؿبتوياهتا الًتبوية يبكن أف تزيد من فاعلية الطبلب ورغبتهم يف االستزادة من العلم واؼبعرفة واػبربة إذا جاءت ىذه 

وية مصاغة صياغة ىداؼ التعليمية عند صياغتها واف تكوف األىداؼ الًتباؼبناىج على الطرؽ اغبديثة اليت تراعي الكم والكيف وربدد األ

أما إذا كانت اؼبناىج تقليدية ال تتجاوب مع قدرات اؼبتعلم وميوؽبم وال ترتبط بالبيئة احمللية  سلوكية دقيقة توضح اؼبراد أف يقـو بو اؼبتعلم،

على خفض إنتاجية تعمل  اليت يعيشوف فيها وتركز اؼبناىج على الكم دوف الكيف عن طريق حشو اؼبقرر الدراسي باؼبعلومات يف اؼبناىج،
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إف تطوير اؼبناىج وربديثها لتبلءـ احتياجات العصر ومتطلبات البيئة من األمور  التعليم وبالتارل زيادة الرسوب والتسرب يف اؼبدارس،

حياة اؼبتعلم وبالتارل  األساسية اليت تساعد على ربسُت نوعية اؼبتعلمُت وتنمية مدركاهتم وذبعل العملية الًتبوية ؾبااًل جيداً للتعليم اؼبستمر يف

 ربد من اؽبدر الًتبوي.

( يف دراسة لو على مدى ربقيق مؤسسات التكوين اؼبهٍت يف مدينة سطيف 2011سامعي توفيق )ليو إذل ما توصل إوباإلضافة 

سسات التكوين نو عدـ ربقيق الكفايات العامة دبستوى حسن وجيد جدا، لدى خرهبي مؤ أ للكفاية اؼبهنية لدى خرجي القطاع اؼبكوف،

 اؼبهٍت ؼبدينة سطيف، حسب آراء األساتذة، يرجع إذل عدـ مسايرة اؼبناىج اؼبعتمدة للمستويات التكنولوجية اؼببلحظة يف سوؽ العمل.

 رشاد:التوجيو واإل  - ب

تػػأثَته أسػػرع مػػن العوامػػل  ويبكننػػا القػػوؿ بػػأف اكثر تػأثَت علػى ربصػيل اؼبًتبص وكػػذا توافقػػو، خرأف سوء التوجيو يعترب عامبًل آ

ومػا  ألف سوء التوجيو يػؤدي بصػورة مباشػرة إلػى الرسػوب أو التسػرب، ،األخرى كتأثَت العوامل النفسية واالجتماعية واالقتصادية أو غَتىا

اس مؤل اؼبناصب البيداغوجية فقط فنجد أف ىػو أف الكثيػر مػن التبلميػذ يوجهػوف على أس تنػا الًتبويػة،مىػو سػائد اليػـو وبكثػرة فػي منظو 

  .مبا هتدؼ قبل كل شيء إذل ربقيق متطلبػات اػبريطػة التكوين اؼبهٍتإبص وميولو ،طريقة التوجيػو تعتبػر آليػة ال هتػتم بقدرات اؼبًت 

(Avanzini, 1977, p6)  

سػة ال يبيػل إليهػا، وال تتفػق مػع قدراتػو وإمكاناتػو وال وقبد أف التلميذ إذا وجو بطريقة سيئة عادة ما هبد صعوبة فػي متابعػة درا

 .وىػذا مػا يػؤدي باؼبًتبص إذل إنباؿ الدراسة وتركها مسػاره اؼبهنػي،

رشاد دورا ال يستهاف بو يف العملية الًتبوية فتعترب اػبدمات اإلرشادية من التطورات اغبديثة اليت أدخلت على لتوجيو واإلإف لذا فل

 وتغَت مبط اإلرشاد من نظرة ضيقة ؿبصورة يف اختيار اؼبهنة إذل مفهـو أكثر اتساعاً يتضمن إسداء خدمات متنوعة للمًتبص.التعليم 

فهي عملية منظمة هتدؼ إذل مساعدة اؼبًتبص لكي يفهم ذاتو ويعرؼ قدراتو ووبل مشاكلو ليصل يف هناية األمر إذل ربقيق التوافق 

 (69، ص1993القاضي، جتماعي. )النفسي والًتبوي واؼبهٍت واال
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ف ربديد العوامل اؼبسانبة يف اإلخفاؽ اؼبدرسي داخل البيئة التعليمية تشمل عدـ توفر اػبدمات أ( 1993وأضاؼ القاضي )

بصُت اإلرشادية الكافية داخل اؼبؤسسة التعليمية والتكوينية وعدـ وجود الشخص اؼبختص يف التوجيو واإلرشاد الذي يبكن أف يساعد اؼبًت 

 (70يف اكتشاؼ ميوؽبم واستعداداهتم. )ص

 أنو ينبغي التوقف عند التوجيو واإلرشاد ومدى فعاليتو يف ؿباولة ذبنب الفشل وبالتارل التقليل من نسبة اؽبدر الًتبوي.

وذلك يف التقليل من نسبة  يسانباف بدرجة كبَتة وفعالية يف العملية الًتبوية، رشاد والتوجيوطيع أف نقوؿ أف اإلانطبلقاً فبا سبق نست

 وتوفرت فيو الشروط البلزمة لشغل ىذه الوظيفة. اؽبدر الًتبوي إذا أحسن اختيار اؼبرشد بصفة جيدة،

 ساليب التقييم:أ - ت

األدوات اؽبامة اليت يستعملها وىي من  ستاذ فهو يقيم اؼبًتبص عن طريق اختبارات،على عاتق األ ةف تقييم التلميذ مسؤولية ملقاإ

اذ واليت عن طريقها يبكن التعرؼ على درجة ومستوى الكفاية التعليمية يف اؼبدارس، فإذا كانت ىذه األدوات تقليدية فأهنا ال تكشف ستاأل

فأدوات التقوًن اغبديثة تعترب إحدى األساسيات يف أي عملية تربوية لقياس  ،يلي للطالب ومدى قدرتو على اغبفظإال عن البعد التحص

 ى االستيعاب والفهم للحقائق واػبربات اليت تزودىا بو اؼبواد الدراسية اؼبختلفة.قدرة اؼبتعلم عل

إف االختبارات اليت تتم يف اؼبدارس يعتمد عليها قباح أو رسوب الطالب فيجب أف يكوف الغرض من االختبار التعرؼ على 

 (  232، ص1989النوري، من اؼبقرر اؼبدرسي. ) ادىااستفمستوى الطالب ومدى االستفادة اليت 

فنجػد أف ىػذا  كمػا أف نظػاـ االمتحانات السػائد اليػـو فػي مؤسساتنا التعليمية والتكوينية قاصػر علػى تقػوًن اؼبتعلم بشػكل جيػد،

ػذا النظػاـ وى ويهمػل جانػب التفكيػر والفهػم والتحليػل، األخيػر يعتمػد علػى صبػع اؼبعلومػات واسػتذكارىا للحصػوؿ على أعلى الدرجات،

ألف ىػذا النظػاـ اؼبعمػوؿ بػو ال يقػـو علػى مبػدأ مراعػاة قػدرات  لبلمتحانات غالبًا ما يكػوف مثػبط غيػر ؿبفػز علػى العمػل اعبػاد والنجػاح،

تظػاظ األقسػاـ أو الفصػوؿ وقبػد مػؤثرات أخػرى كاك بػل يعتمػد على حفظ اؼبعلومات واستذكارىا، التلميػذ علػى الفهػم والتحليػل والًتكيػب،

األمور ؽبا األثر السليب  كل ىػذه واؼبشاكل االجتماعية لؤلساتذة، ونقػص الوسػائل التعليمية وسوء التسيَت للمؤسسات التعليمية، الدراسػية،

 (184 – 185، ص1998 ،بطوطنو  العايب) .يف حياة اؼبتعلم اؼبدرسية
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 عوامل تنظيمية: -3-2-2

و فشل أفنجاح  وىي تلعب دوراً حيوياً يف العملية الًتبوية، تلك القوانُت التشريعات اليت تنظم اؼبؤسسة، ونقصد بالعوامل التنظيمية

  .العمل الًتبوي يتوقف على قباح إدارة اؼبؤسسة يف تطبيق القوانُت والنظم

ىداؼ اوؿ من خبلؽبا ربقيق تلك األُت ربوتبقى اؼبؤسسة التعليمية والتكوينية دبثابة بنية مهيكلة تعمل وفقا ألىداؼ مسطرة وقوان 

 .العكس وأليها متشبثُت هبا ومرتبطُت هبا إكما سبثل كيفية تطبيق اؼبؤسسة لتلك القوانُت حبيث ذبعل اؼبنتمُت  بشكل متناسق،

 عوامل متعمقة بالنظام الداخمي لممؤسسة: : والأ -

 دارة المؤسسة:إ - أ

سة مع صبيع العاملُت معو من مدرسُت وإداريُت وغَتىم بغية ربقيق األىداؼ ىي صبيع اعبهود اؼبنسقة اليت يقـو هبا مدير اؼبدر 

عبد اؽبادي، الًتبوية داخل اؼبؤسسة الًتبوية والتكوينية ربقيقاً يتماشى مع ما هتدؼ إليو اؼبؤسسة من تربية أبنائها تربية صحيحة وسليمة". )

 ( 09، ص1984

 ثبلثة أمباط وىي:( أمباط اإلدارة اؼبدرسية ب1994اغبقيل )وحدد 

  .: "التسلطي" ويهتم ىذا النمط بالشكليات وتنعدـ فيو العبلقات اإلنسانية وتنخفض الروح اؼبعنويةالنمط االستبدادي  -

 .ويكوف التعاوف بُت اؼبدير والعاملُت معو منعدماً وتكوف اإلنتاجية متدنية لعدـ وجود رقيب النمط الفوضوي:  -

 وح اؼبعنوية للعاملُت.وترتفع فيو الر  النمط الشوري: -

 ام الداخمي: ظالن - ب

وىو عبارة عن وثيقة مكتوبة ربدد  فالنظاـ الداخلي يوضع بصفة منفردة من قبل اؼبستخدـ وىو التعبَت عن سلطة صاحب العمل،

 الصبلحيات العادية للمستخدـ.
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الداخلي الفصل السابع ربت  خصص للنظاـ اؼبتعلق بعبلقات العمل، 21/04/1990اؼبؤرخ يف  90/11وبالرجوع للقانوف 

"النظاـ الداخلي ىو وثيقة مكتوبة وبدد فيها  النظاـ الداخلي بأنو: 90/11من القانوف  77عنواف "النظاـ الداخلي" ولقد عرفت اؼبادة 

 اؼبستخدـ لزوما".

 بوؽبم أو رفضهم.فهو تعبَت عن سلطة اؼبستخدـ ولو طبيعة الئحة داخلية يفرضها على العماؿ واؼبًتبصُت دوف حاجة لق

والكتابة ىي شرط من شروط صحتو وىي يف الوقت  إف النظاـ الداخلي يف الوقت الراىن أصبح ضروري للسَت العادي للمؤسسة،

 .و التكوينية بتطبيقوأدارة اؼبؤسسة التعليمية إوتقـو  نفسو وسيلة إثباتو،

إف مدير اؼبؤسسة التكوينية  بَتاً يف رفع مستوى اؼبًتبص من عدمو،وفبا سبق نستنتج أف اإلدارة مؤسسة التكوين اؼبهٍت تلعب دوراً ك

الذي يكوف قدوة حسنة ألساتذتو وؼبًتبصيو فهو يبعث على االطمئناف بينو وبُت اؼبعلمُت وتسود العبلقات اإلنسانية يف اؼبدرسة ووبًـت 

س ذلك على أداء اؼبًتبص وحبهم للمؤسسة التكوينية وعدـ ساتذة اؼبًتبصُت ويعطوهنم حرية الرأي للتعبَت عن آرائهم بكل صدؽ فينعكاأل

 تغيبهم منها وبالتارل يرتفع معدؿ التحصيل وتقل نسبة اؽبدر الًتبوي.

"اؼبدير والطاقم  ويقصد بو العبلقة السائدة بُت عناصر اجملتمع اؼبؤسسايت، ويضاؼ أيضًا اعبو داخل مؤسسة التكوين اؼبهٍت،

ويػػؤدي باؼبًتبص إلػػى التشػػػرد  يولػػد اغبقػػد ويػػؤدي إلػػى الفشػػل والكسػػل، اعبو يسػوده الصػراع بػُت األطػػراؼ، فإذا كاف ىذا البيداغوجي"،

 . وىذا يؤثر بشكل سليب على العملية التعليمية والتكوينية واؽبروب من ىذا اعبو،

يشػعر التلميػػذ حبرمانػو مػن إمكانيػة التعبيػر  ،كوين اؼبهٍت والتمهُتمؤسسة التكمػا أف انتشػار أمػور التسػلط والفوضػى واإلنبػاؿ فػي  

يلجػأ إلػى التبلػد  وللهػروب مػن ىػذا اعبػو الرىيػب، فيشػعر اؼبًتبص أنػو يعيػ  يف جو مضغوط، فبػا يشػكل لػو إحباطػات، عػن نفسػو،

 (50ص، 1989)العريب، . ويؤدي ىذا إذل الشغب واؽبروب الفعلي من الدراسة والبلمبػاالة،

ويعمل على تدين  ربصيلو الدراسي، سػواء داخػل الصػف أو خارجو يؤثر على إف عدـ توفر اؼبناخ الدراسػي اؼبناسػب للمًتبص، 

 (185، ص1998، وبطوطن )العايب مستواه التعليمي وىػذا مػا هبػره لًتؾ الدراسة والتسرب.
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 ثانيا: عوامل متعمقة بالتكوين وظروفو: -

عداد الكبَتة من الراغبُت يف االلتحاؽ هبذا النمط التكويٍت وعدـ وعي كوين والتمهُت وضرورة استقباؿ األحداثة عملية الت فإ

 ( كالتارل:2004ذل بروز مشكبلت وصعوبات حددىا سامعي توفيق )إدى أنتاجية ألنبية ىذه العملية ت اإلالوحدا

نية التكوين التطبيقي خاصة داخل مكاإذل العجز يف إويرجع ذلك  ة التمهُت،عدـ االىتماـ بالصيغة الكافية والبلزمة لعملي -

ويكوف سبب ىذا العجز على ما  ،بنوؾ...اخل" دارات عمومية،إوساط سوؽ العمل من مصانع ومصاحل خدمية ـبتلفة "أ

 عدـ القياـ دبتابعة ىداؼ اؼبنتظرة، مثحيثيات التمهُت من جانب ربديد األذل الضعف يف عمليات زبطيط وبرؾبة إيبدو 

 داءىا ؼبهامها.أعف يف ف ىناؾ غياب ؼبصاحل التكوين وضأيظهر  ثناء التمهُت،أاؼبًتبصُت متابعة فعالة 

 ضعف الكفاءة الًتبوية للعماؿ اؼبهرة الذين يشرفوف على تكوين اؼبتمهنُت. -

ُت، كإجبارىم على القياـ باغبراسة ي عبلقة بأىداؼ التكوين واؼبتمهنأبعض اؼبتمهنُت يف مهاـ ليست ؽبا استغبلؿ  -

 والتنظيف.

 ثناء فًتة التمهُت.أمشكبلت يف تنسيق اعبانب النظري واعبانب التطبيقي  -

رشاد ذل العجز يف عمليات اإلإوىذا راجع  ذل التخصصات اؼبختلفة،إساليب علمية لتوجيو اؼبتمهنُت أو تباع طرؽ إعدـ  -

 والتوجيو.

 (233)ص بُت يف التكوين حسب مبط التمهُت.مكانية تلبية طلب كل الراغإعدـ  -

 ثار اليدر التربوي:آ -4

نبية ؼبا ؽبا من انعكاسات على الًتبية واجملتمع واقتصاد الدولة فهي العملية الًتبوية ؼبشػاكل بالغة األإف مشكلة اؽبدر الًتبػوي من ا

حة اجملتمػع الػذي ينتمػي إليػو، وىػذا ىػو اؽبػػدر اغبقيقػي "الػذي لػو دوف استغبلؿ إهبايب ىبدـ مصػل ،ىباءضػػاعة اعبهػػود والوقػػت والطاقات إو 



31 
 

ألنػو يػؤدي إلػى زيػادة نسػبة األميػة، والبطالػة ويتسػبب فػي الضػعف االقتصادي  والنتػاج  األثػر الكبيػر علػى نػواحي اجملتمػع وتكوينػو،

 (202، ص1999)الطيب، . "االجتماعي

 فػػإف تفشػي ىػػذه الظػاىرة فػي النظػاـ التعليمػي، ىرة عامػل سػليب يعمػل علػى اخػتبلؿ مػردود العمليػة الًتبويػة،وؼبا كانت ىػذه الظػا

 .ؾباالت ـبتلفة ثار غيػر إهبابيػة فػي آيتػرؾ انعكاسػات و 

 : ثار التربويةاآل -4-1

أما  ل فػرص القبػػوؿ، وىػػذا يرجػػع حملدوديػػة األماكن اؼبتوفرة،حيث أننا قبػد الطػبلب الراسػبُت وبتػاجوف لسػنوات أطػوؿ، وىػذا مػا يقلػ

وىػو خسػارة للتلميػذ فػي صػورة حرمانو من  وىػذا مػا يػدخلهم فػي مصاؼ األميػُت، اؼبتسربُت فإهنم يشكلوف فئػػة  ؿبدودة فػي التعلػيم،

 (04، ص1999الداوود، ). ػيم نفسوكمػا أف الراسػبُت واؼبتسػربُت يػؤثروف علػى كفػاءة التعل التعليم

وعلػى ىػذا فػإف اؽبػدر الًتبػوي يػؤثر  كمػا أف ىػػذه اؼبشػػكلة تعػػد عائقػػًا أمػػاـ إصػػبلح التعلػػيم، وتطػػوير األنظمػػة التػػي يقػـو عليهػا،

 واؼبعلمػػُت وطػػرائق التػػدريس، التػػي تشػػمل اإلدارة اؼبدرسػػية،و  وىػي اعبوانػػب ذات العبلقػػة بػػاحمليط الًتبػػوي، علػى التعلػيم فػي عػدة جوانػب،

 (5، ص1999الداوود، ) واإلرشػػاد الطبلبػػي. والتجهيػػزات اؼبدرسػػية، ونظػػاـ االختبػػارات،

 : ثار االجتماعيةاآل -4-2

 واطن الصاحل على النحو الذي ينشده اجملتمع،تتمثػل االنعكاسات االجتماعية فػػي كػػوف الراسػػب أو اؼبتسػرب ال يبلػػك صػػفات اؼب

ومن ىنا يبكن القوؿ  وينقصػػو اإلعػػداد الصػػحيح ؼبواجهػػة أمػػور اغبيػػاة ومتطلباهتػػا، كما أف اؼبتسرب مػن الدراسػة يعػوزه الكثيػػر مػػن اػببػػرات،

 (28ص، 2005قدوري، بأف اؼبتسرب يكوف أقل قدرة  على اؼبشاركة يف بناء اجملتمع مػن حولو. )

 أو دبعنػػى آخػػر زيػػادة حجػػم اؼبشػػاكل وعػامبًل مػن عوامػل التفكػك االجتماعي، فيكػوف بػذلك أقػل قػدرة علػى التكيػف مػع اجملتمػع،

اؼبتسػػربُت يتحولػػوف غالبػػاً أي أف  ،واالعتداء على اآلخرين وفبتلكاتو والسػرقة، وتعاطي اؼبخدرات، واعبنػوح، االجتماعية واكبػػراؼ األحػػداث
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والتػي تزعػزع أمػن اجملتمػع فهػم يشػكلوف فئًة أو  ومنحػػرفُت شػػواذ مفسػدين مكػونُت لعصػابات السػطو واإلجػراـ، إلػػى أميػػُت غيػػر منتجػػُت،

 جانباً ضعيفاً من جوانب بنية اجملتمع.

إذل نبذ الراسب أو  باإلضافة والصراعات، وخلػق اؼبشػاكل األسرية، األسػري، اراالستقر كمػا أف الرسػوب والتسػرب يػؤدي إلػى عػدـ 

 .اؼبتسرب من األىل واجملتمع

  : ثار االقتصاديةاآل -4-3

أي بلد يعتبػر اليػـو دبثابػة اسػتثمار للقػوى البشػريِة، ويعػد الرسػوب أو التسػرب مػن معػيقات قبػاح  كما ذكر سابقا فإف التعليم يف

علػى وجود تناسػب  الًتبيػة اقتصاديات، وقػد دلػت العديػد مػن الدراسات واألحباث النفسية والًتبوية اليت أجريت يف ؾبػاؿ الستثماراىػذا 

 (29، ص2005قدوري، اؼبػادي وبػُت اؼبسػتوى التعليمي الذي وصل إليو الفرد. ) االقتصاديبػُت الكفايػة اإلنتاجيػة للتعلػيم، والػدخل 

 : النفسيةثار اآل -4-4

وذلػك لشػػعوره  غالبػا مػا قبػد الراسػب واؼبتسػرب يواجػو مشػاكل تكيفيػة بسػبب اكبصػار عبلقاتػو إلػى درجػة كبَتة بأبنػاء عمػره، 

قلقهػا وشعوره بأنو سبب يف خلق معاناة أسرتو وأنو ىػو أسػاس  بػالقلق واالضػطراب نتيجػة نظرتػو لنفسػػو كبيػرة على أنو متخلف عنهم،

 .باإلضػافة إلػى النظػرة السػلبية مػن طػرؼ اجملتمػع للطالب الراسب أو اؼبتسرب وشعورىا بالفشل من جراء إخفاقػو،

والتوجػو إلػى األعمػاؿ غيػػر العاديػػة لكػػي يعػػوض فشػػلو الدراسػػي الػػذي  كما أف إخفاؽ الطالب يؤدي بو إذل اػبػوؼ مػن العقػاب،

فػػػي  االندماجيشػػعره بػػالنقص والدونيػػة وعػػدـ القػػدرة علػػى  كمػػا أف نظػػرة األصػػدقاء واألقربػػاء إليػػػو علػػى أنػػو طالػػب فاشػػل، وصػػل إليػػو،

 .وفقػػػداف األصػػػدقاء وعػػػدـ اؼبشػػػاركة فػػػي األنشطة االجتماعية ؾبتمػػػع الطػػػبلب،

مػػن طػػرؼ اؼبعلمػػُت، والػػذين هبعلونػػو موضػػع سػػخرية واحتقار وىػػػذا مػػػا يػػػؤدي بػػػو إلػػػى التوجػػػو إلػػػى  اوىػػذا مػػا هبعلػػو منبػػوذ

ػائج ومن خػبلؿ ىػذا فػإف الطالػب تػزداد حالتػو سػوءا فبا يػػؤدي إلػى نت والتحػػػدي عبميػػػع اؼبؤسسات اليت يتعامل معها، العدوانيػػػة الزائػػػدة،

 (30، ص2005)قدوري،  عاـ.بشػكل  االجتماعيوسػوء التكيػف  مثػل االضطراب النفسي، صػعبة،
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  ن:سمات الطمبة المتسربي -5

خرين سواء أكاف من الناحية النفسية أـ ما دمنا نتحدث عن اؼبًتبصُت اؼبتسربُت فبلبد ؽبم من صفات وظبات سبيزىم عن اآل      

وىناؾ  القتصادية من أجل تشخيص ىذه اغباالت وعبلجها واغبد بقدر اؼبستطاع من انتشار ىذه الظاىرة،الًتبوية أـ االجتماعية أـ ا

  :ومن ىذه اؼبقدمات واإلشارات ما يلي شارات اؼببكرة اليت تدؿ على توقع حدوث ظاىرة التسرب وتكوف دبثابة مقدمات،العديد من اإل

 .تكرار التأخر عن الدواـ اؼبدرسي يف الصباح -

  .روب من بعض اغبصصاؽب -

  .الغياب بدوف عذر مقبوؿ من اؼبدرسة -

 .وذل من الدراسةألاالرسوب أو اإلعادة مرة أو أكثر يف اؼبراحل   -

  (236، ص2014 منصور،ىتماـ يف الفصل والقياـ بالواجبات الصيفية واؼبنزلية. )االقلة  -

 : الميني مدخالت ومخرجات قطاع التكوين -6

 : الميني مدخالت التكوين -6-0

قتصاد، باسم التكلفة أو سبويػل التكوين اؼبهٍت ويقصد بو عادة  اؼبصروفات اعبارية وقبد ىذا اؼبصطلح مشهور عند رجاؿ اال     

 (120، ص1998مرسي، التكوين. )على 

وتكػػاليف  والعػػاملُت اآلخريػػػن،ساتذة واؼبوظفيػػػن وتشمػػل تكػػاليف التكوين اؼبهٍت تكػػاليف األبنيػػة وذبهيزاهتػػا وصػػيانتها وأجػػور األ

 (120، ص 1998)مرسي، . كاؼبػػواد التعليميػػة والتكوينية واؼبػػاء والكهرباء وما شابو ذل

يريػد  ولكػػن ربديػػد القيمػػة اغبقيقيػػة لكػػل مػػدخل مػػن اؼبػػدخبلت لػػيس بػػاألمر السػػهل فهنػاؾ العديػد مػن اؼبصػاعب تواجػو مػن

حبيػث أف االقتصػادي مطالػب بتحديػد القيمة ( 1990) ؿبمػد أضبػد العػدويد القيمػة اغبقيقيػة للمػدخبلت وذلػك علػى حػد قػوؿ ربديػ

 (150. )صكاألبنية والتجهيزات...اخل اغبقيقية لكل مدخل من اؼبػدخبلت، مثػل عمػل اؼبدرسػُت ورأس اؼبػاؿ اؼبسػتخدـ 
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فيقػوؿ ؿبمػد منيػر مرسػي "أف اإلنفػػاؽ علػى الطالػب  ويقصػد هبػا النفقػات الغيػر اؼبرئيػة، رص البديلػةوىنػاؾ مػا يسػمى أيضػا بػالف

، 1998مرسي، ) .ف يكسبو فيها لو التحق بعمل بعد التعليم"أاعبػامعي على سبيل اؼبثاؿ ،يشمل التكاليف الغَت اؼبرئية ؼبا كاف يستطيع 

 (120ص

 مخرجات التكوين: -6-2

مرسػػي، عطػػاء تقػػدير حقيقػػي للمخرجػػات. )إوذلػػك لصػػعوبة  يضػػا حسػػاب اؼبخرجػػات الًتبويػػة والتكوينيػػة،أنطلػػق عليهػػا  فأويبكػػن 

 (130، ص1998

عداد التبلميذ الذين هبتازوف إرقمي مثل نو لو كانت اؼبخرجات الًتبوية والتكوينية ؿبددة دبقياس أذل إوتكمن الصعوبة يف ذلك 

ليس  و اؼبعيار يعتمد نتائج االمتحاناتأـ ارتفعت؟ ولكن ىذا اؼبقياس أخرجات ىل البفضت تقدير اؼب االمتحانات بنجاح، فيمكن بذلك

 إال جزء من نتائج عملية اجتماعية شديدة التعقيد ىي الًتبية.

اغبكم على نستطيع  ذل مدخبلت التعليم والتكوين وـبرجاتو، ألننا من خبلؿ حساب التكلفة والعائد،إوقد تطرقنا يف ىذا العنصر 

ف نقيس حجم اؽبدر الًتبوي يكوف بطريقة غَت أوضح أودبعٌت  ومن خبلؽبا نتعرؼ على حجم اؽبدر الًتبوي، نتاجية يف التكوين،الكفاءة اإل

 ها.مواؿ اؼبستثمرة يف التعليم ومقدار العائد منويتطلب معرفة حجم األ مباشرة، وذلك عن طريق حساب اؼبكسب واػبسارة للعملية الًتبوية،

ولعل القارئ ينتابو تساؤؿ مفاده: كيف ربسب نسبة اؽبدر الًتبػوي؟ ويف حقيقة األمر أنو ىناؾ عدة طرؽ يستخدمها اقتصاديو 

 .الًتبية ؼبعرفة ذلك

 ساليب قياس اليدر التربوي:أطرق و  -7

يف ذلك ويتوقف استخداـ كل طريقة و نسبة اؽبدر الًتبوي يف التكوين اؼبهٍت ىناؾ عدة طرؽ معروفة تتبع أنتاجية ولقياس اإل     

كثرىا استخداما: طريقة الفوج أشهر ىذه الطرؽ و أومن  حصاءات والبيانات عن العملية التعليمية يف الدوؿ،منها على مدى توفر اإل

 (140، ص1998الظاىري وطريقة الفوج اغبقيقي، والطريقة الشاملة وطريقة العينات. )مرسي، 
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 طريقة الفوج الحقيقي: -7-1

ـ ىذه الطريقة على أساس تتبع تدفق الطبلب من خبلؿ أفواج حقيقية ؽبم منذ دخوؽبم الصف األوؿ حىت هناية اؼبرحلة تقو 

 دؽ الطرؽ ونتائجها دقيقة وتطبق يف الدوؿ اؼبتقدمة حيث تتوفر البيانات عن حالة كل طالب.أوزبرجهم منها، وىذه الطريقة من 

أو من الصف  أساس افًتاض أف انتقاؿ أعضاء الفوج من صف إذل صف يليو، على( 2002حجي )وتقـو ىذه الطريقة حسب 

وتتطلب ىذه الطريقة بيانات  األخَت من مرحلة تعليمية ما إذل الصف األوؿ للمرحلة التعليمية التالية يرتبط دبعدالت التدفق لكل صف،

 .ب النجاح والرسوب وأعداد التبلميذ الناجحُت والراسبُتاؼبتسربُت، ونس –: اؼبنقولُت الباقُت لئلعادة  دقيقة من أعداد التبلميذ

 (278)ص

 وؿ من التعليم يف أي  مرحلة تعليمية.فالفوج اغبقيقي ىو ؾبموعة الطبلب اؼبسجلُت الذين يلتحقوف معا ألوؿ مرة يف الصف األ

 (201، ص1999الطيب، )

ؿبمد منَت ويؤكد  ج ال يعتربوف ضمن الفوج اغبقيقي،فاف الطبلب الراسبُت الباقُت لئلعادة مع ىذا الفو  ومن خبلؿ ىذا،

وؿ يف أي ؾبموعة التبلميذ اؼبسجلُت الذين يلتحقوف ألوؿ مرة يف الصف األ يقصد بكلمة الفوج اغبقيقي،…( ذلك بقولو "1998مرسي)

. "مبا يعتربوف من الفوج السابقإو  وؿ ضمن الفوج اعبديد،وال يعترب التبلميذ الراسبُت الباقُت لئلعادة يف الصف األ مرحلة تعليمية،

 (141)ص

ؾبموعة التبلميذ اؼبسجلُت الذين يلتحقوف معا ألوؿ مرة يف  ( يقصد بالفوج اغبقيقي،1990ؿبمد اضبد العدوي )كما يقوؿ 

 و الفصل بسبب الفشل الدراسي. أو الرسوب أوؿ يف أي مرحلة تعليمية حىت االنتهاء من الدراسة بنجاح الصف األ

تسمى استمارات التدفق الطبليب  ف ىناؾ استمارات،أحيث  فواج اغبقيقية،ساس تدفق الطبلب يف األأذه الطريقة على وتقـو ى

حبيث يتبع تدفق  و راسبا،أحصائية دقيقة عن كل تلميذ سواء كاف ناجحا إوتشمل على بيانات  سبؤل من طرؼ القائمُت على اؼبدرسة،

ف استخدامها يستلـز أإال  كثر الطرؽ دقة،أوتعترب ىذه الطريقة من  ذل الثالث وىكذا...اخل،إ ذل الصف الثاينإوؿ الفوج من الصف األ

 (157وجود نظاـ مركزي يسمى بنظاـ البيانات اؼبفردة الذي يقـو على اساس تتبع كل طالب على حدى طيلة حياتو الدراسية. )ص
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 طريقة الفوج الظاىر: -7-2

وتقيس اؽبدر الًتبوي عن طريق ، بُت األفواج اؼبختلفة وال هتتم ىذه الطريقة باؼبتسربُت تفًتض ىذه الطريقة أف نسب الرسوب ثابتة

 مقارنة عدد اؼبسجلُت يف صف معُت ويف عاـ دراسي معُت بعدد اؼبسجلُت يف الصف األعلى مباشرة يف العاـ الدراسي القادـ.

سجلُت يف الصف األوؿ من اؼبرحلة التعليمية ( على أساس افًتاض أف عدد اؼب2002حجي )وتقـو ىذه الطريقة كما ذكر 

ويبكن أف يقاس حجمو صفاً بعد آخر حىت  وكذلك اػبرهبُت من الصف النهائي ؽبذه اؼبرحلة يبثلوف فوجاً ظاىرياً واحداً، ،والصفوؼ التالية

 (257)ص .زبرج كافة أعضائو

اػبرهبُت من الفوج الظاىري من عدد اؼبقيدين بالصف ويتوقف مستوى الكفاءة الداخلية الكمية للتعليم على مدى تقارب عدد 

 .وكلما كاف ىذا التقارب كبَتاً فإف ىذه الكفاءة تكوف عالية أو مرتفعة األوؿ من اؼبرحلة التعليمية،

 .ب(ويتحكم يف مدى ىذا التقارب بُت عدد اؼبتخرجُت وعدد اؼبقيدين بالصف األوؿ معدالت اإلعادة )الرسوب والتسر 

ف الواقع يدؿ على وجود رسوب أو إعادة للصف يف اؼبرحلة التعليمية فإف حجم الفوج الظاىري يتناقص من صف إذل لكن ؼبا كا

وىو يبثل النسبة اؼبئوية لعدد اؼبقيدين يف الصف األعلى يف السنة الدراسية  الصف الذي يليو، ولذا يستخدـ ىنا معدؿ الًتفيع الظاىري،

 .س الصف يف ذات السنةالتالية إذل عدد اؼبقيدين يف نف

ويعٍت ىذا اؼبعدؿ النسبة  ويعترب معدؿ الًتفيع الظاىري اإلصبارل لفوج كامل مؤشراً على الكفاءة الداخلية الكمية للمرحلة التعليمية،

 .اؼبئوية لعدد اؼبتخرجُت من الفوج آلو إذل عدد اؼبسجلُت بالصف األوؿ

"ننظػر إذل عدد الطبلب يف صف معُت يف سنة معينة، مث  :التسػرب بالطريقػة التاليػةويف ىػذه الطريقػة يػتم حسػاب نسػبة الرسػوب و 

 (277ص، 1979عبد الدائم، ) ".بوالفارؽ بُت العددين نرده إذل الرسوب والتسر  نقرنػو بعػدد طػبلب الصػف التػارل يف السنة التالية،

ى تقػدير ظػاىري ألنػو قد يكوف ىناؾ راسبُت أو وافدين إذل اؼبدرسة ال يقػدـ سػو  لكػن حسػاب الرسػوب والتسػرب هبػذه الطريقػة،

تقـو بقياسها للتدفق الطبليب خبلؿ السنوات الدراسية اؼبختلفػة دوف  أي أف ىػذه الطريقة كما ىو واضح، من اؼبسػتجدين فػي الصػف،
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أو الوافػػد إلػػى مدرسػػة  الطالػب الراسػػب مػػػن الصػػف السػػابق،أي دبعنػى أف ىػذه الطريقػة ال ربػذؼ  اىتمػاـ باستقصػاء الفػوج اغبقيقػي،

 (142، ص1998مرسي، ) أخػػرى.

وكلمػػا كػػاف عػػدد  وفػي ىػذه الطريقػة يبكػن قيػاس تطػور حجػم الفػوج الظػاىري فػي تدفقػو مػن صػف إلػػى صػػف وحتػػى التخػػرج،

فإف ىذا يدؿ على ارتفاع الكفاية الداخليػة للتعلػيم لػذلك القسػم وتعتبػػر  مػػن عددىم يف صفهم األوؿ،اؼبتخػػرجُت مػػن فػػوج ظػػاىري قريػػب 

 . ولػػذلك قبػػدىا شػػائعة وكثيػػرة االستخداـ ىػػذه الطريقػػة أسػػهل مػػن طريقػػة الفػػوج اغبقيقػػي،

 الطريقة الشاممة: -7-3

دراسية للمرحلة التعليمية حيث تتناوؿ صبيع الصفوؼ اليت تتكوف منها اؼبرحلة تعتمد ىذه الطريقة على دراسة كل األفواج ال

الدراسية، وقد تعتمد ىذه الطريقة على طريقة الفوج اغبقيقي أو الفوج الظاىري ويصعب القياـ هبا إال يف حالة اؼبدارس أو األنظمة 

هبػا سػتة صػفوؼ، فنقػـو عنػد اسػتخداـ ىػذه الطريقػة بتقسػيم كػل صػف إذل  فمػػثبل فػػي اؼبرحلػػة االبتدائيػة يوجػد التعليمية صغَتة اغبجم،

ونقػـو بدراسػة التػػدفق الطبلبػػي ؽبػذه األفػػواج فػػي كػل مدرسػػة  فوجُت، فوج جديد وفوج من األفواج السػابقة، فيكػوف لػدينا إثنتا عشػر فوجػا،

ونلفػػت االنتباه إلػػى أنػو فػػي حالػػة اعتمػاد ىػذه  ،ة عنػػدما تكػوف التنظيمػػات التعليميػة صػػغَتةويسػهل اسػػتخداـ ىػػذه الطريقػ ابتدائيػػة،

، 1999الطيب، وموضوعية من استخداـ طريقة الفوج الظاىري. ) ودقػة فإهنػا تصػبح أكثػر صػعوبٍة، الطريقػة علػى طريقػة الفػوج اغبقيقػي،

 (202ص

 طريقة العينات: -7-4

س الطريقة الشاملة التػي تقػـو بتطبيػق الدراسػة علػى كػل اؼبػدارس فػإف طريقػة العينػػات تقػػـو علػى اختيػػار بعػػض اؼبػدارس، فعلى عك

فػي  ف صػعبةً وذلػػك طبعػػًا عػن طريػػق اسػػتخداـ الطرؽ اؼبعروفػة الختيػار العينػات، وىػي علػى العكػس أيضػا مػن الطريقػة الشػاملة التػي تكو 

علػى  ،وتعتمػد ىػذه الطريقػة مثػل الطريقػة الشػاملة الػنظم التعليميػة الكبيػرة، فػإف ىػذه الطريقػة مناسػبٌة جػدا ؽبػذا النػوع مػن الػنظم التعليميػة،

فػإف فبػا يزيػد مػن دقتهػا   إال أف طريقة العينات نظرا العتمادىا على عينػات ؿبػدودٍة،، وطريقة الفوج الظاىري طريقػة الفػوج اغبقيقي،

 (144، ص1998اعتمادىا على طريقة الفوج اغبقيقي ال الظاىري. )مرسي، 
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 وتعتمد ىذه الطريقة على طريقة الفوج اغبقيقي أو الظاىري، وتعترب ىذه الطريقة مناسبة يف حالة النظم التعليمية كبَتة اغبجم،

، 2002حجي، ) يبكن اغبكم عليها من خبلؽبا على النظاـ التعليمي بصفة عامة. ولكن ىذه الطريقة قد ال تعطي نتائج تفصيلية عامة

 (283ص

 عادة تركيب الفوج:إطريقة  -7-5

( ىذه الطريقة وأشار أهنا تعتمد على قياس التدفق الطبليب عندما تتوافر بيانات حوؿ الراسبُت 1991غناًن )أوردت  -

 ُت نبا:وتتضمن ىذه الطريقة خطوت والناجحُت يف كل صف دراسي،

 التسرب( لكل صف وكل عاـ دراسي )لفًتة زمنية ؿبددة(. -الرسوب  -حساب معدالت التدفق الثبلثة )النجاح   -

 رسم ىيكل بياين للتدفق يصف التقدـ الدراسي للفوج.  -

للكفاية يسمح حبساب عدة مؤشرات  واستخداـ ىذه الطريقة يف حساب الكفاية التعليمية، وبالتارل يف قياس اؽبدر الًتبوي، -

 الكمية للتعليم  ومنها: 

 النسبة اؼبئوية للناجحُت.  -

 النسبة اؼبئوية جملموع اؼبتسربُت.  -

 معدؿ الكفاية وىو النسبة بُت اؼبخرجات واؼبدخبلت. -

  .عدد السنوات البلزمة إلنتاج خريج واحد وىي عبارة عن عدد السنوات اؼبستثمرة مقسوماً على عدد اػبرهبُت -

وىو عبارة عن عدد السنوات ؼبستثمرة مقسومًا على عدد السنوات البلزمة إلنتاج خريج  ذل اؼبخرجات،معامل اؼبدخبلت إ  -

يف حالة مثالية )اؼبدة الرظبية احملددة للمرحلة( وىو يساوي الواحد الصحيح يف اغبالة اؼبثالية حيث يتسم النظاـ التعليمي بأنو 

 (64ص) ال رسوب فيو وال تسرب.
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 :خالصة الفصل
وؿ حيث تناولت الباحثة يف اؼببحث األيف اعبزائر والثاين اؽبدر الًتبوي  اؼبهٍتوؿ التكوين التطرؽ يف ىذا الفصل إذل مبحثُت األمت 

 مفهـو التكوين اؼبهٍت الذي يضم ؾبموعة من النشاطات اليت هتدؼ إذل ضماف اغبصوؿ على اؼبعرفة واؼبهارات الضرورية ألداء مهمة ما،

وبعد ذلك مت إدراج أمباط التكوين اؼبهٍت  إذل أنبيتها الفعالة وكذا األىداؼ واؼببادئ اليت تقـو عليها ىذه اؼبؤسسات، كما سبت اإلشارة

كما مت التطرؽ إذل مستويات التكوين والشهادات  اؼبختلفة اليت تساعد الفرد على اختيار النمط اؼبناسب لو وطريقة التوجيو واالنتقاء،

وعرجنا بعد ذلك اذل التعرؼ على ـبتلف مؤسسات  ذل القانوف الداخلي الذي يسَت مؤسسات التكوين اؼبهٍت،إقنا كما تطر  اؼبتوجة ؽبا،

التعليم والتكوين اؼبهنيُت، ومدى ارتباطها بنظاـ التعليم العاـ وكذلك بسوؽ العمل حيث أف ىذا القطاع يزخر بآفاؽ تؤدي بو إذل الرقي 

 .سيما يف مساعدة اؼبختصُت على توجيو اؼبًتبصُت إذل التخصصات اليت يرغبوف فيهاوالتطور يف الكثَت من اجملاالت ال

ثار كثَتة تأثر سلبا على تقدـ اؼبنظومة الًتبوية من أبعاد و أف اؽبدر الًتبوي ظاىرة سلبية ؽبا أويتضح من خبلؿ اؼببحث الثاين    

ما أسباب من بينها الرسوب والتسرب، ألًتبوي يف النظاـ التعليمي لعدة ويظهر اؽبدر ا خرى،أجهة وعلى اجملتمع واقتصاد الدولة من جهة 

باؼبؤسسة ما عوامل مؤسساتية تكوف متعلقة أو اؼبتكوف و أمل فردية متعلقة بالفرد اؼبتعلم ما عواأتكمن وراء ىاتُت الظاىرتُت نبا  العوامل اليت

 .و التعليميةأالتكوينية 
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 :تمييد
العلمي اليت والستكماؿ خطوات البحث  صبيع العناصر احمليطة دبتغَتات الدراسة، إذللقد مت التطرؽ يف الفصوؿ السابقة      

وؾبتمع  اؼبنهجية للدراسة حيث يتضمن وصفا ؼبنهج الدراسة وميداهنا، اإلجراءاتتسلكها ىذه الدراسة يأيت ىذا الفصل الذي يبثل 

وخطوات التطبيق  الدراسة ودالالت الصدؽ والثبات اؼبستخدـ فيها، أداةالدراسة وعينتو وحدوده اؼبنهجية وخطواتو اؼبعتمدة يف بناء 

 اليت مت االعتماد عليها يف ربليل البيانات. اإلحصائيةوالتقنيات  ين،اؼبيدا

 منيج الدراسة: -1
التعرؼ على عوامل اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت بواليات اعبنوب الشرقي  إذلعلى طبيعة الدراسة اليت سعت  بناء     

كما ذكر و  هج الوصفي االستكشايف نظرا ؼببلئمتو  ألغراض الدراسة،على تساؤالت الدراسة استخدمنا اؼبن اإلجابةجل أمن و  اعبزائري،

العبلقات اليت توجد والتعبَت  ةيقـو بوصف ما ىو كائن وصبع البيانات عنو كما يهتم بتحديد ودراس ( فإف ىذا اؼبنهج2002ملحم سنة )

البحوث  أشكاؿويعترب اؼبنهج الوصفي احد ، حثبالبناء الداخلي للمتغَتات اػباضعة للب تغيَت أويتدخل  أفعنها بشكل كمي، دوف 

وىو  ،ربديد الوضع اغبارل لظاىرة معينة ومن مث يعمل على وصفها إذلوىو يسعى  ،اليت اشتغل العديد من الباحثُت اؼبتعلمُت هبا الشائعة

 (56)ص .الظاىرة كما توجد ويهتم بوصفها وصفا دقيقا أوبالتارل يعتمد على دراسة الواقع 

ويركز على وصف  ، والعوامل اؼبؤثرة فيها،أشكاؽبا الراىنة للظواىر من حيث خصائصها، األوضاعمنهج يستخدـ لدراسة  فهو    

 اليت يدرسها، األحداثعلى التنبؤ للظواىر و  األحيافنو يشمل يف كثَت من أكما  كمية،  أودقيق وتفصيلي لظاىرة ؿبددة على صورة نوعية 

)علياف وغنيم،  نتائج وتعليمات تساعد على فهم الواقع وتطويره. إذلوالوصوؿ  واؼبضموف، احملتوىن حيث الظاىرة م إذلجل التعرؼ أمن 

 (20، ص2000

موضوع ؿبدد من  أوالتحليل اؼبرتكزة على معلومات كافية ودقيقة عن ظاىرة  أساليبمن  أسلوبنو أكما عرفو عبيدا تذوقاف على 

 غبصوؿ على نتائج مث تفسَتىا بطريقة موضوعية ودبا ينسجم مع اؼبعطيات الفعلية للظاىرة.جل اأخبلؿ فًتة زمنية معلومة وذلك من 

 (60، ص1999خروف، آ)عبيدات و 
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 ميدان الدراسة: -2

ونظرا لكوف اؼبنهج  يتناوؿ موضوع ىذه الدراسة عوامل اؽبدر الًتبوي مؤسسات التكوين اؼبهٍت يف واليات اعبنوب الشرقي اعبزائري،

منهج البحث اؼبيداين الذي يطبق عموما على ؾبموعات واسعة من األفراد حيث من الصعب  إذلي تتطلبو الدراسة ينتمي اؼبستخدـ والذ

 ماعدا ما يتعلق باغبكومات اليت سبلك الوسائل البشرية واؼبالية الضرورية للقياـ بالتعديبلت الكربى، من اؼبستحيل االتصاؿ هبم كلهم، أو

منهج البحث اؼبيداين يتم عادة عن طريق االستعانة باؼبعاينة وذلك بانتقاء جزء من ؾبموعة ىؤالء األفراد.  فأ( 2004فكما ذكر موريس )

 ( 106، ص2004)موريس، 

مقر مديرية التكوين اؼبهٍت  إذلقمنا بزيارة ميدانية  للدراسة وعينتها، األصليجل اكتشاؼ ميداف البحث لغرض ربديد ؾبتمع أومن 

فيها الذين   اإلطاراتعض بو  التوجيو هبا، يومستشار  ،لتكويناراء ىذه الزيارة دبد أثناءحيث التقينا  ورقلة والوادي،؛ ايةلكل من والية غرد

 بعض مؤسسات التكوين اؼبهٍت والتمهُت، إذلكما قامت الباحثة بزيارة  كاف ؽبم الفضل يف ربديد ميداف البحث بالواليات اؼبذكورة،

 يف واليات غرداية، أظباءىابحث واكتشافو من خبلؿ االطبلع على موقع وعدد مؤسسات التكوين اؼبهٍت و مكنتها من ربديد ميداف ال

 –لقرارة  –زلفانة  –اؼبنيعة –متليلي  –ضاية بن ضحوة  –بنورة  -دوائر "غرداية (09)فكانت بوالية غرداية موزعة على ورقلة والوادي،

 -طيبات -سباسُت -غبجَتة  -نقوسة -سيدي خويلد  -دوائر ىي "ورقلة (09)ت موزعة على يف بوالية ورقلة فكان أما ،منصورة " -برياف

 –القمار   -جامعة  –اؼبغَت  –دوائر "الوادي  (07)والية الوادي فكانت موزعة على  إذلتقرت"، وبالنسبة  -حاسي مسعود -اؼبقارين

 (03- 02 -01 يف اؼبلحق رقمنظر القائمة االظبية أ) .حاسي خليفة" –الدبيلة  –طالب العريب 

مركز ( 19)كما سبكنا من ربديد موقع وعدد مؤسسات التكوين اؼبهٍت فبلغ عدد مراكز التكوين اؼبهٍت والتمهُت يف والية غرداية 

مهٍت مركز تكوين ( 12)بالنسبة لوالية الوادي فكانت تضم  أما مركز تكوين مهٍت وسبهُت، (14) وبوالية ورقلة تكوين مهٍت وسبهُت،

 (06 -05 -04نظر القائمة االظبية يف اؼبلحق رقم أ)وسبهُت. 
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 الدراسة:وعينة مجتمع   -3

 مجتمع الدراسة: -3-1

والذين قد  اليت يسعى الباحث للحصوؿ عليها، يبثل ؾبتمع البحث يف الدراسة كل األشخاص )اؼبفردات( الذين يبتلكوف اؼبعلومة

 ( 109، ص1992) عدس،  األشخاص أو األشياء الذين يكونوف موضوع مشكلة البحث. فهو صبيع األفراد أو يكونوا ؿببل للبحث،

وربديد  "2016-2015"لقد مكنت الزيارة اؼبيدانية الباحثة من االطبلع على قوائم اؼبًتبصُت اؼبسجلُت خبلؿ السنة الدراسية 

تقسيم االقليمي ذلك باالعتماد على اػبصائص اؼبميزة السن وال مبط التكوين، مستوى التكوين، اؼبتغَتات الوسيطة للدراسة من جنس،

وىو ما وبدد ؾبتمع الدراسة الذي كاف ؾبموعو  "2016-2015"فشملت الدراسة كل اؼبًتبصُت اؼبسجلُت يف السنة الدراسية  للعينة،

 يت: حيث قامت الباحثة بتلخيص ؾبتمع الدراسة يف جداوؿ حسب متغَتات الدراسة كاآل( 7284) الكلي مكوف من

 مجتمع الدراسة حسب مستوى التكوين:

 :( يبين المجتمع الكلي للدراسة حسب مستوى التكوين10جدول رقم )

 النسبة عدد المتربصين المستوى

 62 4523 2اؼبستوى 

 21 1506 3اؼبستوى 

 17 1255 4اؼبستوى 

 100 7284 اجملموع

مركز تكوين )انظر اؼببلحق رقم ( 45)مًتبصا يف  (7284)من  ؾبتمع الدراسة يتكوف أف( 01يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

اؼبستوى  أما، (%62)بنسبة  (4523) "، حيث كاف عدد اؼبًتبصُت اؼبستوى الثاين4-3-2( موزعة على  اؼبستويات " 01-02-03

 .(%17) بنسبة( 1255)ابع ، فحُت بلغ عدد اؼبًتبصُت يف اؼبستوى الر (%21)  بنسبة (1506إذل )الثالث فبلغ بو عدد اؼبًتبصُت 
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 مجتمع الكمي لمدراسة حسب نمط التكوين:

 ( يبُت اجملتمع الكلي حسب مبط التكوين:02جدوؿ رقم )

 النسبة عدد المتربصين نمط التكوين

 %75 5463 النمط االقامي

 %25 1821 التكوين عن طريق التمهُت

 100% 7284 اجملموع

 

التكوين "االقامي  أمباطمًتبصا موزعُت على  (7284) ؾبتمع الدراسة يتكوف من أف( 02م )يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رق          

عدد اؼبًتبصُت يف مبط التكوين عن  أما، (%75)بنسبة  (4523) التمهُت"، حيث كاف عدد اؼبًتبصُت يف مبط التكوين االقامي –

 .(%25)بنسبة  (1506)طريق التمهُت فكاف 

 الجنس:مجتمع الكمي لمدراسة حسب 

 ( يبُت اجملتمع الكلي للدراسة حسب اعبنس:03جدوؿ رقم )

 النسبة عدد المتربصين الجنس

 62% 4539 الذكور

 %38 2745 ناثاإل

 %100 7284 اجملموع

 اإلناث، فبلغ عدد الذكور و إناثكور و ذ مًتبصا من  (7284) ؾبتمع الدراسة يتكوف من فأ( 03يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

 .األصليمن اجملتمع ( % 38 –% 62) بنسبة قدرت بػ (2745 -4539)وارل على الت
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 يت:وسنفصل يف ؾبتمع الدراسة حسب كل والية كاآل

 تحديد مجتمع البحث بوالية غرداية حسب المتغيرات الوسيطة لمدراسة: - أ

 مجتمع البحث لوالية غرداية حسب نمط التكوين االقامي:

 :االقامي الية غرداية حسب مبط التكوين( يبُت ؾبتمع البحث لو 04جدوؿ رقم )

 عدد المتربصين إناث ذكور مستوى التكوين

 1389 700 689 2اؼبستوى 

 334 164 170 3 اؼبستوى

 240 146 94 4 اؼبستوى

 1963 1010 953 اجملموع

مًتبصا حيث  (1963) ف منؾبتمع الدراسة بوالية غرداية يف مبط التكوين االقامي يتكو  فأ( 04يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

فبلغ ( 1389) "، فكاف عدد اؼبًتبصُت باؼبستوى الثاين4-3-2موزعُت على اؼبستويات "( 1010) والذكور( 953اإلناث )كاف عدد 

 170)على التوارل  اإلناثمًتبص باؼبستوى الثالث حيث بلغ عدد الذكور و  (334)، و(700 -689)على التوارل  اإلناثعدد الذكور و 

 .اإلناثمن  (146و)من الذكور  (94) منها (240)، كما ضم اؼبستوى الرابع عدد من اؼبًتبصُت بلغ  (164 –

 مجتمع البحث لوالية غرداية حسب نمط التكوين عن طريق التميين:

 ( يبُت ؾبتمع البحث لوالية غرداية حسب مبط التكوين عن طريق التمهُت:05جدوؿ رقم )

 المتربصين عدد إناث ذكور مستوى التكوين

 747 119 628 2اؼبستوى 

 150 85 65 3 اؼبستوى
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 213 111 102 4 اؼبستوى

 1110 315 795 اجملموع

( 1110) ف ؾبتمع الدراسة بوالية غرداية يف مبط التكوين عن طريق التمهُت يتكوف منأ( 05يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

 "، فكاف عدد اؼبًتبصُت باؼبستوى الثاين4-3-2وزعُت على اؼبستويات "م( 795)والذكور ( 315) اإلناثمًتبصا حيث كاف عدد 

على  اإلناثمًتبص باؼبستوى الثالث حيث بلغ عدد الذكور و  (150)، و(119 -628)على التوارل  اإلناثفبلغ عدد الذكور و ( 747)

 .اإلناثمن  (111)من الذكور و (102) منها (213) ، كما ضم اؼبستوى الرابع عدد من اؼبًتبصُت بلغ(85 – 65)التوارل 

 مجتمع البحث لوالية غرداية حسب الجنس:

 ( يبُت ؾبتمع البحث لوالية غرداية حسب اعبنس:06جدوؿ رقم )

 النسبة صينبعدد المتر  الجنس

 %57 1748 الذكور

 %43 1325 اإلناث

 %100 3073 اجملموع

 (3073) لػ اإلصبارلفانقسم العدد  ،غرداية يضم ذكور وإناث ؾبتمع الدراسة لوالية فأ( 06يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

من اجملتمع الكلي  اإلناثمن (%43)من الذكور و( %57)إناث بنسبة بلغت  (1325)مًتبصا من ذكور و( 1748إذل )مًتبصا 

 للدراسة بوالية غرداية. 
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 تحديد مجتمع البحث بوالية ورقمة حسب المتغيرات الوسيطة لمدراسة:

 الية ورقمة حسب نمط التكوين االقامي:مجتمع و 

 ( يبين مجتمع البحث لوالية ورقلة حسب نمط التكوين االقامي:17جدول  رقم )

 عدد المتربصين إناث ذكور مستوى التكوين

 863 394 469 2اؼبستوى 

 263 79 184 3 اؼبستوى

 72 30 42 4 اؼبستوى

 1198 503 695 اجملموع

مًتبصا حيث  ( 1198) ؾبتمع الدراسة بوالية ورقلة يف مبط التكوين االقامي يتكوف من فأ( 07) يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم

فبلغ عدد  (863)"، فكاف عدد اؼبًتبصُت باؼبستوى الثاين 4-3-2موزعُت على اؼبستويات " (695) والذكور (503اإلناث )كاف عدد 

 -79)على التوارل  اإلناثستوى الثالث حيث بلغ عدد الذكور و مًتبص باؼب (263و) (،394 -469) على التوارل اإلناثالذكور و 

 .اإلناثمن  (42)من الذكور و (30)منها ( 72)، كما ضم اؼبستوى الرابع عدد من اؼبًتبصُت بلغ  (184

 مجتمع البحث لوالية ورقمة حسب نمط التكوين عن طريق التميين:

 ط التكوين عن طريق التمهُت:( يبُت ؾبتمع البحث لوالية ورقلة حسب مب08جدوؿ رقم )

 عدد المتربصين إناث ذكور مستوى التكوين

 1006 112 894 2اؼبستوى 

 635 268 367 3 اؼبستوى

 655 310 345 4 اؼبستوى
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 2296 690 1606 اجملموع

 (2296) وف منؾبتمع الدراسة بوالية ورقلة  يف مبط التكوين عن طريق التمهُت يتك فأ(  08يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

"، فكاف عدد اؼبًتبصُت باؼبستوى الثاين 4-3-2موزعُت على اؼبستويات " (1606)والذكور  (690) اإلناثمًتبصا حيث كاف عدد 

 اإلناثمًتبصا باؼبستوى الثالث حيث بلغ عدد الذكور و ( 635)، و(112 -894)على التوارل  اإلناثفبلغ عدد الذكور و  (1006)

 .اإلناثمن  (310)من الذكور و( 345)منها  (655)، كما ضم اؼبستوى الرابع عدد من اؼبًتبصُت بلغ (268 – 367)على التوارل 

 مجتمع البحث لوالية ورقمة حسب الجنس:

 ( يبُت ؾبتمع البحث لوالية ورقلة حسب اعبنس:09جدوؿ رقم )

عدد  الجنس

 صينبالمتر 

 النسبة

 %66 2301 الذكور

 %34 1193 اإلناث

 %100 3494 اجملموع

 (3494)لػ  اإلصبارلفانقسم العدد  ،ف ؾبتمع الدراسة لوالية ورقلة يضم ذكور وإناثأ( 09يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

ع الكلي من اجملتم اإلناثمن ( %34)من الذكور و (%66)إناث بنسبة بلغت  (1193)مًتبصا من ذكور و (2301) إذلمًتبصا 

 للدراسة بوالية غرداية. 

 جتمع البحث بوالية الوادي حسب المتغيرات الوسيطة لمدراسة:تحديد م - ب

 مجتمع البحث لوالية الوادي حسب نمط التكوين االقامي:

 :( يبُت ؾبتمع البحث لوالية الوادي حسب مبط التكوين االقامي10ؿ رقم )دو ج



166 
 

 عدد المتربصين إناث ذكور مستوى التكوين

 213 105 108 2اؼبستوى 

 98 40 58 3 اؼبستوى

 70 36 34 4 اؼبستوى

 381 181 200 اجملموع

مًتبصا حيث   (381)ؾبتمع الدراسة بوالية الوادي يف مبط التكوين االقامي يتكوف من  فأ( 10يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

فبلغ عدد  (213)"، فكاف عدد اؼبًتبصُت باؼبستوى الثاين 4-3-2موزعُت على اؼبستويات " (200)والذكور  (181) اإلناثكاف عدد 

 – 58) على التوارل اإلناثمًتبص باؼبستوى الثالث حيث بلغ عدد الذكور و  (98)، و(105 -108)على التوارل  اإلناثالذكور و 

 .اإلناثمن  (36)من الذكور و (34) منها (70) ، كما ضم اؼبستوى الرابع عدد من اؼبًتبصُت بلغ(40

 عن طريق التميين: مجتمع البحث لوالية الوادي حسب نمط التكوين

 ( يبُت ؾبتمع البحث لوالية الوادي حسب مبط التكوين عن طريق التمهُت:11جدوؿ رقم )

 عدد المتربصين إناث ذكور مستوى التكوين

 305 37 268 2اؼبستوى 

 26 5 21 3 اؼبستوى

 5 4 1 4 اؼبستوى

 336 46 290 اجملموع

 (336) اسة بوالية الوادي يف مبط التكوين عن طريق التمهُت يتكوف منؾبتمع الدر  أف( 11يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

"، فكاف عدد اؼبًتبصُت باؼبستوى الثاين 4-3-2موزعُت على اؼبستويات " (290)والذكور ( 46) اإلناثمًتبصا حيث كاف عدد 
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على  اإلناثحيث بلغ عدد الذكور و مًتبصا باؼبستوى الثالث  (26)، و(37 -268)على التوارل  اإلناثفبلغ عدد الذكور و  (305)

 .اإلناثمن ( 04)من الذكور و (01) منها( 05)، كما ضم اؼبستوى الرابع عدد من اؼبًتبصُت بلغ (05 – 21)التوارل 

  :مجتمع البحث لوالية الوادي حسب الجنس

 ( يبُت ؾبتمع البحث لوالية الوادي حسب اعبنس:12جدوؿ رقم )

عدد  الجنس

 صينبالمتر 

 النسبة

 %68 490 الذكور

 %32 227 اإلناث

 %100 717 اجملموع

مًتبصا ( 717) لػ اإلصبارلؾبتمع الدراسة لوالية الوادي يضم ذكور وإناث فانقسم العدد  أف( 12يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

الكلي للدراسة بوالية  من اجملتمع اإلناثمن ( %32)من الذكور و( %68)إناث بنسبة بلغت  (227و)مًتبصا من ذكور ( 490إذل )

 الوادي. 

 عينة الدراسة وخصائصيا: -3-3

العينة يف حبوث علم النفس ىي شروبة )جزء( من ؾبتمع الدراسة ربمل خصائص وصفات ىذا اجملتمع وسبثلو فيما ىبص 

و على اجملتمع  (، ونقـو بدراسة ىذا اعبزء، مث نعمم النتائج اليت كبصل عليها من177، ص1997الظاىرة موضوع  البحث )كبللدة،

 ككل. 
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 مراحل تحديد العينة:

 

 ( مراحل تحديد العينة12)رقم شكل 

اؼبعانية  إطاروبعدىا قامت الباحثة بتحديد  بتحديد اجملتمع الكلي للدراسة، أوال( تبدأ 02فمراحل ربديد العينة حسب الشكل )

 سجلُت يف مؤسسات التكوين اؼبهٍت والتمهُت يف بداية السنة الدراسةاؼبتمثلوف يف اؼبًتبصُت اؼب األصليوذلك بتحدي صبيع مفردات اجملتمع 

ونظرا لطبيعة البحث اليت تستوجب اختيار عينة  بواليات غرداية وورقلة والوادي، مع ربديد خصائص العينة بدقة،" 2015-2016"

فهي   حل نظرا لكرب حجم اجملتمع واتساعو اعبغرايف،العينة العنقودية العشوائية متعددة اؼبرا أسلوبفاستخدمت يف ىذه الدراسة  عشوائية،

عدة شرائح وكل شروبة يبكن تقسيمها  إذل( تستخدـ يف حالة العينات الكبَتة ويف حالة تقسيم ؾبتمع الدراسة 1992كما ذكر عدس )

فها حسب بعض اػبصائص لعينة الدراسة ربديدا مناسب وتصني اإلصبارلربديد العدد  إذلباإلضافة  (،109إذل عدة شرائح أخرى )ص

اجملتمع وبعد  التقسيم اإلقليمي وبعد ربديد القوائم اليت ربوي أفراد مبط التكوين، مستوى التكوين، اليت تناولتها الدراسة وىي: اعبنس،

 وربديد نوعيتها واليت تتبلءـ  مع الدراسة وتليب حاجاهتا مت اختيار العينة.  ربديد العدد البلـز ألفراد العينة،
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 اختيار العينة: 

ىذه الطريقة تطبق  أفالعينة العنقودية العشوائية متعددة اؼبراحل حيث  أسلوبلقد اعتمدت ىذه الدراسة يف اختيار العينة على 

، 1995لتعذر حصوؿ معلومات عنهم. )العساؼ،  أوعندما يصبح من الصعب تطبيق االختيار الفردي إما لكثرة أفراد ؾبتمع البحث 

 (  98ص

يف ؾبتمع البحث يف العينة العنقودية يقسم إذل ؾبموعات )عناقيد( وفقا ؼبعيار ؿبدد غالبا ما يكوف جغرايف بطبيعتو.  أفا كم

 (197، ص2012)العساؼ، 

واليات ( 05) والدراسة اغبالية ىي دراسة على مًتبصُت دبؤسسات التكوين اؼبهٍت والتمهُت باعبنوب الشرقي اعبزائري اؼبكوف من

لذا فقد عبأت  طبقية، أومنظمة  أوالبحث بطريقة عشوائية بسيطة  إجراءفقد يتعذر  سبتد على مساحة شاسعة من الًتاب الوطٍت،واليت 

وسنعرض  اختيار العينة العنقودية متعدد اؼبراحل وىذا نظرا لطبيعة ؾبتمع البحث واتساع رقعتو اعبغرافية وكثر مفردات البحث، إذلالباحثة 

 اختيارىا يف الشكل اؼبوارل: بالتفصيل مراحل
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 ( يبُت مراحل اختيار العينة العنقودية متعددة اؼبرحل للدراسة03شكل رقم )
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 ف عينة البحث ىي عينة عنقودية مت اختيارىا عرب عدة مراحل ىي: إ( ف03كما ىو موضح يف الشكل رقم )

 :األولىالمرحمة  -

إليزي"، مت اختيار  –بسكرة  –الوادي  –ورقلة  –ىي " غرداية واليات  (05)اعبنوب الشرقي اعبزائري يتكوف من  إف

 ورقلة. –غرداية  –واليات ىي على التوارل : الوادي (03)% منها بطريقة عشوائية بسيطة فتم سحب 50

 المرحمة الثانية: -

اليات الثبلث من الواليات، قامت الباحثة بتحديد الدوائر يف كل والية من الو ( %50)بعد ما مت اختيار ما نسبتو 

 من الدوائر من كل والية كالتارل:( %50) واختيار

 والية غرداية: - أ

 –اؼبنيعة  –بنورة  –برياف  –لقرارة   -ضاية بن ضحوة  –متليلي  –دوائر وىي: غرداية  (09)والية غرداية  تضم  إف

 دوائر ىي: (05) من دائرة بطريقة عشوائية بسيطة ومت سحب( %50)اؼبنصورة، سحب منها  –زلفانة 

 زلفانة -برياف   –ضاية بن ضحوة   -بنورة  –غرداية 

 بوالية ورقمة: - ب

 –اؼبقارين  –الطيبات  –سباسُت  –اغبجَتة  –نقوسة  –سيدي خويلد  –دوائر وىي: ورقلة  (10) والية ورقلة تضم إف

دوائر  (09)هٍت والتمهُت هبا، وتبقى الربمة، استبعدت الباحثة دائرة الربمة لعدـ وجود مركز تكوين م -حاسي مسعود  –تقرت 

 دوائر ىي:( 05) بطريقة عشوائية بسيطة ومت سحب( %50) سحب منها

 تقرت. –اغبجَتة  –نقوسة  –سيدي خويلد  –ورقلة 

 والية الوادي: - ت

 دائرة  موزعُت على الًتاب الوالئي وىي:( 12) تضم والية الوادي

 -البياضة -امية ونيسة -ارل العريبصاؼب -اؼبقرف  -حاسي خليفة  –دبيلة ال –قمار  –الرقيبة  –جامعة  -اؼبغَت -الوادي

 :=دوائر منها لعدـ توفر مراكز التكوين هبا وىي( 05) الرباح، مت استبعاد

منها بطريقة عشوائية بسيطة عن ( %50) دوائر مت اختيار( 07) الرباح، وتبقى -البياضة -امينة ونيسة -مقرف -الرقيبة

 عشوائي ألربعة دوائر ىي: طريق السحب ال
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 حاسي خليفة. -الدبيلة  -القمار –الوادي 

 المرحمة الثالثة: -

من كل والية قامت الباحثة بتحديد البلديات وذلك بنفس الطريقة اليت حددت ( %50) بعدما حددت الدوائر بنسبة

 هبا الدوائر كتارل:

 والية غرداية: - أ

 بلدية وىي: (06) الدوائر والية غرداية  اليت مت سحبها تضم إف

لعدـ احتوائها على مركز  زلفانة، مت استبعاد بلجية العطف -برياف   –ضاية بن ضحوة   -العطف  –بنورة  –غرداية 

( 03) من البلديات اؼبتبقية وكاف عددىا( %50) بلديات، قامت الباحثة بسحب ما نسبتو( 05) تكوين مهٍت وسبهُت، بقية

 بلديات وىي:

 برياف -ضحوة  ضاية بن –غرداية 

 والية ورقمة: - ب

 بلدية وىي:( 12) الدوائر والية ورقلة  اليت مت سحبها تضم إف      

تقرت  -العالية  –اغبجَتة  –نقوسة  –حاسي بن عبد الرضباف  –عُت البيضاء  –سيدي خويلد  –الرويسات  –ورقلة 

 لعدـ احتوائها على مراكز تكوين مهٍت وسبهُت وىي:بلديات منها ( 05) تبسيست، مت استبعاد –النزلة  –زاوية العابدين  –

بلديات، قامت الباحثة ( 07) تبسيت، بقية –زاوية العابدين  –العالية  –حاسي بن عبد الرضباف  –سيدي خويلد 

 بلديات وىي:( 04) من البلديات اؼبتبقية وكاف عددىا( %50) بسحب ما نسبتو

     .تقرت –نقوسة  –عُت البيضاء  –ورقلة 

 والية الوادي: 

  –قمار  -كوينُت   –بلديات ىي الوادي ( 09) مت سحبها عن طريق القرعة كانت عدد البلديات بدوائر الوادي اليت

الطريفاوي، مت استبعاد البلديات اليت ال توجد هبا مراكز  -حاسي خليفة  –حساين عبد الكرًن  –الدبيلة  –ورماس   –تغزوت 

 وىي:( 04) ددىاتكوين مهٍت والتمهُت وكاف ع
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منها بطريقة عشوائية بسيطة عن طريق ( %50) بلديات مت اختيار( 05) ورماس، وبقية -تغروت -الدبيلة -الطريفاوي

 السحب العشوائي لثبلثة بلديات ىي:

 حساين عبد الكرًن.  -قمار  –الوادي 

 المرحمة الرابعة: -

يف كل والية   األساسية والتمهُت اليت ستجرى هبا الدراسة يف ىذه اؼبرحلة قامت الباحثة بتحديد مراكز التكوين اؼبهٍت

 يت:آك

 والية غرداية: - أ

اؼبركز  -غرداية نوفمرب  أوؿ -مراكز تكوين مهٍت وسبهُت وىي: بوجرادة مسعود بن مسعود ( 03)ية على اربتوي ببلدية غرد

ومركز التكوين ( 01) مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت برياف ما بلدية برياف فتضم مركزين للتكوين اؼبهٍت والتمهُت نبا:أاؼبختلط مرماد، 

تضم مركز تكوين والتمهُت واحد ىو مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت ضاية بن  ضاية بن ضحوةوبلدية  (،02) اؼبهٍت والتمهُت برياف

 ضحوة.

 والية ورقمة:  - ب

ركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت لئلناث زبيدي عبد القادر مراكز تكوين مهٍت وسبهُت مت استبعاد م( 04) ربتوي ببلدية ورقلة على

اؼبراكز اليت ستتم  أما(، 02نظر اؼبلحق رقم أ) بورقلة ألهنما متخصصاف يف التخصصات اػباصة باإلناث فقط بوروبة دضباف بالقصرو 

 مراكز وىي: ( 06) هبا الدراسة فهي

مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت الشهيد شنُت قدور ورقلة  –01رقلة و  ل عبد القادرمركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت الشهيد خلي

مركز  -03مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت الشهيد اضبد بوليفة تقرت  - 01مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت منصر عبد اهلل تقرت  -2

 نقوسة.والتمهُت معزوزي الشيخ  ن اؼبهٍتمركز التكوي –التكوين اؼبهٍت والتمهُت الشهيد سليماين ؿبمد عُت البيضاء 
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 والية الوادي: - ت

ف أل( 02) مراكز تكوين مهٍت وسبهُت مت استبعاد مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت الوادي( 04) ربتوي ببلدية الوادي على

ػباصة بو سوى اؼبستوى اػبامس فقط، كما مت استبعاد مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت للبنات ألنو متخصص يف التخصصات ا

 مراكز ىي:( 3) وهبذا فالدراسة ستكوف على مستوى ،(03باإلناث فقط )انظر اؼبلحق رقم 

مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت  - 3مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت الوادي  - 1مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت الوادي 

 والتمهُت القمار. حساين عبد الكرًن ببلدية حساين عبد الكرًن، ومركز التكوين اؼبهٍت

 تحديد خصائص وحجم العينة:

ومن مستويات التكوين  ،إناثربمل نفس خصائص ؾبتمع البحث فهي من اعبنسُت ذكور و  األساسيةعينة الدراسة  إف

جدة من مؤسسات التكوين اؼبهٍت والتمهُت "مراكز التكوين اؼبهٍت" اؼبتوا التكوين "اإلقامي والتمهُت" أمباط( و 4-3-2اؼبختلفة )

 ."2016 -2015"الوادي" اؼبسجلُت يف نفس اؼبوسم الدراسي لشهر سبتمرب  –ورقلة  -بواليات اعبنوب الشرقي اعبزائري "غرداية 

إف اختيار العينة بشكل دقيق  ومناسب يعطي نتائج مشاهبة إذل حد كبَت للنتائج اليت يبكن اغبصوؿ عليها عند دراسة كامل 

لذلك يبكن تعميم النتائج  ما كاف حجم العينة اكرب كلما زاد سبثيلها ػبصائص اجملتمع موضوع الدراسة،وبشكل عاـ كل ؾبتمع الدراسة،

حجم  أفUma Sekaran" (1992 )"وقد أورد  اليت يتم التوصل إليها من خبلؿ دراسة العينة على ؾبتمع الدراسة األصلي،

 اغبجم العينة ( أف1992)كما ذكر عودة ،  (239ث والدراسات )صمفردة مبلئم ؼبعظم األحبا( 500-30)العينة الذي يًتاوح بُت 

 (.168)ص (.بضعة آالؼ)من اجملتمع الكلي للمجتمعات الكبَت نسبياً ( %10) يكوف بنسبة

( 500)كرب من أوىي ( 729)من اجملتمع الكلي للدراسة وقد قدرت بػ ( %10) وؽبذا فقد مت ربديد حجم العينة بنسبة

 وعودة يبكننا تعميم  نتائج ىذه الدراسة. "Uma Sekaran"فحسب   مًتبصا،

حيث  ورقلة" حسب متغَتات الدراسة، –الوادي  -العينة موزعُت بطريقة منتظمة على ثبلثة واليات "غرداية  أفرادكاف 

دما يكوف اجملتمع ىذه الطريقة تستعمل عن استخدمت الباحثة العينة الطبقية العشوائية يف ربديد حجم العينة للمتغَتات الدراسة،

       .مقسما إذل طبقات طبيعية وتكوف لدينا الرغبة يف سبثيل صبيع ىذه الطبقات يف العينة
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)العساؼ،  إناثيكوف ىناؾ فرؽ فعلي بُت الفئات كأف يكوف اجملتمع يتكوف من ذكور و  أفويشًتط يف ىذه الطريقة 

 اؼبتناسبة من كل طبقة على أساس اؼبعادلة التالية:وتكوف الطريقة بتحديد حجم العينات اعبزئية  ،(98، ص1995

 (05، ص2007حجم العينة. )بركات، × حجم اجملتمع( ÷ حجم العينة الطبقية = )حجم الطبقة 

 ( تبُت اغبجم الكلي لعينة حسب متغَتات الدراسة:14 -13واعبداوؿ رقم )

 الحجم الكمي لمعينة حسب متغيرات الدراسة: -

 :حجم العينة  حسب الجنس

 ( يبُت حجم العينة  حسب اعبنس:13جدوؿ رقم )

 النسبة العينة اإلجماليالعدد  الجنس

 %10 454 4539 ذكور

 %10 275 2745 إناث

 %10 729 7284 المجموع

 

 ( يبين حجم العينة حسب الجنس14شكل رقم )
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 بنسبة إناثًتبصا من ذكور و م( 729) عينة الدراسة تتكوف من إف( 04( والشكل )13يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

من العينة ( %38 –%62) بنسبة قدرت بػ( 275 -454) على التوارل اإلناثمن اجملتمع الكلي، فبلغ عدد الذكور و ( 10%)

 الكلية.

 حجم العينة حسب متغير التقسيم االقميمي:

 ( يبُت حجم العينة حسب متغَت التقسيم االقليمي:14جدوؿ رقم )

 نسبة العينة المجموع اثاإلن الذكور الوالية

 42% 308 133 175 غرداية

 10% 72 23 49 الوادي

 48% 349 119 230 ورقلة

 100% 729 275 454 المجموع

 

 يبين حجم العينة حسب متغير التقسيم االقليمي (15)شكل 
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موزعة على  الواليات : مًتبصا يف ( 729) عينة الدراسة تتكوف من أف( 05( والشكل )14يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

من العدد الكلي للعينة ( %42) مًتبصا بنسبة( 308) الوادي، حيث حدد عدد اؼبًتبصُت يف والية غرداية  بػ -ورقلة  –غرداية 

من العدد ( %48) مًتبصا بنسبة( 349)، كما بلغ عدد اؼبًتبصُت بوالية ورقلة اإلناثمن ( 133)من الذكور و (175) فضمت

 مًتبصا بنسبة( 72) عدد اؼبًتبصُت بوالية الوادي فقد بلغ أما، اإلناثمن  (119و)من الذكور ( 230) فضمت الكلي للعينة

 .اإلناثمن ( 23)من الذكور و( 49) من العدد الكلي للعينة فضمت( 10%)

 تحديد حجم العينة بوالية غرداية: - أ

 حجم عينة والية غرداية لممستويات الثالث حسب النمط االقامي:

 قامي:للمستويات الثبلثة حسب النمط اإل ( يبُت حجم عينة والية غرداية15ؿ رقم )جدو 

 المجموع اإلناث الذكور مستوى التكوين

 139 70 69 2المستوى 

 33 16 17  3المستوى 

 24 15 9 4المستوى 

 196 101 95 المجموع

 

 قاميالنمط اإل ويات الثبلثة حسبيبُت حجم عينة والية غرداية للمست (06) شكل رقم
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 تكوف منتقامي بوالية غرداية يف مبط التكوين اإلعينة الدراسة  إف( 06( والشكل رقم )15يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

"، فكاف عدد اؼبًتبصُت باؼبستوى 4-3-2موزعُت على اؼبستويات "( 95) والذكور( 101اإلناث )مًتبصا حيث كاف عدد ( 196)

 اإلناثمًتبص باؼبستوى الثالث حيث بلغ عدد الذكور و ( 33 -70 -69) على التوارل اإلناثلذكور و فبلغ عدد ا( 139) الثاين

 .اإلناثمن ( 15و)من الذكور ( 09) منها (24)، كما ضم اؼبستوى الرابع عدد من اؼبًتبصُت بلغ (16 – 17) على التوارل

 طريق التميين:حجم عينة والية غرداية لممستويات الثالث حسب النمط التكوين عن  -

 يبُت حجم عينة والية غرداية للمستويات الثبلث حسب النمط التكوين عن طريق التمهُت: (16جدوؿ رقم )

 المجموع اإلناث الذكور مستوى التكوين

 75 12 63 2المستوى 

 15 8 7  3المستوى 

 21 11 10 4المستوى 

 111 31 80 المجموع

 

 غرداية للمستويات الثالث حسب النمط التكوين عن طريق التمهين يبين حجم عينة والية( 17) شكل رقم

 

عينة الدراسة بوالية غرداية يف مبط التكوين عن طريق التمهُت  إف( 07(  والشكل رقم )16بلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )ي

، فكاف عدد "-4-3-2موزعُت على اؼبستويات "( 80) والذكور( 31اإلناث )مًتبصا حيث كاف عدد ( 111) تكوف منت
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مًتبصا باؼبستوى الثالث حيث بلغ عدد ( 15 -12 -63) على التوارل اإلناثفبلغ عدد الذكور و ( 75) اؼبًتبصُت باؼبستوى الثاين

( 11) من الذكور و( 10) منها( 21) ، كما ضم اؼبستوى الرابع عدد من اؼبًتبصُت بلغ( 08 – 07) على التوارل اإلناثالذكور و 

 .اإلناثمن 

 مؤسسات التكوين لوالية غرداية:قامي حسب المستويات و نمط اإلعينة 

 مؤسسات التكوين لوالية غرداية:قامي حسب اؼبستويات و ( تبُت توزيع عينة مبط اإل17رقم )اعبدوؿ 

 مؤسسة التكوين اإلناثعدد  مؤسسة التكوين عدد الذكور المستوى

 2المستوى
57 

12 

 ضاية بن ضحوة

 1برياف 

 نوفمرب أوؿ 70

 3 3المستوى

5 

8 

1 

 مرماد

 بوجرادة مسعود

 2برياف 

 وؿ نوفمربأ

 2برياف  16

 نوفمرب أوؿ 15 1برياف  9 4المستوى

مت اختيارىا من مؤسسات التكوين اؼبهٍت اؼبختلفة من البلديات  قاميعينة النمط اإل إف( 17يبُت اعبدوؿ رقم )      

 التكوين كاآليت: تاليت مت اختيارىا حسب مستويا

ناث ( إ70)ومن الذكور من مؤسسة التكوين اؼبهٍت والتمهُت ضاية بن ضحوة، ( 57) مت اختيار :2مستوى ال -

 وؿ نوفمرب.أمؤسسة التكوين اؼبهٍت والتمهُت  من

ذكور من مركز التكوين اؼبهٍت ( 05) ذكور من مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت مرماد،( 03) :3المستوى  -

، وذكر واحد من مركز التكوين (2) ذكور من مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت برياف( 08) مسعود،والتمهُت بوجرادة مسعود بن 

 .(2) من مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت برياف( 16) فقد اختارت الباحثة اإلناث أمانوفمرب،  أوؿاؼبهٍت والتمهُت 
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من  إناث ( 15) و (؛1) مهُت بريافمن الذكور من مؤسسة التكوين اؼبهٍت والت( 09) مت اختيار :4المستوى  -

 نوفمرب. أوؿمركز التكوين والتمهُت 

 :( تبُت توزيع عينة مبط التكوين عن طريق التمهُت حسب اؼبستويات ومؤسسات التكوين لوالية غرداية18دوؿ رقم )ج

 عدد الذكور المستوى
التكوين  مؤسسة

 المهني
 مؤسسة التكوين اإلناثعدد 

 40 2المستوى

23 

 ن ضحوةضاية ب

 مرماد

6 

4 

2 

 مرماد

 بوجرادة بن مسعود

 1برياف 

 ضاية بن ضحوة 8 نوفمرب أوؿ 7 3المستوى

 ضاية بن ضحوة 11 1برياف  10 4المستوى

( اف عينة النمط التمهُت مت اختيارىا من مؤسسات التكوين اؼبهٍت اؼبختلفة من البلديات اليت مت 18يبُت اعبدوؿ رقم )

 لتكوين كاآليت:اختيارىا حسب مستويا ا

كما   ضاية بن ضحوةمن الذكور من مؤسسة التكوين اؼبهٍت والتمهُت( 40)مت اختيار :2المستوى   -

 من مؤسسة التكوين اؼبهٍت والتمهُت مرماد، و اإلناثمن ( 60) و من ذكور( 23) ثةحاختارت البا

 .(1) من برياف( 02) من مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت جرادة مسعود بن مسعود ( إناث04)

فقد اختارت  اإلناث أمانوفمرب،  أوؿذكور من مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت ( 07) :3المستوى  -

 .(2) من مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت برياف( 08) الباحثة

( 11)و (؛1) من الذكور من مؤسسة التكوين اؼبهٍت والتمهُت برياف( 10) مت اختيار : 4المستوى  -

 التكوين والتمهُت ضاية بن ضحوة. من مركز إناث
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 تحديد العينة بوالية ورقمة: - ب

 قامي:ة للمستويات الثبلث حسب النمط اإل( يبُت حجم عينة والية ورقل19جدوؿ رقم )

 المجموع اإلناث الذكور مستوى التكوين

 86 39 47 2المستوى 

 26 8 18 3المستوى 

 7 3 4 4المستوى 

 119 50 69 المجموع

 

 قامية للمستويات الثالث حسب النمط اإل( يبين عينة والية ورقل18قم )شكل ر 

 تكوف منتقامي اإلعينة الدراسة بوالية ورقلة يف مبط التكوين  إف( 08(  والشكل رقم )19يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

ف عدد اؼبًتبصُت باؼبستوى "، فكا4-3-2موزعُت على اؼبستويات "( 69) والذكور( 50اإلناث )مًتبصا حيث كاف عدد ( 119)

 اإلناثمًتبصا باؼبستوى الثالث حيث بلغ فيو عدد الذكور و ( 26 -39 -47) على التوارل اإلناثفبلغ عدد الذكور و ( 86) الثاين

 .اإلناثمن ( 03)من الذكور و( 04) منها(  07) ، كما ضم اؼبستوى الرابع عدد من اؼبًتبصُت بلغ (18 – 08) على التوارل
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 ( يبُت حجم عينة والية ورقلة للمستويات الثبلث حسب النمط التكوين عن طريق التمهُت:20رقم )جدوؿ 

 المجموع اإلناث الذكور المستويات

 100 11 89 2المستوى 

 64 27 37 3المستوى 

 66 31 35 4المستوى 

 230 69 161 المجموع

 

 ث حسب النمط التكوين عن طريق التمهين( يبين حجم عينة والية ورقلة للمستويات الثال19شكل رقم )

عينة الدراسة بوالية ورقلة يف مبط التكوين عن طريق التمهُت  فأ( 09( والشكل رقم )20يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

"، فكاف عدد -4-3-2موزعُت على اؼبستويات "( 161) والذكور( 69اإلناث )مًتبصا حيث كاف عدد ( 230) تكوف منت

مًتبصا باؼبستوى الثالث حيث بلغ ( 64) ، و(11 -89) على التوارل اإلناثفبلغ عدد الذكور و ( 100) ستوى الثايناؼبًتبصُت باؼب

 من الذكور ( 35) منها( 66) ، كما ضم اؼبستوى الرابع عدد من اؼبًتبصُت بلغ(27 -37) على التوارل اإلناثعدد الذكور و 

 .اإلناثمن ( 31و)

 قامي حسب اؼبستويات دبؤسسات التكوين لوالية ورقلة:ينة مبط اإلتبُت توزيع ع( 21جدوؿ رقم )

 مؤسسة التكوين اإلناثعدد  مؤسسة التكوين عدد الذكور المستوى

 ضبد بوليفة تقرتأ 39 1ورقلة  47 2المستوى
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 عُت البيضاء 8 عُت البيضاء 18 3المستوى

 نقوسة 3 1تقرت  4 4المستوى

قامي بوالية ورقلة مت اختيارىا من مؤسسات التكوين اؼبهٍت اؼبختلفة من لنمط اإلعينة ا فأ( 21يبُت اعبدوؿ رقم )

 البلديات اليت مت اختيارىا حسب مستويا التكوين كاآليت:

ناث من ( إ39)، و( 1) من الذكور من مؤسسة التكوين اؼبهٍت والتمهُت ورقلة( 47) مت اختيار :2المستوى  -

 .(03) ضبد بوليفة تقرتأهيد الش مؤسسة التكوين اؼبهٍت والتمهُت

 من مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت عُت البيضاء. اإلناثمن ( 08و)من ذكور ( 18) :3المستوى  -

 01) تقرت منصر عبد اهلل من الذكور من مؤسسة التكوين اؼبهٍت والتمهُت( 04) مت اختيار :4المستوى   -

 .قوسةمعزوزي الشيخ النمن مركز التكوين والتمهُت  ( إناث03و

 ( تبُت توزيع عينة مبط التكوين عن طريق التمهُت حسب اؼبستويات ومؤسسات التكوين لوالية ورقلة:22جدوؿ رقم  )

 مؤسسة التكوين اإلناثعدد  مؤسسة التكوين عدد الذكور المستوى

 بوليفة تقرت 11 بوروبة دضباف ورقلة 89 2توىسالم

 د اهلل تقرتمنصر عب 27 بوروبة دضباف ورقلة 37 3المستوى

ورقلة خليل عبد القادر 31 خليل عبد القادر  ورقلة 35 4المستوى  

عينة والية ورقلة لنمط التمهُت مت اختيارىا من مؤسسات التكوين اؼبهٍت اؼبختلفة من  فأ( 22يبُت اعبدوؿ رقم )

 البلديات اليت مت اختيارىا حسب مستويا التكوين كاآليت:

 الشهيد بوروبة دضباف القصر ورقلةمن الذكور من مؤسسة التكوين اؼبهٍت والتمهُت ( 89) مت اختيار :2المستوى  -

 .( 03) بوليفة تقرتمن مؤسسة التكوين اؼبهٍت والتمهُت  اإلناثمن ( 11) ، واختارت الباحثة(02)

فقد  اإلناث ماأ، (2) الشهيد بوروبة دضباف القصر ورقلةذكور من مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت ( 37) :3المستوى   -

 .(01) منصر عبد اهلل تقرتمن مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت ( 27) اختارت الباحثة
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الشهيد خليل عبد من مؤسسة التكوين اؼبهٍت والتمهُت  إناثمن  (11و)من الذكور ( 35) مت اختيار :4المستوى   -

 .(01) ورقلة القادر

 تحديد العينة بوالية الوادي: - ت

 قامي:ي للمستويات الثبلث حسب النمط اإلحجم عينة والية الواد ( يبُت23جدوؿ رقم )

 المجموع اإلناث الذكور مستوى التكوين

 21 10 11 2المستوى 

 10 4 6 3المستوى 

 7 4 3 4المستوى 

 38 18 20 المجموع

 

 ( يبين حجم عينة والية الوادي للمستويات الثالث حسب النمط االقامي01شكل رقم )

 تكوف منتقامي بوالية الوادي يف مبط التكوين اإلعينة الدراسة  إف( 10( والشكل رقم )23بلؿ اعبدوؿ رقم )يبلحظ من خ

"، فكانت عينة اؼبًتبصُت باؼبستوى 4-3-2موزعُت على اؼبستويات "( 20) والذكور( 18اإلناث )مًتبصا حيث كاف عدد ( 38)

 اإلناثمًتبصا باؼبستوى الثالث حيث بلغ فيو عدد الذكور و ( 10 -10 -11) على التوارل اإلناثفبلغ عدد الذكور و ( 21) الثاين
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من ( 03)من الذكور و( 04) منها ( 07) ، كما ضمت عينة اؼبستوى الرابع عدد من اؼبًتبصُت بلغ ( 04 – 06) على التوارل

 .اإلناث

 عن طريق التمهُت: ( يبُت حجم عينة والية الوادي للمستويات الثبلث حسب مبط التكوين24جدوؿ رقم )

 المجموع اإلناث الذكور مستوى التكوين

 31 4 27 2المستوى 

 3 1 2 3المستوى 

 0 0 0 4المستوى 

 34 5 29 المجموع

 

 ( يبين حجم عينة والية الوادي للمستويات الثالث حسب نمط التكوين عن طريق التمهين00شكل رقم )

عينة الدراسة بوالية الوادي يف مبط التكوين عن طريق التمهُت  إف( 11) ( والشكل رقم24يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

"، فكاف عدد اؼبًتبصُت 4-3-2موزعُت على اؼبستويات "( 29) والذكور( 05اإلناث )مًتبصا حيث كاف عدد ( 34) تكوف منت

ن العينة باؼبستوى الثالث حيث بلغ مًتبصا م ( 03)و، (04 -27) على التوارل اإلناثفبلغ عدد الذكور و ( 31) باؼبستوى الثاين

 ف العينة فيها كانت منعدمة.إبالنسبة للمستوى الرابع ف أما، (01 -02) على التوارل اإلناثعدد الذكور و 
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 قامي حسب اؼبستويات و مؤسسات التكوين لوالية الوادي:( تبُت توزيع عينة مبط اإل25اعبدوؿ رقم )

 مؤسسة التكوين  اإلناث مؤسسة التكوين الذكور المستوى

 3الوادي  10 3الوادي  11 2المستوى

 حساين عبد الكرًن 4 حساين عبد الكرًن 6 3المستوى

 3الوادي  4 3الوادي  3 4المستوى

مت اختيارىا من مؤسسات التكوين اؼبهٍت اؼبختلفة من  قاميعينة والية الوادي للنمط اإل فأ( 25يبُت اعبدوؿ رقم )

 ارىا حسب مستويا التكوين كاآليت:البلديات اليت مت اختي

 .(3) الواديمن مؤسسة التكوين اؼبهٍت والتمهُت  اإلناثمن ( 10و)من الذكور ( 11) مت اختيار :2المستوى   -

 حساين عبد الكرًن.من مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت  اإلناثمن ( 04و)ذكور ( 06) :3المستوى   -

 .(03) الواديمن مؤسسة التكوين اؼبهٍت والتمهُت  إناثمن ( 04)ومن الذكور ( 03) مت اختيار: 4المستوى   -

 ( تبُت توزيع عينة مبط التكوين عن طريق التمهُت حسب اؼبستويات ومؤسسات التكوين لوالية الوادي:26جدوؿ رقم ) 

 مؤسسة التكوين االناث التكوين المهني مؤسسة عدد الذكور المستوى

 1الوادي  4 1الوادي  27 2المستوى

 القمار 1 القمار 2 3المستوى

 0 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 00 4المستوى

0 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ٍت اؼبختلفة من عينة والية الوادي لنمط التمهُت مت اختيارىا من مؤسسات التكوين اؼبه إف( 26يبُت اعبدوؿ رقم )

 البلديات اليت مت اختيارىا حسب مستويا التكوين كاآليت:

 .(2) الواديمن مؤسسة التكوين اؼبهٍت والتمهُت  إناث (04و)من الذكور ( 27) مت اختيار :2المستوى  -

 .القماراناث من مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت ( 01و)ذكور ( 02) : 3المستوى  -



191 
 

 :أداة الدراسة -4

الدراسة قامت الباحثة ببناء  أىداؼالتعرؼ على عوامل اؽبدر الًتبوي دبراكز التكوين اؼبهٍت، ولتحقيق  إذلاسة ىدفت الدر 

(، كما أف أغلب 20، ص1972العوامل ضماناً للدقة واؼبوضوعية )الزوبعي وقبيب،  أوأداة لتحديد األسباب  باعتبارهاستبياف 

( كوسيلة عبمع معلوماهتا، ومعرفة عوامل اؽبدر الًتبوي االستبانةو )أ( الستفتاءاالدراسات اؼبشاهبة استخدمت االستبياف أو )

وقد اتبعت  الباحثة اػبطوات اآلتية يف  دبؤسسات التكوين اؼبهٍت من وجهة نظر اؼبًتبصُت يف واليات اعبنوب الشرقي اعبزائري،

 إعداد فقرات االستبياف:

ؽبدر الًتبوي يف ـبتلف اؼبؤسسات الًتبوية "االبتدائي اؼبتوسط الثانوي الطبلع على الدراسات السابقة اليت تناولت اا -

 واعبامعي" مثل:

 .لدى طبلب كلية العلـو والعلـو اؽبندسية باعبامعة اعبزائرية اإلىدار( عن 2005اغباج قدوري  )دراسة  -

 .األولياءو  األساتذة رأيالرسوب يف البكالوريا يف  أسباب( عن  1998ؿبمد غبرش)دراسة   -

الفشل اؼبدرسي لدى تبلميذ الثانويات من وجهة نظر  أسباب( عن 1998دراسة العايب رابح وبطوطن وؿبمد الصاحل ) -

 .األساتذة

 ( عن عوامل اؽبدر الًتبوي يف مدارس التعليم الثانوي العاـ بأمانة العاصمة.2008اعبرياين وراجح دحاف ) دراسة  -

 وطرؽ معاعبتها. أسباهبا مشكلة الفاقد الًتبوي، فدراسة بعنوا( 1999)إبراىيم داود الػداود  -

 وبعض الدراسات اليت تناولت التكوين اؼبهٍت مثل:

 اسًتاتيجيات الكفايات وأساليب تقوًن جودة تكوينها. دراسة عن (2003عبد الكرًن غريب ) -

 لطلب.التكوين اؼبهٍت بُت خصوصية العرض ومنطق ا دراسة بعنواف (2009ماؿ شوتري )أصاحل صاغبي و  -

مدى ربقيق مؤسسات التكوين اؼبهٍت يف مدينة سطيف للكفايات اؼبهنية لدى  دراسة يف (2011سامعي توفيق ) -

 خرهبي القطاع اؼبكوف.

 سسيولوجيا التكوين اؼبهٍت وسياسة التكوين يف اعبزائر.دراسة بعنواف ( 1998بالقاسم سبلطنية ) -

 .مؤسسات التكوين اؼبهٍت باعبزائر: ع اؼبهٍتاؼبشرو دراسة بعنواف  (2012) ترزولت عمروين حورية -

 اؼبنشورات الصادرة عن وزارة التكوين اؼبهٍت والتمهُت اعبزائرية.  -
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مت  فقد وبعض اؼبًتبصُت، اوبعض مؤسساهتالتكوين اؼبهٍت بعض اؼبوظفُت دبديرية  إذلبعدىا قامت الباحثة بتوجيو سؤاؿ مفتوح 

( 40) وقد بلغت العينة ة من مًتبصُت وموظفُت دبديرية ومؤسسات التكوين اؼبهٍت والتمهُت،عينة استطبلعي توزيع استبياف مفتوح على

تسرب المتربصين  أورسوب  إلىما ىي األسباب التي أدت ومت توجيو السؤاؿ اآليت عليهم: " ،(موظف 17)مًتبص ومًتبصة و

 (07اؼبوظفُت  ملحق رقم  أظباءنظر قائمة أ)بمؤسسات التكوين المهني"

 مت ربديد األسباب على شكل بنود أدرجت ربت ؾباالت خاصة هبا. عد ربليل إجابات العينة االستطبلعية،وب -

( عوامل 04) ربت أدرجتعوامل رئيسة ( 08) ومن خبلؿ األدبيات والدراسات السابقة والًتاث العلمي مت ربديد -

 سباباً للهدر.اليت سبثل أ "مؤشرات" وكل عامل منها أدرج ربتو عدد من البنود ،فرعية

على  اإلجابةالدراسة و  أىداؼواليت يبكن من خبلؽبا ربقيق  ،لبلستبيافوعلى ضوء اػبطوات السابقة مت إعداد صورة مبدئية 

 (08نظر لبلستمارة يف ملحق رقم أ)تساؤالهتا. 

( من خبلؿ 2004موريس اقبرس )و ( 1997عمروين حورية ) و ترزولتتالذي اعتمد األسلوبلقد استندنا يف البناء على 

  االستبياف. أبعادوالشكل اؼبوارل ينب  مؤشرات، إذلمث ذبزئة البعد  أبعاد إذلتفكيك اؼبفهـو 
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 –"فردي أساسُت عوامل اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت تكونت من بعدين  إف( 12كما ىو مبُت يف الشكل رقم )

 كآيت:    فرعية عوامل إذل ل وكل عاملعوام إذلربليلهما  إذلوقامت الباحثة  ؛مؤسسايت"
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، تسربو وتكوف مرتبطة حبالتو النفسية أورسوبو  إرلالعوامل اؼبتعلقة بالفرد "اؼبًتبص" واليت تؤدي  أىموىي  البعد الفردي:

 يف عاملُت ونبا: إدراجهاوقد مت  معتقداتو الشخصية، أو ، األسريةاالجتماعية، الصحية

وامل والظروؼ اؼبتصلة بأسرة اؼبًتبص والبيئة احمللية يف اجملتمع وثقافتو وتتحدد يف مظاىر العىي  العوامل االجتماعية: . أ

 .النشاط االجتماعي

 .وعبلقات أفرادىا بيئة األسرية بكل ظروفها وأحواؽبا ومشاكلهاىي العوامل اؼبتعلقة ب :أسريةعوامل  -

 ين اؼبهٍت والشهادات اليت يقدمها.العوامل اليت ترتبط بنظرة اجملتمع إذل التكو ىي  عوامل ثقافية: -

  العوامل الشخصية: . ب

  الدراسي واؼبلل...اخل. الرضيالرغبة والطموح والدافعية و عوامل اؼبتعلقة بالصحة نفسية: ىي العوامل اؼبتعلقة ب -

 .اضػػطراب الصػػحة اعبسػػديةعوامل صحية اعبسدية: ىي العوامل اؼبتعلقة ب -

تكوف مرتبطة  تسرب اؼبًتبص، أورسوب  إرلل اؼبتعلقة باؼبؤسسة واليت قد تؤدي العوام أىموىي : البعد المؤسساتي

 نبا: أساسُتباؼبؤسسة يف حد ذاهتا وقد مت ربديدىا بوضعها يف عاملُت 

كفػػاءة األسػػتاذ وطرائػػق التػػدريس والوسػػائل التعليميػػة واؼبنػػاىج ونظػػاـ وىي عوامل متعلقة ب :عوامل بيداغوجية . أ

 .حانات وكذا التوجيو يف التكويناالمت

 .كفػػاءة األسػػتاذ وطرائػػق التػػدريس والوسػػائل التعليميػػةعوامل متعلقة باألستاذ: وىي العوامل اؼبتعلقة ب -

 .باؼبنػػاىج ونظػػاـ االمتحانات وكذا التوجيو يف التكوين وىي العوامل اؼبتعلقة :عوامل متعلقة باؼبنهاج  -

 عوامل تنظيمية: . ب

ل متعلقة بالنظاـ الداخلي للمؤسسة: اؼبتمثل يف ؾبموعة القوانُت والتشريعات اليت تنظم مؤسسة التكوين عوام -

 اؼبهٍت.

 .عوامل متعلقة بالتكوين وظروفو -

 :كما ىو موضح يف اعبدوؿ التارلدبجموعة من البنود   األبعادوقد مت تغطية 



192 
 

 :األوليةصورتو  ( يبُت توزيع الفقرات على ؿباور االستبياف يف27اعبدوؿ )

 عدد البنود البعد الرقم

 47 البعد فردي 1

 47 البعد مؤسسايت 2

 فقرة 94 اجملموع الكلي

 

عوامل وكل عامل  إذلمؤشرات وكل مؤشر  إذل إجرائيمت تفكيك كل تعريف  إجرائيةبتعريفات  األبعادولقد مت ربديد ىذه 

 ،األداة أبعادبند موزعة على كل بعد بنوع من االعتداؿ يف كل بعد من ( 94) وقد بلغ عدد البنود وضعت ربتو ؾبموعة من البنود،

 (: 14)و( 13) الشكلُتكما ىو موضح يف 

 

 

 ( يوضح عوامل الهدر بمراكز التكوين المهني للبعد الفردي وعدد بنوده03كل رقم )ش
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 بنوده ( يوضح عوامل الهدر بمراكز التكوين المهني لبعد المؤسساتي وعدد04شكل رقم )

كانت فقرات   إذامث عرضها على ؾبموعة من احملكمُت وىذا للتأكد فيما  األوليةالدراسة يف صورهتا  أداةاكتملت  أفوبعد 

تعديل  إذلغلب احملكمُت أ أشارورقلة والوادي، وقد ؛ االستبياف وؿباوره سبثل حصرا لعوامل اؽبدر دبؤسسات التكوين اؼبهٍت بوالية غرداية

يف اؼبلحق  ظباء احملكمُتقائمة أنظر أ) .األداةفقرات، وسنقدـ عرض مفصبل لنتائج عملية التحكيم عند معاينة صدؽ ؾبموعة من ال

 (09رقم 

بندا موزعة على ؿبورين وذلك بإجابة واحدة على ( 94) مت صياغة وقد زود االستبياف باؼبعلومات اؼبوجهة للمًتبص، حيث

( على 1-2-3حيث أف الدرجة اليت سبنح للمجيب على العبارات اؼبوجبة ىي: ) (،حيانا، نادراغالبا، أ)مقياس مدرج من ثبلثة بدائل 

 (352، ص2006)فؤاد،  ( على الًتتيب.3-2-1الًتتيب، أما العبارات السالبة فتأخذ الدرجات )

:  ي على التوارلذل صبع البيانات الضرورية لكل متربص حسب متغَتات الوسيطة للدراسة وىإكما مت وضع عبارات هتدؼ 

 .السن ،التقسيم االقليمياعبنس، مستوى التكوين، مبط التكوين، 

من اجل اختبار صبلحيتها وذلك باالعتماد على  األداةالشروط السيكومًتية اليت مت مراعاهتا يف بناء  إذلوفيما يلي سنتعرض  

( مًتبص من مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت ببلدية بنورة بوالية غرداية؛ من 50اؼبتكونة من ) العينة االستطبلعية أفرادنتائج استجابات 
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الدراسة باستخداـ برنامج اغبـز  أداة، ولقد قامت الباحثة حبساب صدؽ وثبات "4-3-2اختصاصات ـبتلفة ومن اؼبستويات "

 .(21إصدار ) "SPSS" للعلـو االجتماعية اإلحصائية

 الصدق: - أ

ألنو قد  ،ما وضع لقياسو فقط، وربقيق الصدؽ أكثر أنبية من ربقيق الثبات األداة أولصدؽ أف يقيس االختبار يقصد با

 (131ص ،2002 ،)صابر وخفاجة. يتصف االختبار بالثبات ولكنو غَت صادؽ

كما  ؛لذايتقامت الباحثة باستخداـ صدؽ احملكمُت وصدؽ االتساؽ الداخلي والصدؽ ا األداةجل التحقق من صدؽ أمن 

 ائجهما يف ما يلي:توسيتم عرض نقامت للتأكد من صبلحية األداة باستعماؿ الصدؽ العاملي بشقيو االإستكشايف والتوكيدي؛ 

     صدق المحكمين:   -

ولغرض التأكد من صدؽ األداة فقد مت عرضها على ؾبموعة من اػبرباء يف ميداف التخصص، وىي من الطرؽ اؼبفضلة يف 

أف أفضل وسيلة للتأكد من الصدؽ الظاىري للمقياس عرض  إذلEbel" (1972 )دؽ الظاىري، حيث يشَت إيبل "الص استخراج

وأشار الصمادي وأبو  ،(P560)فقراتو على ؾبموعة من احملكمُت يف اؼبيداف للحكم على صبلحيتو يف قياس اػباصية اؼبراد قياسها 

الوسائل استعماال للحكم على صدؽ  أكثردؽ البناء للمقياس، ويعترب من اغبكم على الصدؽ الظاىري وصف ( إذل أ2009النواس)

 بناء اؼبقاييس النفسية. 

نظر أ)دبديرية التكوين اؼبهٍت والتمهُت.  إطارينمن اعبامعة و  أساتذةمنهم على ( 11) ؿبكم،( 13) على األداةوقد مت عرض 

 (09ملحق رقم 

، 22، 18، 11، 7، 1بنود وىي على التوارل: )( 08) بنود بلغ عددىانتائج التحكيم على تعديل ؾبموعة من ال أسفرت

، 45، 31، 6بنود وىي: )( 06) غلب احملكمُت على حذؼ ؾبموعة من البنود بلغ عددىاأي أ(، كما اجتمع ر 93، 41، 37

  عية.العوامل االجتما إذلمن العوامل اؼبتعلقة بالصحة النفسية ( 32) (، كما قمنا بنقل البند52، 47، 46



193 
 

ونوع  تغيَت التخصص دبستوى التكوين،مت برأي بعض احملكمُت فقد مت تغيَت تسمية اؼبتغَتات الوسيطة للدراسة حيث  أخذاو 

"عوامل  األوؿاحملكموف بتعديل تسمية البعد الثاين من احملور  أشاركما  بو احملكموف، أشارومت تعديلها دبا  التكوين بنمط التكوين،

 (10)انظر ملحق رقم  شخصية"."عوامل  إذلصحية" 

 صدق االتساق الداخمي: -

 إذلللوصوؿ  أخرىف صدؽ احملكمُت ال يبكن االعتماد عليو كمؤشر وحيد للتحقق من صدؽ البناء، وضرورة توظيف طرؽ وأل

ن صدؽ ، قامت الباحثة باستخداـ صدؽ االتساؽ الداخلي ألجل التأكد م(2009بو نواس، أ)الصمادي و موضوعية  أكثردالالت 

على الًتابطات الكلية بُت البند والدرجة الكلية وبُت البند فهو يدؿ  (1997رزولت عمروين سنة )فكما ذكرت تدرجات اؼبقياس، 

البند يرتبط باؼبوضوع  أفيبكن تفسَت ارتباط البند بالدرجة الكلية على  إذلك كداللة على الصدؽ، ذبالتارل يبكن اعتبار وباقي البنود و 

 .اسواؼبراد قي

والدرجة الكلية لبلستبياف، مث حساب معامبلت  إليوجل ذلك مت حساب معامل االرتباط بُت البنود والبعد الذي تنتمي أومن 

ذلك  إليوواؼبؤشرات فيما بينها ومع الدرجة الكلية لبلستبياف، مث حساب معامل ارتباط كل بند مع اؼبؤشر الذي تنتمي  األبعادارتباط 

، وسنعرض بالتفصيل مصفوفات (21إصدار )  "SPSSاإلحصائية "تباط بَتسوف وباستخداـ برنامج اغبـز بواسطة معامل االر 

 (38 -37 -36 -35 -34 -33 – 32 -31 -30- 29 -28االرتباط من خبلؿ اعبداوؿ رقم )

 ي:( يبُت معامل ارتباط كل البند من البعد الفردي مع ؾبموع البعد ومع اجملموع الكل28جدوؿ رقم )

اجملموع  لبنودا

 الكلي

البعد 

 الفردي

اجملموع  الفقرات

 الكلي

البعد 

 الفردي 

اجملموع  البنود

 الكلي 

البعد 

 الفردي

 **464. **522.  31البند **673. **639. 16البند **645. **461. 1البند

 **399. 212. 32البند 210. 212.  17البند **579. **456. 2البند

 *339. *321. 33البند **405. *364. 18بندال **472. **374. 3البند

 **524. **489. 34البند **380. *298. 19البند **609. **435. 4البند
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 0.05داؿ عند مستوى  *         0.01عند مستوى داؿ  * *

( معامبلت ارتباطها 42، 39، 38، 37، 32، 30، 29، 25، 23، 17، 8البنود ) أف( 28يتضح من اعبدوؿ رقم )

 إحصائيا( معامبلت ارتباطها دالة 33، 26، 22، 19، 18، 15، 9البنود ) أفمع اجملموع الكلي للدرجات، و  إحصائياغَت دالة 

 .(0.01) عند مستوى الداللة إحصائياباقي البنود دالة  أفو  (،0.05) ستوى الداللةعند م

مع ؾبموع درجات البعد الفردي،  إحصائيا( معامبلت ارتباطها غَت داؿ 42، 37، 30، 25، 17يف حُت كانت البنود )

وباقي البنود معامبلت  (،0.05) عند مستوى الداللة إحصائيا( معامبلت ارتباطها داؿ 39، 38، 33، 26، 20، 8والبنود )

   (.0.01) ارتباطها داؿ عند

 **553. **417. 35البند *366. **421. 20البند **497. **350. 5البند

 **391. **375. 36البند **377. **415. 21البند **499. **398. 6البند

 330. 219. 37البند **478. *366. 22البند **542. **385. 7البند

 **488. 081. 38البند **368. 286. 23البند *338. 217. 8البند

 **397. 253. 39البند **526. **465. 24البند **481. *332. 9البند

 **592. **476. 40البند 105. 016. 25البند **679. **506. 10البند

 **405. **388. 41البند .*363 *309. 26البند **436. **373. 11البند

 144. 190. 42البند **464. **493. 27البند **617. **523. 12البند

 **383. **432. 43البند **415. **380. 28البند **361. **350. 13البند

 **419. 128. 29البند **449. .**459 14البند

 162. 121. 30البند **426. *348. 15البند
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 إليو:( يبين معامل ارتباط كل بند من البعد الفردي مع مجموع المؤشر االجتماعي الذي تنتمي 29جدول رقم )

ؾبموع  البنود

 اؼبؤشر 

اجملموع  البنود

 الكلي

ؾبموع  البنود 

 اؼبؤشر

ؾبموع  البنود 

 اؼبؤشر

 .**415  19البند 244.  13البند .**639 7لبندا **683. 1البند

 .**392 20البند .**503 14البند .**413  8البند **713. 2البند

 .**525 21البند .**435 15البند .**567 9البند .**486 3البند

 .**436 22البند .**687 16البند .**778 10البند .**721 4البند

 .**327 17دالبن .**465 11البند .**602 5البند

 .**500 18البند .**694 12البند .**638 6البند
 0.05داؿ عند مستوى  *         0.01داؿ عند مستوى  * *

 ، ما عدا البند(0.01)عند مستوى الداللة  إحصائياكل البنود معامبلت ارتباطها دالة   أف( 29يتضح من اعبدوؿ رقم )

 نود مرتبطة ارتباط قوي باؼبؤشر االجتماعي.الب أفالذي كاف غَت داؿ وىذا يدؿ على ( 13)

 إليو:( يبُت معامل ارتباط كل بند من البعد الفردي مع ؾبموع اؼبؤشر الشخصي الذي تنتمي 30دوؿ رقم )ج

 ؾبموع اؼبؤشر البنود اجملموع الكلي البنود ؾبموع اؼبؤشر البنود

 **407. 37البند 288. 30البند .*306 23البند

 275. 38البند *319. 31البند **585. 24البند

 **444. 39البند 125. 32البند **428. 25البند

 **572. 40البند 235. 33البند *358. 26البند

 **414. 41البند **494. 34البند 250. 27البند

 271. 42البند **588. 35البند **592. 28البند

 **416. 43البند **392. 36البند 120. 29البند
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 0.05داؿ عند مستوى  *         0.01ند مستوى داؿ ع * *

، 26، 23البنود ) أما، إحصائياغَت داؿ  (42، 38، 33، 32، 30، 29، 27البند ) أف( 30يتضح من اعبدوؿ رقم ) 

 ،(0.01) عند مستوى الداللة إحصائياباقي البنود دالة  أف، و (0.05) عند مستوى الداللة إحصائيا( معامبلت ارتباطها دالة 31

 مرتبطة ارتباط قوي باؼبؤشر الشخصي.  أهناوىذا يدؿ على 

 إليو:( يبُت معامبلت ارتباط مؤشرات البعد الفردي مع ؾبموع البعد الذي تنتمي 31جدوؿ رقم )

 ارتباطو بالبعد اؼبؤشر ارتباطو بالبعد اؼبؤشر

 االجتماعي

Sig             

 الشخصي **879.

Sig                   

.778** 

.000 .000 

 األسري

            Sig 

 النفسي **809.

  Sig 

.629** 

.000 .000 

 الثقايف

Sig                 

 اعبسدي **814.

Sig             

.629** 

.000 .000 
 0.05داؿ عند مستوى  *         0.01داؿ عند مستوى  * *

عند  إحصائياكانت كلها دالة وعواملو  ؤشراتو مالبعد الفردي مع معامبلت ارتباط  أف( 31يتضح من خبلؿ اعبدوؿ رقم ) 

 وىذا يدؿ على وجود درجة عالية من االتساؽ الداخلي بُت درجة البعد الفردي ومؤشراتو وعواملو.(، 0.01) مستوى الداللة

 :كلي( يبُت معامبل ارتباط مؤشرات البعد الفردي فيما بينها وارتباطها مع اجملموع ال32جدوؿ رقم )

 جسدية نفسية شخصي الثقايف األسري االجتماعي اؼبؤشر

      1 االجتماعي

     1 **940. األسري

sig .000        
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    1 **698. **900. الثقايف

sig .000  .000      

   1 **391. *328. **395. شخصي

sig .007  .025  .007     

  1 **881. 265. 215. 257. نفسية

sig .081  .147  .072  .000    

 1 278. **700. **392. *340. **394. جسدية

sig .006  .019  .006  .000  .058   

 **516. **530. **648. **753. **614. **732. اجملموع 

sig .000   .000  .000 .000  .000  .000  
 0.05داؿ عند مستوى  *         0.01داؿ عند مستوى  * *

فيما بينها كانت  إليهامعامبلت االرتباط اؼبؤشرات للبعد الفردي والعوامل اليت تنتمي  أف( 32ؿ اعبدوؿ رقم )يتضح من خبل

ماعدا معامل ارتباط العوامل النفسية اليت دل تكن دالة مع اؼبؤشرات والعوامل سوى مع  (؛0.01) عند مستوى الداللة إحصائيادالة 

معامبلت ارتباط كل اؼبؤشرات والعوامل مع اجملموع الكلي  أفو  (،0.01) و معو دالة عنداؼبؤشر الشخصي الذي كاف معامل ارتباط

وىذا يدؿ على وجود درجة عالية من االتساؽ الداخلي بُت درجة البعد  (،0.01) عند مستوى الداللة إحصائيالبلستبياف كاف داؿ 

 بلستبياف.الفردي وبُت اؼبؤشرات والعوامل فيما بينها وبُت الدرجة الكلية ل

 :( يبُت معامل ارتباط كل بند من البعد اؼبؤسسايت مع ؾبموع البعد ومع اجملموع الكلي33جدوؿ رقم )

اجملموع  البنود

 الكلي

البعد 

 ؤسسايتؼبا

اجملموع  البنود

 الكلي

البعد 

 اؼبؤسسايت

اجملموع  البنود

 الكلي 

البعد 

 اؼبؤسسايت

 **456. **435.  74البند **532. **520. 59البند **570. **587. 44البند

 **580. **528. 75البند **740. **565.  60البند **367. *302. 45البند
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 **446. *350. 76البند **602. **599. 61البند **475. **381. 46البند

 **375. *311. 77البند *300. 291. 62البند **380. **384. 47البند

 **536. **436. 78البند **475. 205. 63البند **469. *322. 48البند

 **534. **403. 79البند **528. **412. 64البند *365. 354. 49البند

 **412. *352. 80البند *363. **415. 65البند **553. **555. 50البند

 **578. **383. 81البند *309. 280. 66البند **667. **498. 51البند

 *339. *369. 82البند **459. **374. 67البند **649. **502. 52البند

 269. 275. 83البند **596. **516. 68البند **611. **474. 53البند

 **613. **491. 84البند **532. **563. 69البند **542. **455. 54البند

 203. 227. 85البند **559. **571. 70البند **680. **578. 55البند

 **458. **380. 86البند **448. *338. 71البند **538. **520. 56البند

 251. 276. 87البند *300. 215. 72البند **547. **496. 57البند

 *349. 171. 88البند *362. 245. 73البند **595. **447. 58البند

 *367. **406. 89البند
 0.05داؿ عند مستوى  *         0.01داؿ عند مستوى  * *

( معامبلت ارتباطها غَت 88، 87، 85، 83، 73، 72، 66، 63، 62، 49البنود ) فأ( 33يتضح من اعبدوؿ رقم )

 إحصائيا( معامبلت ارتباطها دالة 82، 80، 77، 76، 48، 45) البنود أفمع اجملموع الكلي لدرجات االستبياف، و  إحصائيادالة 

 .  (0.01) لةعند مستوى الدال إحصائياباقي البنود دالة  أفو  (،،0.05) عند مستوى الداللة

مع اجملموع الكلي لدرجات البعد اؼبؤسسايت،  إحصائيا( معامبلت ارتباطها غَت دالة معامل 87، 85، 83البنود ) أفكما 

 (،0.05) عند مستوى الداللة إحصائيا( معامبلت ارتباطها دالة  89، 88، 82، 73، 72، 66، 65، 62، 49البنود ) أفو 

    (.0.01) ند مستوى الداللةع إحصائياباقي البنود دالة  أفو 



144 
 

 إليو:( يبين معامل ارتباط كل فقرة من البعد المؤسساتي مع مجموع المؤشر البيداغوجي الذي تنتمي 34جدول رقم )

ؾبموع  البنود

 اؼبؤشر

ؾبموع  البنود

 اؼبؤشر

ؾبموع  البنود ؾبموع اؼبؤشر البنود

 اؼبؤشر

 **588. 58البند **592. 54البند **484. 49البند **658. 44البند

 **480. 59البند **714. 55البند **596. 50البند **423. 45البند

 **725. 60البند **548. 56البند **733. 51البند **562. 46البند

 **573. 61البند **578. 57البند **680. 52البند **494. 47البند

 **653. 53البند **530. 48البند
 0.05داؿ عند مستوى  *         0.01داؿ عند مستوى  * *

وىذا يدؿ على  (،0.01) عند مستوى الداللة إحصائياكل البنود معامبلت ارتباطها دالة   أف( 34يتضح من اعبدوؿ رقم )

 البنود مرتبطة ارتباط قوي باؼبؤشر البيداغوجي. أف

 إليو:التنظيمي الذي تنتمي  ( يبُت معامل ارتباط كل فقرة من البعد اؼبؤسسايت مع ؾبموع اؼبؤشر35جدوؿ رقم )

ؾبموع  البنود

 اؼبؤشر

ؾبموع  البنود

 اؼبؤشر

 ؾبموع اؼبؤشر البنود

 **482. 80البند **436. 71البند *324. 62البند

 **582. 81البند **624. 72البند **456. 63البند

 *370. 82البند **627. 73البند **530. 64البند

 **487. 83دالبن **518. 74البند 263. 65البند

 **625. 84البند **664. 75البند **396. 66البند

 265. 85البند **473. 76البند **494. 67البند

 **396. 86البند **427. 77البند **619. 68البند
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 248. 87البند **543. 78البند **561. 69البند

 **399. 88البند **542. 79البند **622. 70البند

 **416. 89البند
 0.05عند مستوى  داؿ *         0.01داؿ عند مستوى  ** 

( معامبلت ارتباطها دالة 82، 62البنود ) أما، إحصائياغَت داؿ  (87، 85، 65د ) و البن أف( 35يتضح من اعبدوؿ رقم )

رتبطة م أهناعلى وىذا يدؿ   (،0.01) عند مستوى الداللة إحصائياباقي البنود دالة  أفو  (،0.05) عند مستوى الداللة إحصائيا

 .ارتباط قوي باؼبؤشر الشخصي

 :( يبين معامال ارتباط مؤشرات البعد المؤسساتي فيما بينها وارتباطها مع المجموع الكلي36جدول رقم )

اؼبتعلق  باألستاذاؼبتعلق  البيداغوجي اؼبؤشر

 باؼبنهاج

النظاـ  التنظيمي

 الداخلي

التكوين 

 ظروفوو 

      1 البيداغوجي

 اؼبتعلق

 باألستاذ

.947** 1     

.000       

    1 **700. **885. اؼبتعلق باؼبنهاج

.000  .000      

   1 **794. **627. **759. التنظيمي

.007  .000  .000     

النظاـ 

 الداخلي

.720** .611** .719** .936** 1  

.000  .000  .000  .000    

تكوين ال

 ظروفو و 

.667** .531** .740** .895** .680** 1 

.000  .000  .006  .000  .000   
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 **723. **831. **853. **781. **692. **793. اجملموع 

.000   .000  .000  .000  .000  .000  
 0.05داؿ عند مستوى  *         0.01داؿ عند مستوى  * *

فيما بينها   إليهاللبعد اؼبؤسسايت والعوامل اليت تنتمي  معامبلت االرتباط اؼبؤشرات أف( 36يتضح من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

معامبلت ارتباط كل اؼبؤشرات والعوامل مع اجملموع الكلي لبلستبياف   أفو  (،0.01) عند مستوى الداللة إحصائياكانت كلها دالة 

خلي بُت درجة البعد اؼبؤسسايت ، وىذا يدؿ على وجود درجة عالية من االتساؽ الدا(0.01) عند مستوى الداللة إحصائياكاف داؿ 

 واؼبؤشرات والعوامل فيما بينها وبُت الدرجة الكلية لبلستبياف.

 إليو:( يبُت معامبلت ارتباط مؤشرات البعد اؼبؤسسايت مع ؾبموع البعد الذي تنتمي 37جدوؿ رقم )

 ارتباطو بالبعد اؼبؤشر ارتباطو بالبعد اؼبؤشر

 البيداغوجي

Sig             

 التنظيمي **922.

Sig                      

.952** 

.000 .000 

 ستاذباألاؼبتعلقة 

            Sig 

 النظاـ الداخلي **818.

Sig 

.896** 

.000 .000 

 اؼبتعلقة باؼبنهاج

Sig                 

 التكوين وظروفو **888.

Sig                

.846** 

.000 .000 
 0.05داؿ عند مستوى  *         0.01داؿ عند مستوى  * *

 إحصائيامعامبلت االرتباط البعد اؼبؤسسايت مع مؤشراتو وعواملو كانت كلها دالة  أف( 37يتضح من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

 وىذا يدؿ على وجود درجة عالية من االتساؽ الداخلي بُت درجة البعد الفردي ومؤشراتو و عواملو. (،0.01) عند مستوى الداللة
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 :فيما بينهما وارتباطهما باجملموع الكلي معامبلت ارتباط البعدين الفردي واؼبؤسسايت( يبُت 38جدوؿ رقم )

 البعد اؼبؤسسايت البعد الفردي 

 البعد الفردي

Sig                

1 .470** 

 .001 

 البعد اؼبؤسسايت

               Sig   

.470** 1 

.001  

 اجملموع الكلي 

Sig                   

.832** .880** 

.000 .000 
 0.05داؿ عند مستوى  *         0.01داؿ عند مستوى  * *

معامبلت ارتباط البعدين الفردي واؼبؤسسايت فيما بينهما، وارتباط كل واحد منهما  أف( 38يتضح من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

وىذا يدؿ على وجود درجة عالية من االتساؽ   (،0.01) مستوى الداللةعند  إحصائيابالدرجة  الكلية لبلستبياف كانت كلها دالة 

 .الداخلي بُت درجة البعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت وبُت الدرجة الكلية لبلستبياف

 الثبات: - ب

رب خاصة إذا كانت الظروؼ احمليطة باالختبار واؼبخت ،يعد االختبار ثابت إذا كاف يؤدي إذل نفس النتائج يف حالة تكراره

 (511-511ص، 2012 ،)العساؼ. متماثلة يف االختبارين

 (165ص  ،2002،ناحيتُت نبا: )صابر وخفاجة إذلوالثبات يشَت 

 .وضع اؼببحوث أو ترتيبو بُت ؾبموعتو ال يتغَت إذا أعيد تطبيق االختبار ربت نفس الظروؼ  -

 عند تكرار االختبار كبصل على نتائج ؽبا صفة االستقرار. -

، 2010)زياد،  يقو على العينة نفسها مرة ثانية،اؼبقياس أف يعطي االستبياف النتائج نفسها تقريبًا إذا أعيد تطبفيقصد بثبات 

الصدفة ويؤكد مدى الثقة يف درجات االختبار  أوربرر االختبار من تأثَت العشوائية  أومدى خلو  إذليعترب مؤشرا كما انو (،  97ص
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مع  ومن ىنا فاف مفهـو الثبات من اؼبفاىيم اعبوىرية يف القياس النفسي ويبثل، (253، ص2003وبالتارل يف االختبار كلو )ماىر، 

 تصميم االختبارات. إجراءاتاليت تقـو عليها  األسس أىممفهـو الصدؽ 

 نبا: األداةمن اجل التحقق من ثبات  أسلوبُتوهبذا قامت الباحثة باستخداـ  

 .االتساؽ الداخلي -

 .التجزئة النصفية -

 تساق الداخمي:اال 

فهو يعترب ، جل التحقق من ثبات االتساؽ الداخلي لدرجات االستبياف استخدمت الباحثة معامل االرتباط ألفا كرونباخأمن 

 مقاييس االتساؽ الداخلي لبلستبياف اؼبكوف من درجات مركبة، ومعامل الفا كرونباخ يربط ثبات االختبار بثبات بنوده. أىممن 

الطرؽ استخداما للداللة على ثبات درجات اؼبقاييس النفسية، وقد اظهر التطبيق النتائج  أكثر(، وىو من 211، ص2002بشَت، )

 اؼببينة بالتفصيل كاآليت: 

 لبلستبياف:( يبُت معامل الفا كرونباخ لكل بعد وللمجموع الكلي 39جدوؿ رقم )

 معامل الفا كرونباخ عدد البنود األبعاد

 885. 43 البعد الفردي

 819. 46 لبعد اؼبؤسسايتا

 869. 89 اجملموع الكلي

  أفالنتائج  أظهرتكما   (0.869) معامل الفا كرونباخ للدرجة الكلية لبلستبياف بلغ أف( 39نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

 بلت ثبات عالية.سبلك معام أهناوىي قيمة مرتفعة تعٍت  (0.800) كرب من أمعامل الفا كرونباخ للبعدين "الفردي واؼبؤسسايت" 

 إليو:( يبُت معامل الفا كرونباخ لكل مؤشر من البعد الفردي وللمجموع الكلي للبعد الذي ينتمي 40دوؿ رقم )ج

 معامل الفا كرونباخ عدد البنود البعد الفردي

 776. 22 االجتماعي
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 900. 21 الشخصي

 851. 43 اجملموع الكلي

معامل  أفالنتائج  أظهرتكما   (0.851) ل الفا كرونباخ للبعد الفردي بلغمعام أف( 40نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

سبلك معامبلت  على أهناونبا قيم مرتفعة تعٍت  (0.800) كرب منأاالجتماعي تقًتب من واؼبؤشر الشخصي الفا كرونباخ للمؤشر 

 ثبات عالية.

 إليو:مؤشر االجتماعي الذي ينتمي ( يبُت معامل الفا كرونباخ لكل عامل وللمجموع الكلي لل41جدوؿ رقم )

 معامل الفا كرونباخ عدد البنود اؼبؤشر االجتماعي

 823. 11 األسريةالعوامل 

 910. 11 العوامل الثقافية

 902. 22 اجملموع الكلي

 إفالنتائج  أظهرتكما (،  0.902)معامل الفا كرونباخ اؼبؤشر االجتماعي بلغ  أف( 41نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

 سبلك معامبلت ثبات عالية. على أهناوىي قيمة مرتفعة تدؿ  (0.800)كرب من أوالثقافية  األسريةمعامل الفا كرونباخ للعوامل 

 إليو:( يبُت معامل الفا كرونباخ لكل عامل وللمجموع الكلي للمؤشر االجتماعي الذي ينتمي 42جدوؿ رقم )

 معامل الفا كرونباخ عدد البنود اؼبؤشر الشخصي

 714. 12 العوامل النفسي

 915. 08 العوامل اعبسدية

 827. 20 اجملموع الكلي

معامل  أفالنتائج  أظهرتكما   (0.827)معامل الفا كرونباخ اؼبؤشر الشخصي بلغ  أف( 42نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

سبلك معامبلت ثبات  على أهناعة تدؿ وىي قيم مرتف (0.800) واعبسدية اكرب من( 0.714) الفا كرونباخ للعوامل النفسية كاف

 عالية.
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 :( يبُت معامل الفا كرونباخ لكل مؤشر  من البعد اؼبؤسسايت وللمجموع الكلي للبعد اؼبؤسسايت43جدوؿ رقم )

 معامل الفا كرونباخ عدد البنود البعد اؼبؤسسايت

 911. 19 العوامل البيداغوجية

 830. 28 العوامل التنظيمية

 909. 46 اجملموع الكلي

معامل  أفالنتائج  أظهرتكما   (0.909) معامل الفا كرونباخ البعد اؼبؤسسايت بلغ أف( 43نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

 سبلك معامبلت ثبات عالية. على أهناوىي قيمة مرتفعة تدؿ  (0.800)كرب من أللعوامل البيداغوجية والتنظيمية الفا كرونباخ 

 إليو:الفا كرونباخ لكل عامل من اؼبؤشر البيداغوجي وللمجموع الكلي للمؤشر الذي ينتمي ( يبُت معامل 44جدوؿ رقم )

 معامل الفا كرونباخ عدد البنود اؼبؤشر البيداغوجي

 792. 12 عوامل متعلقة باألستاذ

 903. 07 عوامل متعلقة باؼبنهاج

 891. 19 اجملموع الكلي

 أفالنتائج  أظهرتكما ( 0.891) لفا كرونباخ اؼبؤشر البيداغوجي بلغمعامل ا أف( 44نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

وىي  (0.800)كرب من أوالعوامل اؼبتعلقة باؼبنهاج كاف  (0.800) اقًتبت من القيمة باألستاذمعامل الفا كرونباخ للعوامل اؼبتعلقة 

 سبلك معامبلت ثبات عالية. أهنا على قيمة مرتفعة تدؿ

 إليو:امل الفا كرونباخ لكل عامل من اؼبؤشر التنظيمي وللمجموع الكلي للمؤشر الذي ينتمي ( يبُت مع45جدوؿ رقم  )

 معامل الفا كرونباخ عدد البنود اؼبؤشر التنظيمي

 823. 15 عوامل متعلقة بالنظاـ الداخلي

 908. 13 عوامل متعلقة بالتكوين و ظروفو

 899. 28 اجملموع الكلي
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معامل  أفالنتائج  أظهرتكما (،  0.899)معامل الفا كرونباخ اؼبؤشر التنظيمي بلغ  أف( 45)نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم 

 على وىي قيمة مرتفعة تدؿ (0.800)الفا كرونباخ للعوامل اؼبتعلقة بالنظاـ الداخلي والعوامل اؼبتعلقة بالتكوين وظروفو كاف اكرب من 

 سبلك معامبلت ثبات عالية. أهنا

وىو قيمة مرتفعة تدؿ على ثبات االستبياف، كما كاف  (.9080لبلستبياف )كرونباخ للدرجة الكلية لقد بلغ معامل الفا  

 (12نظر اؼبلحق رقم أ)(. 0.727) قيمة لو ادينمعامل الفا كرونباخ لكل بند مرتفع حيث بلغت 

 "Brewer"و  "Carao"، "Oppenhiem" من كل  أشارسبلك معامبلت ثبات عالية، فقد  أهناوىذا دليل على 

 (  1997، ترزولت(يعترب دليل قوي على ثبات اؼبقياس واتساقو الداخلي.  (0.800)بلوغ معامل الفا كرونباخ  أف

 التجزئة النصفية: -

حيث يتم ذبزئة فقرات االستبياف إذل جزئُت، اعبزء األوؿ يبثل األسئلة الفردية واعبزء الثاين يبثل األسئلة الزوجية مث وبسب 

( بُت درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية مث تصحيح معامل االرتباط دبعادلة بَتسوف براوف  rط بَتسوف )معامل االرتبا

 (.99، ص2010)زياد، 

 إالعدد الفقرات فردي  أففقد قامت الباحثة باستخداـ طريقة التجزئة النصفية للتأكد من ثبات درجات االستبياف برغم من 

تيح استخداـ معامل جيثماف للتجزئة النصفية ويقـو حبساب معامل سبَتماف براوف يف حالة عدـ تكافئ طوؿ ي "SPSS" برنامج أف

 ( يظهر نتائج تطبيق التجزئة النصفية.46اعبزئُت، واعبدوؿ رقم )

 :( يبُت معامبلت الثبات عن طريق التجزئة النصفية46دوؿ رقم )ج

 قيمة اؼبعامل اؼبستخدـ األسلوب

 752. 45وؿ اعبزء األ خالفا كرونبا 

 892. 44اعبزء الثاين

 940. جزاءمعامل سبَتماف برواوف يف حالة عدـ تكافؤ طوؿ األ
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 939. معامل التجزئة النصفية عبيثماف

حي بثبات عارل عالية تو  وىي بذلك معامبلت( 0.750) كرب منأقيمة صبيع اؼبعامبلت  أف( 46يتضح من اعبدوؿ رقم )

قيمة معامل الفا كرونباخ اؼبرتفعة، ووجود بعض  إذلبالنظر و وانطبلقا من كل ما سبق يف معاينة الصدؽ والثبات  .لدرجات االستبياف

الفقرات اليت كاف معامل ارتباطها ضعيف مع الدرجة الكلية لبلستبياف على الرغم من ارتفاع معامل الفا كرونباخ، ىذا قد يدؿ حسب 

 طوؿ االستبياف على معامل الفا كرونباخ. أحدثوذي ( على التأثَت القوي ال2007تيغزة )

بالنسبة  إحصائيااؿ دغلب البنود اليت معامل ارتباطها غَت أمصداقية قامت الباحثة باستبعاد  أكثر األداة إعطاءجل أمن و 

سسايت، حيث التخلي ؤ واؼب للدرجة الكلية لبلختبار مع احملافظة على توازف االستبياف من حيث توزيع عدد البنود بُت البعدين الفردي

مع الدرجة الكلية لبلستبياف وضعيفة مع الدرجة الكلية للبعد، ليصل عدد البنود اؼبستبعدة يف البعد  إحصائياعن البند الغَت داؿ 

صبح بند من بنود االستبياف، لي( 15) بند، ما ؾبموعو( 09إذل )، وعدد البنود اؼبستبعدة يف البعد اؼبؤسسايت (06إذل )الفردي 

 ( بند موزعة كما ىو موضح يف اعبدوؿ اؼبوارل:14، )انظر اؼبلحق رقم (74)االستبياف يف صورتو النهائية دبجموع 

 :واؼبؤشرات بعد التعديل النهائي األبعاد( يبُت توزيع عدد البنود على 47جدوؿ رقم )

عدد البنود لكل  عدد البنود لكل عامل العامل اؼبؤشر البعد

 مؤشر

لكل   عدد البنود

 بعد

 37 20 10 سرياأل االجتماعي الفردي

 10 الثقايف

 17 10 الصحة النفسية الشخصي

 07 الصحة اعبسدية

 37 20 10 النظاـ الداخلي التنظيمي اؼبؤسسايت

 10 التكوين و ظروفو

 17 10 األستاذ البيداغوجي

 07 اؼبنهاج
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 ليت تبُت بالتفصيل البنود اليت مت استبعادىا من االستبياف:( ا49 -48 -47فيما يلي اعبداوؿ )

 (48بالنسبة للبنود اؼبستبعدة من البعد الفردي فهي موضحة يف اعبدوؿ )

 ( يبُت البنود اؼبستبعدة من اؼبؤشر االجتماعي:48جدوؿ رقم )

 معامبلت ارتباط بنود اؼبؤشر االجتماعي مع الدرجة الكلية

 مل الثقافيةالعوا األسريةالعوامل 

 **523. 12البند  **461. 1البند

 **350. 13البند **456. 2البند

 .**459 14البند **374. 3البند 

4البند   *348. 15البند **435. 

 **639. 16البند **350. 5البند 

 212. 17البند **398. 6البند 

 *364. 18البند **385. 7البند 

 *298. 19البند 217. 8البند 

 **421. 20البند *332. 9ندالب

 **415. 21البند **506. 10البند

 *366. 22البند **373. 11البند

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يدؿ على البند احملذوفة

مع اجملموع  إحصائياغَت دالة  ألهنا( 17 -8البنود احملذوفة من االستبياف ىي ) أف( 48يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ  رقم )

 االستبياف.الكلي لدرجات 

 :( يبُت البنود اؼبستبعدة من اؼبؤشر الشخصي49جدوؿ رقم )
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 معامبلت ارتباط بنود اؼبؤشر الشخصي مع الدرجة الكلية

 عوامل صحة جسدية عوامل الصحة النفسية

 **489. 34البند  286. 23البند 

 **417. 35البند  **465. 24البند 

 **375. 36البند  016.  25البند 

 219. 37البند  *309. 26البند 

 081. 38البند  **493. 27البند 

 253. 39البند  **380. 28البند 

 **476. 40البند  128. 29البند 

 **388. 41البند  121. 30البند 

 190. 42البند  **522.  31البند 

 **432. 43البند  212.  32البند 

 *321. 33البند 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ البنود احملذوفةػػػػػػػػػػػ                 

، 29، 23بالبنود ) (، وقد مت االحتفاظ42، 37، 30، 25البنود احملذوفة ىي ) أف( 49يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم)

بكثَت  من  أقوىو ( 0.01) عند مستوى الداللة إحصائياودالة  إليوف معامبلت ارتباطها بالبعد الذي تنتمي ( أل39، 38، 32

 (.28ل ارتباطها باجملموع الكلي كما ىو مبُت يف اعبدوؿ رقم )معام
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 :( يبُت البنود احملذوفة من اؼبؤشر البيداغوجي50جدوؿ رقم )

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ البنود احملذوفة  

مع ؾبموع درجات الكلي لبلستبياف فتم حذفو، واالحتفاظ  إحصائياغَت داؿ  (49) البند رقم أف( 50يوضح اعبدوؿ رقم )

 .إحصائياكانت كلها دالة   ألهنابباقي البنود 

 معامبلت ارتباط بنود اؼبؤشر البيداغوجي مع الدرجة الكلية

 عوامل متعلقة باؼبنهاج عوامل متعلقة باألستاذ

 **578. 55البند  **587. 44البند 

 **520. 56البند  *302. 45البند 

 **496. 57البند  **381. 46البند 

 **447. 58البند  **384. 47البند 

 **520. 59البند  *322. 48البند 

 **565. 60البند  354. 49البند 

 **599. 61البند  **555. 50البند 

 **498. 51البند 

 **502. 52البند 

 **474. 53البند 

 **455. 54البند 
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 :( يبُت البنود احملذوفة يف اؼبؤشر التنظيمي51جدوؿ رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ البنود احملذوفة

 معامبلت ارتباط بنود اؼبؤشر التنظيمي مع الدرجة الكلية

 عوامل متعلقة بالتكوين وظروفو عوامل متعلقة بالنظاـ الداخلي

 **436. 78البند  291. 62البند 

 **403. 79البند  205. 63البند 

 *352. 80البند  **412. 64البند 

 **383. 81البند  **415. 65البند 

 *369. 82البند  280. 66البند 

 275. 83البند  **374. 67البند 

 **491. 84البند  **516. 68البند 

 227. 85البند  **563. 69البند 

 **380. 86البند  **571. 70البند 

 276. 87البند  *338. 71البند 

 171. 88البند  215. 72البند 

 **406. 89البند  245. 73البند 

 **435. 74البند 

 **528. 75 البند

 *350. 76البند 

 *311. 77البند 
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 ،(87، 85، 83، 73، 72، 66، 62، 62البنود احملذوفة ىي على التوارل ) أف( 51يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

( وذلك 28كما ىو موضح يف اعبدوؿ رقم )  إحصائيااؼبؤسسايت كاف داؿ ف معامل ارتباطو بالبعد أل( 88) وقد مت االحتفاظ بالبند

 .األبعادجل اتزاف أمن 

الستمارة االستبياف  14نظر اؼبلحق رقم أ)النهائية  توصور  إذلمت التأكد من صدؽ االستبياف وثباتو والتوصل  أفوبعد 

 .ألساسيةاعينة الدراسة من اجل تطبيق الدراسة  إذلالنهائية(، توجهت الباحثة 

خضاعو للتحليل العاملي إضرورة التأكد من صبلحيتو عند طريق  ارتأيناننا تأكدنا من صدؽ وثبات االختبار؛ ألكن رغم 

 التوكيدي.االستكشايف و 

 الصدق العاممي لألداة: - ت

قياس يف صيغتو النهائية قامت الباحثة بتطبيق اؼب بعد االنتهاء من الدراسة األولية وربديد ؾباالت وطريقة اإلجابة على الفقرات،

، فاستخدمت الباحثة الصدؽ العاملي للتأكد من أبعاد االستمارة مستخدمة بذلك منهج التحليل ووثبات ولتأكد من صدقبعد ا

مت اختيارىم  مًتبص( 300)فطبق اؼبقياس على  العاملي وىذا عن طريق دراسة استطبلعية هنائية، نثبت من خبللو صبلحية األداة،

يستهدؼ تفسَت معامبلت االرتباطات  إحصائيأسلوب  الذي ىوواستعملنا التحليل العاملي  ،عشوائية من اجملتمع األصليبطريقة 

 يفىو عملية رياضية تستهدؼ تبسيط االرتباطات بُت ـبتلف اؼبتغَتات الداخلة ، و بُت ـبتلف اؼبتغَتات إحصائيةؽبا داللة  اليتاؼبوجبة 

لذا فالتحليل العاملي يعد منهجاً إحصائياً لتحليل ، تصف العبلقة بُت ىذه اؼبتغَتات وتفسَتىا اليتاؼبشًتكة  التحليل وصوالً إذل العوامل

 صورة تصنيفات مستقلة قائمة على أسس نوعية للتصنيف.   يففيما بينها بدرجات ـبتلفة من االرتباط  ارتبطتبيانات متعددة 

باطات بُت عدد من اؼبتغَتات، وسنحصل على مصفوفة من االرتباطات بُت ىذه والتحليل العاملي يبدأ حبساب معامبلت االرت

رتباطية ربليبل عاملياً لنصل إذل أقل عدد اؼبتغَتات لدى عينة البحث اليت مت إجراء القياس عليها، مث يلي ذلك ربليل ىذه اؼبصفوفة اال

 من التباين بُت ىذه اؼبتغَتات.   فبكن من احملاور أو العوامل واليت سبكننا من التعبَت عن أكرب قدر

 ويبكن التمييز بُت نوعُت من التحليل العاملي ونبا كما يلي: 

  Exploratory Factor Analysisالتحليل العاملي اإلستكشافي  :النوع األول -



143 
 

، 2012. )ثائر،   Confirmatory Factor Analysisالتحليل العاملي التوكيدي  :النوع الثاني -

 ( 02ص

ف الدراسات السابقة اختلفت يف ربديد عوامل اؽبدر الًتبوي، ودل توجد بنية عاملة واضحة وؿبددة، فاؼببلحظ من نظرا أل

الدراسات السابقة اليت تناولت اؽبدر الًتبوي اؼبتوفرة لدى الباحثة أف ىناؾ تضارب واختبلؼ يف توضيح البنية العاملية للهدر 

وىذا للتأكد من البنية العاملية  التوكيديبنوعيو االستكشايف و ستخداـ التحليل العاملي ا الًتبوي، وؽبذا السبب إرتأينا ضرورة

 .إلستبياف اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت

 التحليل العاملي االستكشافي: -0

وفة و من مث فاف التحليل يستخدـ ىذا النوع يف اغباالت اليت تكوف فيها العبلقات بُت اؼبتغَتات و العوامل الكامنة غَت معر         

 (  159، ص2008العاملي  يهدؼ إذل اكتشاؼ العوامل اليت تصنف إليها اؼبتغَتات. )جودة، 

 :للعينة االستطالعية التحقق من شروط  التحليل العاملي -0-0

 العاملي االستكشافي:  التي تجعلها قابلة للتحليل التحقق من توفر مصفوفة االرتباطات على الخصائص  -

 :للعينة االستطبلعية الثانية ( يبُت مصفوفة االرتباط للمتغَتات52قم )جدوؿ ر 

 النظاـ الداخلي التكوين
 اؼبتعلقة

 باؼبنهاج

 اؼبتعلقة

 باألستاذ
 العوامل األسرية الثقافية النفسية اعبسدية

 األسرية 1.00 0.529 0.478 0.505 0.465 0.248 0.406 0.461

 الثقافية  1.00 0.588 0.435 0.423 0.334 0.425 0.521

 النفسية   1.00 0.439 0.434 0.343 0.373 0.478

 اعبسدية    1.00 0.519 0.374 0.396 0.475

اؼبتعلقة      1.00 0.524 0.455 0.536

 باألستاذ

اؼبتعلقة       1.00 0.353 0.434
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 باؼبنهاج

 النظاـ الداخلي       1.00 0.639

 التكوين        1.00

 0.041القيمة اؼبطلقة للمصفوفة:                   

جلها اكرب  االرتباط ف معامبلت االرتباط اؼبتواجدة يف النصف علوي يف اؼبصفوفةإف( 52من اعبدوؿ رقم )كما ىو مبلحظ 

 (. 0.90( وكلها اقل من )0.30من )

، (0.00001( وىو اكرب من )0.041ؼبصفوفة االرتباط بلغ ) "Déterminant" أف القيمة اؼبطلقة حملدد اؼبصفوفةكما 

نو ال توجد ارتباطات مرتفعة جدا، وعدـ وجود اعتماد خطي بُت اؼبتغَتات )تكرار واستنساخ اؼبعلومات اليت يشارؾ أوىذا يدؿ على 

وجد مشكلة أي أف اؼبصفوفة ال تنطوي على مشكلة ارتفاع االرتباط اؼببالغ فيو بُت اؼبتغَتات، وىذا يعٍت انو ال ت ؛هبا كل متغَت(

 ( 27، ص2012االزدواج اػبطي وهبذا ال كبتاج إذل حذؼ أي متغَت. )تغزة، 

 :  "bartlitts" اختبار برتليت -

 ":Bartlettو KMO"( يبُت اختبار  53جدوؿ رقم )

 قيمة االختبار االختبار

 KMO 1.880اختبار 

 ddl 28برتليت اختبار 

 1.11 برتليتالختبار  sigقيمة 

 

( وىي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 0.00ختبار بارتليت ىي )ال sigقيمة ( نبلحظ أف 53دوؿ رقم )من خبلؿ اعب

، أي أف مصفوفة "Singular matrix" ( وىذا يدؿ على أف مصفوفة معامبلت االرتباط ـبتلفة عن مصفوفة الوحدة0.01)

 االرتباطات تتوفر على اغبد األدىن من معامبلت االرتباط.
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 ":KMO" اختبار -

عبد اغبميد  التحليل العاملي، الذي كما إشاروىو مقياس مبلئمة اؼبعاينة ويتم حسابو ؼبصفوفة االرتباط الكلية لتحديد مبلئمة 

 (.19( وفقا حملكات كيزر. )ص0.50نو هبب أف ال يقل نسبتو عن )أ (2011ؿبمد العباسي )

( فهي قيمة جيدة باستعماؿ ؿبك  0.8( وتعدى )0.5( وىو أعلى من )0.881) "KMO" ولقد بلغت قيمة اختبار

 لعاملي.ادبعٌت ذلك فاف ىذه النتيجة تعزز ثقتنا باف حجم العينة كايف إلجراء التحليل   كيزر،

 :"MSA" اختبار -

يدؿ على أف مستوى االرتباط بُت كل متغَت باؼبتغَتات ألخرى يف مصفوفة  "MSA" أف مقياس كفاءة اؼبعاينة ؼبتغَت معُت

( وفقا حملكات كيزر، وتظهر 0.50لكل متغَت أعلى من )" MSA"لعاملي، فيجب أف يكوف مقياساباط كاؼ إلجراء التحليل االرت

 يف اػببليا القطرية يف اؼبستطيل السفلي للجدوؿ الذي يبُت مستوى ارتباط بُت كل كتغَت باؼبتغَتات األخرى." MSA" قيم

( 0.857( وكانت قيمتو ؿبصورة بُت )0.5ا ذباوزت القيمة اغبرجة )كله" MSA" ( أف قيمة54يبدو من اعبدوؿ رقم )

(  قيم جيدة جدا، فبا يدؿ على أف مستوى االرتباط بُت كل متغَت باؼبتغَتات األخرى يف مصفوفة االرتباط كاؼ إلجراء 0.919)و

 التحليل العاملي. 

 الثانية: ( يبُت مصفوفة االرتباط للمتغَتات للعينة االستطبلعية54جدوؿ رقم )

النظاـ  التكوين

 الداخلي

اؼبتعلقة 

 باؼبنهاج

اؼبتعلقة 

 ستاذباأل

 العوامل االسرية الثقافية النفسية اعبسدية

 األسرية  0.889       

 الثقافية  0.880      

 النفسية   0.894     

 اعبسدية    0.919    

اؼبتعلقة      0.877   
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 باألستاذ

اؼبتعلقة       0.857  

 اؼبنهاجب

النظاـ        0.867 

 الداخلي

 التكوين        0.869

 وتسمية العوامل: تدوير ، استخراج -1-2

تستعمل طريقة اؼبكونات األساسية أو الرئيسية دوف غَتىا من الطرؽ األخرى عندما تكوف البيانات غَت معتدلة أي  -

 (Costello, 2005)  .توزيع البيانات غَت طبيعي

  :الطبيعي للبيانات التأكد من التوزيع -

 عتدالي للبيانات( يبين التوزيع اال05شكل رقم )
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ف التوزيع البيانات معتدؿ، ورغم أف الشكل يبُت أف التوزيع طبيعي ومعتدؿ لكن إ( ف15كما ىو واضح يف الشكل رقم )

 تواء.لهبب التأكد باختبار معامل التفرطح واال

 :ؼبعرفة توزيع الطبيعي للبيانات" Shapiro-Wilk"( يبُت اختبار 55جدوؿ رقم )

 اختبار شابَتو ويك اختبار كوؼبوغوروؼ ظبَت نوؼ 

 مستوى الداللة العينة مستوى الداللة العينة

 0.00 300 0.00 300 اؽبدر الًتبوي

 

( وىو داؿ إحصائيا، ىذا 0.00بلغت ) "Shapiro-Wilk"  أف قيمة اختبار شابَتو ويلكنب( ي55إف اعبدوؿ رقم )

 ؽبذا السبب استعملنا طريقة اؼبكونات األساسية. .أف التوزيع غَت طبيعي وغَت معتدؿعٍت ي

 الجذور الكامنة للعوامل: -

( اعبذور الكامنة للعوامل وكما ىو واضح انو يوجد جذراف كامناف أعلى من الواحد الصحيح، ويدؿ 55يظهر اعبدوؿ رقم )

ل عامل، كما يظهر اعبدوؿ ىذا القدر من التباين اؼبفسر للجذر الكامن بشكل على حجم التباين اؼبستخرج أو اؼبفسر من قبل ك

( ويفسر نسبة مئوية من التباين الكلي 4.170نسب مئوية من التباين اؼبفسر الًتاكمي، فنجد أف اعبذر الكامن للعامل األوؿ يفسر )

 (.11.021يفسر نسبة مئوية من التباين قدرىا )( و 1.882أما العامل الثاين فنجد أف جذره الكامل يفسر ) ،(52.12قدرىا )

ف عدد العوامل اليت يبكن استخراجها باستعماؿ ؿبك كايزر القائم على اعبذر الكامن أ( 56ظهر من جبلؿ اعبدوؿ رقم )و 

 الذي هبب أف يتعدى الواحد الصحيح عاملُت اثنُت.

 :( يبين الجذور الكامنة للعوامل56جدول رقم )

 لكامنةاعبذور ا اؼبكونات

 نسبة التباين التجمعي نسبة التباين اؼبفسر القيمة الكلية

0 4.170 52.119 52.119 
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2 1.882 11.021 63.140 

3 0.720 8.995 72.135 

4 0.636 7.952 80.087 

5 0.467 5.839 85.926 

6 0.414 5.176 91.102 

7 0.375 4.693 95.795 

8 0.336 4.205 100.00 

وع أو االشًتاكات بعد االستخراج وقيم الشي( 30) قل منأدقيقا عندما يكوف عدد اؼبتغَتات ر الكامنة يكوف لكن ؿبك اعبذو 

 (،250) كرب منأ( عندما يكوف حجم العينة 0.06ن )كرب مأ( أو أف يكوف متوسط قيم الشيوع بعد االستخراج 0.07كرب من )أ

باإلضافة إذل ذلك فاف متوسط قيم ، (0.07د االستخراج كلها ال تتعدى )( أف قيم الشيوع بع57وكما ىو مبلحظ يف اعبدوؿ رقم )

 وبالتارل ال تتوفر دقة ؿبك كايزر.، (0.60قل من )أ( 0.443الشيوع ىي )

 قيم الشيوع:

 بعد االستخراج: ( يبين قيم الشيوع57جدول رقم )

 قيم الشيوع المتغيرات المقاسة

 0.661 العوامل األسرية

 0.676 ةالعوامل الثقافي

 0.617 العوامل النفسي

 0.517 العوامل اعبسدية

 0.675 باألستاذالعوامل اؼبتعلقة 

 0.746 العوامل اؼبتعلقة باؼبنهج
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 0.514 العوامل اؼبتعلقة بالنظاـ الداخلي

 0.645 العوامل اؼبتعلقة التكوين

أو ( 200)نو إذا كاف حجم العينة إذل أارة ، وذبدر اإلش"Scree plot" وؽبذا السبب سنستعُت بطريقة منحٌت اؼبنحدر

 (94، ص2012غزة ، ي)ت ف طريقة اؼبنحدر تعترب دقيقة، أي أف عدد العوامل اؼبستخرجة تتسم باالستقرار.إأكثر ف

 

 يبين اختبار منحنى المنحدر (06شكل رقم )

لى اؼبنحٌت اليت تسبق النقطة اليت ( يظهر أف عدد النقاط ع16يف الشكل رقم ) "scree plot"نبلحظ أف منحٌت اؼبنحدر 

تتباطأ عندىا اكبدار اؼبنحٌت ىي اليت تأخذ بعُت االعتبار وتدؿ على عدد العوامل اليت ينبغي استخراجها، فالشكل التوضيحي رقم 

ذلك يكتفي  يظهر أف عدد نقاط اؼبنحٌت اليت تسبق النقطة اليت يأخذ اؼبنحٌت يف التباطؤ الشديد عندىا ىي نقطتُت، ومعٌت (16)

 أوبعاملُت اثنُت من عدد العوامل اؼبستخرجة ونظرا غبجم العينة الكبَت فيمكن استعماؿ ؿبك كايز، باإلضافة إذل استعماؿ ؿبك اؼبعٌت 

ملُت الداللة النظرية لتشكل العوامل، وىذا يبُت أف عدد العوامل ىو اثنُت، ويظهر اعبدولُت التالُت تشبعات اؼبتغَتات اؼبقاسة على العا

 قبل التدوير وبعده.

 فحص مصفوفة البواقي: -

على  ساهبا بناء( أف مصفوفة االرتباطات بُت اؼبتغَتات اؼبشتقة اليت أعيد ح14يظهر يف اعبدوؿ اؼبوجود يف اؼبلحق رقم )

شتقة من اؼب بعد طرح عناصر مصفوفة االرتباطات ؛ويف منتصفو السفلي البواقي"، SPSS"العوامل اؼبستخرجة باستعماؿ حزمة 

وى العناصر اؼبناظرة ؽبا يف مصفوفة االرتباطات األصلية بُت اؼبتغَتات الثمانية، ويظهر يف األخَت إحصاء عدد البواقي اليت تتجاوز اؼبست
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وىي نسبة دل ( %10) قيمة من قيم البواقي واليت تشكل نسبة( 03) ( وعددىا يف ىذا اعبدوؿ ىو0.05اؼبسموح بو للبواقي )

البنية العاملية اليت مت استخراجها واليت تتألف من عاملُت سبكنت من سبثيل حجم كاؼ من  إفوىذا يدؿ على ( %50) تتجاوز

 اؼبعلومات يف البيانات. 

 مصفوفة االرتباط بين العوامل: -

فهي  (58بُت العوامل تدؿ على مدى ارتباط العوامل، وكما ىو مبلحظ يف اعبدوؿ رقم ) االرتباطيةف مصفوفة العبلقات أ

( وبالتارل نستعمل التدوير 0.30كرب من )أ( وىي 0.516مرتبطة ارتباط معتدؿ حيث أف ارتباط العامل األوؿ بالثاين يساوي )

 (105، ص2012غزة، ياؼبائل. )ت

 :مصفوفة االرتباط بين العوامل( يبين 58جدول رقم )

 2 1 المكونات

1 1.000 0.516 

2 0.516 1.000 

وينبغي أال تكوف  االرتباطية بُت العوامل تدؿ على مدى ارتباط العوامل، وىي مرتبطة ارتباط معتدال،إف مصفوفة العبلقات 

قرب إذل العوامل اؼبستقلة وبالتارل يستعمل التدوير اؼبتعامد يف ىذه اغبالة، كما هبب أال أت ( وإال اعترب 0.30االرتباطات دوف )

 ،غزةيدؿ ذلك على عدـ التمايز بُت العوامل وبأهنا تذوب كلها يف عامل واحد. )ت ( وإال0.80يتعدى ارتباط العوامل فيما بينها )

 (76، ص2012

( 0.30كرب من )أ( وىو 0.516( أف معامل االرتباط بُت العوامل بلغت قيمتو )58وكما ىو مبلحظ يف اعبدوؿ رقم )

 ف العوامل ليست مستقلة فيما بينها.ائل ألب استعمالو ىو التدوير اؼب( وىذا يعٍت أف التدوير الذي هب0.80واصغر من )

كما أف التدوير اؼبائل أكثر واقعية من التدوير اؼبتعامد يف سبثيل العبلقات االرتباطية البينية للعوامل، فإذا كانت العوامل بالفعل 

بطة، فاف التدوير اؼبائل يزودنا بصورة دقيقة مستقلة، فنتائج التدوير اؼبائل تكوف فباثلة لنتائج التدوير اؼبتعامد، أما إذا كانت العوامل مرت

  (Byrne, 2005عن شدة ىذه العبلقة. )
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 :( يبين مصفوفة تشبعات العوامل قبل التدوير59جدول رقم )

 المكونات

0 2 

0. العوامل األسرية 712  

0. العوامل الثقافية 741  

0. العوامل النفسي 718  

0. العوامل اعبسدية 718  

  0.760 ستاذتعلقة باألالعوامل اؼب

 0.608 0.614 العوامل اؼبتعلقة باؼبنهج

0. العوامل اؼبتعلقة بالنظاـ الداخلي 703  

  0.796 العوامل اؼبتعلقة التكوين

تشبعت  "Composantes matrix"( أف جل الفقرات يف مصفوفة اؼبكونات قبل التدوير 59اعبدوؿ رقم ) نبلحظ من

ودل يتشػػبع علػػى العامػػل الثػػاين إال متغػػَت واحػػد  فقػػد، فباإلضػػافة إذل الغيػػاب التػػاـ للتػػوازف يف  ،ات مقاسػػة(متغػػَت  8علػػى العامػػل األوؿ )

توزيع التشبعات على العاملُت اؼبستخرجُت، تظهر صعوبة تأويل العوامل )صعوبة تبُت معٌت كل عامل يف ضوء التشبعات( وذلك افتقاد 

 (. 0.796)و( 0.608) تراوحت قيمة تشبعات اؼبتغَتات على العاملُت بُت التشبعات إذل خاصية البنية البسيطة، حيث

وأيضا هبب أف وبتوي   ،أي أف يتشبع اؼبتغَت اؼبقاس تشبعا مرتفعا على عامل واحد فقط وتشبعا منخفضا على العامل اآلخر

بعات على العوامل إما مرتفعة أو وأف تكوف معظم التش، (2012ؿبمد تغزة )بعُت مرتفعُت على األقل كما ذكر كل عامل على تش

 (.99)ص .منخفضة مع وجود عدد قليل منها بُت اؼبنخفضة واؼبرتفعة، وتتضح خصائص البنية البسيطة جببلء بعد التدوير اؼبائل

تباره يدؿ ويقصد بالتشبع انو ارتباط اؼبتغَت بالعامل، وؼبعرفة قوة التشبع أو مستواه يفضل تربيعو، ويقرأ التشبع بعد الًتبيع باع

 (Stevens,2002)على التباين يف اؼبتغَت الذي يفسره عامل معُت، أي أف العامل يبثل اؼبتغَت اؼبقاس دبقدار تلك النسبة. 
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وعند مقارنة اؼبصفوفتُت قبل وبعد التدوير يبلحظ أف التدوير يعيد توزيع التباين الذي يفسره كل عامل، لكن ىذا التوزيع يتم 

 لية أو الًتاكمية للتباين اؼبفسر.يف إطار النسبة الك

وعند االطبلع على ؿبتوى  وبليمُت،بعد التدوير اؼبائل بطريقة األبالرجوع إذل مصفوفة التشبعات اليت مت اغبصوؿ عليها 

 فيمكن تسمية العاملُت اؼبستخرجُت كما يلي: اؼبتغَتات اؼبقاسة  اليت تشبعت على العامل،

ؿبتوى الفقرات واؼبتغَتات اليت تشبعت على العامل األوؿ تدور حوؿ العوامل اؼبتعلقة بالفرد  إف  العامل األول البعد الفردي:

 .اؼبًتبص يف حد ذاتو

الف ؿبتوى الفقرات ومتغَتات اليت تشبعت على العامل الثاين تتمحور حوؿ العوامل اؼبتعلقة  العامل الثاني البعد المؤسساتي:

 دبؤسسة التكوين اؼبهٍت والتمهُت.

ف ىذه العوامل تعترب إف، (0.60دما تتشبع على كل عامل أربع متغَتات فأكثر حبيث ال تقل القيمة اؼبطلقة لكل تشبع )عن

 عوامل ثابتة ومستقرة بغض النظر عن حجم العينة.

ار احملكُت اعبوىريُت اللذاف وبدداف مدى استقر  أف Field, 2000)) وتلتقي نتائج عديدة من دراسات اليت أوردىا فيلد

العوامل اؼبستخرجة وثباهتا ودقتها نبا حجم العينة اؼبطلق، وحجم التشبعات اؼبطلع، فكلما ازداد عدد التشبعات اؼبرتفعة، وكلما ازداد 

  ارتفاع ىذه التشبعات على العامل، احتفظت العوامل بثباهتا واستقرارىا عند استقرار العينة.

 مصفوفة النمط:  -

 النمط:( يبين مصفوفة 61جدول رقم )

 المكونات

0 2 

  0.846 العوامل األسرية

  0.830 العوامل الثقافية

  0.780 ةالعوامل النفسي

  0.503 العوامل اعبسدية
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 0.702  ستاذالعوامل اؼبتعلقة باأل

 0.944  العوامل اؼبتعلقة باؼبنهج

 0.492  العوامل اؼبتعلقة بالنظاـ الداخلي

 0.502  العوامل اؼبتعلقة التكوين

ف أؼبعامبلت االكبدار اؼبتعدد، أي  ربتوي مصفوفة النمط على التشبعات اليت ىي أشبو دبعامبلت االكبدار اعبزئية اؼبعيارية

غزة ، ياؼبستخرجة. )ت األخرىثر العوامل أتثبيت  أوو اؼبتغَت عند ضبط أثر ىذا العامل على الفقرة أتشبع الفقرة على العامل يدؿ على 

 ( 73، ص2012

دبقدار  األسريةمصفوفة النمط للعوامل تبُت أف العامل األوؿ وبدد ويؤثر على العوامل  أف( يدؿ على 60اعبدوؿ رقم ) فإ

( عند تثبيت اثر 0.069دبقدار تشبع )  األسريةالعامل الثاين يؤثر على العوامل  أف( عند تثبيت اثر العامل الثاين، و 0.846تشبع )

 .األوؿالعامل 

( 0.830العامل األوؿ وبدد ويؤثر عليها  دبقدار تشبع ) أفلعوامل الثقافية فاف مصفوفة النمط للعوامل تبُت بالنسبة ل أما 

 ( عند تثبيت اثر العامل األوؿ.0.015عند تثبيت اثر العامل الثاين، وأف العامل الثاين يؤثر على العوامل الثقافية دبقدار تشبع )

( عند 0.780وفة النمط للعوامل تبُت أف العامل األوؿ وبدد ويؤثر عليها دبقدار تشبع )بالنسبة للعوامل النفسية فاف مصف أما

 .األوؿ( عند تثبيت اثر العامل 0.011دبقدار تشبع ) تثبيت اثر العامل الثاين، وأف العامل الثاين يؤثر على العوامل النفسية

األوؿ وبدد ويؤثر عليها العوامل اعبسدية دبقدار تشبع العوامل اعبسدية فاف مصفوفة النمط للعوامل تبُت أف العامل  أما

( عند تثبيت اثر العامل 0.317( عند تثبيت اثر العامل الثاين، وأف العامل الثاين يؤثر على العوامل اعبسدية دبقدار تشبع )0.503)

 األوؿ.

األوؿ وبدد ويؤثر عليها دبقدار تشبع  بالنسبة للعوامل اؼبتعلقة باألستاذ فاف مصفوفة النمط للعوامل تبُت أف العامل أما

ثر أ( عند تثبيت 0.702دبقدار تشبع ) ( عند تثبيت اثر العامل الثاين، وأف العامل الثاين يؤثر على العوامل اؼبتعلقة باألستاذ0.198)

 العامل األوؿ.



124 
 

ؿ وبدد ويؤثر عليها دبقدار تشبع بالنسبة للعوامل اؼبتعلقة باؼبنهاج فاف مصفوفة النمط للعوامل تبُت أف العامل األو  أما

( عند تثبيت اثر 0.944ثر العامل الثاين، وأف العامل الثاين يؤثر على العوامل اؼبتعلقة باؼبنهاج دبقدار تشبع )أ( عند تثبيت 0.183)

 العامل األوؿ.

ـ الداخلي دبقدار تشبع مصفوفة النمط للعوامل تبُت أف العامل األوؿ وبدد ويؤثر على العوامل اؼبتعلقة بالنظا أفكما 

 ( عند تثبيت اثر العامل األوؿ.0.492( عند تثبيت اثر العامل الثاين، وأف العامل الثاين يؤثر عليها دبقدار تشبع )0.326)

( 0.419فاف مصفوفة النمط للعوامل تبُت أف العامل األوؿ وبدد ويؤثر على العوامل اؼبتعلقة بالتكوين دبقدار تشبع ) أخَتاو 

 ( عند تثبيت اثر العامل األوؿ.0.502بيت اثر العامل الثاين، وأف العامل الثاين يؤثر عليها دبقدار تشبع )عند تث

 مصفوفة البنية: -

متغَت، وبالتارل فاف عبلقة  أومصفوفة البنية تنطوي على التشبعات اليت تعامل كمعامبلت االرتباط بُت عامل معُت وفقرة  إف

 (74، ص2012غزة، ي)ت على العبلقة اؼبشًتكة بُت العوامل باؼبتغَت. أيضاربتوي  إمبايست عبلقة صافية و الفقرة ل أوالعامل باؼبتغَت 

( عن مصفوفة البنية معامبلت االرتباط بُت العاملُت باؼبتغَتات الثمانية، فتشبع العوامل 61كما ىو مبُت يف اعبدوؿ رقم )

بالنسبة للعوامل الثقافية فتشبعت على العامل  أما(، 0.368الثاين ىو )( وعلى العامل 0.811ىو ) األوؿعلى العامل  األسرية

( 0.786دبقدار ) األوؿالعوامل النفسية قد تشبعت على العامل  أف(، كما 0.413( وعلى العامل الثاين بػ )0.822بػ ) األوؿ

( وعلى العامل الثاين 0.666دبقدار ) األوؿفقد تشبعت على العامل  األسريةالعوامل  أيضا(، و 0.413العامل الثاين دبقدار ) وعلى

تشبعت على  أهنافقد كاف تشبعها مرتفعا على العامل الثاين حيث  باألستاذبالنسبة للعوامل اؼبتعلقة  أما(، 0.576دبقدار تشبع )

د تشبعت على العامل (، وكذلك فالعوامل اؼبتعلقة باؼبنهاج فق0.804( وعلى العامل الثاين دبقدار )0.560دبقدار ) األوؿالعامل 

 األوؿالعوامل اؼبتعلقة بالنظاـ الداخلي فقد تشبعت على العامل  أف(، كما 0.849( وعلى العامل الثاين )0.304دبقدار ) األوؿ

دبقدار  األوؿفقد تشبعت العوامل اؼبتعلقة بالتكوين على العامل  أخَتا(، و 0.660( وعلى العامل الثاين دبقدار )0.580دبقدار )

 (.0.718( وعلى العامل الثاين دبقدار )0.678)
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 :( يبُت مصفوفة البنية61جدوؿ رقم)

 المكونات

0 2 

 0.368 0.811 العوامل األسرية

 0.413 0.822 العوامل الثقافية

 0.413 0.786 ةالعوامل النفسي

 0.576 0.666 العوامل اعبسدية

 0.804 0.560 باألستاذالعوامل اؼبتعلقة 

 0.849 0.304 علقة باؼبنهجالعوامل اؼبت

 0.660 0.580 العوامل اؼبتعلقة بالنظاـ الداخلي

 0.718 0.678 العوامل اؼبتعلقة التكوين

 تسمية العوامل: -

 على اؼبغزى اؼبشًتؾ بُت اؼبتغَتات اليت تتشبع تشبعا مرتفعا على العوامل، حيث يرى ستيفنس تسمية العوامل يكوف بناء إف

"Stevens "(2002) العامل يفسر نسبة  أف( حيث يدؿ على 0.40يقل عن ) أفالعامل ال هبب  تأويلالتشبع اؼبعتمد يف  أف

 إذلفبالرجوع  تطبيقية أوة ي( يعترب تشبعا مهما وىو ذا فائدة علم0.40تقريبا، والتشبع )( %16) متغَت معُت دبقدار أوتباين يف فقرة 

وبليمُت، وبعد االطبلع على ؿبتوى اؼبتغَتات تتشبع على العامل من اؼبائل بطريقة األوير مصفوفة البنية اليت ربصلنا عليها بعد التد

 االستبياف فيمكن تسمية العاملُت اؼبستخرجُت كما يلي:

كلها عوامل متعلقة بالفرد يف حد   األوؿوبتوي اؼبتغَتات اليت تشبعت على العامل  ألنوالبعد الفردي  :األولالعامل  -

 ذاتو.

مل متعلقة دبؤسسة اوبتوي على اؼبتغَتات اليت تشبعت على العامل الثاين كلها عو  ألنوالبعد اؼبؤسسايت  :العامل الثاني -

 التكوين اؼبهٍت والتمهُت.

 .وبليمُتمط عقب التدوير اؼبائل بطريقة األوىذا نفس التقسيم الذي ربصلنا عليو من مصفوفة الن 
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 تحديد العوامل: -

ف العامل إوبليمُت، فها بعد التدوير اؼبائل بطريقة األب مصفوفة النمط اليت ربصلنا عليحس البعد الفردي: العامل األول 

  وىي: متغَتات أربعةيضم  األوؿ

 .(0.846بتشبع قدره ) األسريةالعوامل  -

 .(0.830العوامل الثقافية بتشبع قدره ) -

 .(0.780العوامل النفسية بتشبع قدره ) -

 .(0.503العوامل اعبسدية بتشبع قدره ) -

 ( من التباين الكلي.%52.12ويسهم يف تفسَت )

فسر حوارل  إذحيث يأيت يف اؼبرتبة الثانية من حيث األنبية يف تفسَت العبلقة بُت اؼبتغَتات العامل الثاني البعد المؤسساتي: 

 ( من التباين الكلي ووبتوي ىذا العامل على أربعة متغَتات وىي: 11.01%)

 .(0.944) شبع قدرهالعوامل اؼبتعلقة باؼبنهج بت -

 .(0.702بتشبع قدره ) باألستاذالعوامل اؼبتعلقة  -

 .(0.502العوامل اؼبتعلقة بالتكوين بتشبع قدره ) -

 .(0.492العوامل اؼبتعلقة بالنظاـ الداخلي بتشبع قدره ) -

  التحميل العاممي التوكيدي: -2

بلقة بُت اؼبتغَتات والعوامل الكامنة كما يستخدـ ىذا النوع ألجل أختبار الفرضيات اؼبتعلقة بوجود أو عدـ وجود ع

يستخدـ يف تقييم قدرة نوذج العوامل على التعبَت عن ؾبموعة البيانات الفعلية وكذلك يف اؼبقارنة بُت عدة مباذج للعوامل هبذا 

 ( 159، ص2008)جودة، اجملاؿ.  

تقيس واحًدا أو أكثر من اؼبتغيػرات الكامنة يتضمن اؼبتغَتات اؼبشاىدة اليت يفًتض أهنا  التحليل العاملي التوكيدي إف

فعػادة مػا يكػوف التحليػل  ،)اؼبستقلة أو التابعة(، وبالطبع تقتصر ىذه النماذج على النمط التوكيػدي مػن التحليػل العاملي

يدي ال وىكذا يف التحليل العاملي التوك (Schumacker, 2004, p 04) .االستكشايف إجراءا سابقا للتحليل التوكيدي
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ينطلق الباحث من اجملهوؿ وإمبا من افًتاض معلـو يريد التحقق منو امربيقيا ) ميدانيا ( وربديد مدى مطابقتو للبيانات االمربيقية 

 )اؼبيدانية(. 

يف حُت أنو  ،أكثر أوعاملُت  أو  ومن اؼبزايا البارزة للتحليل التوكيدي أف اؼبتغَت اؼبشاىد فيو يعتمد علػى عامػل كػامن واحد      

 (2015. )ياسر، الوقت يعتمد يف التحليل االستكشايف على أي عدد من العوامل الكامنة فػي نفػس

من عدد العوامل اليت تنطوي ربتها عوامل اؽبدر الًتبوي دبراكز التكوين  تأكدناقمنا بالتحليل العاملي االستكشايف و  أفبعد ف

 ."AMOS" بربنامج باختبار النموذج النظري اآلفاؼبهٍت، سنقـو 

 صدق نموذج القياس:-

ويتم تقدير مبوذج القياس مثل أي مبوذج يف النمذجة باستخداـ مقاييس حسن اؼبطابقة، وال يتم مواصلة مبوذج البناء حىت يتم 

 التأكد من صدؽ مباذج القياس.

كامنة، ويستخدـ التحليل العاملي إف ىدؼ مبوذج القياس ىو وصف كيف تعمل اؼبؤشرات اؼبشاىدة كأداة لقياس اؼبتغَتات ال

، ومؤشر مواءمة النموذج من خبلؿ عدة مؤشرات "Chi-square" التوكيدي لتقدير كفاية مبوذج القياس لكل بنية، وتتحدد كفػاءة

 غبسن اؼبطابقة من أنبها: 

 مؤشرات جودة المطابقة:-

 ":RMSEA" الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب - أ

" RMSEA" يت أظهرت دراسات اؼبضاىاة تفوقو وأداءه اعبيد اعبذر الًتبيعي ؼبتوسط خطأ االقًتابمن أفضل اؼبؤشرات وال

 أف ىذا اؼبؤشر يأخذ بعُت االعتبار خطأ االقًتاب يف اجملتمع.

( تدؿ على وجود خطأ 0.08) إذل( 0.05( تدؿ على مطابقة جيدة، والقيم اليت تًتاوح من )0.05أف القيم اليت تقل عن )

ذباوزت قيم اؼبؤشر  إذا( تدؿ على اؼبطابقة الغَت الكافية، و 0.10) إذل( 0.08من )معقوؿ يف اجملتمع والقيم اليت تًتاوح  تقارب

  (Browne, 2006)مطابقة فبكنة.  أفضلالقيم صفر تدؿ على  أف( دلت على مطابقة سيئة، و 0.10)
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 :"CFI" مؤشر المطابقة المقارن - ب

اؼبؤشرات القائمة على اؼبقارنة، ويقـو منطقة من دبقارنة مربع كاي لنموذج  أفضلمن  "CFI" يعترب مؤشر اؼبطابقة اؼبقارف

 Kline, 2005)  . )اؼبفًتض بقيمة مربع كاي للنموذج اؼبستقل أوالبحث والنموذج البحث 

كن اف تدؿ على مطابقة ( يب0.90وكقاعدة عملية تنطبق على ىذا اؼبؤشر ومؤشراتو اؼبقارنة االخرى، فاف القيمة اليت تتعدى )

 – Raykov)و اؼبفًتض، وعلما باف قيم ىذا اؼبؤشر تًتاوح من الصفر إذل الواحد الصحيح . معقولة لنموذج البحث ا

Marcoulides,2006) 

 : "TLI"لويس  –مؤشر تاكر  - ت

عدي )النموذج وينطوي ىذا اؼبؤشر فضبل عن منطق اؼبقارنة بنموذج قا" NNFI"ويسمى مؤشر اؼبطابقة غَت اؼبعياري 

  .بارامًتات حرة إذل باإلضافةالعدـ( على دالة عقابية 

 ,Brown) .( فهذا يدؿ على مطابقة معقولة لنموذج البحث او النموذج الفرضي0.90ف تفوؽ )أهبب " TLI" ف قيمةإ

2006) 

 :" k2"كاي تربيع  - ث

  إذا أيذج اؼبفًتض من حيث التعيُت مشبعا، ف قيمة مربع كاي تساوي الصفر، زبلو من درجات اغبرية، عندما يكوف النمو إ

ف ىذا دليل على إدادت قيمة مربع كاي فالنموذج اؼبفًتض يطابق البيانات سباما وكلما از  أفكاف مربع كاي يساوي الصفر، ىذا يعٍت 

 مطابقة النموذج تزداد سوءا.

 :"SRMR"ةيوجذر متوسط مربعات البواقي المعيار   "RMR" جذر متوسط مربع البواقي: - ج

فهو يركز على ربليل قيم مصفوفة بواقي التباين والتغاير  "RMR"من اؼبؤشرات اؼبطابقة اؽبامة جذر متوسط مربعات البواقي 

ى اليت تنتج عن فروؽ بُت قيم مصفوفة التباين والتغاير القائمة على بيانات العينة، وقيم مصفوفة التباين والتغاير اؼبتوقعة القائمة عل

، 2011غزة، ي( على مطابقة جيدة عموما. )ت0.1اليت تقل عن )" SRMR" وتدؿ قيمة مؤشر اؼبطابقةي، النموذج الفرض

 (234ص
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مؤشر حسن المطابقة االقتصادي  "AGFI" مؤشر المطابقة المصحح" و GFI" مؤشر حسن المطابقة - ح

"PGFI:" 

تباين والتغاير اليت يستطيع النموذج الذي ويدؿ على نسبة ال "GFI" من بُت مؤشرات اؼبطابقة اؼبطلقة، مؤشر حسن اؼبطابقة

قيم ىذه  أفالواحد الصحيح، حبيث  إذليًتاوح من الصفر  "PGFIو AGFIو GFI"ؾباؿ كل من   إفيفًتض الباحث تفسَته، 

يت تساوي اؼبؤشرات القريبة من الواحد تدؿ على مطابقة جيدة والقريبة من الصفر تدؿ على مطابقة سيئة للنموذج النظري، والقيمة ال

فينبغي  "PGFI" بالنسبة ؼبؤشر أماتدؿ على مطابقة النموذج اؼبفًتض للبيانات، " AGFIو GFI" ( يف اؼبؤشر0.90تتجاوز ) أو

 (235، ص2012غزة، ي( للداللة على جودة مطابقة النموذج للبيانات. )ت0.60) األفضل( ومن 0.50تتجاوز قيمتو ) أف

ومؤشر المطابقة المعياري " NNFI" شر المطابقة غير المعياريومؤ " FNI"مؤشر المطابقة المعياري  - خ

 ":PNFI"االقتصادي 

ي للنموذج اي لنموذج العدـ وقيمة مربع كاع كيعرؼ بنسبة نتيجة الفرؽ بُت قيمة مرب" NFI" مؤشر اؼبطابقة اؼبعياري إف

( تدؿ 0.90قيمتو اليت تتجاوز ) أفالواحد، حبيث  إذلي لنموذج العدـ، وتًتاوح قيمة ىذا اؼبؤشر من الصفر اقيمة مربع ك إذلاؼبفًتض 

 (Brown, 2006)على مطابقة جيدة للنموذج النظري او اؼبفًتض. 

 ":RNI"االمركزي النسبي المؤشر  - د

يًتاوح قيمتو بُت الصفر   ف مؤشر البلمركزي النسيب يباثل مؤشر اؼبطابقة اؼبقارف باستثناء اف قيمو يبكن اف تكوف قيما سالبة،إ

 (Kline, 2006)الواحد الصحيح. و 

 :"ECVI" مؤشر الصدق التقاطعي المتوقع - ذ

عينات  إذلالنموذج عند انتقاؿ من عينة الدراسة  أداءاختبار مدى اتساؽ " ECVI"ف مؤشر الصدؽ التقاطعي اؼبتوقع إ

 قيمة أدىنوذج الذي يتحصل على نفس اجملتمع ويستعمل ىذا عند اؼبفاضلة بُت مبوذجُت والنم إذلحبيث تنتمي ىذه العينات  أخرى

 (243غزة، صيمطابقة. )ت أفضلهاعلى احملك 
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 ج العاملي التوكيدي:ذ اختبار النمو 

 تحديد  النموذج: -

يقصد بتحديد النموذج توظيف النظريات، واألطر النظرية، والنماذج التنظَتية اؼبناسبة، وقدرة الباحث على التنظَت، يف تطوير 

نبا العوامل اؼبتعلقة بالفرد والعوامل اؼبتعلقة  أساسُتاؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت لو عاملُت  أف ضنافافًت مبوذج نظري عاملي، 

 باؼبؤسسة "البعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت".

التباين ىذاف العامبلف ليسا مستقلُت سباـ وإمبا يوجد ارتباط بينهما "يوجد قدر من  أفثبت التحليل العاملي االستكشايف أو 

  أف أيلكل عامل من العاملُت مؤشراتو اليت تتشبع عليو،  أفكما ،  (0.90و 0.50اؼبشًتؾ بينهما" وكاف ىذا االرتباط تًتاوح بُت )

   .كل مؤشر يتشبع على عامل واحد

 الصدق البنائي باستعمال طريقة التحليل العاملي التوكيدي: -

ت بعدين  افًتاض اف عوامل اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت  تنتظم ربمت على نتائج التحليل العاملي االستكشايف، بناء

سلوب التحليل العاملي التوكيدي أالعوامل اؼبؤسساتية، وباستخداـ  يأعوامل الفردية والبعد اؼبؤسسايت ي الأنبا البعد الفردي ساسُت أ

 نسخة "AMOS"ذا االسلوب على الربنامج االحصائي اعتمدت الباحثة يف تطبيق ى للتحقق من الصدؽ البنائي لبلستبياف،

رجحية العظمى، وذلك باستخداـ مؤشرات اؼببلءمة اؼبختلفة، واليت يتم قبوؿ النموذج البارامًتات بطريقة األ، حيث مت تقدير (21)

 و رفضو يف ضوئها اليت تعرؼ دبؤشرات جودة اؼبطابقة.أللبيانات  اؼبفًتض

 ستطالعية الثانية:لالعينة ا - أ

( مًتبص مت 300قامت الباحثة باختبار الصدؽ البنائي للنموذج وذلك بتقدير البارامًتات على بيانات لعينة متكونة من )

 اختيارىم بطريقة عشوائية من مؤسسات التكوين اؼبهٍت والتمهُت، حيث اسفرت النتائج على ما يلي: 

 :ستطبلعية الثانيةيبُت مؤشرات حسن اؼبطابقة للنموذج للعينة اال( 62جدوؿ رقم )

 اؼبدى اؼبثارل للمؤشر قيمة اؼبؤشر مؤشرات حسن اؼبطابقة

 اف يكوف غَت داؿ K2   K2 = 59.449 مؤشر النسبة االحتمالية ؼبربع كاي
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df = 15   

 داؿ 

P = 0 .00 

 تطابق تاـ  2قل من أ K2  2.006  مؤشر نسبة درجة اغبرية  ؼبربع كاي 

 مطابقة جيدة 0.05قل من أ RMSEA 0.056االقًتاف  اعبدر الًتبيعي ؼبتوسط خطا

 0.1صغر من أ SRMR 0.054 جذر متوسط مربعات البواقي اؼبعياربة

  0.95القيمة تقًتب من  CFI 0.984مؤشر اؼبطابقة اؼبقارف 

 0.90كرب من القيمة أ IFI 0.984مؤشر اؼبطابقة التزايدية 

 0.90 كرب من القيمةأ TLI 0.970لويس –كؤشر تاكر 

 0.50كرب من أو أتساوي  PCFI 0.527مؤشر اؼبطابقة اؼبقارف االقتصادي 

 0.90كرب من القيمة أ NFI 0.968 مؤشر حسن اؼبطابقة

 0.90كرب من القيمة أ GFI 0.975 مؤشر اؼبطابقة اؼبعياري

ج النظري مع بيانات ذ النمو  على حسن مطابقة أف( 62نتائج التحليل العاملي التوكيدي من خبلؿ جدوؿ رقم ) أشارتلقد 

 :كاآليتمًتبص من مؤسسات التكوين اؼبهٍت، وكانت مؤشرات اؼبطابقة  ( 300) العينة اؼبتكونة من

 ":RMSEA" الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب -

ة اليت تقل عن اعبيد، فالقيم أداءهدراسات اؼبضاىاة تفوقو و  أظهرتمؤشرات اؼبطابقة فعالية واليت  أكثرتعترب ىذا اؼبؤشر 

 (. 0.05صغر من )أ( وىي 0.048ية، حيث بلغت قيمتو )تدؿ على مطابقة جيدة وىو ما سجلناه يف دراستنا اغبال  ،(0.05)

  :"CFI" مؤشر المطابقة المقارن-

ُت بو اؼبطابقة مرتفعة بُت النموذج  أف( وىي قيمة دالة على 0.984مؤشرات اؼبقارنة والذي بلغت قيمتو ) أفضلوىو من 

 (.0.90كرب من )أ ألهنابيانات الدراسة االستطبلعية الثانية 

 : "TLI"لويس  –مؤشر تاكر    -
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 فهي تدؿ على مطابقة فبتازة للنموذج مع البيانات. إذا( 0.95كرب من )أ( وىي قيمة 0.970والذي بلغت قيمتو )

 :"K2" كاي تربيع -

 أفلكن رغم ، إحصائيا( وىو داؿ 0.06( مستوى داللة )15( عند درجة حرية )19.09ي )القد بلغت قيمة مربع ك      

أي فارؽ طفيف بُت مصفوفة  أفحبجم العينة، حبيث  اإلحصائيةقيمة ىذا اؼبؤشر تتأثر داللتو  أف، حيث إحصائياقيمة مربع كاي دالة 

اتساع حجم العينة واتساع حجم العينة ىو عند  إحصائياالتباين والتغاير للنموذج اؼبفًتض ومصفوفة التباين والتغاير للعينة يكوف داال 

عند استعماؿ مربع كاي يبكن  إحصائيةوجود داللة  أفالوضع اؼبألوؼ يف النمذجة باؼبعادالت البنائية، ويرى كثَت من الباحثُت 

ندما تظهر مؤشرات ( فرد، كما ىو اغباؿ يف الدراسة اغبالية، وخاصة ع200عندما يتجاوز حجم العينة ) إنباؽبا أو االستغناء عنها،

  .(117ص  ،2011غزة، ي)ت  (Garson, 2009)اؼبطابقة تدؿ على مطابقة جيدة للنموذج. 

 ":SRMR"  وجذر متوسط مربعات البواقي المعياربة  "RMR" جذر متوسط مربع البواقي -

( وىذا يدؿ 0.1)صغر من أ( وىي 0.028قيمتو بلغت ) أفىذا اؼبؤشر من بُت مؤشرات اؼبطابقة اؼبهمة جدا، حيت  إف

 على مطابقة جيدة للنموذج مع البيانات.

يدؿ على حسن اؼبطابقة بُت النموذج  أيضا( وىذا 0.95كرب من )أ( وىي 0.975وقد بلغت قيمت ىذا اؼبؤشر ) 

 والبيانات. 

 :"NFI" مؤشر المطابقة المعياري -

( وىذا يدؿ على 0.95كرب من )أي ( وى0.968قد بلغت ) "NFI" قيمة اؼبؤشر أف( 62كما قد بُت اعبدوؿ رقم )

 مطابقة جيدة بُت النموذج والبيانات.

 ":PCFI" مؤشر المطابقة المقارن االقتصادي -

( وىذا يدؿ على حسن مطابقة النموذج 0.5كرب من )أ ألهنا( وىي قيمة مقبولة 0.527لقد بلغت قيمة ىذا اؼبؤشر )

 .بالبيانات
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 :"IFI" ؤشر المطابقة التزايديةم -

ج مع البيانات تطابقا فبتازا الف قيمتو كانت ذ ( وىذا يدؿ على تطابق النمو 0.984بلغ )" IFI" قيمة مؤشر اؼبطابقة فأكما 

 (.0.90كرب من )أ

اؼبتغَتات  أفكما  عوامل اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت مع البيانات، استبيافوجود تطابق يف  إذلوتشَت ىذه النتائج 

 (.17( كما ىو واضح يف الشكل رقم )97 -64ستوى جيد من التشبعات تراوحت ما بُت )اؼبقاسة كانت يف م

 (12النموذج العاملي لعوامل الهدر التربوي للعينة االستطالعية ) يبين( 07)شكل رقم 

التوكيدي وىذا يتمتع بدالالت الصدؽ العاملي  التكوين اؼبهٍتمقياس عوامل اؽبر الًتبوي دبؤسسات أفىذه النتائج تدؿ على  إف

 من خبلؿ حساب الصدؽ التقاريب والصدؽ التمييزي للنموذج:
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 الصدق التقاربي:  -

ف قيم التشبع اؼبرتفعة للمؤشرات اليت  تقيس عامبل أيتجلى الصدؽ التقاريب يف اشًتاؾ اؼبؤشرات يف قياس عامل معُت حبيث 

. رتفعة بُت العوامل الكامنة ذاهتا توظف كدليل الصدؽ التمييزيف معامبلت االرتباط غَت اؼبأتعبَت دليبل على الصدؽ التقاريب و 

(Kline, 2005, p75) (. 280غزة، مرجع سابق ، صي)ت 

 صدق المؤشرات المقاسة )التشبعات(: -

يعترب مقدار تشبع اؼبؤشر اؼبقاس على عاملو معامل صدقو،  إذصدؽ اؼبؤشرات اؼبقاسة سبثل قيمة التشبعات اؼبعيارية ذاهتا،  إف

كبصل على نسبة تباين درجة اؼبؤشر اؼبقاس اليت سبثل  فإنناعندما نضرب قيمة تشبع مؤشر معُت على عاملو بالدرجة اػباـ للمؤشر  ألنو

 (2011غزة، يمقدار تباين الدرجة اغبقيقية اليت تعكس الصدؽ. )ت

معامبل  إفحيث  ات اؼبقاسة(،وعند معاينة تشبعات اؼبؤشرات على عامليها قبد اف معامبلت الصدؽ )تشبعات اؼبؤشر 

( للعوامل الثقافية، كما 0.75)و األسرية( ؼبؤشر العوامل 0.71كانت ) الصدؽ للعوامل االجتماعية كما تتجلى يف قيمة تشبعات

( للعوامل اعبسدية، 0.65)و( ؼبؤشر العوامل النفسية 0.68بلغ معامل الصدؽ ؼبؤشر العامل الشخصي يف قيمة تشبعات كانت )

( للعوامل 0.64)باألستاذ و( ؼبؤشر العوامل اؼبتعلقة 0.85كاف معامل الصدؽ للعوامل البيداغوجية بلغت قيمة تشبعاهتا )  بينما

( ؼبؤشر العوامل اؼبتعلقة بالنظاـ 0.73فقيمة تشبعاتو كانت ) اؼبتعلقة باؼبنهاج، كما بلغ معامل الصدؽ ؼبؤشر العامل التنظيمي

 تعلقة بالتكوين.( للعوامل اؼب0.88)والداخلي 

( واليت سبثل العوامل 0.64تشبع تساوي ) أدىنقيمة  إفبعُت االعتبار كافة تشبعات اؼبؤشرات اؼبقاسة الثمانية، نبلحظ  أخذاو 

( ويدؿ على تشبيع العوامل اؼبتعلقة بالتكوين، وبالتارل يبكن اغبكم على ىذه 0.88تشبع يساوي ) أعلى إفاؼبتعلقة باؼبنهاج و 

تعكس نسبة ال بأس هبا من التباين اليت تفسر  بأهناوتة كثَتا و امتقابة يف قيمها وليست متف بأهنا، و إصباالمرتفعة  بأهنايعا التشبعات صب

(  يدؿ على العوامل اؼبتعلقة باؼبنهاج يفسر نسبة تباين قدرىا 0.64صغر تشبع )أف العوامل الكامنة من ؾبمل تباين مؤشراهتا، ذلك أل

( يدؿ على العوامل اؼبتعلقة بالتكوين 0.88تشبع ) أعلى أفهبا، و  ال بأسؤشر العوامل البيداغوجية وىي نسبة ( من تباين م41%)

 ( من تباين مؤشر العوامل التنظيمية وىي نسبة تباين مفسرة مرتفعة.%0.77يفسر نسبة قدرىا )
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املُت تربطهما عبلقات قوية دبؤشراهتا اليت ف كلى العوىي تشبعات مرتفعة فبا يدؿ على سبتع العاملُت بالصدؽ التقاريب أل

 وظفت لقياسها.

 التباين المستخلص: -

ومدى صبلحية ىذه اؼبؤشرات وكفايتها ومبلءمتها  ،)الثبات( إليهادقة اؼبؤشرات واتساقها يف قياس العوامل اليت تنتسب  إف

ويدؿ مفهـو الثبات على مدى اتساؽ درجات ، ا الصدؽليهإو العوامل اليت تنتمي أوسبثيلها واستيعاهبا للداللة النظرية للمفاىيم 

وسنركز على دقة قياس اؼبؤشرات اؼبقاسة لعواملها، وثبات اؼبؤشرات اؼبقاسة تدؿ على مدى خلو قياسها لعاملها  و االختبار،أاؼبقياس 

" R2" مربعات معامبلت االرتباط اؼبتعددائية، وىذه اؼبعلومة يبكن استقاؤىا من معاينة و العش األخطاء)اؼبفهـو الذي يبثل العامل( من 

  (279ص، 2011غزة، ي)ت Byrne, 1998, p104) (Bollen, 1989)) واليت تعكس ثبات اؼبؤشرات.

عند حساب متوسط قيم االرتباط الًتبيعي اؼبتعدد للعوامل، الذي ىو التباين اؼبستخلص فبلغت قيمتو يف العوامل االجتماعية و 

(، وقيمة التباين 0.66اط الًتبيعي اؼبتعدد الذي ىو التباين اؼبستخلص للعوامل الشخصية فقد بلغت )اما قيمة االرتب (،0.53)

( ىذا 0.50كرب من )أ( ، وكلها كانت 0.80يضا )أخَتا فقد بلغت قيمتو أ(، و 0.74اؼبستخلص للعوامل البيداغوجية فقد بلغت )

 دماجها.إف العوامل متمايزة وال يبكن أيعٍت 

( وىي العوامل اؼبتعلقة 0.41رتباط اؼبتعدد ىذه تدؿ على ثبات اؼبتغَتات اؼبقاسة وتراوحت قيمتها )ع معامبلت االمرب أفكما 

رتباطها( مرتفعة اوىي قيم معامبلت ثبات درجات اؼبؤشرات )مربع معامبلت  ( وىي العوامل اؼبتعلقة بالتكوين،0.77) إذلباؼبنهاج 

 (.0.41اؼبنهاج فكاف معامل ثباتو )نسبيا باستثناء العوامل اؼبتعلقة ب

من تباين يفسره العوامل ( %41) أف( يدؿ على 0.41معامل ثبات مؤشر العوامل اؼبتعلقة باؼبنهاج الذي يساوي ) إف

( %77أف )( يدؿ على 0.77، وكذا العوامل اؼبتعلقة بالتكوين اليت كاف معامل ارتباطها اؼبتعدد يساوي )إليوالبيداغوجية الذي تنتمي 

فقد كاف معامل ثباهتا الذي يساوي  باألستاذعوامل اؼبتعلقة للبالنسبة  أما، إليومن تباين يفسره العوامل التنظيمية الذي تنتمي 

العوامل اؼبتعلقة بالنظاـ الداخلي كاف  أف، كما إليومن تباين يفسره العوامل البيداغوجية الذي ينتمي ( %72أف )( يدؿ على 0.72)

 من تباين يفسره العوامل التنظيمية.( %50) ( وىذا يدؿ على0.63معامل ثباهتا )
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من تباين يفسره ( %50) ( تدؿ على0.50كاف معامل ثباهتا  )  األسريةالعوامل  أفوىذا ينطوي على كل اؼبؤشرات حيث 

من تباين يفسره العوامل ( %75) ( تدؿ على0.75العوامل الثقافية كاف معامل ثباهتا ) أف، كما إليوالعوامل االجتماعية الذي ينتمي 

من تباين يفسره العوامل الشخصية اليت تنتمي ( %46)( فقد دؿ على 0.46العوامل النفسية كاف معامل ثباهتا ) أمااالجتماعية، 

 من تباين يفسره العوامل الشخصية اليت( %62)( فهي تدؿ على 0.62بالنسبة للعوامل اعبسدية كاف معامل ثباهتا  ) أيضا، و إليو

  .إليوتنتمي 

 وىذا يدؿ على ثبات اؼبتغَتات اؼبقاسة.

 صدق التمايز: -

ف التباين اؼبشًتؾ بينهما أحيث ، (0.88( وبلغت قيمتو )0.90صغر من )أدبا اف التباين بُت العبد الفردي والبعد اؼبؤسسايت 

بطاف أي يوجد نوع من االختبلؼ بينهما، ونبا لُت وال مرتقف العاملُت ليسا مستأ( وىذا يدؿ على سبايز العاملُت و 0.77بلغ قيمة )

 يتمتعا بالصدؽ التمييزي.

 أفكما  وجود تطابق يف النموذج النظري لعوامل اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت مع البيانات، إذلوتشَت ىذه النتائج 

لكن رغم ىذا فاف الباحثة  ،العاملي التوكيدي مقياس عوامل اؽبر الًتبوي دبؤسسات يتمتع بدالالت الصدؽ أفىذه النتائج تدؿ على 

 (.2011ؿبمد )أغزة يت ليوإاشار ىذا كما   أخرى ةذج  على عينو اختبار النم إعادةارتأت 

 العينة االستطالعية الثالثة: - ب

حسن مطابقة  أف( 63ة االستطبلعية الثالثة من خبلؿ جدوؿ رقم )ننتائج التحليل العاملي التوكيدي للعي أشارتلقد 

 أسفرتمًتبص من مؤسسات التكوين اؼبهٍت مت اختيارىا بطريقة عشوائية، و ( 300) ج النظري مع بيانات العينة اؼبتكونة منذ النمو 

 ما يلي: إذل ةنتائج مؤشرات اؼبطابق

 :يبُت مؤشرات حسن اؼبطابقة للنموذج للعينة االستطبلعية الثانية( 63جدوؿ رقم )

 اؼبدى اؼبثارل للمؤشر قيمة اؼبؤشر مؤشرات حسن اؼبطابقة

 يكوف غَت داؿ أف X2 = 27.24 مؤشر النسبة االحتمالية ؼبربع كاي
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df = 15   

 داؿ 

P = 0 .049 

 تطابق تاـ  2قل من أ 2.416 مؤشر نسبة درجة اغبرية  ؼبربع كاي 

 مطابقة جيدة 0.05قل من أ RMSEA 0.039اعبدر الًتبيعي ؼبتوسط خطا االقًتاف 

 (0.1قل من )أ SRMR  0.028ة يعات البواقي المعيار جذر متوسط مرب

  0.95القيمة تقًتب من  CFI 0.981مؤشر اؼبطابقة اؼبقارف 

 0.90كرب من القيمة أ IFI 0.981مؤشر اؼبطابقة التزايدية 

 0.90كرب من القيمة أ TLI 0.965لويس –كؤشر تاكر 

 0.50كرب من أ أوتساوي  PCFI 0.526مؤشر اؼبطابقة اؼبقارف االقتصادي 

 0.90كرب من القيمة أ NFI 0.969 مؤشر اؼبطابقة اؼبعياري

 0.90كرب من القيمة أ GFI 0.970 مؤشر حسن اؼبطابقة

 

 ":RMSEA" الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب - أ

تدؿ ، (0.05 تقل عن )اعبيد، فالقيمة اليت أداءهدراسات اؼبضاىاة تفوقو و  أظهرتاؼبؤشرات واليت  أفضلتعترب ىذا اؼبؤشر من 

 (. 0.05( وىي اصغر من )0.039على مطابقة جيدة وىو ما سجلناه يف دراستنا اغبالية، حيث بلغت قيمتو )

  ":CFI" مؤشر المطابقة المقارن - ب

 ة.( وىي قيمة دالة على اؼبطابقة اؼبمتازة بُت النموذج وبُت بيانات الدراسة االستطبلعية الثاني0.981والذي بلغت قيمتو )

 : "TLI"لويس  –مؤشر تاكر  - ت

 فهي تدؿ على مطابقة فبتازة للنموذج مع البيانات. إذا( 0.95كرب من )أ( وىي قيمة 0.965والذي بلغت قيمتو )  
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 :"k2" كاي تربيع - ث

 إف، لكن رغم إحصائيا( وىو داؿ 0.049( مستوى داللة )15( عند درجة حرية )27.24لقد بلغت قيمة مربع كاي )

أي فارؽ طفيف بُت مصفوفة  أفحبجم العينة، حبيث  اإلحصائيةقيمة ىذا اؼبؤشر تتأثر داللتو  إف، حيث إحصائياي دالة قيمة مربع كا

عند اتساع حجم العينة واتساع حجم العينة ىو  إحصائياالتباين والتغاير للنموذج اؼبفًتض ومصفوفة التباين والتغاير للعينة يكوف داال 

عند استعماؿ مربع كاي يبكن  إحصائيةوجود داللة  إفباؼبعادالت البنائية، ويرى كثَت من الباحثُت  الوضع اؼبألوؼ يف النمذجة

( فرد، كما ىو اغباؿ يف الدراسة اغبالية، وخاصة عندما تظهر مؤشرات 200عندما يتجاوز حجم العينة ) إنباؽبا أو االستغناء عنها،

  .(117ص ،2011)تغزة،   (Garson, 2009)اؼبطابقة تدؿ على مطابقة جيدة للنموذج.

 ": SRMR" ةيوجذر متوسط مربعات البواقي المعيار  "RMR" جذر متوسط مربع البواقي - ج

( وىذا يدؿ 0.1صغر من )أ( وىي 0.028قيمتو بلغت ) إفىذا اؼبؤشر من بُت مؤشرات اؼبطابقة اؼبهمة جدا، حيت  إف

 على مطابقة جيدة للنموذج مع البيانات.

 :"GFI" بقةمؤشر حسن المطا - ح

يدؿ على حسن اؼبطابقة بُت النموذج  أيضا( وىذا 0.95كرب من )أ( وىي 0.970وقد بلغت قيمت ىذا اؼبؤشر )

 والبيانات. 

 :"NFI" مؤشر المطابقة المعياري - خ

( وىذا يدؿ على 0.95كرب من )أ( وىي 0.969قد بلغت ) "NFI" ف قيمة اؼبؤشرإ( 63كما قد بُت اعبدوؿ رقم )

 بُت النموذج والبيانات.مطابقة جيدة 

 ":PCFI" مؤشر المطابقة المقارن االقتصادي - د

( وىذا يدؿ على حسن مطابقة النموذج 0.5اكرب من ) ألهنا( وىي قيمة مقبولة 0.526لقد بلغت قيمة ىذا اؼبؤشر )

 .بالبيانات
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 :"IFI" مؤشر المطابقة التزايدية - ذ

ف قيمتو كانت ج مع البيانات تطابقا فبتازا ألذ دؿ على تطابق النمو ( وىذا ي0.981بلغ ) "IFI" قيمة مؤشر اؼبطابقة أفكما 

 .(0.90كرب من )أ

 (13) النموذج العاملي لعوامل الهدر التربوي للعينة االستطالعية يبين (08شكل رقم )

ف أكما  البيانات،ذل وجود تطابق يف النموذج النظري لعوامل اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت مع إوتشَت ىذه النتائج 

 (.18( كما ىو واضح يف الشكل رقم )95 -66اؼبتغَتات اؼبقاسة كانت يف مستوى جيد من التشبعات تراوحت ما بُت )

يتمتع بدالالت الصدؽ العاملي التكوين اؼبهٍت ر الًتبوي دبؤسسات دمقياس عوامل اؽب أفىذه النتائج تدؿ على  أفكما 

  داة.األ، وىذا يدؿ على صبلحية التوكيدي
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ثبت أف عوامل اؽبدر الًتبوي متكونة من بعدين أساسُت نبا البعد الفردي والبعد أ التوكيديحيث أف التحليل العاملي 

النموذج يتمتع بصدؽ تقاريب وسبايزي وبنائي، وىذا ما يدؿ على أف النموذج يتمتع  أف استطعنا التأكد من خبللو على كمااؼبؤسسايت،  

 كيدي. بداللة صدؽ عاملي تو 

 :األساسيةتطبيق الدراسة  إجراءات -5

الدراسة تطبيق فيها مت قامت الباحثة باالتصاؿ دبؤسسات التكوين اؼبهٍت والتمهُت بواليات غرداية، ورقلة والوادي، اليت 

كل اؼبراكز اليت مت ف قامت الباحثة بزيارة  أوالتمهُت، وذلك بعد  التطبيق بالنسبة ؼبراكز التكوين اؼبهٍتياـ أ ومت ربديد األساسية،

ذه اختيارىا يف الواليات الثبلث؛ وااللتقاء دبدراء اؼبراكز لتقدًن التسهيبلت البلزمة ؽبا؛ وكذا اجراء لقاءات مع مستشاري التوجيو يف ى

يقة تطبيق اؼبراكز لتحديد اليـو الذي سيتم فيو تطبيق االستبياف على العينة األساسية، وبعد مقابلة الفريق البيداغوجي وشرح طر 

جل مساعدة الباحثة وتسهيل اؼبهمة عليها، وبعدىا مت ربديد أجابة عليو ؼبستشاري التوجيو واألساتذة؛ وىذا من االستبياف وكيفية اإل

فراد العينة متواجدين يف اؼبراكز؛ خصوصا اؼبًتبصُت يف مبط التكوين عن طريق التمهُت، فامتدت فًتة تطبيق أياـ اليت يكوف فيها األ

 ، وىذا كاآليت:2016-05-28ذل إ 2016-04-10ساسية من دراسة األال

 .2016-04-28و 2016- 04-10يف الفًتة اؼبمتدة بُت والية ورقلة بكاف التطبيق  -

 .2016-05-08 إذل 2016-05-01 فكاف منيف والية وادي أما  -

 .2016-05-28 إذل 2016 -05-15 فكانت فًتة التطبيق امتدت من والية غردايةل وبالنسبة  -

 "AMOS" و"SPSS"للعلـو االجتماعية  اإلحصائيةوبعد اسًتجاع كل االستمارات قمنا بتفريغها على برامج اغبـز 

 للبيانات. اإلحصائيةلتتم بعدىا اؼبعاعبة ( 12)إصدار 

 :األساليب اإلحصائية -6

 لتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية:        

 للتأكد من صبلحية االستبياف." AMOSالتوكيدي "و  االستكشايف  لعامليالتحليل ا -1

 دبؤسسات التكوين اؼبهٍت والتمهُت. التحليل العاملي لتحديد لعوامل اؼبؤدية للهدر الًتبوي -2
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 غبساب داللة الفروؽ تبعا للمتغَتات الوسيطة للدراسة." MANOVA"ربليل التباين اؼبتعدد  -3

 (.21إصدار )" SPSS" ية باستخداـ برنامجت اؼبعاعبات اإلحصائحيث سب



  

 رابع الفصل ال

 عرض، تحميل ومناقشة النتائج
 تمييد

 التساؤل األول.  عرض، تحميل ومناقشة نتائج  -1

 التساؤل الثاني. عرض، تحميل ومناقشة نتائج -2

 خالصة الفصل.
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 تمييد:

ؤؿ األوؿ وىذا بتحديد عوامل اؽبدر الًتبوي دبراكز لئلجابة على التساالدراسة سنتناوؿ يف ىذا الفصل اؼبخصص لتحليل نتائج 

ختبلؼ بُت عوامل اؽبدر الًتبوي التكوين اؼبهٍت باستعماؿ التحليل العاملي، وؿباولة اإلجابة على التساؤؿ الثاين وذلك ؼبعرفة اال

قليمي والتفاعل ى التكوين والتقسيم اإلكوين، مستو السن واعبنس، مبط التتبعا ؼبتغَت  دبؤسسات التكوين اؼبهٍت "الفردية واؼبؤسساتية"

 ."MANOVAاؼبتعدد "بينهم؛ باستعماؿ ربليل التباين 

 التساؤل األول: عرض، تحميل ومناقشة نتائج -1

 وجهة نظر المتربصين؟ من التربوي بمؤسسات التكوين المهني للهدر ما ىي أىم العوامل الفردية والمؤسساتية

 :دراسة األساسيةلم التحميل العاممي التحقق من شروط -1-1

 : يمصفوفة االرتباطات على الخصائص التي تجعلها قابلة للتحليل العامل التحقق من توفر  -

 :ساسيةلدراسة األا ؼبتغَتات( يبُت مصفوفة االرتباط 64جدوؿ رقم )

النظاـ  التكوين

 الداخلي

اؼبتعلقة 

 باؼبنهاج

اؼبتعلقة 

 باألستاذ

 املالعو  األسرية الثقافية النفسية اعبسدية

 األسرية 1.00 0.50 0.49 0.48 0.43 0.25 0.38 0.45

 الثقافية  1.00 0.57 0.40 0.39 0.31 0.39 0.48

 النفسية   1.00 0.48 0.47 0.38 0.39 0.50

 اعبسدية    1.00 0.50 0.37 0.36 0.41

 اؼبتعلقة باألستاذ     1.00 0.53 0.45 0.53

 اجاؼبتعلقة باؼبنه      1.00 0.36 0.43

 النظاـ الداخلي       1.00 0.60

 التكوين        1.00

 0.047القيمة اؼبطلقة للمصفوفة:                   
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جلها أكرب  االرتباط ( من مصفوفة64كما ىو مبلحظ فاف معامبلت االرتباط اؼبتواجدة يف النصف العلوي للجدوؿ رقم )

 (. 0.90( وكلها اقل من )0.30من )

(، 0.00001كرب من  )أ( وىو 0.047ؼبصفوفة االرتباط بلغ ) "Déterminantطلقة حملدد اؼبصفوفة "إف القيمة اؼب

نو ال توجد ارتباطات مرتفعة جدا، وعدـ وجود اعتماد خطي بُت اؼبتغَتات )تكرار واستنساخ اؼبعلومات اليت يشارؾ أوىذا يدؿ على 

نو ال توجد مشكلة أتفاع االرتباط اؼببالغ فيو بُت اؼبتغَتات، وىذا يعٍت هبا كل متغَت(، أي أف اؼبصفوفة ال تنطوي على مشكلة ار 

 ( 27، ص2012االزدواج اػبطي وهبذا ال كبتاج إذل حذؼ أي متغَت. )تيغزة، 

 : "bartlittsاختبار برتليت " -

 ":Bartlettو KMO( يبُت اختبار  "65جدوؿ رقم )

 قيمة االختبار االختبار

 KMO" .8871اختبار "

 ddl " 28برتليت "بار اخت

Sig 1.11 برتليت ختبارال 

( وىي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 0.00ختبار بارتليت ىي )ال  sig قيمة( نبلحظ أف 65من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

"، أي أف مصفوفة Singular matrix( وىذا يدؿ على أف مصفوفة معامبلت االرتباط ـبتلفة عن مصفوفة الوحدة "0.01)

 رتباطات تتوفر على اغبد األدىن من معامبلت االرتباط.اال

 :"KMOاختبار " -

وىو مقياس مبلئمة اؼبعاينة ويتم حسابو ؼبصفوفة االرتباط الكلية لتحديد مبلئمة التحليل العاملي، الذي كما إشارة عبد 

 (.19)ص( وفقا حملكات كيزر. 0.50( انو هبب أف ال يقل نسبتو عن )2011اغبميد ؿبمد العباسي )

( فهي قيمة جيدة باستعماؿ ؿبك كيزر، دبعٌت ذلك 0.5( وىو أعلى من )8870." )KMOولقد بلغت قيمة اختبار " 

 ف حجم العينة كايف إلجراء التحليل العاملي.أف ىذه النتيجة تعزز ثقتنا بإف
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 ":MSAاختبار " -

اط بُت كل متغَت باؼبتغَتات ألخرى يف مصفوفة " يدؿ على أف مستوى االرتبMSAإف مقياس كفاءة اؼبعاينة ؼبتغَت معُت "

( وفقا حملكات كيزر، وتظهر 0.50" لكل متغَت أعلى من )MSAاالرتباط كاؼ إلجراء التحليل العاملي، فيجب أف يكوف مقياس "

 األخرى." يف اػببليا القطرية يف اؼبستطيل السفلي للجدوؿ الذي يبُت مستوى ارتباط بُت كل متغَت باؼبتغَتات MSAقيم "

( 0.87( وكانت قيمتو ؿبصورة بُت )0.5" كلها ذباوزت القيمة اغبرجة )MSA( أف قيمة "66يبدو من اعبدوؿ رقم )

( وىي قيم جيدة جدا، فبا يدؿ على أف مستوى االرتباط بُت كل متغَت باؼبتغَتات األخرى يف مصفوفة االرتباط كاؼ إلجراء 0.91و)

 التحليل العاملي. 

 ":MSAيبُت قيمة " (66جدوؿ رقم )

النظاـ  التكوين

 الداخلي

اؼبتعلقة 

 باؼبنهاج

اؼبتعلقة 

 باألستاذ

 العوامل األسرية الثقافية النفسية اعبسدية

       0.90a األسرية 

      0.89a  الثقافية 

     0.89a   النفسية 

    0.91a    اعبسدية 

   0.88a      اؼبتعلقة

 باألستاذ

  0.87a      تعلقة باؼبنهاجاؼب 

 0.87a       النظاـ الداخلي 

0.873a        التكوين 

الرئيسية دوف غَتىا من الطرؽ األخرى عندما تكوف البيانات غَت معتدلة أي  تستعمل طريقة اؼبكونات األساسية أو -

 (Costello, 2005) توزيع البيانات غَت طبيعي 
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 التأكد من التوزيع الطبيعي للبيانات: -

 
( يبين توزيع الطبيعي للبيانات09رقم )شكل   

ف توزيع البيانات معتدؿ، ورغم أف الشكل يبُت أف التوزيع طبيعي ومعتدؿ لكن هبب إ( ف19كما ىو واضح يف الشكل رقم )

 التأكد باختبار معامل التفرطح وااللتواء.

 " ؼبعرفة توزيع الطبيعي للبيانات:Shapiro-Wilk( يبُت اختبار "67جدوؿ رقم )

 اختبار شابَتو ويك اختبار كوؼبوغوروؼ ظبَت نوؼ 

    sig قيمة العينة   sigقيمة  العينة

 0.00 728 0.00 728 اؽبدر الًتبوي

( وىو داؿ 0.00" بلغت )Shapiro-Wilk" ختبار شابَتو ويلكال sig( يبُت أف قيمة 67إف اعبدوؿ رقم )

 ؽبذا السبب استعملنا طريقة اؼبكونات األساسية.يعي وغَت معتدؿ. ، ىذا يعٍت أف التوزيع غَت طب(0.01عند ) إحصائيا
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 وترتيب العوامل: فحص مصفوفة التشبعات -

 يبُت مصفوفة تشبعات العوامل بعد التدوير للعينة األساسية:( 68جدوؿ رقم )

 قيم الشيوع المكونات

0. المؤسساتي 910 .0 514 

0. الفردي 894 .0 588 

0. شخصي 867 .0 621 

0. اجتماعي 844 .0 404 

0. تنظيمي 833 .0 577 

0. بيداغوجي 798 .0 422 

0. التكوين 789 .0 539 

0. نفسي 788 .0 622 

0. ثقافي 767 .0 713 

0. أستاذ 759 .0 752 

0. نظام داخلي 734 .0 798 

0. اسري 717 .0 636 

0. منهج 650 .0 695 

0. جسدي 635 .0 828 

 ب العوامل كانت النتائج كما يلي:تعماؿ التدوير اؼبائل يف ترتينبلحظ من خبلؿ مصفوفة التشبعات بعد التدوير باس
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 العامل األول: العوامل المؤسساتية: 

على اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت دبقدار تشبع  حيث أف العوامل اؼبؤسساتية تؤثر ىذا العامل ىو األكثر أنبية

 ( من التباين الكلي. %83 اؽبدر الًتبوي بنسبة )نو يسهم يف تفسَتأ( أي 0.83( أي بتباين قدره )0.910)

توصل فالعوامل اؼبؤسساتية ىي أكثر العوامل تأثَتا على اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت، وىذا يتوافق مع نتائج دراسة 

ي لدى تبلميذ الثانويات ( بوالية قسنطينة اليت كانت حوؿ "أسباب الفشل اؼبدرس1998وبطوطن ؿبمد الصاحل )إليها العايب رابح 

 يف الفشل اؼبدرسي ىي العوامل اؼبؤسساتية. تذة"، إذل إف أكثر العوامل أنبيةمن وجهة نظر األسا

 كما أف الدراسة  سبكنت من ترتيب العوامل اؼبؤسساتية حسب أنبيتها، وربصلنا على النتائج التالية:

التنظيمية، حيث أهنا تؤثر  على اؽبدر  ر الًتبوي ىي العواملكانت من بُت أكثر العوامل اؼبؤسساتية تأثَتا يف اؽبد    - أ

( أي انو يسهم يف تفسَت اؽبدر الًتبوي بنسبة 0.69( أي بتباين قدره )0.833الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت دبقدار تشبع )

 ( من التباين الكلي.  69%)

ين ىي أوؽبا حبيث أهنا تؤثر على اؽبدر الًتبوي دبؤسسات ومن بُت العوامل التنظيمية فقد كانت العوامل اؼبتعلقة بالتكو   -

( من التباين %62( أي انو يسهم يف تفسَت اؽبدر الًتبوي بنسبة )0.62( أي بتباين قدره )0.789التكوين اؼبهٍت دبقدار تشبع )

 الكلي. 

منصب تدريب داخل الورشات،  فظروؼ التكوين كاالرتفاع الكبَت لعدد للمًتبصُت، هبعل منو استحالة توفَت لكل مًتبص 

إضافة إذل ىذا فإف عدـ توفر أماكن مناسبة للقياـ بالًتبصات الناجحة واليت تسمح للمًتبصُت بتطبيق ما قاموا بدراستو يف اؼبراكز 

ا العجز يف واؼبعاىد، هبعل من الظروؼ اؼبتعلقة بالتكوين من أىم العوامل اليت تؤدي للهدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت، وكذ

ي عدراسة سامىذا ما أشارت إليو إمكانية التكوين التطبيقي خاصة داخل أوساط سوؽ العمل من مصانع ومصاحل خدماتية ـبتلفة، و 

نو من بُت األسباب اليت تؤدي لعدـ ربقيق الكفاءة اؼبهنية دبؤسسات التكوين اؼبهٍت والتمهُت "اؽبدر أ( حيث أكد 2011توفيق )

 (143-127)ص صَ  .التكوين يف الورشات الكيفي" ىي ظروؼ
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 النمط هبذا االلتحاؽ يف الراغبُت من األعداد الكبَتة مواجهة وضرورة التمهُت عملية التكوين عن طريق حداثة وكما أف

 عديدة منها:  مشاكل بروز إذل أدى العملية، ىذه بأنبية اإلنتاجية الوحدات مسؤورل بعض وعي التكويٍت، وعدـ

 التمهُت. لعملية البلزمة نبيةاأل إعطاء عدـ -

 .اؼبمتهنُت بتكوين يقوموف الذين اؼبهرة للعماؿ الًتبوية الكفاءة عدـ -

 .مثل والتنظيف كاغبراسة التكوين، ؼبوضوع بصلة سبت ال عمليات يف اؼبمتهنُت بعض استغبلؿ -

 .اؼبختلفة التخصصات إذل اؼبمتهنُت لتوجيو علمية طرائق إتباع عدـ -

 .التمهُت طريق عن تكوين يف الراغبُت كل رغبات يةتلب إمكانية عدـ -

أضف إذل ذلك فاف اؼبؤسسات واغبرفيُت عموما ال يروف يف اؼبتمهنُت غَت يد عاملة قليلة التكلفة أو ؾبانية، وىكذا فقد 

ين اؼبهٍت والتمهُت ابتعدت صيغة التكوين ىذه عن غايتها األصلية. وىذا ورغما اعبهود اؼببذولة والتجديد اغباصل يف قطاع التكو 

رغم أف التكوين عن طريق خبلؿ السنوات األخَتة، فاف التكوين اؼبهٍت عن طريق التمهُت ال يزاؿ يعاين نقصا يف التأطَت والتنظيم، ف

 وال عادة، أنبيتو تدرؾ ال التكوين، من النمط هبذا اؼبكلفة اؼبؤسسات أف إال اؼبهٍت، الوسط يف العي  فرصة للمتدرب يتيحالتمهُت 

لو، وىذا يؤثر على حالة اؼبًتبص النفسية ويشعره بالتذمر وعدـ الثقة  الضرورية البيداغوجية بالثقافة األنبية، وال تسنده من حقو سبنحو

العمل وبتكر إذا دل يكن يتعلم الكثَت وصاحب  بنفسو وبالتكوين الذي يقـو بو، ويعتربه غَت ؾبدي وليس يف حاجة إليو، خصوصا

 يبكنو منها، فينسحب من التكوين.  اغبرفة وال

 والتخصصات الفروع ىو وجود اؼببلحظ لكن األخَتة، السنوات يف التمهُت تشجيع كبو اذباىا ىناؾ أف من كما أف بالرغم

 ئلوسا إذل وبتاج الذي للفرع التمهُت يوجو أف يفًتض وكاف التمهُت،  أو اإلقامي اؼبهٍت بالتكوين األمر تعلق سواء أيضا، نفسها

 وغَتىا، اإلدارة احملاسبة، مثل اإلقامي اؼبهٍت األخر للتكوين التخصصات وتوجو الصناعة، فرع زبصصات مثل تعقيدا أكثر تكوينية

 عديدة ألسباب العبلقة بنوعية التخصص، ذات اؼبؤسسات يف مهٍت بتدريب يتبع ال اغباالت من كثَت يف التمهُت أف عن فضبل

 التأطَت. نقص االستقباؿ، ظروؼ الصناعي، كضعف النسيج

وقد احتلت العوامل اؼبتعلقة بالنظاـ الداخلي اؼبرتبة الثانية بُت العوامل التنظيمية، حبيث  أهنا تؤثر  على اؽبدر الًتبوي  -

 نم( %54نو يسهم يف تفسَت اؽبدر الًتبوي بنسبة )أ( أي 0.54( أي بتباين قدره )0.734دبؤسسات التكوين اؼبهٍت دبقدار تشبع )

 التباين الكلي. 
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نو يؤدي إذل تذمر اؼبًتبصُت أيف بعض األحياف على ظاىرة اؽبدر الًتبوي، حيث إف للنظاـ الداخلي للمؤسسة وصرامتو اثر 

ف مرحلة إوسبردىم، وىذا قد يدفعهم للتخلي عن التكوين، وخصوصا أف اغلب اؼبًتبصُت ىم يف مرحلة اؼبراىقة، وكما ىو معلـو ف

ويأخذ شكل انتهاؾ القواعد "أي نشاط غَت قانوين"، فغالًبا ما يأخذ التمرد يف سن  أصعب اؼبراحل تتميز بالتمرد اؼبراىقة من بُت

وىذا التمرد قد  اؼبراىقة شكبًل من أشكاؿ انتهاؾ اؼبعايَت االجتماعية، ويصبح التمرد يف سن اؼبراىقة يف ثقافة اؼبراىقُت أمرًا شائًعا،

 .تكوين، ودوف أف يشعر خبطورة اؼبوقف أو بأنو يضر بنفسو ومستقبلويؤدي بو إذل التخلي عن ال

وىذا ما أكدتو العينة حيث ذكرت أف نظاـ مؤسسات التكوين اؼبهٍت يساىم يف ظهور روح التمرد السليب اؽبداـ عند اؼبراىق، 

ال ينسجم مع الظرؼ الواقع لو، فيساؽ دبا فيها من نظاـ وطريقة تعامل معقد يلمس فيو اؼبًتبص التجاوز على شخصيتو وطموحو، أو 

 هبذه األسباب وغَتىا إذل ربدي النظاـ داخل مؤسسة التكوين اؼبهٍت، وإحداث اؼبشاكل فًتؾ التكوين.

ويتوافق ىذا مع ما توصل إليو ؿبمد ارزقي ف للنظاـ الداخلي للمؤسسة دور يف ترؾ اؼبًتبص للتكوين، إإذا ومن خبلؿ ىذا ف

نو ينبغي إذا أردنا معاعبة ظاىرة اؽبدر، هبب الرجوع إذل دراسة عواملها واليت ترجع إذل عدة أاستو، حبيث يقوؿ ( يف در 1991بركاف )

 عوامل من أنبها صرامة النظاـ داخل اؼبؤسسة، والذي يتمثل يف سلوؾ اإلدارة داخل اؼبؤسسة. 

عن منصب  يم العارل، وخاصة أولئك الذين يبحثوفاالىتماـ اؼبتزايد للسلطات العمومية حباملي شهادة التعلومن جهة أخرى ف

عمل ألوؿ مرة على حساب الشهادات األخر، وال سيما حاملي شهادات التكوين اؼبهٍت، ما يفسر ضعف ىذه األجهزة يف 

ُت "، فإف ما يًتاوح بcerpeqاؼبهٍت والكفاءات "التكوين  استقطاب ىذه الفئة، فبحسب ربقيق ؼبركز الدراسات واألحباث حوؿ

اؼبهٍت يتم إدماجهم يف سوؽ العمل. فباإلضافة إذل ضعف الطلب على التكوين اؼبهٍت يف  فقط من خرهبي التكوين  %20و 10%

 (Berkane, 2006, p07). العمل، ىناؾ عدـ قدرة ىذه الربامج على إدماج ىذه الفئة سوؽ

 التكوين يعاين توفَته، حيث يصعب ما وىو تكوين،لل متطورة وأجهزة وسائل إذل وبتاج سريع، تكنولوجي تطور ىناؾكما أف 

 التكوين، موارد تقل حُت يف العامة، الًتبية إذل موجو االىتماـ جل أف منها، إذ اؼبتوفر استغبلؿ وسوء لو اؼبسخرة اإلمكانيات قلة من

 .اؼبستوى رفيعة والتكنولوجية التقنية اؼبهارات يف مرتفعة، جد اؼبهٍت التكوين أف تكلفة خاصة
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حيث أهنا تؤثر على اؽبدر الًتبوي دبؤسسات أما العوامل البيداغوجية فقد احتلت اؼبرتبة الثانية بُت العوامل اؼبؤسساتية  - ب

من التباين  %)64(نو يسهم يف تفسَت اؽبدر الًتبوي بنسبة أ( أي 0.64( أي بتباين قدره )0.798التكوين اؼبهٍت دبقدار تشبع )

  الكلي. 

على اؽبدر الًتبوي دبؤسسات  باألستاذ قد احتلت اؼبرتبة األوذل يف العوامل البيداغوجية حبيث  أهنا تؤثر فالعوامل اؼبتعلقة -

من التباين  %)58(نو يسهم يف تفسَت اؽبدر الًتبوي بنسبة أ( أي 0.58( أي بتباين قدره )0.759التكوين اؼبهٍت دبقدار تشبع )

 الكلي.

مع التكوين وحبو للمادة اؼبدرسة أو العكس، فسوء العبلقة بُت اؼبًتبص واألستاذ  إف لؤلستاذ دور كبَت يف تكيف اؼبًتبص

بسبب معاملتو وعدـ معرفتو بسيكولوجية اؼبًتبصُت اؼبراىقُت وخصائصهم اعبسمية والعقلية وسلوكهم االجتماعي، فيسيء فهمهم 

ة، فعدـ مراعاة قدرات اؼبًتبص من طرؼ األستاذ، تؤدي إذل  ويلجأ إذل االستهزاء واإلىانة اؼبستمرة وتثبيط اؽبمة واؼبقارنة اػباطئ

إحساسو اؼبًتبص ضعيف اؼبستوى بأنو غَت معٌت دبا يقدمو األستاذ ويقتنع بأنو لن يصل يوما إذل فهم ما يقدـ لو فيفضل اؽبروب من 

 .تارل يًتاجع أدائو ويزداد سبرده على اؼبؤسسةنو لن يفهمها يوما ما وبالأاؼبؤسسة ألنو يكوف عاجزا عن مبلحقة باقي اؼبًتبصُت ويقتنع 

فاألستاذ شديد القسوة أو اؼبتسلط، وسوء اؼبعاملة منو ذبعل الفرد ىباؼ ويتمرد وال يعرب عما يف نفسو ويضعف مستواه وقد 

 ينسحب من التكوين للتخلص من ىذه الضغوطات.

 يف التزود بأساتذة ذوي كفاءة، واالستعانة خبرجي اعبامعة بإضافة إذل ىذا فإف مؤسسات التكوين اؼبهٍت تواجو صعوبات بالغة

دل وبل اؼبشكلة، الف طبيعة التكوين يف اعبامعة ال يتماشى وطبيعة اؼبهٍت اؼبوجود يف اؼبؤسسات التكوينية، وىذا ما أكدتو دراسة صاحل 

 منطق الطلب.( اليت كاف عنواهنا "التكوين اؼبهٍت بُت خصوصية العرض و 2009صاغبي وأماؿ شوتري )

أما العوامل اؼبتعلقة باؼبنهاج فقد احتلت اؼبرتبة الثانية يف العوامل البيداغوجية، حيث  أهنا تؤثر على اؽبدر الًتبوي دبؤسسات 

من التباين %) 42(نو يسهم يف تفسَت اؽبدر الًتبوي بنسبة  أ( أي 0.42( أي بتباين قدره )0.650التكوين اؼبهٍت دبقدار تشبع )

 الكلي. 
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التكوين اؼبهٍت يبتاز حسب ما يبدو يف ىذه اؼبؤسسات بالطابع اؼبدرسي، أي أنو يتم وفق فًتات تكوين طويلة يسودىا إف 

اعبانب النظري وىذا بالنسبة للنمط االقامي، فبا يتناقض سباما مع حقيقة األىداؼ التعليمية اػباصة بالتكوين اؼبهٍت واليت تكتسي 

 .الدرجة األوذلالطابع التطبيقي والعملي ب

 ما يقبل أف عليو الذي اؼبعارؼ، الستقباؿ وعاء إذل ربوؿ أنو "االقامي"، التكوين مبط من النوع ىذا يف اؼبًتبصوف صرح كما

عدـ مسايرة بعض إضافة إذل  الدراسة، ورببيب التشويق لعنصر تاـ غياب مع اؼبعرفة يبتلك من الوحيد ىو الذي األستاذ من يتلقاه

 .اغباصلة يف العادل تعليمية اؼبوجودة يف التعليم والتكوين اؼبهنيُت للتطورات العلمية والتكنولوجيةاؼبناىج ال

 والسنوية الفصلية الكتابية االختبارات على ويعتمد الدراسي العاـ طيلة اليومية وأنشطتو اؼبًتبص قدرات عن األستاذ يغفل كما

 فبا اغباسم ىو السنوي االختبار بأف يرى حيث اغبصص، داخل بالتكوين مهتم غَت ويصبح اإلقباز يف يتقاعس اؼبًتبص هبعل فبا

 والغ  االحتياؿ أساليب إذل فيلجأ كايف  غَت الوقت فيجد الفصلية، أو السنوية االمتحانات قبل قليلة أياـ فقط بالدراسة يهتم هبعلو

 قدراتو. وعلى الدراسية نتائجو على سلبا ينعكس فبا

لدراسة أف للتوجيو دورا يف اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت، حيث أننا  قبد سوء التوجيو يعترب من كما نذكر يف ىذه ا

بعنواف مشكلة الفاقد الًتبوي   (1999)بُت األسباب اليت تؤدي إذل اؽبدر وىذا يتوافق مع دراسة توصل إليها إبراىيم داوود الداوود

 (04ي إذل الفشل وإذل اؽبدر الًتبوي. )صف التوجيو يؤدأأسباهبا وطرؽ عبلجها، ب

بأنو ىناؾ ؾبموعة من الصعوبات الدراسية تنتج عن التوجيو الصحيح،  J .L. Lang ( "1996)ويف نفس السياؽ يقوؿ "

ليت يكوف حيث إف توجيو اؼبتعلم أو اؼبًتبص إذل زبصص ال يتماشى مع إمكانياتو وميولو ورغباتو، يفوؽ تأثره بكثَت من تأثَت العوامل ا

 (p85)سببها جسمية أو نفسية. 

إف ضعف نشاطات التوجيو يف مؤسسات التكوين اؼبهٍت وعدـ ارتقاءىا إذل مستوى الفعالية اؼبطلوبة، إذ رغم إنشاء أماكن 

وؿ استقباؿ واإلعبلـ والتوجيو على مستوى مراكز التكوين اؼبهٍت، إال أف نشاطاهتا تبدو سطحية وتنحصر يف بعض اؼبعلومات ح

اؼبناصب  التخصصات اؼبتوفرة، شروط التسجيل، تاريخ اؼبسابقة واليت على أساس نتائجها يقـو اؼبسؤولوف بتوزيع اؼبًتبصُت على عدد

نو يوجد يف بعض ىذه اؼبؤسسات أخصائيُت نفسانيُت تقنيُت يعملوف ربت إشراؼ مستشاري التوجيو اؼبهٍت أالبيداغوجية، مع العلم 
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المتحانات وتقييم القدرات، لكن يبدو عمل ىؤالء اؼبختصُت بعيد عن مفهـو التوجيو البيداغوجي. حبيث على مستوى مؤسسات ا

تظهر العبلقة بُت اؼبختص يف التوجيو واؼبًتبص أكثر إدارية، وقد تدفع ىذه الظروؼ الكثَت من اؼبًتبصُت إذل مغادرة التكوين يف أية 

 إىدار الطاقات البشرية واالستثمارات اؼبخصصة ؽبذا القطاع.  غبظة لسبب أو آلخر، والذي يؤدي بدوره إذل 

أف ضعف نشاط التوجيو يف مؤسسات ذل ( حيث أهنا توصلت إ2012وىذا كلو قد أكدتو دراسة ترزولت عمروين حورية )

صُت لتمكينهم من إبراز التكوين اؼبهٍت يؤدي إذل البفاض الدافعية لدى اؼبًتبصُت، وىذا يستدعي ضرورة التكفل البيداغوجي باؼبًتب

 ي إذل التقليل من اؽبدر الًتبوي.سلوكات دافعية تعمل على إثارهتم كبو بناء وربقيق أىدافهم والسع

  العوامل الفردية: العامل الثاني:

ؼبًتبصُت ٍت حسب القد احتلت العوامل الفردية اؼبرتبة الثانية يف العوامل اليت تؤدي إذل اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبه

( من %80(نو يسهم يف تفسَت اؽبدر الًتبوي بنسبة أ( أي 0.80( أي بتباين قدره )0.894نو يؤثر عليها دبقدار تشبع )أحيث 

 التباين الكلي.

يف العوامل الفردية يف تفسَت اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت الفردية  فاحتلت العوامل الشخصية اؼبرتبة األوذل - أ

( من  %75نو يسهم يف تفسَت اؽبدر الًتبوي بنسبة )أ( أي 0.75( أي بتباين قدره )867.0تؤثر عليها  دبقدار تشبع )حبيث أهنا 

 التباين الكلي.

( بعنواف 1999فالعوامل الشخصية من بُت أىم العوامل اليت تؤثر يف التسرب أو الرسوب، كما أثبتت دراسة إبراىيم داوود )

اهبا وطرؽ عبلجها"،  أف العوامل النفسية احتلت اؼبرتبة األوذل، تليها العوامل االقتصادية مث العوامل "مشكلة الفاقد الًتبوي أسب

 .االجتماعية فالعوامل الًتبوية

وقد احتلت العوامل النفسية اؼبرتبة األوذل بُت العوامل الشخصية، حبيث  أهنا تؤثر على اؽبدر الًتبوي دبؤسسات    -

( من التباين %62نو يسهم يف تفسَت اؽبدر الًتبوي بنسبة  )أ( أي 0.62( أي بتباين قدره )0.788شبع )التكوين اؼبهٍت دبقدار ت

 الكلي. 
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 .Bإف الصحة النفسية ؽبا دور كبَت أيضا يف مستوى ربصيل اؼبًتبص إما بالسلب أو باإلهباب، فقد توصل كل من وينر "

Weiner "" وبوتيبافP.A. Potepan"   ؿ "السمات الشخصية وردود األفعاؿ الوجدانية ذباه االمتحانات من خبلؿ دراسة حو

قل ربصيبل وذوي مستوى منخفض، واقل دافعية للتحصيل ألدى الطبلب اؼبتميزين والراسبُت يف اعبامعة" إذل أف الطبلب األكثر قلقا 

 (144ص ،1990وأكثر ـبافة ذباه االمتحاف النهائي والعكس بالنسبة للطبلب األقل قلقا. )مدحت، 

ضعف الدافعية والرغبة يف التكوين عند العديد من اؼبًتبصُت يف االختصاصات اؼبهنية اؼبختلفة بسبب سوء يف عملية التوجيو ف

الشعور باإلحباط عند العديد من اؼبًتبصُت بسبب سوء تقديرىم للتعليم األولية واختيار االختصاص اؼبناسب ؼبيوؽبم وقدراهتم، كما أف 

 هنيُت قد يؤدي باؼبًتبص للتخلي عن التكوين هنائيا.والتكوين اؼب

أف عدـ توفر مقررات على مستوى مراكز ومعاىد التعليم والتكوين اؼبهنيُت تعمل على تنمية السمات النفسية الضرورية كما 

ؤولية والتحلي بالصدؽ واإلخبلص عند اؼبًتبصُت واليت يعتربىا األساتذة ظبات أساسية بالنسبة للمهٍت كاالستقبللية؛ اؼببادرة؛ روح اؼبس

العلمي  واألمانة أثناء الًتبصات وحُت اؼبمارسة الفعلية للمهنة، مث الدقة والًتكيز والتنظيم يف العمليات اؼبهنية اؼبختلفة، اكتساب التفكَت

على التعامل مع الناس والزبائن والتحليلي يف االختصاص اؼبتبع، اؼبيل إذل فهم تفاصيل اؼبهنة واالختصاص فهما جيدا ومقنعا، القدرة 

بذكاء وصرب مهما كانت طباعهم وحالتهم النفسية وأعمارىم أثناء فبارسة اؼبهنة، القدرة على تسيَت العبلقات البشرية بُت العماؿ يف 

انة سر اختصاص مسَت أشغاؿ البناء، احًتاـ شروط األمن واغبماية اؼبتعلقة باألشخاص والتجهيزات يف كل مهنة واختصاص، صي

العائبلت يف حالة قياـ اؼبهٍت بأشغاؿ داخل منازؿ اؼبواطنُت، اكتساب قدرات اتصالية يف اؼبؤسسات أثناء تأدية اؼبهاـ اؼبهنية، تنمية 

الثقة بالنفس، اؽبدوء والشجاعة أثناء فبارسة اؼبهنة، الرغبة يف االطبلع على مستجدات االختصاص، والسعي للمحافظة على العتاد 

( حيث قاـ  دبقاببلت مع "قادة الفرؽ" على مستوى بعض 2011بذير اؼبواد األولية اؼبختلفة، وىذا ما توصل سامعي توفيق )وعدـ ت

الشركات اليت وظفت خرهبي قطاع التكوين اؼبهٍت، ومنها سونلغاز، الشركة الوطنية للببلستيك واؼبطاط، الربيد واؼبواصبلت، وأكد أنبية 

 ا التأثَت الكبَت على ربصيل وكفاءة اؼبًتبص يف مؤسسات التكوين اؼبهٍت.السمات النفسية اليت ؽب

" أكدت ذلك من خبلؿ دراسة قامت هبا يف جامعة كليفورنيا حوؿ ظبات L. Onoda" كما أف الباحثة لورانس اونودا

يمُت يف أمريكا الشمالية، فقد الشخصية واالذباىات كبو التحصيل لذوي التحصيل العارل واؼبنخفض لدى عينات من اليابانيُت اؼبق

توصلت إذل أف دوي التحصيل العارل بصفة عامة لديهم ظبات شخصية موجبة عن ذوي التحصيل اؼبنخفض، حيث اظهروا قدرا كبَتا 
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، 1990من التحكم الذايت والتحصيل والسيطرة والقدرة على التحمل واالستمرار والدافعية واالندماج والثقة بالنفس. )مدحت، 

 (146ص

هبعل الواحد منهم يشعر  مث إف اؼبشكلة الرئيسية لدى اؼبًتبصُت اؼبتأخرين دراسيا تكمن يف شعورىم باالفتقار إذل النجاح ما

بعدـ الثقة يف نفسو ويف اؼبؤسسة التكوينية، وينتابو الشعور باػبوؼ وعدـ التقبل والتقدير ويصيبو اإلحباط، ما يشغلو عن الًتكيز 

 فعو إذل كره األستاذ ومادة اليت يدرسها، فيصبح يتغيب وقد ينسحب يف هناية األمر.واالستيعاب بل ويد

أما العوامل اعبسدية فقد احتلت اؼبرتبة الثانية يف العوامل الشخصية، حيث أهنا تؤثر على اؽبدر الًتبوي دبؤسسات   -

( من التباين %40تفسَت اؽبدر الًتبوي بنسبة )نو يسهم يف أ( أي 0.40( أي بتباين قدره )0.635التكوين اؼبهٍت دبقدار تشبع )

 الكلي.

إف عامل الصحة اعبسدية قد يكوف عامبل مهما وؿبفزا، وقد يكوف عامبل مثبطا للمًتبص، فمن خبلؿ دراستنا الحظنا أف 

 نقص. األمراض اؼبزمنة والعاىات أو اإلعاقات تشعر اؼبًتبص بالنقص، فيحاوؿ أف يتفوؽ يف الدراسة حىت يعوض ذلك ال

لكن قد يكوف ىذا عامبل مثبطا للمًتبص، فقد يعيقو اؼبرض أو اإلعاقة أو قصور يف النظر أو السمع أو ما إذل ذلك، عن 

مواصلة التكوين والًتبص، فقد توصل عبد الرضباف بن سليماف الطريري من خبلؿ دراسة لو بعنواف "قضايا التعليم والتعلم" بأنو من 

ربصيل اؼبتعلم العلمي األسباب الصحية، واليت سبنع اؼبتعلم من االستمرار يف الدراسة، فينشغل يف اغبالة أىم العوامل اليت تعرقل 

 (.02الصحية اليت يعاين منها، وىذا يلهيو ويصرفو عن التعليم )ص

ات التكوين اؼبهٍت، أما العوامل االجتماعية فكانت ربتل اؼبرتبة الثانية بُت العوامل الفردية يف تفسَت اؽبدر الًتبوي دبؤسس - ب

( من %71نو يسهم يف تفسَت اؽبدر الًتبوي بنسبة )أ( أي 0.71( أي بتباين قدره )0.844حبيث أهنا تؤثر عليها  دبقدار تشبع )

 التباين الكلي.

( بعنواف "مشكلة 2001فللعوامل االجتماعية دور واضح يف اؽبدر الًتبوي وىذا ما أكدتو دراسة ىادية ؿبمد أبو كليلة )

االىدر الًتبوي" وقد ىدفت الدراسة إذل الكشف عن حجم اؽبدر الًتبوي يف بعض الدوؿ العربية، وقد توصلت الدراسة إذل أف أىم 

 العوامل اؼبؤدية للهدر الًتبوي ىي العوامل االجتماعية.
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اؽبدر الًتبوي دبؤسسات وقد احتلت العوامل الثقافية اؼبرتبة األوذل بُت العوامل االجتماعية، حبيث  أهنا تؤثر  على   -

( من التباين %59( أي انو يسهم يف تفسَت اؽبدر الًتبوي بنسبة )0.59( أي بتباين قدره )0.767التكوين اؼبهٍت دبقدار تشبع )

 الكلي. 

وإعداد إف عدـ وعي األسر واجملتمع ككل للهدؼ األظبى والنبيل من التعليم وطلب العلم كوسيلة للثقافة والتنوير والتقدـ العاـ 

للمستقبل، وحصرىا للتعليم يف غاية مادية حبتة، فتظهر رغبة الفرد يف البحث عن فائدة سريعة، وربح عاجل، وىو يرى أف  الن ء

 ف ومهمشوف ويعيشوف الفقر واإلىانة.و اإلطارات واؼبثقفُت مقصو 

وهتن الصغار واؼبساعدة يف أعماؿ اؼبنزؿ، فاؼبًتبصات اؼبتسربات من مؤسسات التكوين اؼبهٍت، يعتنُت بأفراد األسرة وخاصة إخ

وهبذا ذبرب بعض األسرة أبناءىا سواء الذكور منهم أو اإلناث على ترؾ دراستهم، وغالبًا ما ذبرب الذكور للعمل يف سوؽ العمل، 

 واإلناث يف اؼبكوث يف البيت لعدـ اىتماـ األسرة بتعليم البنت.

نو اختيار سليب ال قيمة لو من الناحية أيفعلوا، يقوموف بو ؾبربين وىم يضنوف  كما أف عزوؼ الشباب عن التكوين اؼبهٍت وإف

، االجتماعية والنفسية، فبا ولد شعور بالرفض واالزدراء ذباه التكوين اؼبهٍت، وال يتجو إليو الكثَتين إال كرىا بعد أف تسد كل األبواب

، عنواف "التكوين اؼبهٍت بُت خصوصية العرض ومنطق الطلب"( بدراسة  ربت 2009صاحل صاغبي واماؿ شوتري )وىذا ما ذكره 

 نو أكد على نظرة اجملتمع الدونية للتكوين اؼبهٍت ومدى تأثَتىا على نفسية اؼبًتبص.أحيث 

 بعض ترى حيث الفتات، سبدرس حوؿ اػباطئة اؼبعتقدات بعض سيادة إذل ترجع اإلناث بُت الًتبوي اؽبدر ظاىرة أف والواضح

 حبياة ؽبا كفيل  وىذا اؼبنطقة يف اؼبمارسة األنشطة وبعض اؼبنزلية األعماؿ تتعلم أف هبب البنت أف عامة، بصفة العائبلت أو األمهات

 من اؼببكر الزواج يعترب كما  الصحراوية، األسرة لبعض الثقايف اؼبستوى حسب ثانوي، شيء فهي التكوين أو الدراسة أما ناجحة زوجية

 األوذل. مراحلها عند وتكوينها الفتاة مسَتة توقف اليت األسباب

( من خبلؿ دراسة ربليلية نفسية 1976وآخروف ) "Clemenceوتتماشى ىذه النتائج مع ما توصل إليو كليمونس "

اجتماعية لعملية االلتحاؽ بالتمهُت حسب ما ىي مدركة من طرؼ متمهنُت يف مراكز التكوين اؼبهٍت بسويسرا، حيث أف األفراد 

بعوف زبصصات ذات مكانة اجتماعية ومهنية معتربة كالتخصصات ذات الطابع التقٍت، وىم يسَتوف ويسعوف  إذل ربقيق الذين يتا
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مشروعهم اؼبهٍت عكس ىذا فاف اؼبتمهنُت الذين يلتحقوف دبراكز التكوين اؼبهٍت ويتابعوف زبصصات ذات اعتبار اجتماعي منخفض،  

  (162، ص2012كتخصص البناء واؼبيكانيك. )ترزولت، 

نو مبلذا للفاشلُت يف الدراسة، وإف العمل يف اغبرؼ اليدوية نرتبط بالتعب ووسخ أإف التكوين اؼبهٍت ينظر إليو اجملتمع على 

اؽبنداـ وظروؼ العمل الرديئة، وىو اقل مكانة وأنبية، يف حُت أف األعماؿ اؼبفضلة يف اجملتمع ىي األعماؿ والوظائف اؼبكتبية أو 

 اليت يتميز شاغلوىا بنظافة اؽبنداـ وبالعمل الفكري.التعليمية، 

كما أف اؼبًتبصوف الذين يتجهوف للتكوين اؼبهٍت ىم الفاشلوف يف اؼبنظومة الًتبوية اؼبتسربوف منها، وىو ما هبعل التكوين اؼبهٍت 

م ال يفكروف بإغباؽ أبنائهم باؼبؤسسات مقرونا بالفشل، وىذا ما ينقص من قيمة اؼبًتبص االجتماعية، ؽبذا قبد أف التبلميذ وأولياءى

 التكوينية إال عند فشلهم يف مسارىم الًتبوي العادي.

إف ارتباط قطاع التكوين اؼبهٍت بالفاشلُت يف الدراسة، وخاصة الذين دل يتمكنوا من االلتحاؽ بالتعليم الثانوي، أدى إذل إعطاء 

 صورة سيئة ؽبذا القطاع.  

تماـ األولياء بالتكوين اؼبهٍت، نتيجة سهولة اغبصوؿ على مناصب شغل، سواء يف القطاع مع ذلك يبكن اؼببلحظ أف اى

العمومي أو القطاع اػباص، أو القطاع اغبريف، من خبلؿ مبادرات إنشاء مؤسسات صغَتة خاصة، مع تشجيع الدولة على ذلك من 

اؼبهارة والكفاءة يف ؾباؿ موارد لبلستثمار فيها، وتشكل خبلؿ القروض اليت سبنحها للشباب العاطل شريط اغبصوؿ على شهادة تثبت 

اؼبشروعات الصغَتة العصب الرئيسي القتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية حيث تتميز بقدرهتا العالية على توفَت فرص العمل، كما 

ة منخفضة نسبيا لبدء النشاط فيها، كذلك أهنا وسيلة لتحفيز التشغيل الذايت والعمل اػباص فضبل عن أهنا ربتاج إذل تكلفة رأظبالي

تتميز ىذه اؼبشروعات بقدرهتا على توظيف العماؿ نصف اؼبهرة وغَت اؼبهرة، كما أهنا تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات 

ة دخل الفرد. فتعترب واؼبهارات، كذلك البفاض نسبة اؼبخاطرة فيو، كما تساىم ىذه اؼبشروعات يف ربسُت اإلنتاجية وتوليد وزياد

اؼبنشآت الصغَتة واؼبتوسطة حجر الزاوية يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، ويعود ذلك ؼبردودىا االقتصادي اإلهبايب على 

 االقتصاد الوطٍت واالجتماعي من حيث دورىا الرائد يف توفَت فرص عمل جديدة.

 قادر وغَت مؤىل غَت بأنو التكوين ومعاىد مراكز تقدمو الذي العرض إذل تنظر األخرى ىي االقتصادية اؼبؤسسات زالت وما

 السوؽ، فالتكوين متطلبات خارج وبدث أنو ذلك اؼبرحلة، تشهدىا اليت واالجتماعية االقتصادية التحوالت إيقاعات مع التكيف على
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 بولوج لو ودل يسمح التكوين، من الدنيا وياتاؼبست رئيسي بشكل يوفر زاؿ ( ما2009اؼبهٍت كما ذكر صاحل صاغبي وأماؿ شوتري )

 البكالوريا إدخاؿ منها والتعليم، والتكوين للًتبية الكلي النظاـ على أدخلت اليت اإلصبلحات من الرغم على العليا، التكوين مستويات

 (65)ص .التغيَت حقيقية يف إرادة وجود إذل إهبابيا مؤشرا كاف والذي (،2002اؼبهنية سنة )

تلت العوامل األسرية اؼبرتبة الثانية بُت العوامل االجتماعية، حبيث  أهنا تؤثر  على اؽبدر الًتبوي دبؤسسات وقد اح -

( من التباين %51نو يسهم يف تفسَت اؽبدر الًتبوي بنسبة )أ( أي 0.51( أي بتباين قدره )0.717التكوين اؼبهٍت دبقدار تشبع )

 الكلي. 

ية التأثَت البالغ على نتائج اؼبًتبص وعلى تكوينو ومثاؿ على ذلك مدى اىتماـ الوالدين كما ىو معروؼ فإف للعوامل األسر 

" من خبلؿ دراسة قاـ هبا إذل إف اػبلفية األسرية N.G.Garlandكبو التحصيل العملي البنهم اؼبًتبص فقد توصل جارالند "

، 1990اؼبًتبص ورغبتو يف مواصلة التكوين. )مدحت،  والقيم الوالدية وعوامل تأثَت الوالدين ؽبا حثيث األثر على التحصيل

 ( 120ص

فغالبا ما يكوف اؼبًتبص ضحية البيئة األسرية، إما أف تكوف قد خلقت لو اؼبشكبلت أو أسهمت يف خلقها وتنميتها، مث أف  

بية فتعوؽ مبوه العقلي وتطوره عن العوامل اعبسمية والنفسية، وقد تنمِّي عنده بتصرفاهتا االستعدادات السل األسرة ىي اؼبسؤولة

   اؼبعريف.

كما إف إنباؿ األسرة وغفلتها عن توفَت اغباجات العضوية األساسية، كسوء التغذية مثبل يؤدي إذل اؽبزاؿ وتأخر النمو    

ما وجفاؤنبا وتسلطهما، واػبموؿ، وقلة النـو تؤدي إذل االنفعاؿ الزائد، وعدـ الًتكيز يف الدراسة والعدوانية، للمعاملة الوالدية كقسوهت

أو اختبلفهما أو غياب احدنبا عن األسرة بسبب الطبلؽ أو اؽبجر أو الوفاة أو االنشغاؿ بالعمل أو باألصدقاء أو اكبرافات عاداهتما 

ذ وعدـ السلوكية السيئة ىي أمور تعود على مبو األبناء بالضرر، وقد تؤدي إذل خلل يف سلوكات اؼبًتبص، فتجعل الطفل يشعر بالنب

 التقبل وفقداف الثقة.

وقبد أف ىذا العامل لو تأثَت كبَت إذا كاف والد اؼبًتبص انفصل عن والدتو وكاف اؼبًتبص ىو االبن األكرب وتقع عليو مسؤولية 

 إعالة عائلتو، فاف ىذا يؤدي باؼبًتبص إذل إنباؿ دراستو، وتركها يف غالب األحياف.
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بسبب الطبلؽ أو الوفاة وما ينجم عنو من مشاكل واضطرابات نفسية أو عقلية ذبرب واألىم من كل ىذا فاف تفكك األسرة 

الطفل على ترؾ مقاعد الدراسة، فاعبو األسري اؼبشحوف باالضطرابات واؼبشاكل سواء بُت الوالدين أو بُت اإلخوة أو بُت الطفل وأحد 

سبزيق األبناء نفسيًا  فيتشتت تفكَته ويلجأ إذل اؽبروب من  الوالدين، خاصة اػببلفات الشديدة اليت يصعب حلها واليت تؤدي إذل

 مقاعد الدراسة يف أخر اؼبطاؼ.

وأيضا فأف اغبالة اؼبادية تأثر سلبا على قباح الطبلب واؼبًتبصُت، ولكن بشكل غَت مباشر على ربصيلهم العلمي، حبيث أف 

ف أركها، حبيث يذكر جودت عزت عطوي باالىتماـ بالدراسة أو تاؼبًتبص الذي يعي  حالة مادية عويصة فانو يضطر قسريا إذل عدـ 

من أىم أسباب إنباؿ وترؾ الدراسة ىو سوء األحواؿ االقتصادية لؤلسرة، الذي يضطر إذل استخداـ الولد يف أعماؿ جانبية ؼبساعدة 

 (309، ص2001األسرة. )جودت، 

اؼبًتبص إذل القياـ بأعماؿ جانبية ويضطر إذل إنباؿ دراستو أو  ونبلحظ أيضا انو من خبلؿ العجز اؼبادي لؤلسر الفقَتة يلجأ

 تركها بعد فشلو يف التوافق والتفوؽ الدراسة.

فالواقع أف لؤلسرة، مسانبة كبَتة يف تسرب اؼبًتبصُت، ويكوف ذلك يف اغباالت البفاض اؼبستوى اؼبعيشي لؤلسرة وضعف 

ن عوامل اؽبدر م( اليت كانت 2008راجح دحاف ) ن بينها دراسة اعبرباين،الدخل اليومي ؽبا خاصة، حيث بينت دراسات عديدة م

   الًتبوي يف مدارس التعليم الثانوي العاـ، حيث توصل إذل أف أكثر العوامل االقتصادية تأثَتا يف اؽبدر الًتبوي ىي  تدين دخل األسرة.

األب والتخفيف من أعبائو يف ظل ارتفاع األسعار فاغباجة اؼباسة إذل اشًتاؾ األبناء يف بعض األعماؿ من أجل مساعدة 

 للمواد الضرورية واالستهبلكية.

 التساؤل الثاني: عرض، تحميل ومناقشة نتائج -2
السن، ىل يوجد اختالف بين عوامل الهدر التربوي بمؤسسات التكوين المهني "الفردية والمؤسساتية" تبعا لمتغير  -

 ؟ قسيم االقليمي والتفاعل بينهمالجنس، نمط التكوين، مستوى التكوين والت
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"، الذي ىو امتداد لتحليل التباين MANOVAلئلجابة على ىذا التساؤؿ استعملت الباحثة ربليل التباين اؼبتعدد "

نو عبارة عن أسلوب أو طريقة تقيس اختبلؼ متغَتين تابعيُت، أو أكثر، وذلك باالعتماد على أ"، كما ANOVAاألحادي "

  (Hair et al,2006)ية اليت تكوف دبثابة متغَتات مستقلة. اؼبتغَتات التصنيف

( إذل أف ربليل التباين متعدد اؼبتغَتات ىو نوع من التباين يتم من خبللو تقييم تأثَتات 2001) "Gardnarكما يشَت "

 عامل أو عدة عوامل على عدد من اؼبتغَتات التابعة.

ؾ عػدة متغيػرات تابعػة مًتابطػة، ويرغػب الباحػث فػي اسػتخداـ اختبػار يستخدـ ربليل التباين اؼبتعدد عندما تكػوف ىنػا

 إحصػائي كلػي واحػد علػى ىػذه اجملموعػة مػن اؼبتغيػرات، بدالً من استخداـ عدة اختبارات كبًل على حده.

فهو فحص  "MANOVAاـ اختبػػار "أما السػػتخداـ الثػػاين وىػػو الػػذي إلػػى حػػد مػػا وبقػػق الغػػرض األىػػم مػػن اسػػتخد

 .الكيفية اليت تؤثر فيها اؼبتغَتات اؼبستقلة على ؾبموعػة مػن اؼبتغَتات التابعة يف وقت واحد

 ,Rencher)نو يستخدـ يف قيػاس عػدة متغيػرات تابعػة علػى كػل وحػدة ذبريبيػة بػداًل مػن متغيػر تػابع واحػد فقػط. أكما 

2002)  

ل التباين المتعدد لالختالف بين عوامل الهدر التربوي بمؤسسات التكوين المهني "الفردية تفسير نتائج تحلي -

 :السن، الجنس، نمط التكوين، مستوى التكوين والتقسيم االقليميوالمؤسساتية" تبعا لمتغير 

 :" للمتغَتات الوسيطةWilks Lambda( يبُت نتائج االختبار اؼبعنوي "69جدوؿ رقم )

ف  sigقيمة 

 محسوبةال

 Wilksإحصاء اختبار "

Lambda" 

 المتغيرات المستقلة

0.322 1.165b 0.990 التوزيع اإلقليمي 

0.152 1.569b 0.987 السن 

0.022 3.849b 0.989 اعبنس 
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0.000 9.043b 0.975 مبط التكوين 

0.368 1.074b 0.994 مستوى التكوين 

نو إذا كانت أ" بالنسبة ؼبتغَتات الوسيطة للدراسة، حبيث Wilks Lambda( نتائج اختبار "69يتضمن اعبدوؿ رقم )

، 2008نو يوجد تأثَت معنوي على االختبلؼ يف واحد أو أكثر من اؼبتغَتات التابعة. )أسامة، أىناؾ داللة إحصائية فهذا يعٍت 

 (50ص

 دالة ما عدى متغَت اعبنس جلها غَت sig( قبد أف قيم مستويات 69ومن خبلؿ البيانات اؼبتحصل عليها يف اعبدوؿ رقم )

وبالتارل من اؼبتوقع أف يكوف لكل من ىذين  ؛(0.05صغر من )أ sigقيمة ومبط التكوين اللذاف كانا دالُت إحصائيا، فكانت 

دوؿ اؼبتغَتين تأثَت على واحد أو أكثر من اؼبتغَتات التابعة "البعد الفردي  والبعد اؼبؤسسايت"، ومن خبلؿ النتائج اليت سيوضحها ج

 ( سيتم ربديد أيا من اؼبتغَتات التابعة اليت تتأثر.70ربليل التباين رقم )

استخداـ اػبطوة الثانية يف ربليل التباين اؼبتعدد  ومن أجل ربديد اذباه الفروؽ يف عوامل اؽبدر الًتبوي "اؼبؤسساتية والفردية"، مت

 ( يبُت ذلك.70للمتغَتات، واعبدوؿ )

 مل اؽبدر الًتبوي باختبلؼ اؼبتغَتات الوسيطة:ال التباين اؼبتعدد ؼبعرفة االختبلؼ يف عو ( يبُت ربلي70جدوؿ رقم )

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

قيمة ف  متوسط المربعات 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

التوزيع 

 قليمياإل

 0.516 0.761 150.314 3 450.943 البعد الفردي

 0.127 1.906 459.770 3 1379.309 البعد اؼبؤسسايت

 0.009 6.876 1358.365 1 1358.365 البعد الفردي اعبنس 

 0.016 5.868 1415.578 1 1415.578 البعد اؼبؤسسايت

 0.197 1.561 308.431 3 925.292 البعد الفردي السن

 0.120 1.951 470.560 3 1411.680 البعد اؼبؤسسايت

 0.026 4.952 978.312 1 978.312 البعد الفرديمبط 
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 0.216 1.535 370.321 1 370.321 البعد اؼبؤسسايت التكوين

مستوى 

 التكوين

 0.513 0.668 131.887 2 263.775 البعد الفردي

 0.125 2.084 502.799 2 1005.598 البعد اؼبؤسسايت

   197.560 717 141650.77 البعد الفردي اػبطأ

   241.226 717 172958.96 البعد اؼبؤسسايت

اػبطأ 

 الكلي

    728 3637261.0 البعد الفردي

    728 3580363.0 البعد اؼبؤسسايت

   قليمي:التوزيع اإلاختالف في عوامل الهدر حسب وال: أ

 –( اؼبتعلقة باالختبلؼ بُت عينات اؼبًتبصُت حسب التوزيع اإلقليمي "غرداية 70جاءت نتائج الدراسة حسب اعبدوؿ رقم )

 ورقلة" يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد الفردي واؼبتعلقة بالبعد اؼبؤسسايت لتؤكد ما يلي: – الوادي

الوادي" يف اؼبتغَتاف البعد الفردي واؼبؤسسايت، فكانت  –ورقلة  –ال يوجد اختبلؼ داؿ إحصائيا بُت العينات الثبلثة "غرداية 

( وكما بلغت قيمة متوسط 450.94( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي )03ؤسسايت )لبعد الفردي والبعد اؼبادرجة اغبرية لكل من 

 ت بػقدر  اليت sigقيمة ( عند 0.76(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )150.31) لو بػ اؼبربعات

عد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات ، أما بالنسبة للب( وبالتارل فهي غَت دالة إحصائيا0.05وىي أكرب من ) (0.516)

( 1.906(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )459.77( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )1379.31)

 .فهي غَت دالة إحصائيا( وبالتارل 0.05وىو أكل من مستوى الداللة ) (0.13) ت بػقدر  اليت sigقيمة عند 

 –و ال يوجد اختبلؼ يف عوامل اؽبر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد الفردي واؼبؤسسايت باختبلؼ التوزيع  اإلقليمي "غرداية نأىذا يعٍت 

 الوادي". –ورقلة 

والوادي" يعود يف  -ورقلة –نعتقد أف عدـ االختبلؼ اؼببلحظ بُت اؼبًتبصُت بواليات اعبنوب الشرقي اعبزائري "غرداية 

اطق من حيث اػبصائص اعبغرافية، واليت تتميز تقريبا بنفس اؼبثَتات ونفس الظروؼ اؼبناخية القاسية ونفس األساس إذل تقارب اؼبن

تقريبا الثقافات، فهذه اؼبناطق تتميز بأهنا مناطق ؿبافظة وصحراوية، تعطي نفس الفرص اؼبتاحة للشباب لتوجيههم ؼبختلف اؼبسارات 
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ائص احمليط من اؼبهم إف تقاـ دراسات بُت مًتبصُت من اؼبناطق اغبضرية ومًتبصُت من اؼبمكنة، وللتأكد من الدور الذي تلعبو خص

 اؼبناطق الريفية، وأيضا دراسات بُت مًتبصُت من الشماؿ ومًتبصُت من اعبنوب اعبزائري، حىت يبكنانا إبراز دور ىذا العامل.

 ثانيا: االختالف في عوامل الهدر حسب الجنس: 

حسب نفس اعبدوؿ اؼبتعلقة باالختبلؼ بُت عينات اؼبًتبصُت حسب اعبنس يف عوامل اؽبدر  كما بينت نتائج البحث

 نو:أالًتبوي اؼبتعلقة بالبعد الفردي و البعد اؼبؤسسايت لتؤكد 

يوجد اختبلؼ داؿ إحصائيا بُت العينات الذكور واإلناث يف اؼبتغَتاف البعد الفردي واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل من 

( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات 1358.36( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي )01بعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت )ال

؛ وىي أصغر من (0009) ت بػقدر  اليت sigقيمة عند ( 6.87(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت اعبنس فقد بلغت )1358.36)

، أما بالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات (0.01( إذا فهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.01)

عند ( 5.868(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت اعبنس فقد بلغت )1415.57( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )1415.57)

 .(0.05لة )احصائيا عند مستوى الدال ةدال(؛ ىذا يعٍت أهنا 0.05وىي أصغر من ) (0.016) ت بػقدر  اليت sigقيمة 

نو يوجد اختبلؼ يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد الفردي باختبلؼ اعبنس لصاحل اإلناث بفارؽ متوسط أىذا يعٍت 

(، كما أنو يوجد اختبلؼ يف عوامل اؽبدر اؼبتعلقة 70.87( واإلناث )68.28( حيث كاف متوسط الذكور )2.59حسايب بلغ )

( واإلناث 67.11( حيث كاف متوسط الذكور )3.33ناث أيضا بفارؽ متوسط حسايب قدره )بالبعد اؼبؤسساتية لصاحل اإل

(70.44.) 

نعتقد التفوؽ اؼبسجل يف ما ىبص عوامل اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت بالنسبة لئلناث مقارنة بالذكور يعود إذل 

وطات اليت يتعرض إليها الذكور من حيث أهنم مطالبوف باإلقباز الواقع االجتماعي بالنسبة لؤلنثى، وىذا أف البنت ال زبضع للضغ

 وبتحمل اؼبسؤولية واإلنفاؽ على العائلة، فالبنت إذا ما فشلت يف التعليم او التكوين يكوف لديها اختيار يف البقاء يف اؼبنزؿ وانتظار

 ريقة وباألخص يف اؼبناطق اعبنوبية الصحراوية.الزوج اؼبناسب والعائلة تشجعها على ذلك، بل أف اغلب العائبلت تفكر بنفس الط
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جل اغبصوؿ على حرفة ما أو شهادة ترغب هبا، عكس الذكور الذين ىم أوهبذا قبد أف الفتاة اليت تلتحق بالتكوين اؼبهٍت من 

 ؾبربوف على تلبية رغبات الوالدين وعليهم العمل ومساعدة يف اؼبصاريف اؼبنزلية.

 اساألس ذات الفوارؽ تعميق لىع داؿ تأثَت االجتماعية للعوامل أف لىع ثُتحوالبا ءالعلما من الكثَت بُت ؽااتف فهناؾ

 والثقافة قيموال اليدقوالت داتاوالعجتماعية اال والتنشئة نسياعبطبيع الت ملياتع خبلؿ من كوذل، اهريبقت وأ نسُتاعب بُت يجالبيولو 

 (303، ص2013ؾبتمع.)سبلؼ،  كل وسبيز ودتس اليت

هنم من  واليات صحراوية معروفة باحملافظة أذل البيئة االجتماعية، اليت ينحدر منها اغلب أفراد عينة الدراسة، قبد إنظر وبال

 على العادات والتقاليد القيم االجتماعية.

لذكر يف ذل درجة مساواة األنثى باإويف مثل ىذه البيئات، يصعب تصور أف يصل مستوى ثقافة واذباىات أفراد اجملتمع فيها 

ذل وقت غَت بعيد كانت بل وال تزاؿ يف إنو أأي ؾباؿ، وخاصة يف ؾباؿ التعليم والتكوين والعمل، فبل تزاؿ اغبدود فاصلة بينهما، بل 

بعض اؼبناطق اإلناث ربـر من الدراسة ؼبستويات تعليمية عالية، وحىت وإف ظبح ؽبا بالدراسة أو التكوين، فبل يسمح ؽبا باالختبلط 

 ص يف والية غرداية.وباألخ

 :ثالثا: االختالف في عوامل الهدر حسب متغير السن

كما بينت نتائج البحث حسب نفس اعبدوؿ اؼبتعلقة باالختبلؼ بُت عينات اؼبًتبصُت حسب السن يف عوامل اؽبدر الًتبوي 

 :أنواؼبتعلقة بالبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت لتؤكد 

( وؾبموع 03بعد الفردي )للايت، فكانت درجة اغبرية غَت السن يف البعد الفردي واؼبؤسسال يوجد اختبلؼ داؿ إحصائيا يف مت

( عند 1.56(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت السن فقد بلغت )308.43( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )925.29)و ربعاتم

، أما بالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع ة إحصائيا( إذا فالقيمة غَت دال0.05وىي أكرب من ) (0.197) اؼبقدرة بػ sigقيمة 

( 1.95(،  أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت السن فقد بلغت  )470.56( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )1411.68اؼبربعات )

 (.0.120) ت بػقدر  اليت sigقيمة عند 
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قة بالبعد الفردي واؼبؤسسايت باختبلؼ سن اؼبًتبص، أي أف أفراد نو ال يوجد اختبلؼ يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلأىذا يعٍت 

نو ال يؤثر متغَت العمر على عوامل اؽبدر الًتبوي أالعينة باختبلؼ سنهم دل ىبتلفوا يف رايتهم لعوامل اؽبدر الًتبوي، وىذا معناه 

 دبؤسسات التكوين اؼبهٍت.

خل متغَتات أخرى غَت عامل السن كمستوى التكوين ومبط التكوين إذ يعترب متغَت السن عامل إضايف، األمر الذي هبعل تد

وغَتىا من اؼبتغَتات األخرى، وعليو يبكن القوؿ أف عامل السن ليس لو عبلقة يف التأثَت على اؽبدر الًتبوي دبراكز التكوين اؼبهٍت 

 .والتمهُت

العوامل اليت تقف وراء اؽبدر الًتبوي دبؤسسات  نو ال يوجد فروؽ يف متغَت السن يف نظرهتم إذلأوتعزو الباحثة ذلك إذل 

 التكوين اؼبهٍت والتمهُت. 

 رابعا: االختالف في عوامل الهدر حسب متغير نمط التكوين:

كما بينت نتائج البحث حسب نفس اعبدوؿ اؼبتعلقة باالختبلؼ بُت عينات اؼبًتبصُت حسب مبط التكوين  يف عوامل اؽبدر 

 نو:أالفردي والبعد اؼبؤسسايت لتؤكد الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد 

( وؾبموع 01يوجد اختبلؼ داؿ إحصائيا يف متغَت مبط التكوين يف البعد الفردي، فكانت درجة اغبرية للبعد الفردي )

(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت السن فقد بلغت 978.31( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )978.31اؼبربعات للبعد الفردي )

، أما (0.05( فهي دالة احصائيا عند مستوى الداللة )0.05أصغر من ) (0.026) تساوي sigحيث كانت قيمة ( 4.95)

(، أما قيمة ؼ 370.32( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )370.32بالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات )

 ( وىي غَت دالة إحصائيا.0.216) ت بػقدر  اليت sigيمة قعند ( 1.54احملسوبة للمتغَت مبط التكوين فقد بلغت )

نو يوجد اختبلؼ يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد الفردي بُت أمباط التكوين لصاحل مبط التمهُت بفارؽ أىذا يعٍت 

 (.70.70( ومتوسط مبط التمهُت )67.91( حيث كاف متوسط مبط االقامي )2.79متوسط حسايب قدره )

 الختبلؼ تعوزه الباحثة كما ذكرت سابقا إذل:وىذا ا
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 التمهُت. لعملية البلزمة األنبية إعطاء عدـ -

 .اؼبمتهنُت بتكوين يقوموف الذين اؼبهرة للعماؿ الًتبوية الكفاءة عدـ  -

 .مثل والتنظيف كاغبراسة التكوين، ؼبوضوع بصلة سبت ال عمليات يف اؼبمتهنُت بعض استغلل -

 .اؼبمتهنُت لكل النظري ينالتكو  توفَت إمكانية عدـ -

 .اؼبختلفة التخصصات إذل اؼبمتهنُت لتوجيو علمية طرائق إتباع عدـ -

 .التمهُت طريق عن تكوين يف الراغبُت كل رغبات تلبية إمكانية عدـ -

 انفسه والتخصصات الفروع ىو وجود اؼببلحظ لكن األخَتة، السنوات يف التمهُت تشجيع كبو اذباىا ىناؾ أف من على الرغم

 أكثر تكوينية وسائل إذل وبتاج الذي للفرع التمهُت يوجو أف يفًتض وكاف التمهُت، أو اإلقامي اؼبهٍت بالتكوين األمر تعلق سواء أيضا،

 أف عن فضبل وغَتىا، اإلدارة احملاسبة، مثل اإلقامي اؼبهٍت األخر للتكوين التخصصات وتوجو الصناعة، فرع زبصصات مثل تعقيدا

 كضعف النسيج عديدة ألسباب العبلقة بنوعية التخصص، ذات اؼبؤسسات يف مهٍت بتدريب ال يتبع اغباالت من َتكث يف التمهُت

 التأطَت. نقص االستقباؿ، ظروؼ الصناعي،

 وال يوجد اختبلؼ يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد اؼبؤسسايت باختبلؼ مبط تكوين اؼبًتبص.

 در حسب متغير مستوى التكوين:خامسا: االختالف في عوامل اله

كما بينت نتائج البحث حسب نفس اعبدوؿ اؼبتعلقة باالختبلؼ بُت عينات اؼبًتبصُت حسب مستويات التكوين  يف عوامل 

 نو:أاؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت لتؤكد 

ف البعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل ال يوجد اختبلؼ داؿ إحصائيا بُت مستويات التكوين يف اؼبتغَتا

( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات 263.77( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي )02لبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت )امن 

؛ وىي أكرب من (0.513) اليت قدرت بػ  sigعند قيمة ( 0.67(، أما قيمة ؼ احملسوبة ؼبستويات التكوين فقد بلغت )131.88)

غت قيمة متوسط اؼبربعات ( وكما بل1005.59أما بالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات ) ( إذا فهي غَت دالة.0.05)

وىي أكرب من  (0.125) اليت قدرت بػ sigقيمة ( عند 2.08أما قيمة ؼ احملسوبة ؼبستويات التكوين فقد بلغت )، (502.79)

 .غَت داؿ إحصائيا ( إذا فهي0.05)
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 نو ال يوجد اختبلؼ يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت باختبلؼ مستويات التكوين.أىذا يعٍت 

يبكن القوؿ أف متغَت مستوى التكوين ليس لو عبلقة يف التأثَت على اؽبدر الًتبوي دبراكز التكوين اؼبهٍت والتمهُت، وتعزو 

نو ال يوجد فروؽ يف متغَت مستوى التكوين يف نظرهتم إذل العوامل اليت تقف وراء اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين أذلك إذل الباحثة 

طرؽ عبلجها" طبقت "مشكلة الفاقد الًتبوي أسباهبا و ( بعنواف 1999دراسة إبراىيم داوود )ليو إاؼبهٍت والتمهينن، وىذا ما توصلت 

ية الفنية، وذلك للكشف عن حجم اؽبدر يف التعليم الثانوي الفٍت يف الدوؿ العربية، وقد توصلت الدراسة إذل على طبلب اؼبعاىد الثانو 

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت أفراد الدراسة يف ؾبموع العوامل اؼبؤدية للرسوب والتسرب باختبلؼ  :ؾبموعة من النتائج أنبها

  .اؼبؤىل

السن، الجنس، نمط التكوين، مستوى التكوين المتعدد للتفاعل بين المتغيرات ) تفسير نتائج تحليل التباين -

 :قليمي(والتقسيم اإل

 " للتفاعل بُت اؼبتغَتات الوسيطة:Wilks Lambda( يبُت نتائج االختبار اؼبعنوي "71جدوؿ رقم )

 اؼبتغَتات اؼبستقلة Wilks Lambda ؼ   sigقيمة 

 نسقليم * اعباإل 0.988 1.959 0.098

 قليم * اؼبستوىاإل 0.979 0.808 0.065

 قليم * النمطاإل 0.997 0.565 0.688

 قليم * السناإل 0.992 1.410 0.228

 قليم * اعبنس * اؼبستوىاإل 0.984 1.400 0.192

 قليم * اؼبستوى * النمطاإل 0.979 1.048 0.069

 قليم * اؼبستوى * السناإل 0.991 1.593 0.066

 قليم * اعبنس * النمطاإل 0.999 0.181 0.948

 قليم * اعبنس * السناإل 0.999 0.337 0.714

 قليم * اعبنس * اؼبستوى * النمطاإل 0.980 2.313 0.032
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 قليم * اؼبستوى * اعبنس * السناإل 1.000  

 قليم * اؼبستوى * النمط * السناإل 0.999 0.272 0.762

 النمط * السن قليم * اعبنس * اؼبستوى *اإل 0.000  

 قليم * اعبنس * النمط * السناإل 1.000  

 اعبنس * االقليم 0.000  

 اعبنس * اؼبستوى 0.984 2.800 0.025

 اؼبستوى* النمط* السن 1.000  

 اؼبستوى*  اعبنس 0.984 2.800 0.025

 اعبنس*النمط 0.999 0.416 0.660

 اعبنس * السن 0.997 1.125 0.325

 اعبنس * اؼبستوى*  النمط 0.995 0.895 0.466

 اعبنس * اؼبستوى * السن 0.981 6.590 0.001

 اعبنس * النمط * السن 0.996 1.202 0.301

 اعبنس * اؼبستوى * النمط * السن 1.00  

 اؼبستوى * النمط 0.014 2.389 0.049

 اؼبستوى * السن 0.996 0.723 0.577

 السناؼبستوى * النمط *  0.986 4.840 0.008

نو إذا كانت أ" بالنسبة ؼبتغَتات الوسيطة للدراسة، حبيث Wilks Lambda( نتائج اختبار "71يتضمن اعبدوؿ رقم )

، 2008نو يوجد تأثَت معنوي على االختبلؼ يف واحد أو أكثر من اؼبتغَتات التابعة. )أسامة، أىناؾ داللة إحصائية فهذا يعٍت 

 (50ص

( قبد أف قيم مستويات الداللة جلها غَت دالة يف التفاعبلت بُت 71يها يف اعبدوؿ رقم )ومن خبلؿ البيانات اؼبتحصل عل

 اؼبتغَتات؛ ما عدى التفاعبلت التالية: 
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 قليم، اؼبستوى، السن(.التفاعل بُت اؼبتغَت )اإل -

 قليم، اعبنس، اؼبستوى، والنمط(.التفاعل بُت اؼبتغَتات )اإل -

 توى(.التفاعل بُت اؼبتغَتين )اعبنس، اؼبس -

 التفاعل بُت اؼبتغَتات )اعبنس، اؼبستوى، السن(. -

 النمط(.، التفاعل بُت اؼبتغَتين )اؼبستوى -

 التفاعل بُت اؼبتغَتات )اؼبستوى، النمط، السن(. -

( وبالتارل من 0.05صغر من )أ sigقيم (، فكانت 0.05وى الداللة )حصائيا عند مستإىذه التفاعبلت الستة كانت دالة 

وف لكل من ىذه التفاعبلت تأثَت على واحد أو أكثر من اؼبتغَتات التابعة "البعد الفردي  والبعد اؼبؤسسايت"، ومن خبلؿ اؼبتوقع أف يك

 ( سيتم ربديد أيا من اؼبتغَتات التابعة اليت تتأثر.72النتائج اليت سيوضحها جدوؿ ربليل التباين رقم )

استخداـ اػبطوة الثانية يف ربليل التباين اؼبتعدد  ي "اؼبؤسساتية والفردية"، متومن أجل ربديد اذباه الفروؽ يف عوامل اؽبدر الًتبو 

 ( يبُت ذلك. 72للمتغَتات والتفاعل بينهم، واعبدوؿ )

 مل اؽبدر الًتبوي:ا( يبُت ربليل التباين اؼبتعدد ؼبعرفة التفاعل بُت متغَتات الوسيطة  وعو 72جدوؿ رقم )

ة درج مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

قيمة ف  متوسط المربعات 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 اعبنس * قليماإل
 0.178 1.730 311.656 2 623.31 الفردي

 0.052 2.977 660.221 2 1320.44 اؼبؤسسايت

 اؼبستوى * قليماإل
 0.079 2.099 378.179 4 1512.71 الفردي

 0.096 1.981 439.237 4 1756.9 اؼبؤسسايت

 النمط * قليماإل
 0.458 0.782 140.913 2 281.82 الفردي

 0.674 0.395 87.587 2 175.17 اؼبؤسسايت



962 
 

 السن * قليماإل
 0.757 0.279 50.267 2 100.53 الفردي

 0.101 2.300 509.975 2 1019.9 اؼبؤسسايت

 * اعبنس * قليماإل

 اؼبستوى

 0.144 1.719 309.627 4 1238.5 الفردي

 0.248 1.355 300.463 4 1201.8 اؼبؤسسايت

 * اؼبستوى * قليماإل

 النمط

 0.150 1.778 320.363 3 961.08 الفردي

 0.088 2.192 486.004 3 1458.0 اؼبؤسسايت

 * اؼبستوى * قليماإل

 السن

 0.045 3.117 561.560 2 1123.5 الفردي

 0.187 1.680 372.481 2 744.96 اؼبؤسسايت

 * اعبنس * قليماإل

 النمط

 0.979 0.021 3.764 2 7.528 الفردي

 0.819 0.200 44.391 2 88.78 اؼبؤسسايت

 * اعبنس * قليماإل

 السن

 0.865 0.029 5.198 1 5.198 الفردي

 0.611 0.258 57.316 1 57.316 اؼبؤسسايت

 * اعبنس * قليماإل

 النمط * اؼبستوى

 0.021 3.269 588.834 3 1766.50 الفردي

 043, 2,739 607.333 3 1821.99 اؼبؤسسايت

 * اعبنس * قليماإل

 السن * اؼبستوى

 . . . 0 0.000 الفردي

 . . . 0 0.000 اؼبؤسسايت

 * اؼبستوى * قليماإل

 السن * النمط

 0.510 0.435 78.385 1 78.38 الفردي

 0.498 0.459 101.707 1 101.70 اؼبؤسسايت

 * اعبنس * قليماإل

 السن * النمط

 . . . 0 0.000 الفردي

 . . . 0 0.000 اؼبؤسسايت

 . . . 0 0.000 الفردي * اعبنس * قليماإل
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 * النمط * اؼبستوى

 السن

 . . . 0 0.000 اؼبؤسسايت

 اؼبستوى * اعبنس
 0.009 4.799 864.585 2 1729.17 الفردي

 0.014 4.264 945.473 2 1890.94 اؼبؤسسايت

 النمط * اعبنس
 0.379 0.775 139.633 1 139.633 الفردي

 0.454 0.562 124.563 1 124.563 اؼبؤسسايت

 السن * اعبنس
 0.134 2.252 405.764 1 405.764 الفردي

 0.353 0.864 191.681 1 191.681 اؼبؤسسايت

 * اؼبستوى * اعبنس

 النمط

 0.197 1.630 293.648 2 587.296 الفردي

 0.401 0.915 202.987 2 405.975 اؼبؤسسايت

 * اؼبستوى * اعبنس

 السن

 0.001 11.252 2026.986 1 2026.98 الفردي

 0.001 10.370 2299.477 1 2299.47 اؼبؤسسايت

 * النمط * اعبنس

 السن

 0.879 0.023 4.184 1 4.184 الفردي

 0.200 1.648 365.384 1 365.384 اؼبؤسسايت

 * اؼبستوى * اعبنس

 السن * النمط

 . . . 0 0.000 الفردي

 . . . 0 0.000 اؼبؤسسايت

 النمط * اؼبستوى
 0.938 0.06 11.56 2 23.13 الفردي

 0.040 3.24 718.98 2 1437.97 اؼبؤسسايت

 السن * اؼبستوى
 0.327 1.12 201.68 2 403.36 الفردي

 0.941 0.060 13.40 2 26.80 اؼبؤسسايت

 0.005 7.84 1412.49 1 1412.49 الفردي * النمط * اؼبستوى
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 0.005 8.06 1787.59 1 1787.59 اؼبؤسسايت  السن

   180.14 672 121059.2 الفردي اػبطأ

   221.74 672 149012,5 اؼبؤسسايت

    728 .3637261 الفردي اػبطأ الكلي

    728 .3580363 اؼبؤسسايت

 

 قليم، الجنس(:فاعل متغيري )اإلأثر ت -

قليم )غرداية، ورقلة، الوادي(، بنوع اعبنس جل اؼبقارنة نوع اإلأل التباين اؼبتعدد من للتحقق من ىذا قمنا باستخداـ ربلي

 ناث(، والتفاعل بينهما على مقياس عوامل اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت والتمهُت.إ)ذكور، 

ثر داؿ أال يوجد  نوأ( اتضح 72قم )حصائية للبيانات اؼبستخلصة عن عينة الدراسة اؼببُت يف اعبدوؿ ر ومن خبلؿ اؼبعاعبة اإل

قليم واعبنس يف عوامل اؽبدر الًتبوي الفردي واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل من  للبعد الفردي إحصائيا للتفاعل بُت متغَتي اإل

أما قيمة ؼ (، 311.65( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )623.31( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي )02والبعد اؼبؤسسايت )

، أما بالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات وىي غَت دالة إحصائيا( 1.73احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )

(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت 660.221( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )1320.44)

 .دالة إحصائياوىي غَت  (2.977)

 قليم واعبنس يف عوامل اؽبر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد الفردي واؼبؤسسايت.نو ال يوجد تأثَت للتفاعل بُت اإلأىذا يعٍت 

 قليم، المستوى(:ثر تفاعل متغيري )اإل -

ستوى يف عوامل قليم واؼبثر داؿ إحصائيا للتفاعل بُت متغَتي اإلأال يوجد  ( اتضح انو72من خبلؿ اعبدوؿ رقم )       

( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي 04اؽبدر الًتبوي الفردي واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل من للبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت )

( 2.09(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )378.17(، وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )1512.71)

( وكما بلغت قيمة متوسط 1756.95، أما بالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات )غَت دالة إحصائيا وىي قيمة

  .وىي غَت دالة إحصائيا( 1.98(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت  )439.23اؼبربعات )
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حصائية يف استجابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية إداللة  نو ال يوجد فروؽ ذاتأوبناء على ما سبق يبكننا القوؿ 

 قليم واؼبستوى والتفاعل بينهما.واؼبؤسساتية تعزى ؼبتغَتي اإل

 قليم، النمط(:ثر تفاعل متغيري )اإلأ -

عوامل اؽبدر الًتبوي قليم والنمط يف ثر داؿ إحصائيا للتفاعل بُت متغَتي اإلأال يوجد  نوأ( اتضح 72من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

( 281.82( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي )02الفردي واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل من للبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت )

وىي قيمة غَت ( 0.78(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )140.91وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )

(، 87.58( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )175.17، أما بالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات )إحصائيادالة 

 وىي غَت دالة احصائيا.( 0.39أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت  )

حصائية يف استجابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر إداللة  وبناء على ما سبق يبكننا القوؿ انو ىذا يعٍت انو ال يوجد فروؽ ذات

 قليم والنمط والتفاعل بينهما.الًتبوي الفردية واؼبؤسساتية تعزى ؼبتغَتي اإل

 قليم، السن(:ثر تفاعل متغيري )اإلأ -

ل اؽبدر الًتبوي قليم والسن يف عوامثر داؿ إحصائيا للتفاعل بُت متغَتي اإلأال يوجد  نوأ( اتضح 72من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

( 100.53( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي )02الفردي واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل من للبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت )

وىي غَت دالة ( 0.27(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )50.62وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )

(، 509.97( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )1019.95ما بالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات )، أإحصائيا

 وىي غَت دالة إحصائيا.( 2.30أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )

ابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية حصائية يف استجإنو ال يوجد فروؽ ذات داللة أوبناء على ما سبق يبكننا القوؿ 

 قليم والسن والتفاعل بينهما.واؼبؤسساتية تعزى ؼبتغَتي اإل

 قليم، الجنس، المستوى(:ثر تفاعل متغيرات )اإلأ  -

ل قليم واعبنس واؼبستوى يف عوامثر داؿ إحصائيا للتفاعل بُت متغَتات اإلأنو ال يوجد أ( اتضح 72من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي 04اؽبدر الًتبوي الفردي واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل من للبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت )
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( 1.71(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )309.62( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )1238.50)

( وكما بلغت قيمة متوسط 1201.85أما بالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات )ائيا، وىي قيمة غَت دالة إحص

 وىي قيمة غَت دالة إحصائيا.( 1.35(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )300.46اؼبربعات )

ائية يف استجابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية حصإنو ال يوجد فروؽ ذات داللة أوبناء على ما سبق يبكننا القوؿ 

 قليم واعبنس واؼبستوى والتفاعل بينهما.واؼبؤسساتية تعزى ؼبتغَتات اإل

 قليم، المستوى، النمط(:ثر تفاعل متغيرات )اإلأ -

اؼبستوى والنمط يف عوامل قليم و ثر داؿ إحصائيا للتفاعل بُت متغَتات اإلأال يوجد  نوأ( اتضح 72من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي 03اؽبدر الًتبوي الفردي واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل من للبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت )

( 1.77(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )320.36( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )961.08)

( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات 1458.01أما بالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات ) وىي غَت دالة إحصائيا،

 .وىذه القيمة غَت دالة إحصائيا( 2.19(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )486.00)

حصائية يف استجابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية إفروؽ ذات داللة  نو ال يوجدأعلى ما سبق يبكننا القوؿ  وبناء

 بينهما.قليم واؼبستوى والنمط والتفاعل واؼبؤسساتية تعزى ؼبتغَتات اإل

 قليم، المستوى، السن(:ثر التفاعل بين متغيرات )اإلأ -

يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة  ، اإلقليم، السن(اؼبستوى)بينت نتائج البحث حسب نفس اعبدوؿ اؼبتعلقة بالتفاعل بُت 

 بالبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت لتؤكد انو:

يف البعد الفردي، فكانت درجة اغبرية للبعد ؼبتغَتات اإلقليم اؼبستوى والسن يوجد اختبلؼ داؿ إحصائيا يف التفاعل بُت ا

(، أما قيمة ؼ احملسوبة 561.56ما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )( وك1123.12( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي )02الفردي )

أما بالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فالتفاعل بُت  (،0.05وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )( 3.11للمتغَت السن فقد بلغت )

، وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات (02( عند درجة حرية )744.96اؼبتغَتات دل يكن داؿ إحصائيا، حيث بلغ ؾبموع اؼبربعات )

 ( وىي غَت دالة إحصائيا.1.68(، أما قيمة ؼ احملسوبة للتفاعل بُت اؼبتغَتات الثبلث فقد بلغت )372.48)
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ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اإلقليم، اؼبستوى، السن( يف عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية، وكما يوضح أنو يوجد أىذا يعٍت 

( سنة يف كل من غرداية، ورقلة والوادي يف كل اؼبستويات ما عدى 18( حيث تفوؽ اؼبًتبصوف األكرب من )01لبياين رقم )التمثيل ا

كرب متوسط حسايب لصاحل اؼبستوى الرابع أ( سنة، حيث كاف 18اؼبستوى الثالث والرابع من والية الوادي فقد تفوؽ األصغر من )

( سنة قد 18(، يف حُت كاف اؼبستوى الثالث من والية الوادي األصغر من )79.75قدر بػ )ف( سنة 18لوالية الوادي األكرب من )

 (20(. )انظر اؼبلحق رقم 78.00احل اؼبرتبة الثانية دبتوسط حسايب قدره )

لفئة من ذل أف ىذه اإيف الواليات الثبلث ويف كل اؼبستويات يف البعد الفردي (  18كرب من )اؼبًتبصُت األترجع الباحثة تفوؽ 

والده وزوجتو، وىذا العبء قد يؤرقو وهبعلو أسرة، ففي حالة الزواج فهو وبمل مسؤولية بيتو و أاؼبًتبصُت كانوا اغلبهم يتحملوف مسؤولية 

سرتو )األب أخرى اؼبًتبص الغَت متزوج فقد يكوف يعيل أسرتو، ومن جهة أغَت قادر على التوفيق بُت التكوين والعمل لتلبية حاجيات 

سرة حد الوالدين. فالفرد يف األأو يف حالة وفاة أو وحيد والديو، أو البنت الكربى، أكرب؛ األ االبنخوة(، خصوصا إذا كاف ـ واألألوا

ذل وصاية الوالدين وال لوصاية إ( سنة، حبيث تصبح معظم قراراتو بيده دوف اغباجة 18وبقق االستقبللية تدرهبيا وتكتمل نسبيا عند )

ا فيها من تأطَت ومناىج وبرامج...اخل، وعليو يصبح يستند على رؤيتو اػباصة، وتصوره اػباص ؼبستقبلو ومشروعو اؼبؤسسة بكل م

ف ىذه الفئة من اؼبًتبصُت تطمح أذل إضافة إخوة الصغار، ـ واإلو األب واألأوالد، اؼبهٍت،  فيكوف وصيا على عائلتو سواء الزوجة واأل

 حسن من تكوين سنتُت.أعائلتو، وبالنسبة لو ىذا ذل عمل حر لضماف عيشو وإلعالة إ

( أف أحيانػػًا يضػػطر الولػػد إلػػى تػػرؾ الدراسػػة واالذبػػاه إلػػى العمػػل ؼبسػػاعدة عائلتػػو وخاصػة الولػد 2005كد قدوري )أوكما 

ة، ومربرىم ىو ضعف التحصيل عند الطالب الكبيػر، وقبػد بعػض الطػبلب يًتكػوف الدراسػة وىػذا بسػبب ضػغط آبػاءىم لًتؾ الدراس

 (44، ص2005)قدوري، . ووضع األسرة اؼبادي

خرى قد تلعب العوامل االقتصادية دوراً رئيسياً يف ترؾ اؼبًتبص للتكوين وأف معظم اؼبتسربُت يأتوف من بُت طبلب أومن ناحية 

اؼبتوسطة أو العالية، وأف العوامل االقتصادية تؤثر بصورة الطبقات الفقَتة، يف حُت أقلية ضئيلة جدًا يكونوف من أصحاب الطبقة 

( أف التعليم يكلف اآلباء مباشرة إما بالرسـو اؼبدرسية أو الكتب واؼببلبس 1988مباشرة يف اؽبدر الًتبوي وقد فسر ىذا النوي )

ليدوية ليوفر على اآلباء تكاليف مالية وغَتىا واآلباء يستخدموف أبنائهم للقياـ ببعض األعماؿ اليت تعتمد على الزراعة واغبرؼ ا

 (.243إضافية )ص
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أف  ويعتبػػر ضػػعف اغبالػػة اؼباديػة للمًتبص وأسػرتو مػن أكبػر اؼبشػكبلت التػي ربػوؿ دوف تػوافق اؼبتعلم وتفوقػو فػي الدراسة، حبيث

التغذية، ورداءة السكن واللباس، وعدـ توفر األدوات  اعبانب اؼبادي لو ارتباط وثيق بالتحصػيل العلمػي، وىػذا ؼبػا ينجػر عنو من نقص

 كل ىػذه العوارض وغَتىا تػؤدي إذل رسوب اؼبتعلم.،  اؼبدرسية...اخل

 قليم، المستوى، السن( في البعد الفردي( يبين اثر التفاعل بين متغيرات )اإل10مثيل بياني رقم )ت

حصائية يف استجابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر الًتبوي إداللة نو ال يوجد فروؽ ذات أوبناء على ما سبق يبكننا القوؿ 

  قليم اؼبستوى والتفاعل بينهما.اؼبؤسساتية تعزى ؼبتغَتات اإل

 قليم، الجنس، النمط(:ثر التفاعل بين متغيرات )اإلأ -

نس والنمط يف عوامل قليم واعبإحصائيا للتفاعل بُت متغَتات اإل ثر داؿأال يوجد  نوأ( اتضح 72من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي 02اؽبدر الًتبوي الفردي واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل من للبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت )

وىي غَت ( 0.02(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )3.76( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )7.52)
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(، أما 44.39( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )88.78وبالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات ) الة إحصائيا،د

 وىي غَت دالة إحصائيا.( 0.20قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت  )

ة يف استجابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية حصائيإنو ال يوجد فروؽ ذات داللة أعلى ما سبق يبكننا القوؿ  وبناء

 قليم واعبنس والنمط والتفاعل بينهما.واؼبؤسساتية تعزى ؼبتغَتات اإل

 قليم، الجنس، السن(:ثر التفاعل بين متغيرات )اإلأ -

نس والسن يف عوامل قليم واعبثر داؿ إحصائيا للتفاعل بُت متغَتات اإلأال يوجد  نوأ( اتضح 72من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي 01اؽبدر الًتبوي الفردي واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل من للبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت )

وىي قيمة ( 0.02(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )5.19( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )5.19)

(، 57.31( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )57.31، أما بالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات )غَت دالة إحصائيا

 وىي غَت دالة إحصائيا.( 0.25أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )

حصائية يف استجابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر إروؽ ذات داللة نو ال يوجد فأعلى ما سبق يبكننا القوؿ انو ىذا يعٍت  وبناء

 قليم واؼبستوى والنمط والتفاعل بينهما. الًتبوي الفردية واؼبؤسساتية تعزى ؼبتغَتات اإل

 قليم، الجنس، المستوى، النمط(:ثر تفاعل متغيرات )اإلأ -

م، اعبنس، اؼبستوى، والنمط( يف عوامل اؽبدر الًتبوي بينت نتائج البحث حسب نفس اعبدوؿ اؼبتعلقة بالتفاعل بُت )اإلقلي

 نو:أاؼبتعلقة بالبعد الفردي لتؤكد 

يوجد اختبلؼ داؿ إحصائيا يف التفاعل بُت اؼبتغَتات )اإلقليم، اعبنس، اؼبستوى، والنمط( يف البعد الفردي، فكانت درجة 

(، أما قيمة 588.83( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )1766.50( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي )03اغبرية للبعد الفردي )

 (.0.05وىذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى )( 3.26ؼ احملسوبة للمتغَت السن فقد بلغت )

ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اإلقليم، اعبنس، اؼبستوى، النمط( يف عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية، أنو يوجد أىذا يعٍت 

( حيث تفوؽ اؼبًتبصوف اإلناث من اؼبستوى الثالث من مبط التكوين عن طريق التمهُت من والية 02يوضح التمثيل البياين رقم )وكما 

(، يف حُت تفوؽ ذكور 20كرب متوسط حسايب يف التفاعل )انظر ملحق رقم أ( حيث كاف 90.91غرداية دبتوسط حسايب قدره )
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(، كما احتلت اؼبرتبة األخَتة بأصغر 87.00فاحتل اؼبرتبة الثانية دبتوسط حسايب قدره )مستوى الرابع إقامي من والية الوادي  

 ( للذكور مستوى الثاين مبط سبهُت من والية غرداية .60.96متوسط حسايب )

 

 قليم، الجنس، المستوى، النمط( في البعد الفردياثر تفاعل متغيرات )اإل ( يبن12تمثيل بياني رقم )

ج البحث حسب نفس اعبدوؿ اؼبتعلقة بالتفاعل بُت )اإلقليم، اعبنس، اؼبستوى، النمط( يف عوامل اؽبدر كما بينت نتائ

 نو:أالًتبوي اؼبتعلقة بالبعد اؼبؤسسايت لتؤكد 

نو يوجد اختبلؼ داؿ إحصائيا يف التفاعل بُت اؼبتغَتات )اإلقليم، اعبنس، اؼبستوى، النمط( يف البعد اؼبؤسسايت، فكانت أ

(، أما قيمة ؼ 607.33( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )1821.99( وؾبموع اؼبربعات )03غبرية للبعد الفردي )درجة ا

 .(0.05عند مستوى ) دالة إحصائيا وىي قيمة( 2.73احملسوبة للمتغَت السن فقد بلغت )
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النمط(  يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبؤسساتية، ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اإلقليم، اعبنس، اؼبستوى، أنو يوجد أىذا يعٍت 

( حيث تفوؽ اؼبًتبصوف اإلناث من اؼبستوى الثالث سبهُت من والية غرداية دبتوسط حسايب قدره 03وكما يوضح الرسم البياين رقم )

امي من والية (، يف حُت تفوؽ ذكور مستوى الرابع اق20كرب متوسط حسايب يف التفاعل )انظر ملحق رقم أ( حيث كاف 94.00)

( للذكور 47.55( كما احتلت اؼبرتبة األخَتة بأصغر متوسط حسايب )84.00الوادي  فاحتل اؼبرتبة الثانية دبتوسط حسايب قدره )

 مستوى الثاين مبط سبهُت بغرداية.

 في البعد المؤسساتي ( يبين اثر تفاعل متغيرات )االقليم، الجنس، المستوى، النمط(13تمثيل بياني رقم )

 

ورغم أف الداللة كانت يف العوامل الفردية واؼبؤسساتية إال أف ىناؾ تفوؽ للعوامل اؼبؤسساتية يف متوسط اؼبربعات بفارؽ 

(98.89.) 
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ناث مقيدوف ذل أف اإلإناث اؼبستوى الثالث مبط سبهُت من والية غرداية يف البعد الفردي واؼبؤسسايت إتفوؽ ترجع الباحث 

ىارل يف ىذه اؼبنطقة إذا دل نقل جلهم، يرفضوف فكرة االختبلط بُت كثر من الذكور، فبعض األأسرة واأل بعادات وتقاليد اجملتمع

ذل اعتبارات اجملتمع احمللي واػبلفية الثقافية، كما إطار مؤسسات التكوين اؼبهٍت، وىذا بالرجوع إتكوين  الفتاة خارج  وأ وعمل اعبنسُت

ة دور كبَت يف اؽبدر اؼبتواجد يف ىذه اؼبؤسسات، حيث أف الفتاة قد تتزوج قبل السن القانوين أف اللبفاض سن الزواج يف ىذه اؼبنطق

زمات اليت مرت هبا اؼبنطقة يف اآلونة االخَتة من خرى قد تكوف األأ( سنة، وىذا بسبب طبيعة اجملتمع احملافظ، ومن جهة 18)

ناث منهم، فكانت الصحة النفسية الة النفسية للمًتبصُت وباألخص اإلثر بكل تأكيد على اغبأمن واالستقرار الذي مشادات وقلة األ

 .ناثعوامل تفوؽ اإل من بُت

الضرورية للفرد، فالفرد   اغباجات من باألمن ف الشعورأو  البشري، للسلوؾ الدافعة القوى أىم من األمن إذل اغباجةحيث أف 

تشمل ؾبموعة من اغباجات اؼبتصلة باغبفاظ على درجة معقولة ىي و مة، من والسبلذل األإحباجة  ؛كما ذكر ابراىاـ ماسلو يف نظريتو

فعند ربقق . تالعتماد على مصدر مشبع للحاجامن االستقرار واألماف اؼبادي واؼبعنوي والنظاـ واليقُت يف البيئة اػباصة بالفرد، وا

.   األمن تأخذ وضعا يف األنبية كدافع للعمل واالقبازذلإشباع للحاجات الفيزيولوجية، فإف اؼبستوى الثاين اؼبتمثل يف اغباجة إدىن أ

 ( 900، ص1444كامل، )

  اث غردايةدحأقد هتدد حبياتو، ففي  خطار أو حوادثأي أتأمُت حياة الفرد وضبايتو من   يف ؿباولةلؤلمن اجات وتتمثل  اغب

ذل إدت أ، حيث مؤسسات التكوين اؼبهٍتخارج صراعات وعنف مادي ومعنوي داخل و  ذلإ وفيتعرض فراد اجملتمع من الطرفُت،أكاف 

، وعدـ الشعور للخطر ممستقبلهو  مهنا عرضت حياهتأانفعاالت وتذمر من اغبياة لظروفها القاسية، كما و ظهور صدمات نفسية، 

 باألمن.

اإلنسانية  اؼبناخ الذي تشيع فيو أساليب الضغط والقسر واإلكراه والعنف والشعور باػبوؼ والتهديد، وتصدع العبلقاتف

الذي تشيع فيها اغبريػة الزائدة والفوضى واإلنباؿ والتسيب وينعدـ فيو الضبط، ال يؤدي يف أغلب األحواؿ سوى إلػى  واالجتماعية، أو

افق كالكذب والسرقة والغ  واالستهتار والعنف والعدواف، وإذل سوء التو   فرادالكبرافات السلوكية لدى األالسػلوؾ الشػاذ وا مظػاىرمبػو 

 (201ص ،1995)القريطي،  الدراسي وتدين مستوي صحتهم النفسية.
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إف الصحة "يف رعاية الصحة النفسية للمتعلمُت بقولػو:  والتكوينية ( على دور اؼبؤسسة التعليمية1995سحاؽ )إويؤكد أبو 

 .والًتابط األسرى، وااللتزاـ اػبلقي"زيادة معدؿ التحصيل الدراسػي، والتماسػك االجتماعي، و النفسية عامل مهم من عوامل التفوؽ 

 (03: ص 1995 )أبو إسحاؽ،

 واالعتماد والقلق اػبوؼ من والتحرر ، دلاأل واالستقرار وذبنب والنظاـ والقانوف واغبماية باألمن الشعور ذل األمن ىيإفاغباجة 

 (35، ص1994)مطلك،  اغبيوية. اؼبتطلبات ربقيق القادرين على األشخاص على

 على كبَت حد إذل تؤثر فهي لذلك وتوجيهو السلوؾ وراء تقف اليت ىي اليت تكلم عنها ابراىاـ ماسلو اجاتاغب وألف

 (1974 وديراين، دواين. )والقدرات اؼبهارات استغبلؿ

 حباجة يكوف الفردفىم مبدأ مفرد وراء النمو الكلي، أباعتبارىا  اغباجة إذل وليس ىذا فحسب بل إف ابراىاـ ماسلو ينظر

 يسودىا يف حياة إال يتحقق ال وىذا ؼبواجهتها بصَتتو وينَت اؼبتاعب ؼبقاومة الصرب ويبنحو إرادتو يقوي ما إذل وقت أي من كثرأ اسةم

  (16-13، ص ص1973، مرسي) .األمن

 واػبوؼ شرال وتوقع وانشغاؿ الفكر االرتياح وعدـ والتوتر للقلق مصدراً  يشكل األمن إذل شباع اغباجةإعدـ  خرىأومن جهة 

 باألمن يفقد الشعور الذي فالفرد النفسي، للمرض فريسة ويصبح حركتو شل على ويعمل، فاعليتو على يؤثر فبا اؼبستقبل حوادث من

 وتردداً  وحذراً  صبوداً  وأكثر لئلوباء قابلية وأكثر غَته، من واؼبرونة اؼببادأة على قدرة قلأ ويكوف اليومية اغبياة مواقف ذباه قلقاً  يبدو

  (08، ص1979، عوض) وعدـ األمن ـباوؼ من بو يشعر دبا مدفوعاً  اغبياة ؼبواقف فيستجيب

 وتكرس صبيع سلوكو على تامة سيطرة تسيطر األمن إذل الفرد حاجة تزداد إذ كلما منطقي، وغَت منظم غَت سلوكو يكوفف

 بعدـ الشعور فأ الدراسات فقد أظهرت عامة بصورة نموال على يؤثر النفسي باألمن الشعور عدـ، فتوترىا خفض أو لتحقيقها قدراتو

. 1985" سنة Fatiكدتو دراسة فايت "أ، وىذا اؼبعريف النمو ويف الشخصية ومبو تطور يف مهماً، دوراً  يلعب النفسي باألمن الشعور

(p12) 
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 فحسب، فراد اجملتمعأ بُت التفاعل لضماف ليس لؤلفراد تتوفر فأ هبب اليت الشروط من أساسياً  شرطاً  يعترب النفسي األمن فأو 

 ويتيح عملو يف يسعد مناآل اإلنساف فأل وذلك(، 01، ص1974)دواين وديراين، لضماف الرضا والدافعية كبو العمل.  أيضاً  بل

األفراد اجملتمع ثناء اؼبناوشات والصراعات اليت شهدهتا اؼبنطقة. حيث أف كل أ اوىذا األمن دل يكن متوفرا وؿبقق .الطبيعية حياتو ويبارس

، والنـو و التسوؽأذل العمل، إمن الذي افتقدوه ودل يعودوا قادرين على الذىاب ذل األإناث منهم، كانوا حباجة ماسة وباألخص اإل

 صبحت حياهتا غَت طبيعية وغَت مستقرة. أدوف خوؼ أو قلق، و 

 ؾباؿ يف النفسي األساس اف روجرز َتىف ،لئلقبازعية والداف واالبتكارية  اإليداع يف األنبية بالغ دوراً  النفسي لؤلمنحيث 

 (25، ص1994. )مطلك، النفسية اؼببتكر ىو سبلمة اإلبداع

 ضرورة ملحة، عدت التحصيل دراسة ألف ،اجملتمع أىم أىداؼ من ىو وىذا بالعلم اىتماماً  يعد واالىتماـ قبازاإل كبو فالدافعية

التدابَت  زباذوا اإلهبايب النفسي األمن حالة تعزيز وإذل ىتماـ اؼبسؤولُتا جذب إذل يؤدي النفسي باألمن الشعور عدـ تشخيص وإف

  (13، ص1979سليب. )زىراف،  كاف إذا مستواه رفع على للعمل البلزمة

 باألمن يشعروف الذين والتحصيل، واألفراد اإلقباز زيادة إذل يؤدي النفسي باألمن الشعور إف جوشي دراسة أشارت وكما

 Joshi, 1985, 63).)بو يشعروف ال الذين من األفراد أعلى إقبازىم مستوى يكوف يالنفس

 ىي األجواء وىذه واإليثار والتآخي بالود فيها اليت يعي  األجواء تتوفر فأهبب  النفسي األمن ربقيق إذل اإلنساف وليتمكن

 .ةاليومي حياتو يف ومتفاعبلً  ومنجزاً  إهبابياً  يكوف ألف تدفع بالفرد اليت

التوافق عن نتحػدث سبق يبكننا أف  ذل ماإضافة ، إأثَت على التحصيل العلمي للمًتبصفالعوامل النفسية ىي عوامل شديدة الت

مضطربة، فبل  مع الظروؼ اليت كانت سائدة من فًتة ليست ببعيدة، فػإذا كانػت الصػحة النفسػية للمًتبصللمًتبص والتكيف النفسي 

 اً باستثناء بعض اغباالت.كوف ناجحينتوقع منو أف 
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استغبلؿ اؼبتمهنُت يف أحيانا يشعرىم بالدونية وعدـ القيمة؛ وذلك بسبب  ؛راء العينةأخرى فنمط التمهُت حسب أومن جهة 

ىم  ي عبلقة بأىداؼ التكوين واؼبتمهنُت، كإجبارىم على القياـ باغبراسة والتنظيف، وال يبكنوهنم من تعلم اؼبهنة اليتأمهاـ ليست ؽبا 

 يف صدد التكوين فيها.

 قليم، الجنس، المستوى، السن(:ثر تفاعل متغيرات )اإلأ -

قليم واعبنس واؼبستوى والسن يف ثر داؿ إحصائيا للتفاعل بُت متغَتات اإلأال يوجد  نوأ( اتضح 72من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

( وؾبموع اؼبربعات 00الفردي والبعد اؼبؤسسايت معدـو )عوامل اؽبدر الًتبوي الفردي واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل من البعد 

 (.00يضا معدـو )أالبعدين 

حصائية يف استجابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر الًتبوي إنو ال يوجد فروؽ ذات داللة أوبناء على ما سبق يبكننا القوؿ        

 ط والتفاعل بينهما. قليم، اعبنس، اؼبستوى والنمالفردية واؼبؤسساتية تعزى ؼبتغَتات اإل

 قليم، المستوى، النمط، السن(:ثر تفاعل متغيرات )اإلأ -

قليم، اؼبستوى، النمط، والسن يف ثر داؿ إحصائيا للتفاعل بُت متغَتات اإلأال يوجد  نوأ( اتضح 72من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

( وؾبموع اؼبربعات للبعد 01دي والبعد اؼبؤسسايت )عوامل اؽبدر الًتبوي الفردي واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل من للبعد الفر 

( 0.43(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )78.38( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )78.38الفردي )

لغت قيمة متوسط اؼبربعات ( وكما ب101.70، أما بالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات )وىي قيمة غَت دالة إحصائيا

 وىي قيمة غَت دالة إحصائيا.( 0.45(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت  )101.70)

حصائية يف استجابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية إنو ال يوجد فروؽ ذات داللة أوبناء على ما سبق يبكننا القوؿ 

 قليم، اؼبستوى، النمط والسن والتفاعل بينهما.ى ؼبتغَتات اإلواؼبؤسساتية تعز 

 قليم، الجنس، النمط، السن(: ثر تفاعل متغيرات )اإلأ -
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قليم، اعبنس، النمط والسن يف ثر داؿ إحصائيا للتفاعل بُت متغَتات اإلأال يوجد  نوأ( اتضح 72من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

( وؾبموع اؼبربعات 00كانت درجة اغبرية لكل من البعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت معدـو )عوامل اؽبدر الًتبوي الفردي واؼبؤسسايت، ف

 (.00يضا معدـو )أالبعدين 

حصائية يف استجابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية إنو ال يوجد فروؽ ذات داللة أعلى ما سبق يبكننا القوؿ  وبناء

 م، اعبنس، النمط، السن والتفاعل بينهما. قليواؼبؤسساتية تعزى ؼبتغَتات اإل

 قليم، الجنس، المستوى، النمط، السن(:ثر تفاعل متغيرات )اإلأ -

قليم، اعبنس،، اؼبستوى، النمط ثر داؿ إحصائيا للتفاعل بُت متغَتات اإلأال يوجد  نوأ( اتضح 72من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

( وؾبموع 00كانت درجة اغبرية لكل من البعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت معدـو )والسن يف عوامل اؽبدر الًتبوي الفردي واؼبؤسسايت، ف

 (.00يضا معدـو )أاؼبربعات البعدين 

حصائية يف استجابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية إنو ال يوجد فروؽ ذات داللة أعلى ما سبق يبكننا القوؿ  وبناء

 م، اعبنس، اؼبستوى، النمط والسن والتفاعل بينهما. قليواؼبؤسساتية تعزى ؼبتغَتات اإل

 ثر تفاعل متغيري )الجنس، المستوى(:أ -

بينت نتائج البحث حسب نفس اعبدوؿ اؼبتعلقة بالتفاعل بُت )اعبنس، اؼبستوى( يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد 

 نو:أالفردي لتؤكد 

ؼبتغَتات )اعبنس، اؼبستوى(  يف البعد الفردي، فكانت درجة اغبرية للبعد أنو يوجد اختبلؼ داؿ إحصائيا يف التفاعل بُت ا

(، أما قيمة ؼ احملسوبة 864.58( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )1729.17( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي )02الفردي )

 (.0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )( 4.79للمتغَت السن فقد بلغت  )

ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اعبنس، اؼبستوى(  يف عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية، وكما يوضح التمثيل أنو يوجد أىذا يعٍت 

كرب متوسط أ( حيث كاف 73.40دره )( حيث تفوؽ اؼبًتبصوف اإلناث من اؼبستوى الثالث دبتوسط حسايب ق05البياين رقم )

 (20م تفاعل )انظر ملحق رقيف ال حسايب
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 ( اثر تفاعل متغيري )الجنس، المستوى( في البعد الفردي14مثيل بياني رقم )ت

كما بينت نتائج البحث حسب نفس اعبدوؿ اؼبتعلقة بالتفاعل بُت )اعبنس، اؼبستوى( يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد 

 نو:أاؼبؤسسايت لتؤكد 

تغَتات )اعبنس، اؼبستوى(  يف البعد اؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية للبعد يوجد اختبلؼ داؿ إحصائيا يف التفاعل بُت اؼب

(، أما قيمة ؼ احملسوبة 945.47( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )1890.94( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي )02الفردي )

 .(0.05وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )( 4.26للمتغَت السن فقد بلغت  )

ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اعبنس، اؼبستوى( يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبؤسساتية، وكما يوضح أنو يوجد أىذا يعٍت 

كرب أ( حيث كاف 74.91( حيث تفوؽ اؼبًتبصوف اإلناث من اؼبستوى الثالث دبتوسط حسايب قدره )07التمثيل البياين رقم )

 (.20رقم ) متوسط حسايب يف التفاعل )انظر ملحق

قباب مع ناث ىبططن لتكوين عائبلت واإلذل أف اإلإناث مستوى الثالث يف البعد الفردي واؼبؤسسايت إتفوؽ ترجع الباحث 

( واليت ىدفت لدراسة التخطيط اؼبهٍت لدى الطالبات 1980" )Seryer وىذا ما أكدتو دراسة سارير "التفكَت يف العمل اعبزئي، 
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رض الواقع مع توقع أف تكوف تقليدية، متأثرات بالواقع أيت يرغنب يف فبارستها واغبصوؿ عليها يف اعبامعيات أف األعماؿ ال

 (.87، ص1433االجتماعي.)الصبحي، 

بالدور اعبنسي تبعا للثقافة االجتماعية واكبصار أفاؽ اؼبًتبصات يف تربية األبناء واالىتماـ  فنبلحظ تأثر اإلناث بشكل كبَت

 عٍت غياب الطموحات والتخطيط اؼبهٍت لدى اؼبًتبصات يف التكوين اؼبهٍت من عينة الدراسة.بشؤوف األسرة فبا ي

 
 ( اثر تفاعل متغيري )الجنس، المستوى( في البعد المؤسساتي15ثيل بياني رقم )تم

 

اؼبربعات بفارؽ  ورغم أف الداللة كانت يف العوامل الفردية واؼبؤسساتية إال أف ىناؾ تفوؽ للعوامل اؼبؤسساتية يف متوسط

 ىذا يعٍت أف للعوامل اؼبؤسساتية تأثَت أكرب على اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت من تأثَت العوامل الفردية. (.89.89)

 ثر تفاعل متغيري )الجنس، النمط(:أ -

، يف عوامل اؽبدر ثر داؿ إحصائيا للتفاعل بُت متغَتات اعبنس والنمطأال يوجد  نوأ( اتضح 72من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي 01الًتبوي الفردي واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل من للبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت )
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( 0.77(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )139.63( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )139.63)

( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات 124.56، أما بالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات )إحصائياوىي غَت دالة 

 وىي غَت دالة إحصائيا.( 0.56(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت  )124.56)

ية يف استجابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية حصائإو ال يوجد فروؽ ذات داللة أنوبناء على ما سبق يبكننا القوؿ 

 واؼبؤسساتية تعزى ؼبتغَتات اعبنس والنمط والتفاعل بينهما. 

 ثر تفاعل متغيري )الجنس، السن(: أ -

ي ثر داؿ إحصائيا للتفاعل بُت متغَتات اعبنس والسن يف عوامل اؽبدر الًتبو أال يوجد  نوأ( اتضح 72من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

( 405.76( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي )01الفردي واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل من للبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت )

وىي غَت دالة ( 2.25(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )405.76وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )

(، 191.680( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )191.68بعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات )، أما بالنسبة للإحصائيا

 .وىي قيمة غَت دالة إحصائيا( 0.86أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت  )

ًتبصُت كبو عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية حصائية يف استجابة اؼبإنو ال يوجد فروؽ ذات داللة أوبناء على ما سبق يبكننا القوؿ 

 واؼبؤسساتية تعزى ؼبتغَتات اعبنس والسن والتفاعل بينهما. 

 ثر تفاعل متغيرات )الجنس، المستوى، النمط(:أ -

ثر داؿ إحصائيا للتفاعل بُت متغَتات )اعبنس، اؼبستوى، النمط(، يف عوامل أال يوجد  نوأ( اتضح 72من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي 02لًتبوي الفردي واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل من للبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت )اؽبدر ا

( 1.63(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )293.64( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )587.29)

( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات 405.97بالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات )، أما وىي قيمة غَت دالة إحصائيا

 وىي قيمة غَت دالة إحصائيا.( 0.91(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت  )202.98)

 استجابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر الًتبوي حصائية يفإنو ىذا ال يوجد فروؽ ذات داللة أوبناء على ما سبق يبكننا القوؿ 

 الفردية واؼبؤسساتية تعزى ؼبتغَتات اعبنس، اؼبستوى، النمط والتفاعل بينهما. 
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 ثر تفاعل متغيرات )الجنس، المستوى، السن(:أ -

بوي اؼبتعلقة بينت نتائج البحث حسب نفس اعبدوؿ اؼبتعلقة بالتفاعل بُت )اعبنس، اؼبستوى، السن( يف عوامل اؽبدر الًت 

 نو:أبالبعد الفردي لتؤكد 

يوجد اختبلؼ داؿ إحصائيا يف التفاعل بُت اؼبتغَتات )اعبنس، اؼبستوى، السن( يف البعد الفردي، فكانت درجة اغبرية للبعد 

سوبة (، أما قيمة ؼ احمل1013.49( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )2026.98( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي )01الفردي )

 (.0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )( 11.25للمتغَت السن فقد بلغت )

ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اعبنس، اؼبستوى، السن(  يف عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية، وكما يوضح أنو يوجد أىذا يعٍت 

( 77.48( سنة دبتوسط حسايب قدره )18ث األصغر من )( حيث تفوؽ اؼبًتبصوف ذكور اؼبستوى الثال06التمثيل البياين رقم )

( سنة، 18(، يف حُت تفوؽ اإلناث يف صبيع اؼبستويات األكرب من )20كرب متوسط حسايب يف التفاعل )انظر ملحق رقمأحيث كاف 

 ( يف مستوى الثالث.73.69كرب متوسط حسايب بينهم  )أحيث كاف 

ىو تعبَت ( سنة يف البعد الفردي إذل عامل النضج اؼبهٍت، الذي 18صغر من )ثالث األالستوى اؼبترجع الباحث تفوؽ ذكور 

عن مستوى تكوف التوجو اؼبهٍت كبو االختيار اؼبهٍت لدى الفرد، ومدى استعداده للتعامل مع مهنتو. كما أهنا القدرة على االختيار 

 (Savickas,M & all. 2002) . اؼبناسببات ازباذ القرار اؼبهٍتة ومتطلياؼبهن اؼبهٍت الواقعي، مع الوعي بالذات

ونفهم من وجهة نظر سوبر  ،ويعد فهم الذات واكتساب اؼبعلومات اؼبهنية البلزمة عامل أساسي وؿبدد يف عملية النضج اؼبهٍت

 (361، ص2016( )بلعابد، Super, 1960أف النضج اؼبهٍت ىو حصيلة النمو اؼبهٍت الذي يتم عرب مراحل تطورية.)

( سنة ىي يف مرحلة التعرؼ التدرهبي على اؼبيوالت والقدرات فتتميز بنمو سريع 18فئة العمرية االقل من )حيث أف ال

حساسو هبذه اؼبشكلة إ اػبارجي، ويصبح اختيار مهنة ما ذو داللة بالنسبة للفرد، ويزداد دلدراكو لذاتو وللعاإػبصائص الفرد وتزيد يف 

الفرد غَت  الربط بُت األفعاؿ اغباضرة والنتائج اؼبستقبلية. لكن رغم ىذا النمو تبقى اختيارات نتيجة اكتساب اؼبنظور الزمٍت وبالتارل

 (193، ص2010)ترزولت، . كثر ببعض العوامل منها اؼبيوؿأمستقرة ومؤقتة وترتبط 

لػى ربديد إلواقعية، تنتهػي بػو ذل التجربة واإفالنضػج اؼبهٍت يتم عرب مراحل تطورية، تتم عرب مراحل ينتقل فيها الفرد من اػبياؿ 

 . مساره ومبط حياتو اؼبهنية
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 يف الرئيسي دور تلعب ل العملية اإلعبلميةعهب الفرد فبا عليها صلوب اليت باؼبعلوماتبَت ك بشكل اؼبهٍت النضج درجة فتتأثر

 اؼبهنية االختبارات تربية يف فاعليتها ـبعد اإلعبلمية العملية فيو تتسم ميداف يف جدا منطقي ىذا اؼبًتبص، لدى النضج درجة تنمية

 الشباب لدى االختيارات اؼبهنية التعرؼ على طبيعة إذل ىدفت اليت (1998) وآخروف بوسنة دراسة أثبتتو ما وىذا فراداأل لدى

 يف ئدةالسا النمطية االذباىات سيطرة إذل الدراسة توصلت حيث طالب 3420)ب ) قدرت اعبامعة طبلب من عينة على اعبزائري

 (39، ص 2011اؼبهنية ؿبدودة. )بلهواش،  اختياراهتم هبعل فبا اعبامعات طبلب لدى اؼبهنية االختيارات اعبزائري على اجملتمع

( سنة أف 24-15( شابا يف ؾباؿ العمري )1150" اليت مشلت على )Fillioudأكدت دراسة فيليود " الصدد نفس ويف

 اغبقيقية  باألسباب واعُت غَت (18قل من )ذل أف اؼبًتبصُت األإ الباحثة ىذا  أرجعت ة، وقدختاروا مهنتهم صدفاثلث أفراد العينة 

 (110، ص2014)ماجدة،  .االختيارات ؽبذه

ف وىناؾ أمر آخر وىو أف الكثَت من اؼبًتبصُت هبهلوف أو ال يدركوف سبامػا ميػوؽبم واذباىػػاهتم اغبقيقيػػة، وبالتػػارل فهػػم هبهلػػو 

التعلػيم ال ىم الًتبػػوي واؼبهنػػي، فبػػا هبعلهػػم وبسػوف باؼبلػػل واإلحبػاط ويػؤدي لعػدـ تػوفيقهم بػُت مسػارىم الًتبػوي واؼبهنػي، ويكوف مسػػار 

 يعنػي ؽبػم شيء وىو أمػر ال فائػدة منو،  فتػرؾ الدراسػة أحسػن وأكسػب  للوقت.

تػػي تػػؤثر علػػى ربصػػيل التلميػػذ، إذ أنػػو يوجػد العديػد مػن التبلميػذ مػن يواجو صػعوبات كمػػا أف اػبػػوؼ والقلػػق مػػن العوامػػل ال

ي التػػأخر فػي التكيػف مػع جػو اؼبدرسػة ويفشػل فػي مواجهػة اؼبواقػف التعليميػة اؼبختلفػة، وىػذا مػا يػؤدي إلػى بػروز اضػطرابات تتسػبب فػ

 الدراسػػي.

ذل عدـ االنتباه إذل اؼبوقف التكويٍت، إكوف لغياب الدافعية للتعليم اليت الحظناىا يف اؼبًتبص، تدفع بو ومن جهة أخرى قد ي

سباب ذبعلو يتخلى عن التكوين يف اؼبؤسسات أوعدـ اإلقباؿ عليو بنشاط وضباس وال تلح عليو لبلستمرار يف نشاط ويصبح يفكر يف 

قباز، وهبذا فأهنا قد ربوؿ دوف ة التعلم ؽبػا أنبيػة كبيػرة فػي ارتفػاع مسػتوى التحصػيل واإلذا يبكننا القوؿ أف دافعيإالتكوين اؼبهٍت. 

 و تسرب اؼبًتبص.       أرسوب 

يرجعوف  أغلب الظن أهنم( سنة يف العوامل الفردية، حيث 18صغر من )وىذا ما يفسر تغلب ذكور اؼبستوى الثالث األ

سرة وثقافة اجملتمع وميوالتو بالفرد واجملتمع احمليط بو من األذل عوامل فردية متعلقة إوين اؼبهٍت ًتبوي يف مؤسسات التكسباب اؽبدر الأ

  وقدراتو.
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 ( يبين اثر تفاعل متغيرات )الجنس، المستوى، السن( في البعد الفردي16بياني رقم ) تمثيل 
، اؼبستوى، السن( يف عوامل اؽبدر الًتبوي يف حُت بينت نتائج البحث حسب نفس اعبدوؿ اؼبتعلقة بالتفاعل بُت )اعبنس

 نو:أؼبتعلقة بالبعد اؼبؤسسايت لتؤكد ا

يوجد اختبلؼ داؿ إحصائيا يف التفاعل بُت اؼبتغَتات ) اعبنس، اؼبستوى، السن( يف البعد اؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية 

(، أما قيمة ؼ 1149.73يمة متوسط اؼبربعات )( وكما بلغت ق2299.47( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي )01للبعد الفردي )

 .(0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )( 10.37احملسوبة للمتغَت السن فقد بلغت  )

يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبؤسساتية، وكما  ، السن(ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اعبنس، اؼبستوىأنو يوجد أعٍت ىذا ي

( 76.07( سنة دبتوسط حسايب قدره )18(حيث تفوؽ اؼبًتبصوف ذكور اؼبستوى الرابع األكرب من )07رقم )يوضح التمثيل البياين 

( 18(، يف حُت تفوؽ اإلناث يف من اؼبستوى الثالث األكرب من )20كرب متوسط حسايب يف التفاعل )انظر ملحق رقم )أحيث كاف 

 (.74.34)سايب اغبسنة، حيث بلغ متوسطو 
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خَت ف ؽبذا األأذل سوء التوجيو حيث إ( سنة يف البعد اؼبؤسسايت 18كرب من )ؽ ذكور اؼبستوى الرابع األترجع الباحث تفو 

ذل زبصص ما دوف اختياره، إحياف قد يتجو اؼبًتبص مر باالختيار واؼبيوؿ، ففي كثَت من األذا تعلق ىذا األإنبية كبَتة جدا وخصوصا أ

"  J .L. Langبُت األسباب اليت تؤدي إذل اؽبدر الًتبوي، ويف نفس السياؽ يقوؿ " ذل أف سوء التوجيو منإحيث توصلت الدراسة 

ف توجيو اؼبتعلم أو اؼبًتبص إذل زبصص ال أبأنو ىناؾ ؾبموعة من الصعوبات الدراسية تنتج عن التوجيو الصحيح، حيث  (1996)

 (p85)مل اليت يكوف سببها جسمية أو نفسية. يتماشى مع إمكانياتو وميولو ورغباتو، يفوؽ تأثره بكثَت من تأثَت العوا

فضعف نشاطات التوجيو يف مؤسسات التكوين اؼبهٍت وعدـ ارتقاءىا إذل مستوى الفعالية اؼبطلوبة، إذ رغم إنشاء أماكن 

حوؿ  استقباؿ واإلعبلـ والتوجيو على مستوى مراكز التكوين اؼبهٍت، إال أف نشاطاهتا تبدو سطحية وتنحصر يف بعض اؼبعلومات

التخصصات اؼبتوفرة، شروط التسجيل، تاريخ اؼبسابقة واليت على أساس نتائجها يقـو اؼبسؤولوف بتوزيع اؼبًتبصُت على عدد اؼبناصب 

نو يوجد يف بعض ىذه اؼبؤسسات أخصائيُت نفسانيُت تقنيُت يعملوف ربت إشراؼ مستشاري التوجيو اؼبهٍت أالبيداغوجية، مع العلم 

االمتحانات وتقييم القدرات، لكن يبدو عمل ىؤالء اؼبختصُت بعيد عن مفهـو التوجيو البيداغوجي. حبيث  على مستوى مؤسسات

تظهر العبلقة بُت اؼبختص يف التوجيو واؼبًتبص أكثر إدارية، وقد تدفع ىذه الظروؼ الكثَت من اؼبًتبصُت إذل مغادرة التكوين يف أية 

  إىدار الطاقات البشرية واالستثمارات اؼبخصصة ؽبذا القطاع.  غبظة لسبب أو آلخر، والذي يؤدي بدوره إذل

كما أف ضعف نشاط التوجيو يف مؤسسات التكوين اؼبهٍت يؤدي إذل البفاض الدافعية لدى اؼبًتبصُت، وىذا يستدعي ضرورة 

قيق أىدافهم والسعي إذل التقليل من التكفل البيداغوجي باؼبًتبصُت لتمكينهم من إبراز سلوكات دافعية تعمل على إثارهتم كبو بناء ورب

 اؽبدر الًتبوي.

رحلة الواقعية، اليت يكوف فيها االختيار ناتج عن الػربط والتنسػيق بػُت العوامل اؼب( سنة ىم يف 18كرب من )فاؼبًتبصوف األ

 االختيار على تساعده اليت نزماتاؼبيكا الفرد كل فيها يستعمل كما النضج االختيار واكتماؿ باستقرار الواقعية والشخصية،  وتتميز

 وكذا واالقتصادي؛ االجتماعي احمليط حوؿ اؼبعلومات دبختلف اؼبًتبصُت تزويد على تركز اليت اإلعبلمية العملية الفعلي، لكن فاعلية

 تكوينو، خبلؿ الطالب يكتسبو أف يبكن وما التكوين ميادين ؼبختلف اؼبهنية واآلفاؽ التكوين يف مؤسسات التكوين اؼبهٍت، طبيعة

 التسجيل لعملية موازية عملية اعبدد، فتصبح تسجيبلت اؼبًتبصُت فًتة مع اإلعبلمية النشاطات بعض على اإلعبلمية العملية فتقتصر

مباط أزبصصات و  دبختلف التعريف ىو منها فاؽبدؼ العملية،  على لئلشراؼ اؼبختصُت غياب ظل يف اؼبلفات وٕايداع اإلداري
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 التكوين اؼبهٍت، وىذا واؼبخرجات الشغل سوؽ متطلباتو مؤسسات التكوين اؼبهٍت  ال يوجد تنسيق بُت أخرى ناحية ومن التكوين،

 . الطرفُت تربط اليت اإلعبلمية العملية قصور إذل يرجع

 

 ( يبين اثر تفاعل متغيرات )الجنس، المستوى، السن( في البعد المؤسساتي17تمثيل بياني رقم )

كانت يف العوامل الفردية واؼبؤسساتية إال أف ىناؾ تفوؽ للعوامل اؼبؤسساتية يف متوسط اؼبربعات بفارؽ   ورغم أف الداللة

 وىذا يعٍت تفوؽ العوامل اؼبؤسساتية على العوامل الفردية يف اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت. (.136.24)

 ثر تفاعل متغيرات )الجنس، النمط السن(:أ -

ثر داؿ إحصائيا للتفاعل بُت متغَتات اعبنس، النمط والسن يف عوامل اؽبدر أال يوجد  نوأ( اتضح 72رقم )من خبلؿ اعبدوؿ 

( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي 01الًتبوي الفردي واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل من للبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت )

وىي قيمة ( 0.02أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت ) (،4.18( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )4.18)
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( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات 365.38، أما بالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات )غَت دالة إحصائيا

 قيمة غَت دالة إحصائيا.وىي ( 1.64(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت  )365.38)

حصائية يف استجابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية إنو ال يوجد فروؽ ذات داللة أعلى ما سبق يبكننا القوؿ  وبناء

 واؼبؤسساتية تعزى ؼبتغَتات اعبنس، النمط والسن والتفاعل بينهما. 

 ثر تفاعل متغيرات )الجنس، المستوى، النمط، السن(:أ -

ثر داؿ إحصائيا للتفاعل بُت متغَتات اعبنس، اؼبستوى، النمط والسن يف أال يوجد  نوأ( اتضح 72خبلؿ اعبدوؿ رقم )من 

( وؾبموع اؼبربعات 00عوامل اؽبدر الًتبوي الفردي واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل من البعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت معدـو )

 (. 00يضا معدـو )أالبعدين 

حصائية يف استجابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر إال يوجد فروؽ ذات داللة  نو ىذا يعٍتأعلى ما سبق يبكننا القوؿ ء وبنا

 الًتبوي الفردية واؼبؤسساتية تعزى ؼبتغَتات  اعبنس، اؼبستوى، النمط والسن والتفاعل بينهما. 

 ثر تفاعل متغيري )المستوى، النمط(:أ -

النمط(، يف عوامل اؽبدر  ثر داؿ إحصائيا للتفاعل بُت متغَتين )اؼبستوى،أنو ال يوجد أتضح ( ا72من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

( وكما بلغت 23.13( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي )02الًتبوي الفردي حيث كانت درجة اغبرية للبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت )

 .وىي قيمة غَت دالة إحصائيا( 0.06بلغت )(، أما قيمة ؼ احملسوبة فقد 11.56قيمة متوسط اؼبربعات )

حصائية يف استجابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية إنو ال يوجد فروؽ ذات داللة أوبناء على ما سبق يبكننا القوؿ 

 تعزى ؼبتغَتي )اؼبستوى، النمط( والتفاعل بينهما.

ل بُت )اؼبستوى، النمط( يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد كما بينت نتائج البحث حسب نفس اعبدوؿ اؼبتعلقة بالتفاع

 نو:أاؼبؤسسايت لتؤكد 
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يوجد اختبلؼ داؿ إحصائيا يف التفاعل بُت اؼبتغَتات )اؼبستوى، النمط( يف البعد اؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية للبعد 

(، أما قيمة ؼ احملسوبة 718.98مة متوسط اؼبربعات )( وكما بلغت قي1437.97( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي )02الفردي )

 .(0.05وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )( 3.24للمتغَت السن فقد بلغت )

ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اؼبستوى، النمط( يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبؤسساتية، وكما يوضح أنو يوجد أىذا يعٍت 

كرب أ( حيث كاف 76.21يث تفوؽ اؼبًتبصوف من اؼبستوى الرابع مبط اقامي دبتوسط حسايب قدره )( ح08التمثيل البياين رقم )

 (.20متوسط حسايب يف التفاعل )انظر ملحق رقم 

يعترب شكل التقليدي يف التكوين  قاميذل أف النمط اإلإقامي يف البعد اؼبؤسسايت، إإف تفوؽ اؼبًتبصوف من اؼبستوى الرابع مبط 

م بشكليو النظري والتطبيقي يف مراكز التكوين، حيث أف غالبية اؼبلتحقُت بو ىم من التبلميذ اؼبتسربُت من قطاع الًتبية. اؼبهٍت، ويت

 (91، ص 2006بوفلجة، )

ويتم ىذا النوع من التكوين يف ىياكل تكوين متخصصة وؾبهزة لذلك، وهبرى داخل اؼبؤسسات التكوينية أين يكتسب 

، وىذا النمط ال ىبتلف كثَتا ظرية، أما اؼبعارؼ التطبيقية فتكتسب من خبلؿ الًتبصات اؼبيدانية يف الوسط اؼبهٍتاؼبًتبصُت اؼبعارؼ الن

عن اؼبدرسة، وىذا ما هبعل اؼبًتبصُت ينفروف منو، وخصوصا مًتبصي اؼبستويات الرابع واػبامس، وحسب اراء عينة الدراسة فإف ىذا 

شهادة تقٍت سبنح تأىيبل مهنيا يطابق مناصب شغل تتطلب خرى فأال يزالوا تبلميذ، ومن جهة  النمط يشعرىم باؼبلل ووبسسهم بأهنم

قباز عمل مؤىل يف التخصص اؼبهٍت، وىذا ال يكوف إال بالتعليم إعداد و إمعارؼ نظرية وتطبيقية وقدرات تنظيم تسمح باؼبشاركة يف 

قامي( تتفوؽ على باقي إقامي، وىذا ما جعل ىذه الفئة )اؼبستوى الرابع كثر منو نظري، وىذا غَت موجود يف ىذا النمط اإلأالتطبيقي 

 قامي.اؼبستويات يف النمط اإل
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( يبين تفاعل متغيري )المستوى، النمط( في البعد المؤسساتي18تمثيل بياني رقم )  

 ثر تفاعل متغيري )المستوى، السن(: أ -

حصائيا للتفاعل بُت متغَتات اؼبستوى والسن يف عوامل اؽبدر ثر داؿ إأال يوجد  نوأ( اتضح 72من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي 02الًتبوي الفردي واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لكل من للبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت )

( 1.12اإلقليمي فقد بلغت ) (، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع201.68( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )404.36)

( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات 28.80أما بالنسبة للبعد اؼبؤسسايت فقد كانت ؾبموع اؼبربعات )وىي قيمة غَت دالة إحصائيا، 

 وىي قيمة غَت دالة إحصائيا.( 0.60(، أما قيمة ؼ احملسوبة للمتغَت التوزيع اإلقليمي فقد بلغت )13.40)

حصائية يف استجابة اؼبًتبصُت كبو عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية إنو ال يوجد فروؽ ذات داللة أيبكننا القوؿ  وبناء على ما سبق

 واؼبؤسساتية تعزى ؼبتغَتات اؼبستوى والسن والتفاعل بينهما. 

 ثر تفاعل متغيرات )المستوى ، النمط، السن(:أ -
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)اؼبستوى، النمط، السن( يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة  بينت نتائج البحث حسب نفس اعبدوؿ اؼبتعلقة بالتفاعل بُت

 نو:أبالبعد الفردي لتؤكد 

يوجد اختبلؼ داؿ إحصائيا يف التفاعل بُت اؼبتغَتات )اؼبستوى، النمط، السن( يف البعد الفردي، فكانت درجة اغبرية لو 

(، أما قيمة ؼ احملسوبة 1412.49اؼبربعات )( وكما بلغت قيمة متوسط 1412.49( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي )01)

 (.0.01)عند مستوى  وىي قيمة دالة إحصائيا( 7.84للمتغَت السن فقد بلغت  )

ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اؼبستوى، النمط، السن( يف عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية، وكما يوضح أنو يوجد أىذا يعٍت 

( سنة دبتوسط حسايب قدره 18وؽ اؼبًتبصوف من اؼبستوى الثالث مبط سبهُت األكرب من )( حيث تف09التمثيل لبياين رقم )

 (.20كرب متوسط حسايب يف التفاعل )انظر ملحق رقم أ( حيث كاف 74.15)

ذل عامل النضج اؼبهٍت، حيث للعوامل إ( يف البعد الفردي، يرجع 18كرب من )إف تفوؽ اؼبستوى الثالث مبط التمهُت األ

تأثَت مباشر يف عملية النضج اؼبهٍت، فالعوامل البيولوجية مثبل ترتبط باؼبؤىبلت واالستعدادات البيولوجية وربديدا القدرات  الفردية

وضحو أبو اسعد أالعقلية، فكػل من النضج الفسيولوجي والذكاء والسن ؽبم تأثَت مباشر على النضج اؼبهٍت لدى الفرد، وىذا ما 

 (.2008واؽبواري )

ب عملية التنشئة االجتماعية والبيئة الثقافية دورا أساسيا ومهما فػي النمػو والنضج اؼبهٍت. فكل من القيم والنشاطات كما تلع

 االجتماعية، وما يرتبط باعبماعة اؼبرجعية باعتبارىا مصدرا للمعػايَت ومباذج للتماىي تشكل ؾبموعة مهمة من العوامل الفاعلة واؼبؤثرة

من جهة اخرى تلعب األسػرة باعتبارىا اؼبؤسسة احملورية يف اجملتمع دورا فعاال يف تنمية اؼبهارات واؼبسانبة يف تشكيل يف النضج اؼبهنػي. و 

  (.2008اؼبيل والتوجيو اؼبهٍت. )أبو اسعد واؽبواري، 

، وخاصة مػا يتعلق فاإلرشاد الوالدي واألسري عموما يدخل يف إعداد مشروع اغبياة لدى األبناء بأبعاده وأشكالو اؼبختلفة

 باختيار التخصص العلمي واؼبهٍت.

و أواجتماعية وثقافية وإعبلمية، يتفاعل معها الفرد بشكل مباشر  انب مادية واقتصػاديةكما أف كل ما وبيط باألفراد من جو 

  و التكوين الذي ىو فيو اؼبهٍت.أو عن غَت وعي تساىم يف تقبل الفرد للمهنة أغَت مباشر عن وعي 
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 ( يبين اثر تفاعل متغيرات )المستوى، النمط، السن( في البعد الفردي19ثيل بياني رقم )تم

ؼبتعلقة كما بينت نتائج البحث حسب نفس اعبدوؿ اؼبتعلقة بالتفاعل بُت )اؼبستوى، النمط، السن( يف عوامل اؽبدر الًتبوي ا

 نو:أبالبعد اؼبؤسسايت لتؤكد 

بُت اؼبتغَتات )اؼبستوى، النمط، السن( يف البعد واؼبؤسسايت، فكانت درجة اغبرية لو  يوجد اختبلؼ داؿ إحصائيا يف التفاعل

(، أما قيمة ؼ احملسوبة 1787.59( وكما بلغت قيمة متوسط اؼبربعات )1787.59( وؾبموع اؼبربعات للبعد الفردي )01)

 (0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )( 8.06للمتغَت السن فقد بلغت  )

ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اؼبستوى، النمط، السن( يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبؤسساتية، وكما أنو يوجد أا يعٍت ىذ

( سنة دبتوسط 18كرب من )قامي من األ( حيث تفوؽ اؼبًتبصوف من اؼبستوى الرابع من النمط اإل10يوضح التمثيل البياين رقم )

 (.20متوسط حسايب يف التفاعل )انظر ملحق رقم  كربأ( حيث كاف 77.82حسايب قدره )
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يعرب شكبل  قاميأف النمط اإلذل إ( يف البعد اؼبؤسسايت 18كرب من )أقامي إمًتبصي اؼبستوى الرابع مبط تفوؽ  ةترجع الباحث

ة، فمن الصعب ربطو ( سن18كرب من )شكاؿ اؼبدرسة ال ىبتلف عنو كثَتا وىذا ما ذكرناه آنفا، وخصوصا بالنسبة للمًتبصُت األأمن 

 سبوع وباألحرى طيلة مدة تكوينو.األ ةبكرسي وطاولة طيل

اختيار الفرد للعمل اؼبناسب هبعلو  ساسيا يف العوامل اؼبؤسساتية، حيث أفأخرى قد يلعب االختيار والتوجيو دورا أومن جهة 

افس ؼبهنتو، وىذا ما أكدتو دراسة كوؾ ووروبيتشيك قادرا على التفوؽ والًتقي فيو، وهبعلو قادرا على الوقوؼ منافسا يف وجو اؼبن

"Robitshek, Cook "(1999) اليت ىدفت إذل التعرؼ على أنبية معرفة الذات واالستكشاؼ اؼبهٍت يف التنبؤ باؽبوية اؼبهنية ،

 (91، ص1433لطبلب اعبامعة. )الصبحي، 

نو وبدد طبيعة العمل أاعي والنفسي واألسري، إضافة إذل فاالختيار اؼبهٍت ىو الذي وبدد للفرد اؼبستوى االقتصادي واالجتم

 الذي يبارسو الفرد واألفراد الذين يتعامل معهم. فهذا القرار يتطلب من الفرد اإلؼباـ بكل معادل الواقع االقتصادي ومكونات شخصيتو،

 تنبع عن اختيار اؼبهنة عن طريق الصدفة أو تربز أكثر أنبية الوعي اؼبهٍت من خبلؿ مشكبلت سوء االختيار اؼبهٍت وسوء التوجيو اليت

إذل "الربيق االجتماعي ومغريات اؼبهنة وظبعتها  (2011) عن جهل الشخص بإمكاناتو ومتطلبات اؼبهنة، وىذا يعود حسب الغزيري

لومات اؼبهنية اؼبتعلقة أو عائدىا االقتصادي، كما قد يكوف االختيار جربيا عن طريق األسرة، وقد يكوف الفرد يف حد ذاتو تنقصو اؼبع

حوؿ اؼبهن"، فمشكبلت نقص الوعي اؼبهٍت تنعكس بصورة مباشرة على أداء الفرد، كما ذبدر اإلشارة إذل اثر نقص الوعي اؼبهٍت على 

اؼبًتبص يف حد ذاتو حيث أف البراط الفرد يف عمل ال يعرؼ عنو وعن مواصفاتو ومهامو يؤدي بو إذل الشعور بعدـ التوافق وعدـ 

 الرضا عن أدائو وعملو.

فمن خبلؿ ىذه النقطة يبكن القوؿ أف دخوؿ اؼبًتبص إذل مؤسسات التكوين اؼبهٍت ال يدرؾ مواصفات التخصص الذي وجو 

ثار وخيمة على آاليو ومهامو ومتطلباتو، وهبهل ميزاتو سوؼ يؤدي بو إذل اإلحساس بعدـ التوافق ومنو عدـ االقباز فبا ينجر عنو 

كماؿ التكوين ودل يًتكو بعد مدة، وتتمثل أنبية الوعي اؼبهٍت يف كوف اؼبًتبص يف اؼبرحلة العمرية إبص ىذا إذا سبكن من مستقبل اؼبًت 

فعملية اإلدراؾ اعبيد للواقع تؤىلو ػبوض  ؛ويف مرحلة اإلعداد للدور االجتماعي ( سنة، أي  يف مرحلة الشباب18كرب من )األاغبالية 

 ليت يبكن أف تواجهو.نو العمل على ذبنب اؼبشاكل ااالقتصادية، ومة اغبيا
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 ( يبين اثر تفاعل متغيرات )المستوى ، النمط، السن( في البعد المؤسساتي01بياني رقم ) تمثيل

ورغم أف الداللة كانت يف العوامل الفردية واؼبؤسساتية إال أف ىناؾ تفوؽ للعوامل اؼبؤسساتية يف متوسط اؼبربعات بفارؽ 

(41.60.) 

كاف تفوؽ بعدين اؼبؤسسايت والفردي، إال أنو  حصائيا يف الإغلب االحياف كاف التفاعل داؿ أنو يف أرغم اف وما كاف مبلحظ 

، وىذا للمًتبص كرب  على اؽبدر الًتبويللعوامل اؼبؤسساتية يف صبيع اغباالت، وىذا يعٍت اف للمؤسسات التكوين اؼبهٍت التأثَت األ

وأصبحت العبلقة بُت مؤسسة التكوين اؼبهٍت واؼبًتبص ات بكل ىياكلها ال توفر اعبو اؼببلئم للمًتبص، ف ىذه اؼبؤسسأذل إراجع 

 أكثرمدخبلهتا  أصبحتحيث (،  2012ف نعترب ىذه اؼبؤسسة مضطربة حسب روين )أعبلقة غَت مستقرة وغَت متوازنة، وهبذا يبكننا 

 بكثَت من ـبرجاهتا.
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أكدت أف اؼبؤسسة يف الكثَت ( يف دراستها حوؿ علم النفس اؼبرضي اؼبؤسسايت، واليت 2008ليلياف ) ليوإتوصلت وىذا ما 

ف اؼبعتقدات والتكوين اؼبهٍت للفرد واإليديولوجيات والنظريات اؼبرجعية أحيث ذكرت حياف تتحوؿ اذل منشأة لئلضطرابات، من األ

 ضطرابات النفسية اؼبؤسساتية.يف زبفيض او زيادة اال وغَتىا؛ كلها من بُت العوامل اليت تساىم

من مؤسسة منتجة تعمل على تكوين اؼبًتبصُت وتزويد الدولة دبوارد بشرية وزبفيض وىكذا ربولت مؤسسات التكوين اؼبهٍت 

   تسرهبم بدؿ تكوينهم. أيمؤسسة عاجزة على االحتفاظ باؼبًتبصُت اؼبلتحقُت هبا،  إذلنسب الضياع والتقليل من معدالت الغياب، 
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 االستنتاج العام:  

عوامل اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت "دراسة ميدانية على عينة من اؼبًتبصُت بواليات اعبنوب تناولنا يف ىذه الدراسة 

 لية:إذل النتائج التا انبثقت عن إشكالية البحث، فتوصلت ، وبعد ؿباولة الباحثة اإلجابة على تساؤالت الدراسة اليتالشرقي اعبزائري"

بواليات  ر عينة من اؼبًتبصُتظمن وجهة ندبؤسسات التكوين اؼبهٍت ترتيب عوامل اؽبدر الًتبوي سبكنت الدراسة من  -

 ، وكاف الًتتيب حسب األنبية كاآليت:اعبنوب الشرقي اعبزائري

عوامل الفردية، حيث عوامل مؤسساتية كانت ىي األكثر تأثَتا على اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت مقارنة مع ال - أ

 قل أنبية كاآليت:أمت ترتيب العوامل يف ىذا البعد من األكثر أنبية إذل 

 كانت العوامل اؼبتعلقة بالتكوين ىي األكثر أنبية ويليها العوامل اؼبتعلقة بالنظاـ الداخلي.يف ىذا العامل فقد  العوامل تنظيمية: و  -

 العوامل اؼبتعلقة باألستاذ ىي األكثر أنبية ويليها العوامل اؼبتعلقة باؼبنهاج.ويف ىذا العامل فقد كانت : العوامل البيداغوجية -

العوامل الفردية احتلت اؼبرتبة الثانية بعد العوامل اؼبؤسساتية يف تفسَت اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت من وجهة  - ب

 إذل األقل أنبية كاآليت:ثر أنبية كيف ىذا البعد من األؼبًتبصُت، حيث مت ترتيب العوامل نظر ا

العوامل الشخصية: ويف ىذا العامل فقد كانت العوامل اؼبتعلقة بالصحة النفسية ىي األكثر أنبية ويليها العوامل اؼبتعلقة بالصحة   -

 اعبسدية.

 العوامل االجتماعية: ويف ىذا العامل فقد كانت العوامل الثقافية ىي األكثر أنبية ويليها العوامل األسرية.  -

 –ورقلة  –عوامل اؽبر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد الفردي واؼبؤسسايت باختبلؼ التوزيع  اإلقليمي "غرداية  ال يوجد اختبلؼ يف  -

 الوادي".

 عوامل يفاحل اإلناث كما أنو يوجد اختبلؼ يوجد اختبلؼ يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد الفردي باختبلؼ اعبنس لص -

 .لصاحل اإلناث لبعد اؼبؤسسايتاؽبدر اؼبتعلقة با

ي أف أفراد العينة باختبلؼ أال يوجد اختبلؼ يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد الفردي واؼبؤسسايت باختبلؼ سن اؼبًتبص،  -

ؤسسات التكوين نو ال يؤثر متغَت العمر على عوامل اؽبدر الًتبوي دبأيتهم لعوامل اؽبدر الًتبوي، وىذا معناه أسنهم دل ىبتلفوا يف ر 

 اؼبهٍت.
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  .لصاحل مبط التمهُتلبعد الفردي بُت أمباط التكوين يوجد اختبلؼ يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة با -

 ال يوجد اختبلؼ يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلقة بالبعد اؼبؤسسايت باختبلؼ مبط تكوين اؼبًتبص.  -

 ة بالبعد الفردي والبعد اؼبؤسسايت باختبلؼ مستويات التكوين.ال يوجد اختبلؼ يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبتعلق -

 نو:أاما بالنسبة للتفاعل بُت اؼبتغَتات فقد كانت جل التفاعبلت غَت دالة إال البعض منها وىي، حيث اثبتت الدراسة 

اؼبًتبصوف األكرب من  دية لصاحلالفر  ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اإلقليم، اؼبستوى، السن( يف عوامل اؽبدر الًتبويأيوجد  -

 .( سنة يف كل من غرداية18)

واؼبؤسساتية لصاحل  ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اإلقليم، اعبنس، اؼبستوى، النمط( يف عوامل اؽبدر الًتبوي الفرديةأيوجد   -

 .من اؼبستوى الثالث من مبط التكوين عن طريق التمهُت من والية غرداية اتاؼبًتبص

واؼبؤسساتية لصاحل مًتبصات  ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اعبنس، اؼبستوى(  يف عوامل اؽبدر الًتبوي الفرديةأجد يو   -

 .اؼبستوى الثالث

اؼبًتبصوف ذكور لصاحل  ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اعبنس، اؼبستوى ، السن( يف عوامل اؽبدر الًتبوي الفرديةأيوجد   -

 .( سنة18األصغر من ) اؼبستوى الثالث

اؼبًتبصوف ذكور  لصاحل ثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اعبنس، اؼبستوى ، السن( يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبؤسساتيةأيوجد   -

 .( سنة18اؼبستوى الرابع األكرب من )

اؼبًتبصوف من اؼبستوى لصاحل  ؤسساتيةيوجد اثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اؼبستوى، النمط( يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼب  -

 .قاميإالرابع مبط 

اؼبًتبصوف من اؼبستوى لصاحل  يوجد اثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اؼبستوى، النمط، السن( يف عوامل اؽبدر الًتبوي الفردية -

 .( سنة18الثالث مبط سبهُت األكرب من )

اؼبًتبصوف من لصاحل  النمط، السن( يف عوامل اؽبدر الًتبوي اؼبؤسساتية وجد اثر داؿ إحصائيا لتفاعل اؼبتغَتات )اؼبستوى،  -

 .( سنة18قامي من االكرب من )اؼبستوى الرابع من النمط اإل
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نو بالرغم من أف العوامل اؼبؤسساتية حازت على اؼبرتبة األوذل يف ترتيب عوامل اؽبدر الًتبوي أومن خبلؿ كل ىذا يبكننا القوؿ 

، إال أف ىذا ال ينفي الدور الذي تأثر بو العامل الفردية وباألخص العوامل بواليات اعبنوب الشرقي اعبزائري  اؼبهٍتدبؤسسات التكوين 

الشخصية، فهي تعترب أيضا من العوامل اليت تؤثر بشكل كبَت على نفسية اؼبًتبص ونتائجو وقباحو داخل اؼبؤسسة وخبلؿ التكوين، 

سساتية والعوامل الفردية تؤثر سلبا على أىداؼ اؼبؤسسة التكوينية يف حد ذاهتا ويعيقها عن ربقيق وىذا يعٍت أف كل من العوامل اؼبؤ 

لكن العوامل اؼبؤسساتية تعد األىم وىذا حسب اؼبًتبصُت يف التكوين اؼبهٍت باعبنوب الشرقي تمع، أىدافها وأىداؼ الفرد واجمل

  احد يستطيع معرفة جذور اؼبشكلة أو الظاىرة  أكثر من الفرد الذي يعيشها.بسبب انو ال نعترب أف ىذه النتيجة منطقيةاعبزائري، و 

ومن خبلؿ ىذه الدراسة توصلنا إذل معرفة أىم العوامل واؼبسببات اليت تكمن وراء وجود ظاىرة اؽبدر الًتبوي دبؤسسات 

 األمراض أووين والتعليم اؼبهنيُت، فاالضطرابات اضطراب مؤسسة التك أومرض اليت تعرب عن التكوين اؼبهٍت وىي العوامل اؼبؤسساتية، و 

االضطراب يف اؼبؤسسة ىو ربوؿ اؼبهمة  أف يثىي تصنيفات نشأت لبناء أسس علم النفس اؼبرضي اؼبؤسسايت، حاؼبؤسساتية 

دولة دبوارد بشرية أي ربوؿ مؤسسة التكوين اؼبهٍت من مؤسسة منتجة تعمل على تكوين اؼبًتبصُت وتزويد ال ،نقيضها إذلؽبا  األساسية

تسرهبم بدؿ  أيمؤسسة عاجزة على االحتفاظ باؼبًتبصُت اؼبلتحقُت هبا،  إذلوزبفيض نسب الضياع والتقليل من معدالت الغياب، 

 تكوينهم. 

وتنحصر أىم ىذه العوامل حسب عينة اؼبًتبصُت دبؤسسات التكوين اؼبهٍت والتمهُت باعبنوب الشرقي اعبزائري، كما ذكرنا 

ألستاذ، وانطبلقا من ىذا فإننا نقدـ ببعض يف العوامل اؼبؤسساتية وباألخص العوامل اؼبتعلقة بالتكوين والعوامل اؼبتعلقة با سابقا

 اؼبقًتحات:
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 مقترحات الدراسة:

ؼبشكلة اؽبدر الًتبوي  ةإرشادية وعبلجي برامج لوضع التخطيط يف الدراسة اغبالية نتائج عنو أسفرت دبا االستفادة يبكن -

 دبراكز التكوين اؼبهٍت.

 ربسُت ظروؼ التكوين اؼبهٍت يف الورشات وداخل اؼبؤسسات التكوينية. -

 .كالتنظيف  نشاطات اليت ليس ؽبا عبلقة بالتكوينالوضع قوانُت صارمة يف ما ىبص استغبلؿ اؼبًتبص يف   -

 ص من االستفادة منهم.توظيف أساتذة يف مؤسسات التكوين اؼبهٍت والتمهُت ذوي كفاءات مهنية سبكن اؼبًتب  -

 تنظيم دورات تدريبية خاصة لؤلساتذة وىذا كي يتعرفوا على سيكولوجية اؼبًتبص اؼبراىق وكيفية التعامل معو.    -

 عليها من ىذا القطاع.  بقيمة الشهادة اؼبتحصلتنظيم برامج تلفزيونية وإذاعية للتعريف بأنبية التكوين اؼبهٍت، و  -

 ىذا يف دورىا سبارس أف واؼبسموعة واؼبقروءة اؼبكتوبة اإلعبلمية اؼبؤسسات صبيع ندعو وىنا اؼبهٍت، نللتكوي السلبية النظرة تغَت -

الوطنيُت، وىذا سيكوف دور  واإلذاعة التلفزيوف يقدمها بدأ اليت البسيطة اغبصص بعض باستثناء كليا غائبة أهنا وخاصة اجملاؿ،

 .اإلعبلمي اعبانب

 الختبلؼ التمهُت مؤسسات هبا تقـو اليت تلك وبُت اإلقامي، اؼبهٍت التكوين مؤسسات دمهاتق اليت التخصصات بُت الفصل  -

 .منهما مبط كل طبيعة

 اؼبهنيُت والتعليم بالتكوين التعريف الرئيس دوره يكوف مؤسسات التعليم اؼبتوسط،  يف اؼبهنيُت والتعليم التكوين مرشد منصب خلق -

 اؼبسار.  ؽبذا اختياره حالة يف يذللتلم وبققها أف يبكن اليت واؼبزايا

 ذوي دخل منخفض...اخل. مثل اؼبًتبصُت من اسر متفككة، أوالتكفل اؼببكر بالفئات اؼبعرضة للهدر الًتبوي،  -

وضع ـبططات وبرامج تربوية مناسبة لفئة اؼبتسربُت أو اؼبًتسبُت، إلعادة رفع مستوى الصحة النفسية لديهم وذلك من خبلؿ رفع  -

 .رىم لذاهتممستوى تقدي
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النفسية )كضعف الثقة بالنفس واػبجل  اؼبًتبصُتمكاتب اإلرشاد والتوجيو النفسي أنبية كبَتة لبلىتماـ دبشكبلت  إعطاء -

 واالرتباؾ(.

 توجيو وتوعية األسر على عدـ عرض مشكبلهتا وخبلفاهتا أماـ أبنائهم. -

 اثلة منها:نقًتح إجراء دراسات فب يف ىذه الدراسة إليوومن خبلؿ ما توصلنا  -

 إجراء دراسة تشمل عينات أكرب، ومن مناطق الشماؿ اعبزائري. -

 .التمهُت من وجهة نظر األساتذةإجراء دراسة لتشخيص اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت و  -

 .ولياءاأل هة نظرإجراء دراسة لتشخيص اؽبدر الًتبوي دبؤسسات التكوين اؼبهٍت والتمهُت من وج -
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. دط. القاىرة. SPSS(. التحليل اإلحصائي للمتغَتات اؼبتعددة باستخداـ 2008أسامة ربيع أمُت. ) .6
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  وىبة مكتبة القاىرة: . دط. اؼبطمئنة (. النفس1973اغبميد. ) عبد  مرسي .78

 القاىرة. مصر: عادل الكتب.. 1(. زبطيط التعليم واقتصادياتو. ط1998مرسي ؿبمد منَت. ) .79

 . ديب: دار القلم للنشر والتوزيع.1(. إقتصاديات التعليم. ط1987اؼبطوع حسُت ؿبمد. ) .81

عماف. األردف:  .1، اضطراباهتا". طهامفهوم" النفسية الصحة (.2005سهيل. ) معصومة اؼبطَتي .80

 والتوزيع. للنشر الفبلح مكتبة

. عماف. األردف: 2بحث يف الًتبية وعلم النفس. ط (. مناىج ال2002ملحم سامي ؿبمد ملحم. ) .82

 دار اؼبسَتة.

 (. علم النفس الًتبوي. دط. مصر: مكتبة االقبلو اؼبصرية. 2000منسي ؿبمود والطواب سيد. ) .83

(. اإلدارة اؼبدرسية يف ضوء مهاـ مدير اؼبدرسة السلوكية والًتبوية. 1992اؼبنيف ؿبمد صاحل. ) .84

 ة.  دط. الرياض: مطابع البكَتي

 .مهدي  عباس. )د/ت(. الذكػػاء والتفوؽ والعقد النفسية. دط. لبناف: دار اؼبناىل واغبرؼ العريب .85

(. منهجية البحث العلمي يف العلـو االنسانية. ترصبة بوزيد صحراوي وكماؿ 2004موريس اقبرس. ) .86

 . اعبزائر: دار القصبة للنشر.2بوشف وسعيد سبعوين. ط 

(. اذباىػػات جديػػد فػػي التخطػػيط الًتبوي يف الببلد العربية. دط. 1988) النػػوري عبػػد الغنػػي. .87

  الدوحة. قطر: دار الثقافة.
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وزارة التكوين اؼبهٍت والتمهُت. اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية. التكوين والتعليم اؼبهنيُت  .88

 مهاـ وىياكل. ب س. 

ية اعبزائرية الدمقراطية الشعبية. اؼبدونة الوطنية وزارة التكوين والتعليم اؼبهنيُت. اعبمهور  .89

 (. 2012لتخصصات التكوين اؼبهٍت والتمهُت. طبعة)

وزارة التكوين والتعليم اؼبهنيُت. اعبمهورية اعبزائرية الدمقراطية الشعبية. اؼبدونة الوطنية  .91

 (.2007لتخصصات التكوين اؼبهٍت والتمهُت. طبعة )

مهورية الديبوقراطية الشعبية. دليل التكوين اؼبهٍت. اعبزائر. وزارة الشباب والرياضة، اعب .90

(2000.) 

اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية. الدليل  .وزارة العمل واغبماية االجتماعية والتكوين اؼبهٍت .92

. رقم احملدد لطرؽ وكيفيات تنظيم اإلعبلـ، التوجيو وانتقاء اؼبًتشحُت لبللتحاؽ دبؤسسات التكوين اؼبهٍت

1999 /01. 

 قائمة المجالت والدوريات:

 .(. التسرب اؼبدرسي عواملو نتائجو وطرؽ عبلجو. ؾبلة الرواسي1991أرزقي بركاف ؿبمد. )اكتوبر  .0

 .39-27(. ص ص03باتنة، العدد )

(. جهاز التكوين اؼبهٍت يف اعبزائر، مكانتو يف النسق الًتبوي 1992شهرزاد. ) بوسنة ؿبمود وزاىي .2

(. 05العدد) ومدى استجابتو للطلب االجتماعي واالقتصادي. اجمللة اعبزائرية لعلم النفس وعلـو الًتبية،

 .89-71ص ص
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 األساسية واؼبهٍت "احملددات اؼبدرسي للتوجيو الًتبوي (. اؼبنحى2010ترزولت عمروين حورية. ) .3

-179(. ص ص01النظرية.  ؾبلة العلـو االنسانية واالجتماعية جامعة ورقلة، العدد ) والتناوالت

203. 

(. اإلىدار الًتبوي يف مكة اؼبكرمة "دراسة ميدانية ". ؾبلة الًتبية 1998اػبويت، ظبري عبد الوىاب. ) .4

 .120 -93(. ص ص 48العدد ) .اؼبعاصرة، مصر

 باألمن اؼبعلمُت وشعور اؼبدارس القيادة ؼبديري مبط بُت العبلقة(. 1984) عيد. وديراين كماؿ دواين .5

 .146-123(. ص ص 11) اجمللد .األردنية اعبامعة ،دراسات ؾبلة النفسي.

(. مدى ربقيق مؤسسات التكوين اؼبهٍت يف مدينة سطيف للكفايات 2001سامعي توفيق. )جانفي  .6

(. ص 13العدد ) .جامعة فرجات عباس ،لة العلـو االجتماعيةؾب .اؼبهنية لدى خرهبي القطاع اؼبكوف

 .143-127ص

(. العبلقة بُت مستوي الطموح والرضا اؼبهٍت لبلخصائُت االجتماعيُت. ؾبلة 1993سرحاف نظمية. ) .7

 .129 -112(. ص ص28علم النفس، العدد )

يف دفع الشباب كبو (. دور مؤسسات التكوين اؼبهٍت 2012سبلمي منَتة، انُت خالد سيف الدين. ) .8

حاسي  –تقرت  –اؼبقاوالتية دراسة حالة مؤسسات التكوين اؼبهٍت ؼبنطقة اعبنوب الشرقي )ورقلة 

مسعود(. ؾبلة أداء اؼبؤسسات اعبزائرية، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت جامعة قاصدي 

 . 170-149(. ص ص02مرباح ورقلة. اعبزائر. العدد)

 .(. قياس الكفاية الداخلية الكمية للتعليم. ؾبلة الًتبية اعبديدة، السنة األوذل1974رية. )ظباؾ أند .9

 .107 -88 (. بَتوت. ص ص03العدد )
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(. االبعاد اؼبكونة للسمة بُت التحكم والتحليل 2009صمادي عبد اهلل، أبو نواس علي السيد. ) .01

 . 393-371ص ص. (.4-3(. العدد )25العاملي. ؾبلة جامعة دمشق، اجمللد )

(. أسباب الفشل اؼبدرسي لدى تبلميذ الثانويات من 1998العايب رابح، بطوطن ؿبمد الصاحل. ) .00

 -172ص ص (. ؾبلة العلـو االنسانية، جامعة قسنطينة، اعبزائر. 10وجهة نظر األساتذة. العدد )

192. 

دراسة ميدانية على مديرية (. قياس أثر التدريب يف أداء العاملُت، 2009علي يونس مايا وآخروف. ) .02

الًتبية دبحافظة الربيبي يف سلطنة عماف، ؾبلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سوريا. اجمللد 

 .157 -135(. ص ص01(. العدد )31)

(. الكفاية الداخلية الكمية للتعليم االبتدائي اغبكومي بالكويت. 1989غناًن مهٍت ؿبمد إبراىيم. ) .03

 .152-136(. ص ص05(، اجمللد )19وية، العدد )اجمللة الًتب

(. التكوين والتوظيف يف اعبزائر. ؾبلة العلـو االجتماعية 1998قريشي عبد الكرًن. ) .04

 .36-18ص ص .(01واإلنسانية، اؼبركز اعبامعي، ورقلة. العدد )

ة. يف (. التكوين يف اعبزائر بُت اسًتاتيجية الضرورة االسًتاتيجي2015قريشي عبد الكرًن. ) .05

 .29-12ؾبلس االمة. اعبزائر. ص ص ،روباب الربؼباف

(. دور االدارة اؼبدرسية يف اغبد من ظاىرة 2014منصور مصطفى، الذىيب ابراىيم. )فيفري  .06

 -133(. ص ص05التسرب اؼبدرسي. ؾبلة الدراسات والبحوث االجتماعية. جامعة الوادي، العدد )

142 . 

(. منهجية النمذجة باؼبعادلة البنائية و تطبيقاهتا 2015بر ياسر فتحي اؽبنداوي اؼبهدي. )اكتو  .07

 .41-09ص ص. (40العدد) كلية عُت مشس. مصر.  يف حبوث االدارة التعليمية. ؾبلة الًتبية والتنمية،
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(. سسيولوجيا التكوين اؼبهٍت وسياسة التكوين يف اعبزائر. 1998سبلطنية. )ديسمرب  بالقاسم  .08

 .147-128(. ص ص 10قسنطينة، العدد ) .النسانية، جامعة منتوريؾبلة العلـو ا

(. تشكيل الربوفيل اؼبهٍت على ضوء مفهـو النضج اؼبهٍت: 2016بلعابد عبد القادر. )ديسمرب  .09

 -359(. ص ص26مقاربة مفاىيم ربليلية. ؾبلة العلـو االنسانية واالجتماعية، جامعة ورقلة. العدد )

365 . 

 قائمة الرسائل الجامعة:

ة (. دراسة مستوي الطموح وعبلقتو بالقدرات اإلبتكارية لدي طلب1999أبو زايد، أضبد عبد اهلل. ) .0

اؼبرحلة الثانوية يف والية اػبرطـو وقطاع غزة.  رسالة ماجستَت، جامعة السوداف للعلـو والتكنولوجيا، كلية 

 الًتبية، السوداف. 

(. مشاريع التكوين اؼبهٍت اؼبتبعة من طرؼ اؼبًتبصُت. رسالة ماجستَت، 1997تارزولت عمروين حورية. ) .2

 جامعة اعبزائر.

. عوامل اؽبدر الًتبوي يف مدارس التعليم الثانوي العاـ بأمانة العاصمة، (2008اعبرباين راجح دحاف. ) .3

 .رسالة ماجستَت . صنعاء

(. عوامل اؽبدر الًتبوي يف مدارس التعليم الثانوي العاـ بأمانة 2008اعبرياين راجح دحاف. ) .4

 .العاصمة. رسالة ماجستَت، صنعاء

ـو والعلـو اؽبندسية باعبامعة اعبزائرية. رسالة (. االىدار لدى طبلب كلية العل2005اغباج قدوري. ) .5

 ماجستَت، كلية اآلداب والعلـو االنسانية، قسم علم النفس وعلـو الًتبية، ورقلة اعبزائر.

(. مدى ربقيق مؤسسات التكوين اؼبهٍت يف مدينة سطيف للكفايات 2011سامعي توفيق. )جانفي  .6

 اه، جامعة فرجات عباس. سطيف. اعبزائر.اؼبهنية لدى خرهبي القطاع اؼبكوف. رسالة دكتور 



924 
 

التكوين اؼبهٍت وسياسة التشغيل يف اعبزائر دراسة حالة الصناعات  (.1996. )سبلطنية بلقاسم  .7
 اؼبيكانكية بقسنطينة  رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة.

(. االختيار الدراسي كمصدر للضغط النفسي وعبلقتو بتشكيل ىوية األنا 2013سبلؼ مشري. ) .8

اسًتاتيجيات التعلم اؼبنظم ذاتيا يف ظل التوجيو اعبامعي يف اعبزائر. رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، و 

 جامعة قاصدي مرباح. ورقلة. اعبزائر.

 دبعتقدات وعبلقتو اؼبهٍت وااللتزاـ والبلورة . االستكشاؼ1433)عطية. ) ؿبمد بنت الصبحي دالؿ .9

.  مكة الثانوي دبدينة التعليم من الثالث الصف الباتوط طبلب من عينة لدى اؼبهنية الكفاية  اؼبكـر

 القرى، السعودية. اـ جامعة واؼبهٍت. الًتبوي النفس علم يف ماجستَت، رسالة

إذل  يستنداف صبعي إرشادي برناؾبي (. فاعلية2011خلفاف. ) بن سادل بن سيف الغزيري، .01

 رسالة التعليم األساسي. طبلب لدى هٍتاؼب القرار ازباذ مستوى ربسُت يف وسوبر ند ىوال نظرية

 عماف.سلطنة  .نزوي نفسي، جامعة وتوجيو إرشاد زبصص الًتبية يف ماجستَت

(. مباذج رياضية مقًتحة غبساب آلفة الفاقد التعليمي الكمي 1999فرغل، منصور سعد ؿبمد. ) .00

 .تَت، مكة. جامعة أـ القرى"دراسة تطبيقية دبدارس التعليم العاـ اغبكومي دبحافظة ينبع". رسالة ماجس

(.  القلق وعبلقتو بالتوافق والتحصيل لدى تبلميذ اؼبرحلة الثانوية. شػهادة 2002قريشي ؿبمد. ) .02

 اؼباجسػتَت. جامعة ورقلة، ورقلة. اعبزائر.

 رسالة بغداد. لطلبة جامعة النفسي لؤلمن مقنن مقياس (. بناء1994) عباس فاطمة  مطلك .03
 بغداد. العراؽ. ماجستَت، جامعة بغداد.

(. األساليب اؼبعرفية وعبلقتها باؼبيوؿ اؼبهنية لدى مًتبصي مؤسسات 2011ميسوف ظبَتة. ) .04

التكوين اؼبهٍت. دراسة ميدانية بوالية ورقلة. رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة منتوري قسنطينة.  

 كلية العلـو االنسانية واالجتماعية. قسم علم النفس. اعبزائر.
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 علمية: المداخالتقائمة 

(. مدى ربقيق مؤسسات التكوين اؼبهٍت يف اعبزائر لؤلىداؼ التعليمية، 2004سامعي توفيق. ) .0

(. 01فعاليات اؼبلتقى الدورل جبامعة سطيف. سلسلة إصدارات ـبرب إدارة وتنمية اؼبوارد البشرية، العدد)

 اعبزائر.

لنظاـ التعليمي يف األردف. دراسة مقدمة (. اؽبدر الًتبوي يف ا1990السعود راتب، الضامن منذر. ) .2

 .إذل مؤسبر حوؿ االىدار الًتبوي واقتصاديات التعليم، عماف

(. قػياس اإلىػدار الػناتج عن اإلعادة والتسرب يف التعليم، الدورة التخصصية 1973ظباؾ أندرية. ) .3

 .األوذل. بَتوت: مكتب اليونسكو

ؼبهٍت بُت خصوصية العرض ومنطق الطلب. ملتقى (. التكوين ا2009صاحل صاغبي وآماؿ شوتري. ) .4

  دورل حوؿ صنع القرار يف اؼبؤسسة االقتصادية. جامعة ؿبمد بوضياؼ. اعبزائر.

(. رؤية عربية مستقبلية للتدريب اؼبهٍت، مؤسبر العمل العريب. الدورة 1976الطيب اغبضَتي. )مارس  .5

 اػبامسة. نوا قشط.

 البكالوريا يف رأي األساتذة واألولياء. عروض األياـ (. أسباب الرسوب يف1998ؿبمد غبرش. ) .6

الوطنية الثالثة لعلم النفس وعلـو الًتبية حوؿ علم النفس وقضايا اجملتمع، منشورات جامعة اعبزائر. اعبزء 

 األوؿ. اعبزائر: دار اغبكمة للطباعة والنشر والتوزيع.

 قائمة مراسيم وقرارات:
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زائرية الدمقراطية الشعبية. اتفاقات دولية، قوانُت، مراسيم، قرارات وآراء، اعبريدة الرظبية. اعبمهورية اعب .0

 .  26. رقم 2014افريل  07مقررات، مناشَت، اعبلنات وببلغات. 

اعبريدة الرظبية. اعبمهورية اعبزائرية الدمقراطية الشعبية. إتفاقات دولية. قوانُت. مراسيم. قرارات وآراء،  .2

 .144-13. رقم 2013افريل   15وببلغات. مقررات، مناشَت، إعبلنات 

اعبريدة الرظبية. اعبمهورية اعبزائرية الدمقراطية الشعبية. إتفاقات دولية. قوانُت، مراسيم، قرارات وآراء،  .3

 .  01. رقم 2004ماي   10مقررات، مناشَت، إعبلنات وببلغات. 

اقات دولية، قوانُت، مراسيم، قرارات وآراء، اعبريدة الرظبية. اعبمهورية اعبزائرية الدمقراطية الشعبية. إتف .4

 .  140 -14. رقم 2014افريل  20مقررات، مناشَت، إعبلنات وببلغات. 

اعبريدة الرظبية. اعبمهورية اعبزائرية الدمقراطية الشعبية. إتفاقات دولية ، قوانُت، مراسيم، قرارات وآراء،  .5

 .  61رقم  .2014أكتوبر  16مقررات، مناشَت، اعبلنات وببلغات. 

اعبريدة الرظبية. اعبمهورية اعبزائرية الدمقراطية الشعبية. إتفاقات دولية ، قوانُت، مراسيم، قرارات وآراء،  .6

 . 09-14رقم . 2014اوت  09مقررات، مناشَت، إعبلنات وببلغات. 

يم، قرارات وآراء، اعبريدة الرظبية. اعبمهورية اعبزائرية الدمقراطية الشعبية. إتفاقات دولية، قوانُت، مراس .7

 .345-09. رقم 2009أكتوبر  22مقررات، مناشَت، إعبلنات وببلغات. 

اعبريدة الرظبية. اعبمهورية اعبزائرية الدمقراطية الشعبية. إتفاقات دولية، قوانُت، مراسيم، قرارات وآراء،  .8

 .  81-07. رقم 1981جانفي  27مقررات، مناشَت، إعبلنات وببلغات. 

ة. اعبمهورية اعبزائرية الدمقراطية الشعبية. إتفاقات دولية، قوانُت، مراسيم، قرارات وآراء، اعبريدة الرظبي .9

 .  90-07. رقم 1990جويلية  30مقررات، مناشَت، إعبلنات وببلغات. 
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اعبريدة الرظبية. اعبمهورية اعبزائرية الدمقراطية الشعبية. إتفاقات دولية، قوانُت، مراسيم، قرارات  .01

 .  90-117. رقم 1990أفريل  21ات، مناشَت، إعبلنات وببلغات. وآراء، مقرر 

اعبريدة الرظبية. اعبمهورية اعبزائرية الدمقراطية الشعبية. إتفاقات دولية، قوانُت، مراسيم، قرارات  .00

 .144 -13. رقم 2013أفريل  15وآراء، مقررات، مناشَت، إعبلنات وببلغات. 

ة الدمقراطية الشعبية. إتفاقات دولية، قوانُت، مراسيم، قرارات اعبريدة الرظبية. اعبمهورية اعبزائري .02
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 (:11)الممحق رقم 

 رافي:مجتمع البحث لوالية غرداية حسب توزيع الجغ

المجم إناث ذكور المؤسسة البمدية الدائرة
 وع

مركز المختمط مرمادال غرداية غرداية  75 17 82 
 014 82 22 اول نوفمبر غرداية

 80 58 23 بوجرادة مسعود بن مسعود
ضايةال ضاية بن  

 ضحوة
 065 48 007 ضاية بن ضحوة

 72 32 41 عبد العالي بو االنوار بن لخضر زلفانة زلفانة
 594 209 375 محمد شريف مساعدية النومرات متميمي متميمي

 031 14 026 سماعيل محمد اسماعيل السوارق
 082 78 014 رويجي معمر

 57 26 30 طرباقو الشيخ القمقومة
 محجوب مصطفى بن بوبكر المنصورة المنصورة

 المنصورة
08 03 30 

 75 22 53 بن شحمة حاسي لفحل حاسي لفحل
رارةق  91 22 68 الشيخ عبد الالوي مرموري قرارة قرارة 

ز التكوين المهني و التمهين ر مك
12قرارة   

64 27 90 

 95 46 49 مركز بريان بريان بريان
12مركز بريان   62 39 010 

 مركز التكوين المهني و التمهين بنورة بنورة
 سيدي اعباز

079 55 234 

 036 036 11 شبير الطيب المنيعة لمنيعة
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 79 34 45 بريك احمد بن عبد القادر 
12لمنيعة   083 89 272 

 228 031 98 محمد بن عبد القادر حاسي القارة حاسي لقارة
9 00 21 073

2 
006

7 
289

9 
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 (: 02الممحق رقم )

 مجتمع البحث لوالية  ورقمة حسب التوزيع الجغرافي:

الذكو  المؤسسة البمدية الدائرة
 ر

االنا

 ث

 العدد

 ورقمة ورقمة
 

الشهيد خميل عبد القادر  ورقمة 
10 

373 209 592 

مركز الشهيد زوبيدي عبد القادر 
 االناث ورقمة

11 215 215 

الشهيد بوروبة دحمان القصر 
 ورقمة

11 69 69 

 021 16 004 الشهيد شنين قدور ورقمة
مركز التكوين المهني و التمهين  الرويسات

ي احمد الرويساتالشهيد محجوب  
95 18 013 

نقوسةلمعزوزي الشيخ ا نقوسة نقوسة  81 33 003 
 006 26 91 خميل عبد الحفيظ  تماسين تماسين تماسين
مركز التكوين المهني و التمهين  الطيبات الطيبات

 الشهيد قحمص التجاني الطيبات
027 92 209 

 تقرت
 
 

 تقرت
 

مركز التكوين المهني و التمهين 
10د اهلل تقرت منصر عب  

292 58 351 

13الشهيد احمد بوليفة تقرت   95 000 216 
مركز التكوين المهني و التمهين  النزلة

 المجاهد سبقاق عبد المالك النزلة
207 007 334 

الشهيد سميماني محمد عين  عين البيضاء سيدي خويمد
 البيضاء

000 061 270 

ابراهيم   التمهين الشهيد بالطيب الحجيرة الحجيرة
 الحجيرة

045 31 075 
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مركز التكوين المهني و التمهين  حاسي مسعود حاسي مسعود
 الشهيد محمدي لخضر

387 29 406 

 042 54 88 بطاهر بمقاسم المقارين ورقمة المقارين المقارين
01 05 201

1 
020

0 
330

0 
 

 

 

 

 

 
 



900 
 

 

 (:13)الممحق رقم 

 جغرافي:مجتمع البحث لوالية الوادي حسب توزيع ال

عدد  اؼبؤسسة البلدية الدائرة
 الذكور

عدد 
 االناث

العدد 
 الكلي

 19 3 16 مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت باـ الطيور اـ الطيور اؼبغَت
 85 37 48 مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت جامعة جامعة جامعة

سيدي 
 عمراف

 96 31 65 مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت سيدي عمراف

لواديا  51 51 00 مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت للبنات الوادي الوادي 

 153 31 122   1مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الوادي 

2مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الوادي   417 231 648 

3مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الوادي   70 18 88 

التمهُت كوينُت مركز التكوين اؼبهٍت و كوينُت  47 2 49 
 95 39 56 مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت قدري النجايت القمار  القمار
طالب 
 العريب

 53 33 20 مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت طالب العريب طالب العريب

حساين عبد  الدبيلة
 الكرًن

 57 18 39 مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت بالعقوف ؿبمد

حاسي 
ةخليف  

حاسي 
 خليفة

 47 14 33 مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت سويعي سعد

مركز 12 09     
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 (:04ممحق رقم )

 عناوين وىواتف مؤسسات التكوين الميني لوالية غرداية:

  129الهاتف  العنوان الدائرة المؤسسة
مرماد 49ص.ب  غرداية مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت اؼبختلط  88 30 55 

1التكوين اؼبهٍت و التمهُت اؼبنيعة  مركز  74 61 81 حي أوالد عائشة اؼبنيعة 
 70 53 84 حي اؼبداغ برياف مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت برياف
 80 44 82 حي سبكرت متليلي مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت متليلي

مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الضاية بن 
 ضحوة

الضاية بن 
ضاية بن ضحوةال ضحوة  87 14 13 

 48 18 88 حي بن ظبارة غرداية مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت اإلناث
2مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت اؼبنيعة   33 61 81 حي بلعيد اؼبنيعة 
 27 33 86 بلدية زلفانة زلفانة مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت زلفانة
1رارة مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الق  52 45 85 بلدية القرارة القرارة 

 55 35 88 شارع أوؿ نوفمرب غردية مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت اوؿ نوفمرب
 26 05 82 سيدي اعباز بنورة مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت بنورة

مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت حاسي 
 95 25 81 حاسي القارة اؼبنيعة القارة

2وين اؼبهٍت و التمهُت القرارة مركز التك حي سيدي عبد  القرارة 
 28 46 85 القادر

 80 51 82 حي القمقومة متليلي مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت القمقومة
 42 32 82 السوارؽ متليلي مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت السوارؽ
02مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت بريػاف   88 61 84 قارة الطُت برياف 
03مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت اؼبنيعة   80 58 81 وسط اؼبدينة اؼبنيعة 
 99 01 87 النومَتات متليلي مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت اؼبعهد

مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت حاسي 
 لفحل 

حاسي 
87 82 63 حاسي لفحل  لفحل  

ؼبنصورةا مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت اؼبنصورة 87 62 84 اؼبنصورة   
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 (:05ممحق رقم )

 عناوين و ىواتف مؤسسات التكوين الميني لوالية ورقمة:

الد اؼبؤسسة
 ائرة

ال
 بلدية

اؽباتف  العنواف
029 

مركز التكوين اؼبهٍت والتمهُت  الشهيد بوروبة 
 دضباف القصر

ور 
 قلة

ور 
 قلة

القصر  821ص ب 
 ورقلة

70.49.3
0 

 و التمهُت الشهيد اضبد مركز التكوين اؼبهٍت
03بوليفة تقرت   

تقر 
 ت

تقر 
68.12.0 وسط اؼبدينة تقرت ورقلة ت

7 
مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الشهيد بالطيب 

 ابراىيم  اغبجَتة
اغب
 جَتة

اغب
 جَتة

 1945ماي  08حي 
 اغبجَتة

61.21.9
4 

مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الشهيد بطاىر 
 بلقاسم اؼبقارين ورقلة

ور 
 قلة

ور 
 قلة

اؼبقارين  36ص ب 
 ورقلة

68.81.4
7 

مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الشهيد خليل عبد 
 اغبفيظ  سباسُت

سبا
 سُت

سبا
63.54.5 حي تادموف سباسُت ورقلة سُت

4 
مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الشهيد خليل عبد 

01القادر  ورقلة   
ور 
 قلة

ور 
 قلة

بٍت ابراىيم  62ص ب 
 ورقلة

70.02.9
5 

مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الشهيد زوبيدي 
 عبد القادر االناث ورقلة

ور 
 قلة

ور 
 قلة

سيدي  70ص ب 
 بوغفالة ورقلة

71.55.7
4 

مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الشهيد سليماين 
 ؿبمد عُت البيضاء

س
يدي 
 خويلد

ع
عُت البيضاء  69ص ب  ين البيضاء

 ورقلة
91.22.2

2 

اؼبهٍت و التمهُت الشهيد شنُت مركز التكوين 
02قدور ورقلة   

ور 
 قللة

ور 
 قلة

سيدي  49ص ب 
 عمراف اؼبخادمة ورقلة

70.31.7
3 

اؼبهٍت االمَت عبد  مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت
ورقلة القادر تقرت  

تقر 
 ت

تقر 
 ت

الطيبات  39ص ب 
 ورقلة

62.16.2
0 

مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الشهيد ؿبجويب 
لرويساتاضبد ا  

ور 
 قلة

الر 
 ويسات

حي الزياينة الرويسات 
 ورقلة

92.33.7
9 

مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الشهيد ؿبمدي 
 ػبضر  حاسي مسعود

حا
سي 

حا
سي 

حي طالب عبد الرضبن 
 حاسي مسعود ورقلة

74.47.6
1 
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 مسعود مسعود
مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت اجملاىد سبقاؽ 

 عبد اؼبالك النزلة
تقر 
 ت

لنا
68.15.4 النزلة تقرت ورقلة زلة

9 
مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت معزوزي الشيخ 

 انقوسة
نق
 وسة

انق
انقوسة ورقلة 37ص ب  وسة  

72.32.7
3 

مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت منصر عبد اهلل 
01تقرت   

تقر 
 ت

تقر 
 ت

اؼبنطقة  10ص ب 
 الصناعية تقرت ورقلة

69.63.1
3 
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 :( 06ممحق رقم )

 :ات التكوين الميني لوالية الواديىواتف مؤسسوين و عنا

 اؼبعهد الوطٍت اؼبتخصص يف التكوين اؼبهٍت
 

 حي الشط الوادي
 

 

01مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الوادي   
 

 شارع ؿبمد طبيسيت الوادي
 

 

02مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الوادي   
 

 طريق تقرت الوادي
 

 

و التمهُت اؼبغَتمركز التكوين اؼبهٍت   
 

 العالية ؼبغَت الوادي
 

كلم  165  
 

03مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الوادي   
 

 شارع ؿبمد طبيسيت الوادي
 

 

 مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت البنات
 

الوادي 01حي اصحن   
 

 

 مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الدبيلة
 

 الدبيلة الوادي
 

كلم  20  
 

هٍت و التمهُت الرباحمركز التكوين اؼب  
 

 الرباح الوادي
 

كلم  12  
 

 مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت جامعة
 

 جامعة الوادي
 

كلم  115  
 

 مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت قمار
 

 طريق اؼبطار الوادي
 

كلم  15  
 

 مركز التكوين اؼبهٍت و التمهُت الرقيبة
 

 الرقيبة الوادي
 

كلم  35  
 

و التمهُت حاسي خليفة مركز التكوين اؼبهٍت  
 

 حاسي خليفة الوادي
 

كلم  30  
 

 ملحقة التكوين اؼبهٍت اؼبقرف
 

 كوينُت الوادي
 

كلم  6  
 

كلم  5 البياضة الوادي ملحقة التكوين اؼبهٍت البياضة  
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 ملحقة التكوين اؼبهٍت كوينُت

 
 اؼبقرف الوادي

 
كلم  22  

 
 ملحقة التكوين اؼبهٍت اميو ونسة

 
دياميو ونسة الوا  

 
كلم  25  

 

 


