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موضوع هذه الدراسة هو التصورات السائدة حول التكوين 
املقابلة  بواسطة  أجريت  أبحاث  نتائج  من  انطالقا  املهني 

واالستمارة.
هذه  من  األهم  اجلزء  ميثل  الذي  الكمي  البحث  يتعلق 
الثانوي  وتالميذ  اإلعدادي،  الثانوي  تالميذ  بنظرة  الدراسة 
الشغل  املهني وإنعاش  التكوين  التأهيلي، ومتدربي مكتب 
إلى التكوين املهني. أما البحث الكيفي، فقد اعتمد على 
استجواب متخرجني، وآباء، ومشغلني بصدد املوضوع نفسه. 
أجنز هذان البحثان بني شهري مايو ويونيو من سنة 2014 في 

ثالثة مواقع مختلفة هي الدار البيضاء وفاس وورزازات.
الهدف األساسي لهذا البحث هو دراسة تصورات الفاعلني 
للتكوين املهني، وخاصة منها تصورات الفئات االجتماعية 
ومدة  املدرسي،  والرسوب  اليدوي،  للعمل  املتواضعة 
التكوين. وفي هذا الصدد، تبني الدراسة أن تلك التصورات 
يثمنون  املستجوبني  أغلبية  أن  إذ  دالة.  تغيرات  عرفت  قد 
وليس  نظرية  طبيعة  ذات  بكفايات  بربطه  املهني  التكوين 
التي  الدينامية  إلى  ذلك  ويعود  وحده.  اليدوي  بالعمل 
عرفتها مناهج التكوين املهني، وخاصة منها تلك التي تتعلق 
واملعلوميات...  كالتسيير،  املسالك  من  بالعديد  باالرتقاء 

التي بات العمل اليدوي يحتل فيها مكانة هامشية.
العمل.  بفضاء  فكري  يدوي/عمل  عمل  الثنائية  ربط  مت 
ومقارنة مع العمل في املكتب، ينظر البعض إلى العمل في 
واحتمال  الشاقة،  باملهام  بربطه  وذلك  سلبية،  نظرة  الورش 
وانعدام  والقذارة،  األجرة،  وضعف  للحوادث،  التعرض 
قيمة  اآلخر  البعض  يعطي  ذلك،  ومقابل  والراحة.  االحترام 
ويعتبرون  والرفاهية؛  باملال،  ترتبط  اليدوي ألسباب  للعمل 
ومضنيا.  ومرهقا،  وممال،  روتينيا،  املكتب  في  العمل 
متجانسة.  كتلة  بوصفه  املهني  التكوين  إلى  ينظر  ال 
وقذرة  وشاقة  يدوية  بكونها  اشتهرت  التي  املهن  فإلى 
يدوية  مهن  أضيفت  واحلدادة،  وامليكانيك،  كالنجارة، 
أخرى كاملعلوميات، والتجارة، والتسيير؛ وهي مهن تتسم 
ببعض اجلوانب اإليجابية التي تنسب، عادة، إلى العمل في 
املكتب. إن عددا كبيرا من التقنيني املتخصصني لم يعودوا 
يكتفون بالعمل الذي يتطلب لباس السترة )البلوزة(، وإمنا 
باتوا يتمنون أن يصيروا، إن لم يسبق لهم أن صاروا، أعضاء 

في فئة الطوق البيض. 

جد  فهي  املهني،  التكوين  إلى  واملشغلني  اآلباء  نظرة  أما 
باعتبارها  اجلامعية  بالدراسات  يتشبثون  فاآلباء  متباينة: 
املهني حال  التكوين  يعتبرون  فهم  ألبنائهم.  اختيار  أفضل 
املثل  لكن  العملية؛  احلياة  في  االندماج  من  ميكن  عمليا 
األعلى الذي يطمحون إليه هو التكوين املهني من أجل تعلم 
مهنة، والدراسة اجلامعية من أجل املستقبل واجلاه والسمعة. 
إعطاء  إلى  يدفعهم  االجتماعي  وضعهم  فإن  املشغلون،  أما 
أن  يرون  فهم  العملية.  والكفايات  والتجربة  للخبرة  قيمة 
تقنيني  تكوين  على  يقتصر  أن  املهني  التكوين  واجب  من 
جاهزين للشغل، ويتمنون أن يشمل ذلك التكوين تداريب 

عملية لتكييفه مع حاجات سوق الشغل.
التأهيلي  الثانوي  وتالميذ  اإلعدادي  الثانوي  تالميذ  يربط 
غيرهم.  يفعل  مما  أكثر  الدراسي  بالفشل  املهني  التكوين 
وبخصوص هذه املسألة، أي عالقة التكوين املهني بالفشل 
يلحون  الذين  املتدربني  موقف  في  تغيير  الدراسي، يالحظ 
الذي  ذاك  هو  األبرز  التغيير  لكن  املدرسي.  النجاح  على 
يعتبر،  كان  الذي  القصير  فالتكوين  التكوين.  مبدة  يتعلق 
نقطة  اليوم  يعتبر  أصبح  رابحة،  ورقة  بعيد،  غير  عهد  إلى 
املتدربني  أغلبية  إحباط  ومصدر  املهني،  التكوين  ضعف 
الباكالوريا  من  أبعد  يذهبوا  أن  يتمنون  الذين  واملتخرجني 

زائد سنتني من الدراسة. 
واخلارجي  الداخلي  التقييم  أيضا،  الدراسة،  هذه  وتتناول 
للتكوين املهني كما يراه املعنيون بهذا التكوين. وبخصوص 
هذه النقطة، يالحظ أن التكوين املهني يأتي، حسب تقدير 
املستجوبني، في املرتبة األخيرة مقارنة مع الهندسة واجلامعة؛ 
مكانة  محددة،  أخرى  مسالك  مع  مقارنة  يحتل،  ولكنه 
من جهة،  واجلغرافيا  والتاريخ  واآلداب  القانون  أمام  وسيطة 

ووراء الهندسة والطب والعلوم واالقتصاد من جهة أخرى.
وضعت التصورات الثنائية موضع تساؤل على نطاق واسع. 
بالعمل  متفاوتة،  بدرجات  املهني،  التكون  ربط  مت  لقد 
تستغرق  التي  والدراسات  املدرسي،  وبالنجاح  الفكري، 
مدة طويلة. كان من شأن تنويع املسالك، وإحداث مسالك 
التقليدية  الثنائية  إلى إحالل مكان  تقنية جديدة أن يؤدي 
عن  الفكري  متيز  أخرى  ثنائية  فكري  يدوي/عمل  عمل 
معرفة  دراسية حتوي  مادة  األخير  هذا  وتعتبر  التكنولوجي، 
علمية. وتعود هذه التغييرات احلاصلة في تصورات التالميذ 

ملخص الدراسة
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للتكوين املهني إلى دينامية ترتبط بتنوع األصول االجتماعية 
للمتدربني الذين لم يعودوا ينحدرون من الطبقات الفقيرة 
وحدها، وإمنا أيضا، من الطبقات الوسطى. وفي هذا الصدد، 
تبني الدراسة تغييرا داال على مستوى احمليط العائلي. إن األم 
قرارات  في  األب  من  أكثر  األحيان،  من  كثير  في  تتدخل، 
تلك  في  واألسرة  اآلباء  مساهمة  لكن  الدراسية.  أبنائها 
اإلعالم  تخص  فهي  نسبية.  عام،  بشكل  تبقى،  القرارات 
يختارون،  الذين  فاألطفال هم  تقدير.  أكثر  والتشاور على 

في نهاية املطاف، املسالك الدراسية التي يتوجهون إليها.
تتغير التصورات السائدة حول التكوين املهني تبعا لوضعية 
التكوين هي الصورة  الفاعلني. فالصورة األكثر سلبية لهذا 
ال  الراهنة،  احلالة  في  اإلعدادي.  الثانوي  تالميذ  لدى  التي 
املهني.  للتكوين  احملتمل  الهدف  التالميذ  هؤالء  يشكل 
تالميذ  لدى  جند  اإلعدادي،  الثانوي  تالميذ  مع  ومقارنة 
الثانوي التأهيلي استعدادا أكبر الختبار التكوين املهني. غير 
أنهم ال يستطيعون فعل ذلك إال بعد حصولهم على شهادة 
البكالوريا. ال يشجع التالميذ التوجيه املبكر وال يتمنونه.  
وميكن لهذا الواقع أن يتشكل من جديد مع إحداث شهادة 

البكالوريا املهنية.
لكن الذي تغير بشكل دال هو مواصفات املتدربني. ويتعلق 
األمر، في الغالب، بحاملي شهادة البكالوريا العلمية. ففي 
في  اآلخذة  املتدرب  مواصفات  صارت  ديناميكي،  سياق 
كان  الذي  املعتاد  املتدرب  مواصفات  عن  تختلف  الظهور 
عفا  لقد  عمل.   إيجاد  قصد  بسرعة  دراسته  بإنهاء  ملزما 
أعلى  سنتني  ملدة  التكوين  يعتبر  الذي  التصور  عن  الدهر 
معارفهم  تعميق  اجلدد  املتدربون  يريد  للتكوين.  سقف 
وعلى  للتكوين،  الفكري  البعد  على  ويلحون  وخبراتهم، 

ضرورة متديد مدة الدراسات.
قطيعة  وتشكل  متنوعة،  فهي  املتخرجني،  مواصفات  أما 
مع موصفات املتخرج القدمي املستكني الذي كان يرضى مبا 
يعرضه عليه سوق الشغل. إن املتخرج اجلديد صارم، وكثير 
املطالب؛ يرضى بنجاحه املهني، لكنه يضع شروطا مرتبطة 
بقانون الشغل. أما العامل احلر »le freelance« الذي يفضل 
ملمح  فهو  متواضع،  أجر  مقابل  العمل  عوض  بيع خدماته 
الذي  املتخرج  التكوينات.  كل  تنتجه  أن  ميكن  ال  نادر؛ 
يعاني من اإلحباط هو صنف املتخرجني األكثر انتشارا، فهو 
عليها.  حصل  التي  الشهادة  من  أكثر  يستحق  انه  يعتقد 
ويحاول، حتى قبل حصوله على عمل، أن يحسن وضعيته 
مبتابعة الدراسات اجلامعية. فشهادة البكالوريا زائد سنتني ال 

ترقى إلى مستوى طموحاته الشخصية واملهنية.
املتخرجون  يؤكد  الشغل،  مجال  في  االندماج  بخصوص 

أنهم يواجهون عائقني أساسني هما قلة التداريب، والنقص 
تكون  ال  للعمل  جاهزا  مترشحا  تريد  املقاولة  التجربة.  في 
ملزمة باالستثمار في تكوينه.  إن افتقار مراكز التكوين إلى 
الكهربائية،  واملكونات  )املعلوميات،  والتجهيزات  األدوات 
التكيُّف   على  املهني  التكوين  قدرات  من  ينتقص  الخ.( 
مع التكنولوجيات اجلديدة. ويركز خريجو فاس وورزازات 
على  وبالتالي،  جلهتهم،  االقتصادي  النسيج  ضعف  على 
املسالك  اختيار  يأُخذ  أن  يجب  الشغل.  عروض  محدودية 

املوارد واإلكراهات االقتصادية للجهات بعني االعتبار. 
التكوين  حتسني  إمكانات  إلى  واملتخرجون  املتدربون  يشير 
مدة  بتمديد  يقترن  الشهادة  قيمة  من  الرفع  إن  املهني. 
اجلوهري،  االنتظار  لهذا  االستجابة  تتم  وحتى  التكوين. 
أصبح فتح اإلجازة املهنية في وجه املتدربني األكثر استحقاقا 

ضروريا. 
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التكوين  حول  السائدة  التصورات  الدراسة  هذه  تتناول 
أداتي  بواسطة  إجنازها  مت  أبحاث  نتائج  على  اعتمادا  املهني 
املقابلة واالستمارة. مت إجناز هذين البحثني بني شهري مايو 
وفاس،  البيضاء،  الدار  من  كل  في   2014 سنة  من  ويونيو 
وورزازات. يهم البحث الكيفي الذي ميثل اجلزء األهم من 
هذه الدراسة تالميذ الثانوي اإلعدادي والتأهيلي واملتدربني 
مقاربة  متت  الشغل.  وإنعاش  املهني  التكوين  مكتب  في 
احملتملني  املستفيدين  باعتبارهم  والثانوي  اإلعدادي  تالميذ 
من التكوين املهني. أما البحث الكيفي، فإن مجاله يشمل 
املتخرجني الذين سبق لهم أن أنهوا تكويناتهم؛ كما يشمل 
الوسط العائلي وعالم الشغل. وقد هم هذا البحث الكيفي، 
الشغل،  في  املندمجني  وغير  املندمجني  املتخرجني  كذلك، 
واملتدربني،  والتأهيلي  اإلعدادي  الثانوي  تالميذ  وآباء 

واملشغلني، ومديري املوارد البشرية.
وقبل التطرق إلى اإلطار العام لهذه الدراسة وعرض األسئلة 
التي تسعى إلى اإلجابة عليها، نقدم بإيجاز التكوين املهني. 
التربية  وزارة  املغرب  في  املهني  التكوين  نظام  يشمل 
الوطنية، والتكوين املهني، والتعليم العالي وتكوين األطر. 
املؤسستي  اإلطار  يشكل  الذي  املهني  التكوين  وبخصوص 
تنسق  التي  هي  املهني  التكوين  وزارة  فإن  الدراسة،  لهذه 
ينتمون  الفاعلني  من  كبير  عدد  فيها  يتدخل  التي  أعماله 
إلى عشر وزارات، والقطاع اخلاص، ومكتب التكوين املهني 

وإنعاش الشغل.
 .1974 الشغل سنة  وإنعاش  املهني  التكوين  أحدث مكتب 
التكوين  مجال  في  مغربي  عمومي  فاعل  أول  ويشكل 
املتدربني  متكن  وعملية  قصيرة  تكوينات  يقترح  املهني. 
من االندماج بصورة أفضل في سوق الشغل. توسعت مهام 
مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل بشكل ملحوظ منذ 
الشغل.  وإنعاش  املأجورين  تكوين  اليوم  وتشمل  إحداثه، 
مهمته الرئيسية هي تطوير التكوين املهني، وضمان مالءمته 
املشغلني  ممثلي  مبشاركة  الوطني،  االقتصاد  حاجات  مع 

.)www.ofppt.ma( .واملأجورين والدولة
يشمل تنظيم التكوين املهني ثالث مستويات:

ومستوى 	  أشهر؛  ستة  ومدته  التخصص،  مستوى 
على  املستويني  هذين  ويلج  سنة.  ومدته  التأهيل، 

والسنة  السادسة  السنة  أمتوا  الذين  التالميذ  التوالي 
التاسعة من التعليم األساسي.

أنهوا 	  الذين  للتالميذ  التقني، وهو مخصص  مستوى 
السنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي.

وجه 	  في  مفتوح  وهو  املتخصص،  التقني  مستوى 
في  التكوين  ويستغرق  الباكالوريا.  لشهادة  احلاملني 
هذا املستوى سنتني، ويتوج بدبلوم التقني املتخصص.
مستويات  ولوج  من  استحقاقا  األكثر  املتدربني  »ولتمكني 
وزارية«  مذكرة  مبقتضى  للجسور  نظام  تطبيق  مت  عليا، 
هذا  اجلسور  نظام  أن  غير   .)http://www.ofppt.ma(
ليس أوتوماتيكيا، إذ ال يلج اجلامعة إال عدد قليل من طلبة 
ال  الكليات  في  احملدثة  املهنية  فاإلجازات  املهني.  التكوين 
األسبقية  وتعطي  املترشحني،  من  قليال  عددا  إال  تستقبل 

للطلبة الذين تابعوا منهاجا دراسيا تقليديا.
عدد املتدربني في التكوين املهني في تزايد مستمر، إذ انتقل 
 ،2011/2010 250.000 سنة  إلى   2002 191.000 سنة  من 
إلى340.000  ليصل   ،2013/2012 سنة   310.000 إلى  ثم 
وتبني   .  )http://www.ofppt.ma(  .2014/2013 سنة 
هذه األعداد وجود تزايد مضطرد للطلب االجتماعي على 
التكوين املهني.  وقد عرفت سنة 2012/2011 انطالق برنامج 

للنمو يرمي إلى تكوين مليون شاب في أفق 2016. 

1	.	اإلطار	العام	للدراسة	
تروم  ومقترحات  معطيات  تقدمي  هو  الدراسة  هذه  هدف 
كل  يشتمل  املهني.  التكوين  إلى  الفاعلني  نظرة  حتسني 
من  يتكون  موضوعي  بعد  بعدين:  على  للتكوين  نظام 
والتكوينات،  واملؤسسات،  واملكونني،  املدرسني،  جودة 
إلى  التكوين  املستفيدين من  بنظرة  يرتبط  إلخ، وبعد ذاتي 
نظام تكوينهم.  وميكن إدراك وجهة نظر املعنيني بالتكوين 
انطالقا من تصوراتهم، وانتظار اتهم ومواقفهم.  قد متارس 
تأثيرا  والتكوين  التربية  أنظمة  من  نظام  إلى  السلبية  النظرة 
لتحسينه. ومقابل ذلك،  املوضوعية  اإلمكانات  سلبيا على 
ميكن أن تخلق النظرة اإليجابية إلى ذلك النظام سياقا يحفز 
مؤسساتهم  وموارد  مواردهم،  من  االستفادة  على  املكونني 
لتحسني  واإلنترنيت،  كالتداريب  عام،  بشكل  ووسطهم 

مقدمة
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معارفهم، وخبراتهم، وجتاربهم وذلك رغم محدودية تلك 
املوارد.

وهي  املهني،  التكوين  إلى  الفاعلني  نظرة  دراسة  تستلزم 
املوضوع الرئيسي لهذه الدراسة، طرح أسئلة تكميلية تتعلق 
معلوماتهم  ومبصادر  املهني،  بالتكوين  املستجوبني  مبعرفة 
باملكانة  املتعلقة  األسئلة  إذن،  هنا،  نعالج  لن  وانتظاراتهم. 
الفعلية التي يحتلها التكوين املهني في النظام التربوي، وفي 
املتعلقة  األسئلة  إلى  نتطرق  لن  كما  العمومية؛  السياسات 

بكفايات املكونني ومناهج تكوين املتدربني. 
ميكن للتصورات أن تتبلور في أفكار منطية وثابتة. إن املعرفة 
في  واملوجودة  الناس،  بني  الشائعة  املعرفة  أعني  املشتركة، 
متناول اجلميع، تعطي مسبقا أفكارا عن موضوع الدراسة. 
املدرسي  بالفشل  يرتبط  املهني  التكوين  كان  عام،  بشكل 
والعمل اليدوي والتغيبات )التمناك(، وبالفئات االجتماعية 
الفقيرة؛ ولكنه كان يرتبط، أيضا، بالتشغيل والتعلم النافع.  
إنها مفاهيم وأفكار مسبقة تغذي التصورات النمطية حول 
تلك  وتشكل  واسع.  نطاق  على  املنتشرة  املهني  التكوين 
في  دحضها،  أو  بإثباتها  هنا  األمر  يتعلق  ال  التي  املفاهيم 
السائدة  التصورات  ملعرفة  ثمينة  انطالق  نقطة  األمر،  بادئ 

حول التكوين املهني. 
ميكن أن تكون تلك التصورات غير مهيكلة مبا فيه الكفاية 
دة على مستوى املعجم.  على مستوى املعتقدات، وغير مَقعَّ
فالفكرة النمطية هي حكم عام على فئة اجتماعية أو أمة أو 
جماعة إثنية. وهي عبارة عن آراء متحيزة، وأفكار مسبقة، 
توفر نوعا من الشبكة التي من خاللها يدرك الناس وسطهم 
الثقافية  لألنظمة  بالنسبة  احلال  هو  وكما  االجتماعي. 
التصورات، أي من تلك  ينطلقون من  الناس  فإن  األخرى، 
العكس.  وليس  وتأويله،  الواقع  لفهم  املبسطة  املفاهيم 
الفكرة النمطية هي فكرة سلبية على العموم، ولكنها ميكن 
أن تكون إيجابية كذلك: فهذه اجلماعة بخيلة، وتلك كرمية 

ومضيافة.
من  النمطية حقيقتها  األفكار  املترتبة عن  األحكام  تستمد 
إن  الفعلية.  الوقائع  من  تستمدها  مما  أكثر  والعادة  التكرار 
مسألة عدم صحة األفكار النمطية، أي مسألة معرفة كيف 
تشكل انحيازا معرفيا، وكيف تعيق اإلدراك الصحيح للواقع 
موشورا  ليست  النمطية  الفكرة  هنا.   مهمة  غير  أو حتجبه 
)prisme( يدرك الناس من خالله الواقع فحسب، وإمنا هي 
الناس،  على  تؤثر  أنها  مبعنى  الواقع؛  ذلك  من  جزء  أيضا، 
إلى  يحتاجون  الناس  إن  واختياراتهم.  أفعالهم  وتوجه 
أو صواب، حتى  االجتماعي، عن خطأ  محيطهم  تصنيف 
أن  املهم  من  أخرى،  بعبارة  الفعل.  على  القدرة  يكتسبوا 

درجة  كانت  كيفما  االعتبار  بعني  النمطية  األفكار  نأخذ 
أفعالهم  لتوجيه  إليها  يرجعون  الناس  ألن  للواقع،  مطابقتها 
الدراسة، الختيار  هذه  حالة  في  إليها،  ويعودون  وتبريرها، 

الدراسات التي سيتابعونها، وتبرير ذلك االختيار. 
يتضمن املعجم املفروض علينا تصورات مسبقة حول التكوين 
»تكوينا«  يتابعون  »متدربني«  املتعلمون  يسمى  إذ  املهني 
يلقنه »مكونون«. إن هذا املعجم »الرسمي« الذي يستعمل 
ومفهوم  الطالب،  مصطلح  مقابل  في  املتدرب  مصطلح 
التكوين في مقابل مفهوم الدراسات، ومصطلح املكون في 
مقابل األستاذ، يعبر عن أفكار وتصورات تستحق الدراسة.  
لكن البحث ال يتناول، في الساعة الراهنة، تصورات صانعي 
القرار السياسي، وإمنا تصورات املتدربني احلاليني أو احملتملني.
التكوين  حول  السائدة  التصورات  حول  أبحاث  غياب  في 
املهني، ميكن أن يبقى هذا التكوين سجني األفكار النمطية 
وعبارات  أفكار  وهي  )الكليشيهات(؛  املأثورة  والعبارات 
موضوع  باعتبارها  ولكن  اجلد،  محمل  على  أخذها  يجب 

الدراسة، وليس بوصفها مقدمات تتضمن النتائج مسبقا.

2.	أسئلة	الدراسة
تتمفصل أسئلة هذه الدراسة حول ثالثة محاور:

تصورات التكوين املهني انطالقا من املفاهيم املشتركة؛ 	 
معرفة املعنيني بالتكوين املهني، وإعالمهم، وشبكتهم 	 

االجتماعية؛ 
االنتظارات واملواقف. 	 

Perceptions	التصورات	أ.
كون التكوين املهني يحتل مكانة هامشية في النظام التربوي 
فكرة  هو  ومدنسا(،  ومحقرا،  مبخوسا،  تكوينا  )باعتباره 
نالحظها في العديد من بلدان العالم.  تنتمي هذه الفكرة 
إلى معرفة مشتركة تتمفصل حول عدة مفاهيم. وأكثر هذه 
املفاهيم انتشارا املفهوم الذي يعتبر العمل الفكري معارض 
فوق  إحداهما  مرتبتني  في  ويجعلهما  »اليدوي«،  للعمل 
األخرى. ينظر إلى التكوين املهني، في هذه احلالة، من خالل 
)استيلو(،  بالقلم  املرتبطة  »لقراية«  بني  العامي  التعارض 
والتي  التقليدية،  بالطريقة  املكتسبة  املهنة  أي  و»الصنعة« 
اليدوية.  باألدوات  تقترن  التي  التقنية  اخلبرة  على  تعتمد 
يرسم هذا التعارض حدا رمزيا فاصال بني هويتني اجتماعيتني 
واملجردة،  النظرية  املعرفة  على  إحداهما  حتيل  مختلفتني؛ 
واألخرى على عملية اكتساب اخلبرة العملية بواسطة التعلم 
إلى  املبحوثون  ينظر  كيف  نعرف  أن  هو  السؤال  العملي. 
»لقراية/الصنعة«،  الثنائية  هذه  خالل  من  املهني  التكوين 
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قريبة  تصوراتهم  كانت  إن  خاص،  بشكل  نعلم،  وأن 
ب  املهني  التكوين  مطلق  بشكل  يربط  الذي  املفهوم  من 

»الصنعة« أم ال.
بالفشل  ربطه  كذلك،  املهني،  التكوين  قيمة  من  يحط 
املدرسي وباألسر الفقيرة. فالتلميذ الذي ال يستطيع متابعة 
دراسته الثانوية أو اجلامعية هو الذي ال يجد له من بد سوى 
احتقار  مسألة  إن  اليدوي.  للعمل  والتعاطي  مهنة،  تعلم 
التي  الرئيسية  املسائل  إحدى  هي  وبخسه  املهني  التكوين 
الدراسة. ويتوقف رد االعتبار احملتمل  ستجيب عليها هذه 
للتكوين املهني ولصالحيته، ورمبا ألمناطه، على مدى اتساع 

نطاق هذا التبخيس. 
من  املهني  التكوين  بتقييم  املتعلقة  األسئلة  مكنت  لقد   
الوقوف على احملتويات اإليجابية والسلبية لتلك التصورات. 
لقد مت إخضاع هذا التكوين إلى نوعني من التقوميات. يعتبر 
النوع األول التكوين املهني ورقة رابحة ويطلب من املتدربني 
أو  الدراسة  وأنظمة  اجلامعي  النظام  مع  ومقارنتها  تقييمها 
الداخلي  بالتقييم  الثاني  النوع  ويتعلق  األخرى.  التكوين 
االنتقاص  فكرة  على  اإلحلاح  إن  املهني.  التكوين  ملسالك 
اعتمادا  دحضها  أو  وتأكيدها  املهني،  التكوين  قيمة  من 
على أرقام ليس كافيا. ولتفادي االنسياق وراء هذه الفكرة 
إلى  الدراسة  هذه  عمدت  تأثيرها،  حتث  والوقوع  املسبقة 
اجلمع بني التقييم الداخلي واخلارجي. وهكذا، أفضت إلى 
املهني تبعا ملدى تثمينها  التكوين  تراتبي ملسالك  تصنيف 
أو تبخيسها، ومدى اعتبارها متجاوزة أو مكيفة مع الواقع. 
التكوين  حول  السائدة  التصورات  محتوى  وصف  وبعد   
املهني، مت التطرق إلى التأثيرات التي متارسها تلك التصورات 
الذين يتعني  أولئك  املستجوبني سواء منهم  اختيارات  على 
)تالميذ  املختلفة  التكوين  مسالك  بني  يختاروا  أن  عليهم 
الثانوي اإلعدادي والتأهيلي( أو الدين سبق لهم أن اختاروا 
التكوين املهني )املتدربون(.  هل يعتبر أولئك املستجوبون 
حرا؟  اختيارا  أم  محتوما  أمرا  املهني  التكوين  نحو  التوجه 
لإلجابة على هذا السؤال، كان يجب معرفة الدراسات التي 
كان املتدربون سيختارونها لو أتيحت لهم فرصة االختيار بني 
التكوين املهني ودارسات أخرى، ومعرفة إن كانوا قد فكروا 

في متابعة دراسات أخرى أم ال.

ب.	املعارف	واإلعالم	والشبكة	االجتماعية	
املهني  بالتكوين  وعالقته  اإلعالم  درجة  في  البحث  نظر 
ومسالكه. من املمكن أن تكون إحدى اإلكراهات الرئيسية 
هي  ومبسالكه  املهني  بالتكوين  املعنيون  منها  يعاني  التي 
على  كذلك،  البحث،  تعرف  وقد  اإلعالم.  في  النقص 
التالميذ معلوماتهم    التي يستقي منها  املسماة  املصادر غير 
كاالنترنيت، واملعارض، والتلفزيون، واجلرائد، أو العالقات 

الشخصية كاألصدقاء واملدرسة... )1(
املستجوبني.  على  مباشرة  باألسرة  املتعلقة  األسئلة  طرحت 
يتعلق األمر مبعرفة كيف تكون األسرة، أو ال تكون، موردا 
واملعنوي  املالي  والدعم  املعلومات  مصدر  )أي  للمتدرب 
حول  جمعها  مت  التي  املعلومات  مكنت  وقد  والنفسي(. 
األسرة، كذلك، من تكوين فكرة عن احلركية احلالية أو املمكنة 

للمتدربني، وعن مدى تواضع انتظاراتهم أو طموحها.

ج.	االنتظارات	واملواقف	
بالنسبة لالنتظارات، كان هدف هذه الدراسة هو معرفة إن 
املهني سيساعدهم  التكوين  أن  يعتقدون  املستجوبون  كان 
حركية  لهم  سيتضمن  كان  وإن  حياتهم،  في  النجاح  على 
دراسات  بينت  لقد  آبائهم.  مع  مقارنة  صاعدة  اجتماعية 
يعتبرون  الفقيرة  لألسر  ينتمون  الذين  التالميذ  أن  كثيرة 
هذا  وفي  االجتماعية.  للترقية  وسيلة  املهني  التكوين 
الصدد، يقول رميون بودون: »ال ينظر ابن عامل وابن عضو 
في أكادميية العلوم إلى احتمال احلصول على وظيفة معلم 
يكون  أن  يكاد  أو  بديهي  أمر  هذا   .  »)2( الطريقة  بنفس 
كذلك. لكن ما سيكون أقل بداهة هو أن نفترض االحتمال 
املعاكس، أي احتمال وجود متدربني محبطني وغير راضني 
أن  ميكن  املهني.  التكوين  لهم  يوفره  الذي  املستقبل  عن 
يستبطن املدرب عملية إعادة اإلنتاج االجتماعي، ويقول: 
»ال أستحق أكثر من املهنة التي يوفرها لي التكوين املهني«؛ 
ويقول:  ويناقشها  العملية  تلك  يرفض  أن  ميكن  كما 
ال  املهني«.  التكوين  لي  يقدمه  مما  أفضل  أستحق  »إنني 
لألسرة  االجتماعية  املكانة  على  اليافعني  انتظارات  تتوقف 
تتعدى  طموحات  لديهم  تكون  أن  املمكن  فمن  وحدها. 
التعرف على  املهم  احلالة، كان من  املكانة. وفي هذه  تلك 
االنتظارات اجلديدة التي يعبر عنها املتدربون واملتخرجون. 
إعادة  لَقَدِر  يخضعوا  أن  اليافعني  كل  على  محكوما  ليس 

)1( حسب موقع مكتب التكوين واملهني وإنعاش الشغل، »ميكن احلصول على املعلومات املتعلقة بالتخصصات في أقرب مؤسسة للتكوين من مقر سكناكم 

http://www.ofppt.ma . »أو باالتصال باملديرية اجلهوية املعنية

Boudon R. )1979( : L’inégalité des chances. Armand Colin, Paris )2(
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هذا  من  اإلفالت  يحاولون  بعضهم  إن  االجتماعي.  اإلنتاج 
القدر. 

الذي  بالتكوين  املتعلقة  املبحوثني  مواقف  فحص  مت  لقد 
التكوين  وبجوانب  تداريب(  أو  نظرية  )دروس  يفضلونه 
لفكرة  واعتبارا  سلبية.  أو  إيجابية  يعتبرونها  التي  املهني 
على  االعتماد  عليهم  يتعني  كان  إن  ُسئلوا  االستقاللية، 
يجب  كان  أم  وحده،  التكوين  مركز  في  املتلقى  التكوين 
والتداريب  الدروس  خارج  شخصي  مبجهود  القيام  عليهم 
إذا  عما  أيضا،  ُسئلوا،  وقد  املركز.  ذلك  في  يتلقونها  التي 

كانوا يعتزمون، بعد تخرجهم، العمل حلاسبهم اخلاص.

3.	منهج	الدراسة	
يجد القارئ في ملحق هذه الدراسة عرضا مفصال للمنهجية 
املتعمدة فيها، والعينة والكيفية التي مت بها حتديد الساكنة 
املدروسة. ولفهم املنهجية املتبعة في هذه الدراسة، نقتصر، 
على  اعتمدنا  لقد  التالية:  العناصر  تلخيص  على  هنا، 
أداتني للبحث هما االستمارة واملقابلة شبه املواجهة. همت 
االستمارة 1200 مستجوب يتكونون من تالميذ اإلعدادي 
والثانوي واملتدربني احلاليني في ثالثة مدن وجهات هي الدار 
مع  أجريت  فقد  املقابالت  أما  وورزازات.  وفاس،  البيضاء، 
املتخرجني، املدمجني منهم وغير املدمجني في عالم الشغل، 
وآباء  والثانوي،  اإلعدادي  الثانوي  التعليم  تالميذ  آباء  ومع 

ومديري  املشغلني  ومع  املهني،  التكوين  مؤسسات  طلبة 
املوارد البشرية.

البداية  في  سنحلل  بسيطة.  بطريقة  النتائج  تقدمي  يتم 
اليدوي  بالعمل  املهني  التكوين  تربط  التي  التصورات 
)مقابل  والورش  وباملعمل  الفكري(،  العمل  )مقابل 
ثانية،  مرحلة  وفي  والفقر.   املدرسي  وبالفشل  املكتب(، 
في  وطموحاتهم  وتطلعاتهم  املبحوثني  انتظارات  سنحلل 
عالقتها بأربعة مواضيع؛ هي مدة التكوين، واألجر املتمنى 
االجتماعية.  واحلركية  احلياة،  في  والنجاح  املنتظر،  واألجر 
اجلامعة  من  لكل  مقارن  بتقييم  سنقوم  الثانية،  املرحلة  في 
والهندسة والتكوين املهني؛ وهو ما سيمكن من حتديد موقع 

التكوين املهني بالنسبة لتلك األنظمة التكوينية.
املبحوثون  بها  يختار  التي  الكيفية  في  ذلك،  بعد  وننظر، 
التي  واملهن  إعالمهم،  مصادر  وفي  الدراسية،  مساراتهم 
بخصوص  اقتراحاتهم  في  سننظر، كذلك،  كما  يثمنونها، 
سبل النجاح.  وانطالقا من محتويات التصورات التي سيتم 
الفاعلني  مختلف  مواصفات  حتديد  سنحاول  حتديدها، 
لفهم الديناميات االجتماعية والثقافية اجلارية. وننهي هذه 
الدراسة بتحليل وجهات نظر اآلباء واملشغلني. وقبل اخلتم، 
لبعض  النسبي  الطابع  إلى  العودة  الضروري  من  سيكون 

املتغيرات التفسيرية املعتمدة في هذه الدراسة.
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1.	)الصنعة(	و)لقراية(
الثقافي،  التراتب  اإلنسانية  املجتمعات  عرفت  أن  منذ 
وعامة  جهة،  من  واألدباء  العلماء  من  نخبة  إلى  وانقسمت 
والناس  مثال(،  والعامة،  )اخلاصة  أخرى،  جهة  من  الناس 
يحطون من شأن العمل اليدوي الذي يتعاطى له األشخاص 
دراسي  رأسمال  على  يتوفرون  الذين  أو  واألميون  العاديون 
يعود  الذي  اإلرث  بهذا  املهني  التكوين  تأثر  هل  متواضع. 
االستقالل،  املغرب على  أن حصل  منذ  السنني؟  إلى أالف 
التي  املسالك  كانت  اليدوي.  بالعمل  يقترن  والتكوين 
واللحام،  امليكانيك،  هي  بكثرة  التكوين  هذا  عليها  يتوفر 
يتعلق  والبناء.  الرصاصي،  وحرفة  والكهرباء،  والنحاسة، 
األمر مبهن كانت )وما تزال( متارس بدون تكوين رسمي. 
كان التعلم يكتفي باملمارسة املباشرة وفق التعليمات العينية 

للمعلم، والنظرة التقديرية للمتعلم.
على  الشغل  وإنعاش  املهني  التكوين  مكتب  إحداث  منذ 
وأصبحت  دال.  بشكل  التكوينات  مشهد  تغير  األقل، 
اإلمكانات املتاحة الختيار تكوين مهني واسعة جدا؛ إذ بلغ 
عدد املهن املفتوحة في وجه املتدربني سنة 2013، 288 مهنة، 
من بينها 105 مهنة تأهيلية.  واملالحظ، هنا، أن أغلبية تلك 

املهن ال ميكن ربطها بسهولة بالعمل اليدوي.
حول  حاليا  السائد  التصور  هو  ما  التغيير،  لهذا  واعتبارا 
اليدوي والفكري؟ وقصد  التكوين املهني من حيث طابعه 
املقارنة، مت طرح هذا السؤال، كذلك، بالنسبة للتكوين في 

اجلامعة وفي الهندسة.

 نخصص هذا الفصل لتحليل التصورات السائدة حول التكوين املهني انطالقا من مفاهيم تتداول بكثرة كالعمل اليدوي، 
والفشل املدرسي، واألصل االجتماعي املتواضع، وقصر مدة التكوين.

يربطون  املستجوبني )88.1%(  أغلبية  فإن  وكما هو متوقع، 
ب  يربطونها  منهم  فقط  و1.9%  ب)القراية(  اجلامعة 
»الصنعة«. لكن هذا التعارض ليس واضحا مبا فيه الكفاية 
فيما يخص التكوين املهني والهندسة التي يربطها % 33 من 
»الصنعة«  ب  منهم   2.8  % و  »القراية«  ب  املستجوبني 
و% 62 بهما معا. وما كان سيكون جديدا هو أن ينطبق هذا 
حسب  يقترن  الذي  املهني  التكوين  على  نفسه  التوزيع 
% 31 من املستجوبني ب »الصنعة«، وحسب % 7.1 منهم ب 

»القراية« وحسب بهما معا  % 61.7. وتبني هذه النسب أن 
مطلقا،  ليس  الفكري  والعمل  اليدوي  العمل  بني  التعارض 
وأن »لقراية« ليست حكرا على األنظمة التربوية التي كانت 
يربطون  املستجوبني  إن عددا مهما من  تقليديا.  بها  تقترن 

التكوين املهني بالعمل الفكري أيضا.
إن إدراك التكوين املهني بوصفه نشاطا يدويا يتغير بشكل 
دال تبعا ملستوى الدراسة. ويتكرر هذا التصور بنسبة % 43.4 
الثانوي  بتالميذ  متبوعني  اإلعدادي،  الثانوي  تالميذ  لدى 
الذين  املتدربني  لدى  ضعيف  وهو   .33  % بنسبة  التأهيلي 

سجلت لديهم نسبة % 17.6.
في  وفكريا  يدويا  نشاطا  بوصفه  املهني  التكوين  تصور  أما 
اآلن نفسه، فهو يعرف تغيرا معاكسا، إذ نالحظ أدنى نسبة 
هذه  ترتفع  ثم   )50.9  %( اإلعدادي  الثانوي  تالميذ  لدى 
التأهيلي  الثانوي  تالميذ  لدى   60.3  % لتصل  النسبة 

و% 73.8 لدى املتدربني.
املهني  التكوين  يربط  الذي  التصور  أن  كذلك  نالحظ 
بالصنعة يتكرر بكثرة لدى تالميذ الثانوي اإلعدادي الذين 
ال يتوفرون على املعلومات الكافية، ألن مشكلة االختيار غير 
مطروحة بعد بالنسبة لهم. وعلى العكس من ذلك، يتكرر 
هذا التصور بنسبة ضعيفة لدى املتدربني الذين سبق لهم أن 
املعلومات،  من  مزيد  على  ويتوفرون  االختبار  ذلك  واجهوا 
ويوجدون في موقع يؤهلهم، أكثر من غيرهم، إلدراك البعد 
أن  مستبعدا  ليس  أخرى،  ناحية  ومن  لتكوينهم.  الفكري 
إلى  تدفعهم  التي  متدربني هي  باعتبارهم  تكون وضعيتهم 
إعطاء قيمة لتكوينهم بتوكيد بعده الفكري. وكيفما كانت 
حوافز املستجوبني، نسجل أن 3 متدربني من 4 ال يشاطرون 
التصور الذي يربط التكوين املهني ب »الصنعة« أو العمل 

اليدوي وحده.

الفصل األول
تصورات
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ويالحظ كذلك انه ال يوجد أي فرق تقريبا بني اجلنسني في 
تصورهما للتكوين املهني، إذ ال يتعدى الفرق بني أجوبتهما 
التكوين املهني ب »الصنعة«  بارتباط  املتعلق  حول السؤال 

أو ب »القراية« أو بهما معا نقطة واحدة.

بكل  املهني  التكوين  عالقة  إلى  املستجوبني  نظرة  تتغير  ال 
كبيرا.   تغيرا  السكنى  ملقر  تبعا  و«الصنعة«  »القراية«  من 
املدن،  ضواحي  في   )32.8  %( نسبة  أعلى  سجلت  لقد 
احلضري  بالوسط  ثم   )31,1  %( القروي  بالوسط  متبوعة 
)% 30.3(. وبخصوص الفوارق بني اجلهات املدروسة، يظهر 
في  بقوة  حاضرة  »الصنعة«  حول  النمطية  التصورات  أن 
جهة الدار البيضاء )% 34.2( متبوعة بورزازات )% 30.4( 
ثم بفاس )% 25.5(. ولسوء احلظ، ال نتوفر على املعطيات 

السياقية لتقدير هذه الفوارق اجلهوية.

احملورية  القضايا  مقابالت مع متخرجني حول بعض  إجناز  مت 
للدراسة. وتتجلى أهمية هذه الفئة من املبحوثني مقارنة مع 
تالميذ الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي في كون أفرادها 
املتدربني، في  املهني؛ ومقارنة مع  التكوين  بتجربة  قد مروا 

كونهم قد انهوا تلك التجربة.
اليدوية، كاخلياطة  املهن  بعض  اعتبار  في  الفتيات  تتردد  ال 
أغلبية  تعطيها  التي  التأويالت  لكن  فقط.  صنعة  مثال، 
إن  املتخرجون  يقول  قاطعة.  ليست  املهن  لهذه  املستجوبني 
جانب  إلى  يتلقون  وأنهم  فقط،  صنعة  ليس  يتعلمونه  ما 
في  يتواجدون  ال  وأنهم  نظرية،  دروسا  العملية  التداريب 

الورش وحده، وإمنا في القسم أيضا:
الصنعة هي  القسم،  تتعلمها في  التي  النظرية  »القراية هي 
املمارسة التي تتعاطى لها في الورش أثناء التداريب. تفسر 
تتعلم  ال  ولكنك  السبورة،  على   )la pièce( القطعة  لنا 
مندمج  غير  )متخرج  )الكاراج(«.  الورش  خارج  الصنعة 

يحمل شهادة التأهيل في امليكانيك، 22 سنة جهة فاس(.
لم  بالذين  خاصة  الصنعة  ”قراية“.  مجرد  هو  أفعله  »ما 
فقط.  البناء  في  التجربة  على  يتوفرون  والذين  يدرسوا، 
التجربة، وكنت متعلما، ميكن  إذا كنت تتوفر على  ولكن 
لك أن حتصل على أجر أفضل«. )تقني متخصص في البناء 

واألشغال العمومية، مراقب، 23 سنة، فاس(. 
يستشهد املتخرجون ببعض املؤشرات إلثبات الطابع الفكري 
واألدوات  التدريس،  لغة  املؤشرات  تلك  ومن  لتكوينهم. 
واآلالت، واللجوء إلى احلساب والرياضيات والفيزياء. وأكثر 
من ذلك، فإن الشهادة احملصل عليها متكن من إيجاد عمل 

في مجال آخر غير املجال غير الرسمي.
إننا نبتعد أكثر فأكثر عن املنطق الذي كان سائدا في املاضي، 
جتاوز  مت  لقد  النظرية.  عن  املمارسة  يفصل  كان  والذي 
إحداهما  ربط  خالل  من  و”القراية“  بني”الصنعة“  التعارض 
فهم  مهنة.  »درسوا«  أنهم  املتخرجون  يؤكد   . باألخرى 
يقولون: »قريت الصنعة«، وال يقولون: »تعلمت الصنعة«. 
إن أغلبية املتخرجني يركزون على »الصنعة« و»القراية« معا، 

ويثمنون جانب الدراسة في التكوين املهني:
إجناز  كيفية  وتعلمك  واسعة،  آفاق  لك  تفتح  »الدراسة 
املعلومة، واملشاركة في اتخاذ  البحث عن  البحث، وكيفية 
ذلك،  من  العكس  على  الصنعة،  املقاولة.  داخل  القرار 
طيلة  املهام  نفس  وإجناز  العمل،  بنفس  القيام  من  متكنك 
فهو  القرار،  اتخاذ  في  يساهم  ال  العامل  املهنية.  حياتك 
ينفذ فقط«. خريج، حامل لشهادة البكالوريا زائد سنتني. 
)طالب في كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، 

الدار البيضاء، السنة الثالثة، 23سنة(.
الدراسة  من  املهني  التكوين  يقترب  القطاعات،  بعض  في 
تسيير  حال  هو  وهذا  العملية.  اخلبرة  من  يقترب  مما  أكثر 
لهذين  ينتمون  الذين  فاملتخرجون  واملعلوميات.  املقاوالت 
نظرية  يتلقونها  كانوا  التي  الدروس  أن  يعتقدون  القطاعني 

أكثر من كونها عملية.
في  األمر  يتعلق  »صنعة«.   وليس  »قراية«  املهني  التكوين 
املسلك الذي أتابع فيه الدراسة )التسيير(، ب »القراية«. 
لكن  جيد.  كالهما  و»الصنعة«  »القراية«  لي،  بالنسبة 
»الصنعة« تتطلب املوهبة وال ميكن أن يزاولها كل من هب 
ودب. »القراية« مفتوحة في وجه اجلميع، أما الصنعة فهي 
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تتطلب أن تكون موهوبا. ال ميكن لك أن تتخذ قرار التعاطي 
للصنعة هكذا )إن لم تكن موهوبا( «. )ورزازات، مسلك 

التسيير، 24 سنة( 
وأكثر من ذلك، فإن البعض يشجبون تركيز التكوين املهني 

على اجلانب النظري أكثر من تركيزه على اجلانب العملي.
» التكوين الذي تلقيته تكوين نظري )»قراية«(. فعندما 
كنت متدربة في بنك، لم أكن أجد أية عالقة بني ما أمارسه 
والتكوين الذي تلقيته ... بالنسبة لي التكوين املهني هو 
دراسة )قراية(، هو نظرية. وبعد ذلك، تكتشف املمارسة 
 + البكالوريا  شهادة  ورزازات،  )فتاة،  العمل«  طريق  عن 

سنتني، التسيير(.
التي  العملية  اخلبرة  أهمية  من  املستجوبني  أغلبية  يقلل   
من  متارس  الصنعة  أن  يرون  فهم  النظرية.  باملعرفة  تقترن  ال 
ملزاولة  الضرورية  بالدراسة  يقوموا  لم  الذين  األشخاص  قبل 
مهنة، أي األشخاص الذين يعتمدون على التجربة املكتسبة 
الصنعة  عبر تعليم غير مؤسستي يتواله معلمون. ال متكن 

صاحبها من تطوير معارفه وخبراته العملية. 
ال تستطيع الفكرة التي تربط التكوين املهني بالصنعة بشكل 
مطلق أن تقاوم تأثير التغيرات الناجتة عن ولوج حاملي شهادة 
عرفتها  التي  التغيرات  وعن  املهني،  التكوين  البكالوريا 
قطاعات هذا التكوين. فمع ظهور اإلجازات املهنية مؤخرا، 
والتكوين  التقليدية  اجلامعية  الدراسات  أخذت احلدود بني 
ملهنة محددة تتالشى. وسنرى كيف أثر ذلك على التقسيم 
املجالي للعمل إلى العمل في املكتب من جهة، والعمل في 

الورشة أو في املعمل من جهة ثانية.
 

مؤطر1: »لقراية« و »الصنعة«

»لقراية«،  توجد  التطبيقية  للتكنوجليا  العالي  املعهد  في 
إذا  وحتى  »الصنعة«.  توجد  واملعمل،  التدريب  وفي 
أردت أن تستعمل ما تعلمته أثناء الدراسة )في لقراية(، 
لن  العمال  فإن  الفرنسية،  باللغة  األجهزة  بعض  كتسمية  
يقبلوا منك ذلك، ألن أغلبيتهم تعلموا »الصنعة« بواسطة 
العمال  مع  بالتكيف  إذن،  ملزم،  أنا  وحدها.  التجربة 
تكنولوجيا  آخر  درسنا  لقد  تعلمون،  وكما  اآلخرين. 
مع  أن نستعمل  ”Heidelberg”، وال ميكن  األملانية  للطبع 

العمال املصلحات التقنية التي نعرفها. 
الناس يعتبرون عملي دراسة )»قراية«(؛ ولكنني شخصيا 
الذين  الناس  من  والصنعة.   الدراسة  بني  يجمع  أنه  أرى 
يشتغلون معي من لهم مستوى دراسي ضعيف، ولكنهم 

أن  لهم،  املقدمة  واملساعدة  التجربة  بفضل  استطاعوا، 
لم  الذين  باألشخاص  خاصة  الصنعة  صنعة.  يتعلموا 
يدرسوا. إال أنها ال متكن الفرد من التطور. فبدون تعلم، 

يستحيل إجناز بعض األعمال.
ال  أشياء  وأفعل  »درست«  لقد  للناس،  بالنسبة   ]...[
إلى  أحتدث  حني  متعلم.  غير  شخص  يفعلها  أن  ميكن 
وإلى  احلساب  إلى  باللجوء  أقنعهم  أن  أحاول  الناس، 
مبستوى  أمتتع  أنني  على  دليل  هذا  الكهرباء.  معايير 
أحتدث  عندما  خاصة  أفعله،  ما  أعرف  وأنني  تعليمي، 
ورشة،  )رئيس  والفيزياء.  بالرياضيات  تتعلق  أشياء  عن 
البيضاء  الدار  تقني،  اإلعدادي،  الثانوي  التعليم  شهادة 

31 سنة(

2.	الورشة	واملكتب
في عالقة مع مفهوم الصنعة، قمنا ببحث نظرة املبحوثني إلى 
التعارض بني املكتب والورشة. ويعد هذا التعارض استمرارا 
والعمل  اليدوي  العمل  لثنائية  العمل  مجال  مستوى  على 
اليدوي  العمل  املتدرب هو  أن مصير  اعتبار  الفكري؛ على 
الفكري في مكتب.  العمل  الطالب هو  في ورشة، ومصير 
وفي هذا الصدد، مت طرح سؤالني متتاليني على املستجوبني:  
1( »مقارنة مع العمل في املكتب، ما هي خصائص العمل في 

الورشة«؟ و 2( »مقارنة مع الورشة، ما هي خصائص العمل 
السؤالني  هذين  على  لإلجابة  اقترحت  وقد  املكتب«؟  في 
 2 العمل«،  من  »مزيد   1 التالية:  املمكنة  اإلجابات  أمناط 
»مزيد من األخطار«، 3 »قليل األجر«، 4 أكثر احتراما«، 5 

»مريح أكثر«. وكانت النتائج احملصل عليها كما يلي:
يري % 33 من املستجوبني أن العمل في الورشة يرتبط بكثرة 
املكتب  في  العمل  أن  فقط  منهم   7,1% يعتبر  بينما  العمل، 
يتميز أيضا بكثرة األشغال. وقد سجلت نسب مماثلة بالنسبة 
للمخاطر املرتبطة بكال العملني، إذ يرى  %38,7 من املبحوثني 
في  املخاطر،  من  الكثير  على  ينطوي  الورشة  في  العمل  أن 
إال  كذلك  هو  املكتب  في  العمل  أن  يرى  ال  الذي  الوقت 
من   23.44% يرى  اخلصائص،  لباقي  بالنسبة  منهم.   11,9%

من  أعلى  املكتب  في  بالعمل  املرتبط  األجر  أن  املستجوبني 
األجر املتقاضى في الورش؛ بينما يرى %8.80 منهم عكس 
املكتب  في  العمل  أن  املبحوثني  من   25.3% ويعتقد  ذلك. 
 6.1% أن  إال  الورشة،  في  العمل  من  أكثر  باالحترام  يحظى 
منهم يرون أن العمل في الورشة محترم كذلك. لكن الفارق 
في  العمل  أن   29.8% يرى  إذ  الراحة،  يخص  داللة  األكثر 
املكتب مريح أكثر من العمل في الورشة، بينما يعتبر 3.7% 

منهم فقط أن العمل في الورش مريح كذلك.
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التصورات السائدة حول الورش هي تصورات سلبية باملقارنة 
الصدد،  هذا  وفي  املكتب.  حول  السائدة  التصورات  مع 
والثانوي  اإلعدادي  الثانوي  تالميذ  مع  املتدربون  يتقاسم 
التأهيلي نفس التصورات: إن %34 منهم يتحدثون عن كثرة 
األشغال، و%40.3 منهم يتكلمون عن كثرة املخاطر، و12.7% 

عن تدني األجر، و%5 عن عدم االحترام وقلة الراحة.

التصورات من تعقيد عملية رد االعتبار احملتمل  تزيد هذه 
أثناء  االعتبار  له  يعاد  أن  يجب  الذي  املتدرب  لصورة 
التكوين وبعده في عالم الشغل. وبخصوص النوع، يالحظ 
نقط  ثالث  تتجاوز  وال  ضعيفة،  اجلنسني  بني  الفوارق  أن 

بالنسبة لكل أبعاد املتغيرات املأخوذة بعني االعتبار.
املهني  التكوين  يربطون  الذين  املستجوبني  أغلبية  يواجه 
بالعمل الفكري مشكلة تعود إلى النظام اخلاص بتكوينهم. 
إن التقني الذي تلقى تكوينا نظريا وعمليا مطالب بالعمل 
في الورشة الذي يتمتع بقيمة أدنى من القيمة التي يحظى 

بها العمل في املكتب.
املتخرجني  مع  أجريت  التي  املقابالت  معطيات  تتميز 
املكتب  مع  عالقتها  في  الورشة  إلى  نظرتهم  بخصوص 
بكونها أكثر غنى وأكثر دقة. وينتقص بعض املتخرجني من 
شأن العمل في الورشة، بينما يقدره بعضهم اآلخر.  ومن 
سلبيات العمل في الورشة التي مت ذكرها تكرارا، كون هذا 
األخير يقتصر على تنفيذ األوامر والقرارات. هذا زيادة على 
به  يتسم  وما  الورشة من صراعات )»الصداع«(،  تعرفه  ما 

العمل فيها من شقاوة )متارة(، ومخاطر التعرض للحوادث 
)»الريسكاج«(، واألوساخ. يقول أحد املتخرجني:

»بطبيعة احلال، أفضل العمل في املكتب. إنه عمل نظيف. 
وهذا ليس هو حال من يعمل في الورشة والوسخ على الدوام. 
بالنسبة لي، يوجد فرق كبير بني االثنني. أوال، إن العمل في 
املكتب ال يعرض صاحبه للمخاطر واألوساخ.  املهم هو أننا، 
املسؤولني.  مع  اتصال  على  نكون  املكتب،  في  نعمل  حني 
أما في الورشة، فإنك تكون وسخا، وتتعامل مع عمال غير 
مؤهلني ودون املستوى. وزيادة على االتصال بالزمالء، فإن 
العمل في الورشة ال يتيح إمكانية الترقية املهنية. من يعمل 
جيدا.  تكوينا  مكونة  بفئة  اتصال  على  يكون  املكتب  في 
العمل في الورشة عمل محتقر )محكور(«. )متخرج غير 

مندمج، 23 سنة، الدار البيضاء(.
وفيما يلي شهادة أخرى تسير في نفس االجتاه:

املكتب  في  يعملون  الذين  األشخاص  يتمتع  »عموما،   
الورشة.  في  يعملون  الذين  األشخاص  من  أكثر  بالراحة 
نتعرض  واقفني.  الوقت  أكثر  نعمل  الورشة،  في  هنا  نحن 
ملخاطر التروس املسننة املوجودة في اآللة. نعاني كذلك من 
األعمال الشاقة، والتعب الشديد، والضغط، واإلرهاق. وال 
الطباعة؛  وانطالق  اآللة،  ضبط  بعد  إال  جنلس  أن  لنا  ميكن 
وهو ما يتطلب وقتا. ولكن من حسن احلظ، أننا نتمتع، في 
هذه الشركة، بخمس دقائق لالستراحة كل ساعة«. )تقني 

متخصص في اجلرافيك، 27 سنة، فاس(.
الورشة.  في  العمل  قيمة  من  ُيعُلون  املتخرجني  بعض  لكن 

ومن العوامل التي يوردونها لتبرير هذا املوقف ما يلي:
إن العمل في الورشة يغني صاحبه أكثر على مستوى 	 

بأناس  االلتقاء  فرصة  له  يتيح  ألنه  الشخصية،  جتربته 
مختلفني وتنويع عالقاته االجتماعية.

على الصعيد املهني، متِكن الورشة الفرد من االنفتاح 	 
على شركات أخرى، وعلى تصورات أخرى للعمل، 

وميكنه بالتالي، من حتسني معارفه.
ميارس العمل في الورشة، كذلك، تأثيرا إيجابيا على 	 

حتركنا،  فكلما  للفرد:  والنفسية  اجلسدية  الصحة 
كلما متتعنا بصحة جيدة، وقل احتمال تعرضنا لألرق 

واإلجهاد.
ومن إيجابيات العمل في الورشة على املستوى املالي 	 

بأفضلية  القائلني  خطاب  في  عادة،  تتكرر،  التي 
والتنقالت،  املخاطر  عن  التعويضات  العمل،  هذا 
توفير  من  متكن  التي  الغذائية  الوجبات  ومصاريف 

بعض املال.
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فيما يلي كيف يقدر رئيس ورشة عمله.

مؤطر2 : تقدير

 سبق لي أن اشتغلت في معمل، ثم، بعد ذلك، في ورشة. 
بالنسبة للفرق بني العمل في املكتب والعمل في الورشة، 
اعتقد أن مستوى الذين يعملون في املكتب يبقى محدودا 
مقارنة مع مستوى الذين يعملون في الورشة. وزيادة على 
ذلك، فإن العمل في الورشة ميكنك من تكوين فكرة عن 
الشركات التي تعمل في نفس املجال. ميكن أن تربح في 
الورشة أكثر إذا كانت هناك تعويضات عن التنقل. وميكن 
العمل في الورشة، كذلك، من اكتساب التجربة. ولكنني 
العمل في  املتزوجني  أنه من الصعب على األشخاص  أظن 
يتلقون  ورشة، ألنهم سيحرمون من االستقرار، وإن كانوا 

أجورا أعلى.
تعويضات  على  فزيادة  أكثر.  نربح  الورشة،  في   ]...[
التنقل، نستفيد من التعويضات عن املخاطر. يعتقد الناس 
سوق  في  ومطلوبة  جيدة،  مهنة  هو  ورشة  في  العمل  أن 
العمل. ال ينظر إلى عملنا نظرة سلبية، ألنه ليس عمال شاقا 
)متارة(.  يعتمد عملنا على ما هو تقني أكثر مما يعتمد 
على القوة البدنية. أكيد أن هناك مهن شاقة، كامليكانيك، 
والنحاسة. لكن األمر ليس كذلك بالنسبة لعملي« )رئيس 
سنة،   31 اإلعدادي،  التعليم  شهادة  على  حاصل  ورشة، 

الدار البيضاء(.

ال يقدر املتخرجون الذين يثمنون العمل في الورشة العمل 
قارا،  أجرا  نظرهم،  في  يعني،  األخير  هذا  ألن  املكتبي، 
وجتربة محدودة، ويتميز بامللل وغياب احلوافز. وهو، زيادة 
على  ويقوم  وروتينيا،  مرهقا  بكونه  معروف  ذلك،  على 

تكرار نفس األعمال في نفس املكان. 
أو  املعمل  في  والعمل  املهني  التكوين  بني  الربط  أن  أكيد 
الورشة ما زال قائما، لكن التعارض بينه والعمل الفكري 
العديد من  إن  املاضي.  في  األمر  يعد مطلقا كما كان  لم 
التقنيني املتخصصني يفضلون العمل في املكتب ألسباب 
أخرى، وخاصة منها الرغبة في الوصول إلى مناصب القرار 
سلطة(.  مركز  أو  القيادة،  منصب  أو  املشروع،  )كرئيس 
أوقات  في  والعمل  املهام،  سهولة  إلى  باإلضافة  هذا، 
األسبوع،  نهاية  عطلة  من  االستفادة  وإمكانية  محددة، 

والعطل األخرى.
كال  بوصفه  املهني  التكوين  إلى  املتخرجون  ينظر  ال 

متجانسا، وإمنا ينظرون إليه باعتباره مجموعة من قطاعات 
التكوين املتميزة. لهذا مييز بعضهم داخله بني املهن الوسخة 
النظيفة  واملهن  إلخ،  والنحاسة،  وامليكانيك،  كالنجارة، 
فإن  كاملعلوميات، والتجارة، والتسيير.  وأكثر من ذلك، 
اليدوية  التكوينات  أمكنة  بفصل  يطالب  اآلخر  بعضهم 
كاملعلوميات،  الفكرية  التكوينات  أمكنة  عن  كالنجارة 
منفصلة  تكون  بكل تخصص  مؤسسات خاصة  وإحداث 

عن بعضها، ومستقلة مجاليا. 
لم يعد العديد من التقنيني يكتفون بلباس السترة )البلوزة( 
)blouse(، وإمنا يطمعون إلى االلتحاق بفئة الطوق البيض، 
إن لم سبق لهم أن التحقوا بها: إن للمكتب والورشة أوجه 
مختلفة ومتناقضة أحيانا؛ وهو ما ميكن املعنيني بهما من 

انتقاء اجلوانب التي تناسب وجهات نظرهم.

3.	الفشل	املدرسي
يعبر املستجوبون عن االرتباط بني التكوين املهني والفشل 
املدرسي بطرق مختلفة.  »التكوين املهني هو اختيار من 
التالميذ  ملجأ  »إنه  الراسبني«،  مالذ  »إنه  له«،  خيار  ال 
على  املطروح  السؤال  في  الضعيفة«...  املعدالت  ذوي 
لتأثير  تفاديا  »الفشل«  كلمة  استعمال  جتنبنا  املستجوبني 
احلكم السلبي املسبق الذي توحي به هذه الكلمة. ولهذا 
متت صياغة السؤال على الشكل التالي: »في رأيك، هل 
الناجحني  للتالميذ  بالنسبة  املهني خيارا  التكوين  يشكل 

في دراستهم؟«
أجاب %39.4 من املستجوبني باإليجاب على هذا السؤال، 
أن  لنا  ميكن  بالسلب.  منهم   58.4% عليه  أجاب  بينما 
نستنتج بسرعة من هذه األجوبة أن فكرة الفشل املدرسي 
نصف  من  أكثر  متس  ألنها  التالميذ،  بني  منتشرة  جد 
عندما  أنه  ذلك،  مع  ننسى،  ال  أن  ويجب  املستجوبني. 
الثقافي  الوعي  في  راسخة  منطية  بتصورات  األمر  يتعلق 
اجلمعي، فإن ربط التكوين املهني بالنجاح املدرسي من قبل 
ويعلن  أهمية خاصة،  املستجوبني يكتسي  ثلث  أكثر من 

تغييرا كيفيا في التصورات.
ملستوى  تبعا  أكبر  داللة  املدرسي  الفشل  مفهوم  يكتسي 
الدراسة. لقد سجل أكبر عدد من املبحوثني الذين يربطون 
الثانوي  تالميذ  ضمن  املدرسي  بالفشل  املهني  التكوين 
التأهيلي  الثانوي  بتالميذ  متبوعني   ،)75.1%( اإلعدادي 
املتدربني  لدى  نسبة  أدنى  لوحظت  بينما   ،)64.20%(
يحطون  املستجوبني  أغلبية  أن  هذا  يعني   .)37.1%(
خيارا  األخير  هذا  يكون  عندما  املهني  التكوين  قيمة  من 
اإلعدادي  تالميذ  حال  هو  كما  إليهم،  بالنسبة  محتمال 
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والثانوي، ولكنهم يعلون شأنه إذ أصبح يشكل اختيارهم 
الفعلي )حالة املتدربني(. لتفسير هذا التباين، ميكن اإلدالء 
التعارض بني  اللتني سبق اإلشارة لهما لتفسير  بالفرضيتني 
أن  هي  األولى  الفرضية  الفكري.  والعمل  اليدوي  العمل 
عليها  يتوفر  ال  التي  املعلومات  على  يتوفرون  املتدربني 
تالميذ الثانوي اإلعدادي والثانوي.  لكن معلومات بسيطة 
املعلومات  تكون  فقد  منطية.  صورة  بالضرورة  تضعف  ال 
التي يتوفر عليها املتدربون جزءا من حياتهم اليومية ألنهم 
املتدربني  مالقاة  إمكانية  على  غيرهم،  من  أكثر  يتوفرون، 
أن  ويستطيعون  بل  التكويني.  مسارهم  في  الذين جنحوا 
فهي  الثانية  الفرضية  أما  الناجحني.  هؤالء  ضمن  يكونوا 
ترتبط بوضعية املتدرب نفسها، والتي قد تدفعه إلى إضفاء 
الطابع االيجابي على تكوينه. ويبقى، مع ذلك، أن متدربا 

من ثالثة يستحضر عامل الفشل املدرسي ويستشهد به.

والفشل  املهني  التكوين  بني  العالقة  تصور  يختلف  ال 
% 57.5 من اإلناث  للنوع: إن  املدرسي اختالفا كبيرا تبعا 
إلى  املهني  التكوين  اختيار  يعزون  الذكور  من   59.3  % و 
الفشل املدرسي. وكذلك األمر بالنسبة للوسطني احلضري 
املستجوبني  نسب  أن  غير  و63.3%(.   57.7  %( والقروي 
تختلف  املدرسي  بالفشل  املهني  التكوين  يربطون  الذين 
اختالفا بينا حسب انتماءاتهم اجلهوية: فقد سجلت أعلى 
نسبة )% 67.6( في فاس، متبوعة بالدار البيضاء )% 55.8( 

ثم ورزازات )% 46.2(.
على  طرح  هذه،  املدرسي  الرسوب  فكرة  مع  ارتباط  وفي 
التكوين  اختيار  لعالقة  بتصورهم  يتعلق  سؤال  املبحوثني 
املهني باملعدالت الدراسية للتالميذ: »حسب رأيك، من 
يختار التكوين املهني؟  هل هو التلميذ الذي حصل على 
على  حصل  الذي  التلميذ  أم  متدنية،  دراسية  معدالت 
االثنان معا؟ وكانت األجوبة احملصل  أم  معدال ت جيدة، 
الذين  هم  املستجوبني  من  فقط   3.7  % كالتالي:  عليها 
اجليدة،  باملعدالت  املهني  التكوين  اختيار  يربطون 
و % 35.4 يربطونه باملعدالت املتدنية. أما أغلبية املستجوبني 
)% 60.7( فإنهم يرون أن التكوين املهني مفتوح في وجه 

جميع التالميذ بغض النظر عن معدالتهم الدراسية.
األجوبة  بها  تتوزع  التي  الكيفية  االعتبار  بعني  أخذنا  وإذا 

املدلى بها حسب نوعية املتعلمني، فإننا جند، مرة أخرى، 
أن تالميذ الثانوي اإلعدادي هم الذين ينظرون، أكثر من 
غيرهم، نظرة سلبية إلى التكوين املهني. ذلك أن 55.6% 
املعدالت  بتدني  املهني  التكوين  اختيار  يربطون  منهم 
الدراسية احملصل عليها، متبوعني بتالميذ الثانوي التأهيلي 

)% 38.3(، وأخيرا، باملتدربنب بنسبة % 13.44 فقط.
وبخصوص فكرة إقبال جميع التالميذ على التكوين املهني 
بغض النظر عن معدالتهم الدراسية، نالحظ أن اإلجابات 
على السؤال املتعلق بهذه الفكرة تعرف نفس التباين تقريبا: 
% 41.6 من تالميذ الثانوي اإلعدادي يرون أن التالميذ ذوي 

املعدالت املتدنية واجليدة يقبلون معا على التكوين املهني، 
التأهيلي، و% 82.2 من  الثانوي  مقابل % 57.8 من تالميذ 
السؤال،  املتدربني. ونالحظ، من خالل اإلجابة على هذا 
السلبية  للتصورات  مقاومة  أكثر  هم  املتدربني  أن  أيضا، 

حول التكوين املهني.

السائدة  للتصورات  متناقضني  املعطيات جانبني  تبرز هذه 
تلك  تغير  بداية  يعكسان  قد  املهني  التكوين  حول 
الفشل  أن  املستجوبني  بعض  يري  فبينما  التصورات: 
التكوين املهني، يرى  إلى اختيار  املدرسي هو الذي يدفع 
بعضهم اآلخر أن بإمكان التالميذ احلاصلني على معدالت 
عملية  إن  التكوين.  هذا  أيضا،  هم  يختاروا،  أن  جيدة 
التغيير معقدة؛ لكن األهم بالنسبة لهذه الدراسة، هو أن 
تأخذ بعني االعتبار هذا التعقيد وهذا التباين في تصورات 

التكوين املهني في عالقتها مع الفشل املدرسي.
املهني  التكوين  يربطون  الذين  والبنات  األوالد  نسبتا 
باملعدالت املتدنية متقاربتان جدا: على التوالي )36.7% (
و)% 34.2(. وفيما يتعلق مبكان اإلقامة سجلت أعلى نسبة 
احلضري  بالوسط  متبوعا   ،)43.3  %( القروي  الوسط  في 
)% 36(، وبضواحي املدن )% 29.3(. وبخصوص اجلهات، 
فإن أعلى نسبة هي التي سجلت في فاس )% 41.4(، متبوعة 

بالدار البيضاء )% 32.3(، فورزازات )% 35.5(.

4.	التراتب	االجتماعي	
بالتراتب  املرة،  هذه  يرتبط،  آخر  جانب  في  اآلن  لننظر 
االجتماعي: قد تكون األسرة ذات الدخل احملدود مرغمة 
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على اختيار التكوين املهني ألنه يكلف ماديا أقل مما تكلف 
قصيرة  ليست  فيه  الدراسات  وألن  اجلامعية،  الدراسات 
فحسب، وإمنا متكن أيضا، من احلصول على مهنة )صنعة( 
بسرعة. قد تبدو هذه الفكرة معقولة وجديرة بالتصديق. 
وهي، على كل حال، فكرة يدافع عنها العديد من الباحثني 
الذين بينوا وجود ارتباط بني مكانة األب ونوعية الدراسة 
التي يختارها األبناء. إن حظوظ ابن العامل، مثال، لإلقبال 
على الدراسات اجلامعية الطويلة واملكلفة ماديا هي حظوظ 
املستجوبني  على  طرحنا  الفكرة،  هذه  والختبار  ضعيفة. 
إلى  أكثر  يتوجه  من  رأيك/  »حسب  التالي:  السؤال 
أسرة  من  ينحدر  الذي  التلميذ  هو  هل  املهني؟  التكوين 
التلميذ  أم  متوسطة  ينتمي ألسرة  الذي  التلميذ  أم  فقيرة 

الذي ينحدر من أسرة غنية؟  
التصور  السؤال عن  لهذا  املعطاة  األجوبة  نتائج  تخرج   ال 
املستجوبني  % 42.8 من  إن  املهني:  التكوين  السائد حول 
يرون أن أبناء الفقراء هم الذين يتوجهون إلى التكوين املهني، 
بينما يرى % 9.2 منهم فقط أن أبناء األغنياء قد يختارون، 
املستجوبني  من   48  % أن  غير  التكوين.  هذا  بدورهم، 
إن  املتوسطة.  لألسر  باالنتماء  املهني  التكوين  يربطون 
ضعف الفارق بني نسبة املستجوبني الذين يربطون التكوين 
املهني باالنتماء لألسر الفقيرة ونسبة أولئك الذين يربطونه 
ترتبط  دينامية جديدة  يعبر عن  املتوسطة  لألسر  باالنتماء 

بتنوع األصول االجتماعية للمتدربني.
النمطي  التصور  لنطاق  املعطى توضيحا داال   يشكل هذا 
النمطي، عادة، جانبا  التصور  املسبقة. يعكس  الفكرة  أو 
من الواقع مع املبالغة فيه. فعلى الرغم من ظهور الطبقات 
املستجوبني  فإن نصف  الصرح االجتماعي،  الوسطى على 
أصل  من  ينحدر  املتدرب  أن  يعتبرون  يزالون  ما  تقريبا 

اجتماعي وضيع. 
مما هي عليه  املتدربني  لدى  التصور أخف  لكن حدة هذا 
التوالي  على  والتأهيلي:  اإلعدادي  الثانوي  تالميذ  لدى 
بالنسبة  الشأن  هو  وكما    .48  % و   45.2  % و   37.1  %

واإلناث  الذكور  بني  الفرق  فإن  الذكر،  السابقة  للمفاهيم 
بالنسبة  للذكور و% 40.9  بالنسبة  ضعيف جدا )% 44.7 
لإلناث(. وكذلك األمر بالنسبة للفوارق حسب اجلهات: 
% 44.3 في الدار البيضاء، و % 43.2 في ورزازات، و % 39.3 

في فاس(
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1.	مدة	التكوين	
التكوين  بها  يتميز  التي  اجلوانب  أحد  التكوين  مدة  تعتبر 
املهني عن الدراسات اجلامعية. تتراوح مدة التكوين املهني 
بني ستة أشهر )مستوى التأهيل( وسنتني )مستوى التقني 
والتقني املتخصص(. أما الدراسات اجلامعية فهي تستغرق 
ما بني ثالث إلى ثماني سنوات. ولهذا فإن اختيار التكوين 
املهني يعني جتنب املسار اجلامعي الطويل. وميكن لهذا الوضع 
أن يوجه اختيارات التالميذ. ويهدف السؤال املطروح على 
املستجوبني في هذا الصدد إلى مساءلة هذا الوضع، ومعرفة 

ما إذا كانت للتالميذ طموحات أخرى.
بعد  الدراسة  عن  يتوقفوا  أن  املستجوبني  من   12  % يتمنى 
احلصول على شهادة الباكالوريا، ويأمل %16 منهم احلصول 

على شهادة الباكالوريا زائد سنتني على األكثر.
يكتفون مبستوى  الذي  املستجوبني  هؤالء،  إلى  أضفنا  وإذا 
املستجوبني،  مجموع  من   4,3% ميثلون  والذين  الباكالوريا، 
يقوموا  أن  يتمنون  املستجوبني  من   32,2% أن  نالحظ  فإننا 
بالدراسات التي ال تستغرق سوى مدة قصيرة، وأن 25,5% 
 + )الباكالوريا  املدة  متوسطة  الدراسات  يختارون  منهم 
سنتني( وأن %42 منهم يطمحون إلى الباكالوريا زائد خمس 

سنوات على األقل.
اختاروا  الذين  والتأهيلي  اإلعدادي  الثانوي  تالميذ  نسبتي 
الدراسات القصيرة )الباكالوريا + سنتني على األكثر( هما 
على التوالي %38,8 و%35.7. وميثل التالميذ الذين اختاروا 
الذين  أما  و24,2%.   25,1% سنوات  ثالث  زائد  الباكالوريا 
املاستر، فإنهم  الدراسة حتى شهادة  يفضلون االستمرار في 

ميثلون على التوالي %35,8 و41,5%.
التكوين  مدة  وقصر  املهني  التكوين  بني  االرتباط  كان  لو 
اختاروا  أن  لهم  سبق  الذين  املتدربني  أغلبية  لعبر  فعليا، 
التكوين املهني عن طموحات محدودة. لكن هذا ليس هو 
حالهم، ألن الذين ال يتمنون منهم جتاوز مستوى الباكالوريا 
أو الذين يكتفون بالباكالوريا + سنتني ميثلون على التوالي 
%9,3 و%22 من مجموع املستجوبني. أما باقي املتدربني الذي 

ميثلون %68,6، فإن طموحاتهم تتجاوز التكوين املهني، إذ 
يطمح %27,1 منهم إلى الباكالوريا + 3 سنوات، و%41,5 إلى 
الباكالوريا + خمس سنوات على األقل. وتعبر هذه النسب 

عن طموحات تعارض مفهوم التكوين قصير املدة.

مت حتليل االنتظارات والطموحات في عالقتها بأربعة مواضيع هي مدة التكوين، واألجر املتمنى واألجر املنتظر، والنجاح في 
احلياة، واحلركية االجتماعية.

ميكن لهذا التفاوت بني طموحات املتدربني وعروض التكوين 
املقدمة لهم أن يولد اإلحباط لديهم. فاملواصفات التي تبرزها 
املعطيات السالفة الذكر ليست هي مواصفات املتدرب الذي 
يريد أن ينهي دراسته بسرعة للحصول على شغل، وإمنا هي 
مواصفات املتدرب الذي يريد أن يتابع دراسته وتأهيله إلى 

أبعد حد ممكن.

بني  فرق  يوجد  ال  املدة،  قصيرة  الدراسات  يخص  فيما 
األوالد والبنات: على التوالي %16,4 و%15,6. وعلى العكس 
إلى  األوالد  أكثر من  البنات يطمحن  أن  من ذلك، يالحظ 
ابتداء  النوعني  بني  الفرق  ويبدأ  الطويلة.  الدراسات  متابعة 
من الباكالوريا + 3 سنوات )%23,8 بالنسبة لألوالد و27,2% 
لدراسات  بالنسبة  قوي  بشكل  يزداد  ثم  للبنات(  بالنسبة 
%27,2 و%47(. وتتعارض  التوالي  املاستر والدكتوراه، على 
أن  تعتبر  التي  السلبية  النمطية  والصورة  املعطيات  هذه 
الزواج  أجل  مبكر من  الدراسة بشكل  ينقطعن عن  البنات 

وتكوين أسرة.

الفصل الثاني
االنتظارات والطموحات
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الدراسات بعد  إلى متابعة  املتطلعني  لوحظت أضعف نسبة 
املدن  بضواحي  متبوعا   )27,5%( القروي  الوسط  في  اإلجازة 

)%41( فالوسط احلضري )46,7%(.

ويظهر أن املستوى التعليمي لألب ال ميارس إال تأثيرا ضعيفا 
نسب  أن  ذلك  الطويلة،  للدراسات  األبناء  اختيار  على 
املستجوبني الذين اختاروا متابعة دراسات طويلة ال تختلف 
% 39.6 لدى  التعليمي لألب:  تبعا للمستوى  اختالفا داال 
أبناء األميني و% 34.5 أبناء األشخاص الذين يتمتعون مبستوى 
حصل  الذين  املستجوبني  لدى   38.3 و%  االبتدائي،  التعلم 
الفرق بني هذه  الثانوي. لكن  التعليم  آباؤهم على مستوى 
الدراسات  لنفس  يطمحون  الذين  التالميذ  ونسبة  النسب 
والذين يتمتع آباؤهم مبستوى الدراسات العليا بارز للعيان: 
)%61.12(. ومن ناحية أخرى، يالحظ أن نسب املستجوبني 

الذين يأملون متابعة الدراسة بعد اإلجازة يزداد حسب شرائح 
الدخل، إذ سجلت نسبة %34 بالنسبة للشريحة الدنيا )أقل 
)من  الوسطى  للشريحة  بالنسبة  و42%  درهم(   4000 من 
4000 إلى 6000 درهم( و%58.30 بالنسبة للشريحة العليا 

)أكثر من 6000 درهم(.

املهني  التكوين  بني  الربط  املتخرجني  من  العديد  انتقد 
على  نادمني  غير  أغلبيتهم  إن  املدة.  قصيرة  والدراسات 
هم  ما  لكن  تكوينهم.  ولقطاع  املهني  للتكوين  اختيارهم 
البكالوريا،  شهادة  على  حصولهم  عدم  هو  عليه  نادمون 
لقد  باجلامعة.  كطلبة  اجلامعية  للدراسات  متابعتهم  وعدم 
واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  في  بعضهم  تسجل 
واالجتماعية في الدار البيضاء، ويعتزم بعضهم اآلخر التقدم 
المتحان شهادة الباكالوريا املقبل بصفة املترشحني األحرار، 
مؤسسات خصوصية.  في  مهنية  إجازة  آخرون  يهيئ  بينما 
وحسب تقني متخصص في التوبوغرافيا: »هناك شيء مهم 
التكوين  مكتب  شهادة  على  احلاصلني  نحن  لنا،  بالنسبة 
دراستنا  متابعة  نستطيع  ال  نحن  الشغل.  وإنعاش  املهني 
يقبلون  فهم  مستحيل.  ذلك  إن  لنا  يقولون  الكلية.  في 
شهادة  على  احلاصلني  الكلية  طلبة  أو  العليا  املدارس  طلبة 
خريجو  نحن،  أما   .)DEUG( العامة  اجلامعية  الدراسات 
مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل، فنحن آخر من يتم 
قليلة جدا.  بيننا  اختيارهم من  يتم  الذين  انتقاؤهم. نسبة 

كأنهم ال يعترفون بنا«.

2.	األجور	املتمناة	واألجور	املنتظرة
هذا  وفي  كذلك.  املتمناة  باألجرة  الطموحات  حتليل  اهتم 
الصدد، مت طرح سؤالني على املبحوثني: يتعلق السؤال األول 
السؤال  ويتعلق  يستحقونه،  أنهم  يعتقدون  الذي  باألجر 
فعال عندما  أنهم سيتقاضونه  يعتقدون  الذي  باألجر  الثاني 
من  النوعني  هذين  بني  املقارنة  متت  ثم  تشغيلهم.  سيتم 

األجر: »األجرة املتمناة« و »األجرة املنتظرة«.
يأمل %13,15 من املستجوبني أن يتقاضوا أجرا يقل عن 4000 
درهم شهريا، وهو شريحة األجور الدنيا، بينما يتوقع 36,2% 
 23% أن  يعني  وهذا  فعال.  األجر  هذا  على  احلصول  منهم 
بعني  أخذوا  قد خفضوا طموحاتهم عندما  املستجوبني  من 

االعتبار واقع األجور.
 6000 من  )أكثر  لألجور  العليا  الشريحة  يخص  فيما  أما 
درهم(، فقد اعتبرها %56,1 من املبحوثني مبثابة أجر متمنى، 
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واعتبرها %35,4 منهم مبثابة أجر منتظر، أي بانخفاض قدره 
21 نقطة. أما الشريحة الوسطى )4000-6000 درهم( فإن 

نسب اإلجابات املسجلة بصددها متقاربة بعض الشيء: إذا 
يعتبرها %30,40 من املستجوبني أجرا مأموال، و%28,5 منهم 

أجرا منتظرا.
 )71,6%( املستجوبني  أغلبية  طموحات  أن  جند  وهكذا، 
تتفاوت وتصورهم للواقع. وميكن لهذا التفاوت أن يكون، 
يرضى  فقد  منهم:  للعديد  بالنسبة  إحباط  مصدر  بدوره، 
التي  األجور  أن  معتقدين  مبصيرهم  املستجوبني  بعض 
يتقاضون هي األجور التي يستحقونها، وقد يعتقد بعضهم 
اآلخر أنهم يستحقون أجورا أعلى من تلك التي يتقاضونها، 
أو أن اإلمكانات املتاحة لهم هي دون قدراتهم وكفاياتهم. 

وهذه الفئة األخيرة هي املرشحة للمعاناة من اإلحباط. 
بعد  يعرفوا  لم  الذين  التالميذ  أن طموحات  أن نظن  ميكن 
عالم الشغل طموحات مبالغ فيها، وبعيدة عن الواقع. لكنه 
من املستبعد أن يكون األمر كذلك بالنسبة للمتدربني الذين 
يتوقع أن تكون لهم طموحات واقعية. في حلظة معينة من 
والطموحات  االنتظارات  كانت  املهني،  التكوين  تاريخ 
يعبر  الذي  اإلحباط  أصبح  لقد  املتاحة.  اإلمكانات  تتجاوز 
كان  التي  القناعة  مكان  فأكثر  أكثر  يحل  املستجوبون  عنه 
العشريات  خالل  املتدرب  أو  التقليدي  املتعلم  بها  يتصف 
الفارطة. يتمنى %48,8 من املتدربني احلصول على أجر يفوق 
6000 درهم، لكن %20,7 منهم فقط هم الذين يعتقدون 

أن بإمكانهم احلصول فعال على ذلك األجر. ميكن أن يكون 
الذات وما تستحقه فعال، والعرض  إلى  النظرة  التفاوت بني 
الفعلي لسوق الشغل مصدرا لإلحباط. ويخبرنا هذا الوضع 
عن املواصفات اجلديدة للمتدرب الذي لم يعد يقنع بعدد 
أنه  يعتقد  الذي  باألجر  وال  له،  املتاحة  الدراسة  سنوات 

سيتلقاه. وسنفصل في هذه املسألة الحقا.

لكن  منخفضة.  بأجور  البنات  تقنع  األوالد،  مع  مقارنة 
نتائج هذه الدراسة ال تؤكد هذه الفكرة الشائعة. بخصوص 
اختاروا  الذين  والبنات  األوالد  نسبتا  متثل  املتمناة،  األجرة 
التوالي  على  درهما   4000 عن  تقل  التي  األجور  شريحة 
فإنهم ميثلون  املتوقع،  أما بخصوص األجر  %34,5 و33,4%. 

تقريبا  الشيء  نفس  ونالحظ  و11,3%.   10,33% التوالي  على 
والتي  درهم،   6000 تفوق  التي  األجور  لشريحة  بالنسبة 
باعتبارها  اإلناث  من  و33,8%  األوالد،  من   36,9% اختارها 
أجرة متمناة، و%57,7 من األوالد و%52,2 من البنات بوصفها 

أجرة منتظرة.

3.	النجاح	يف	احلياة	واحلركية	االجتماعية.
تبني معطيات هذا البحث أن %86,6 من املستجوبني يعتقدون 
أن التكوين املهني سيمكنهم من النجاح في حياتهم. ولم 
َيُعد ُيْنظر إلى النجاح املدرسي التقليدي، إذن، بوصفه شرطا 
ال  املهني  التكوين  نواقص  إن  احلياة.  في  للنجاح  ضروريا 
التكوين  لهذا  احلياة. وميكن  النجاح في  أمام  تشكل عقبة 
احلاصلة  التأخرات  تدارك  على  التالميذ  بعض  يساعد  أن 
وتفاؤلية  براكماتية  برؤية  هنا  األمر  يتعلق  دراستهم.  في 
املستقبل. من احملتمل أن  أبواب أخرى على  متكن من فتح 
املستجوبني  جتربة  أساس  على  بنيت  قد  النظرة  هذه  تكون 
الذي صرح %59,3 منهم بأنهم يعرفون شخصا جنح بفضل 
املستجوبون  املهني. وزيادة على ذلك، فقد دعي  التكوين 
إلى مقارنة وضعيتهم احملتملة مع وضعية آبائهم، وذلك من 
خالل اإلجابة على السؤال التالي: هل بوسع التكوين املهني 
أن ميكنك من العيش: 1. أفضل من والدك 2. كوالدك 3. أقل 

من مستوى عيش والدك؟.
املهني  التكوين  على  اإلقبال  يربطون  املستجوبون  كان  لو 
أن  يرون  الذين  الفقيرة، لكانت نسبة  باالنتماء لألسر  فعال 
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من  أفضل  عيش  مستوى  إحراز  من  ميكن  املهني  التكوين 
عكس  يرون  الذين  نسبة  من  أعلى  األب  عيش  مستوى 
ذلك. لكن النتائج تبني أن % 40.5 من املستجوبني يعتقدون 
أفضل من  العيش عيشة  املهني سيمكنهم من  التكوين  أن 
عيشة آبائهم، ويعتقد % 21.6 منهم أنه سيمكنهم من العيش 
في مستوى آبائهم، و % 31.2 أنه سيمكنهم من العيش في 
مستوى أدنى من مستوى عيش آبائهم. إن هذه الفئة األخيرة 
املهم  من  سيكون  التي  هي  باملتشائمة  وصفها  ميكن  التي 
فحصها. فهي متثل % 28.5 من املتدربني، و% 31.2 من تالميذ 
الثانوي التأهيلي، و% 35.3 من تالميذ الثانوي اإلعدادي. إن 
الثانوي اإلعدادي احلالي هو الذي يرى، أكثر  جيل تالميذ 
للحركية  ناجعة  وسيلة  ليس  املهني  التكوين  أن  غيره،  من 
واملتشائمات  املتشائمني  نسبتي  بني  الفرق  أما  االجتماعية. 
من األوالد والبنات فهو ضعيف: على التوالي % 32.6 و% 30.7.

بني  التباين  تقدير  السؤال،  لهذا  بالنسبة  يجب،  كان 
طموحات األسر ومداخيلها. صنفت األسر إلى ثالث فئات: 
أسر يقل دخلها عن 4000 درهم، وأسر يتراوح دخلها بني 
درهم.   6000 دخلها  يفوق  وأسر  درهم،  و6000   4000

املهني  التكوين  أن  يعتقدون  الذين  املستجوبون  ويتوزع 
كما  صاعدة  اجتماعية  حركية  لهم  يضمن  أن  يستطيع  ال 
إلى  و% 27.4  األولى،  الفئة  إلى  منهم  ينتمي % 23.4  يلي: 
الفئة الثانية، و % 50.5  إلى الفئة الثالثة. وينبغي ربط هذا 
التوزيع بالدينامية االجتماعية املذكورة أعاله، والتي ترتبط 
من  نرى  مهنيا.  تكوينا  أبِناؤها  تابع  متوسطة  طبقة  بنمو 
ذات  األسر  إلى  ينتمون  تشاؤما  األكثر  املستجوبني  أن  هذا 
الدخل املرتفع. وتبني بعض الدراسات املنجزة حول اإلحباط 

أعلى  يحتلون  الذين  والبيروقراطيني  غنى  األكثر  الفئات  أن 
من  أكثر  لإلحباط  يتعرضون  اإلداري،  الهرم  في  املراتب 
غيرهم. ومن احملتمل جدا أن يكون هذا هو السبب في كون 
نسبة املتشائمني واملتشائمات في الوسط احلضري أعلى مما 

هي عليه في الوسط القروي: على التوالي %34,6 و9.4%.
مواقفهم  على  للمتدربني  االجتماعية  األصول  تنوع  ويؤثر 
لقد كان  املهني في احلركية االجتماعية.  التكوين  من دور 
التكوين املهني الذي يعتبر اختيار األسر املتواضعة باألساس 
للمتدربني.  بالنسبة  الصاعدة  االجتماعية  احلركية  وسيلة 
الذين  املتدربني  ظهور  مع  تلني  أخذت  اخلاصية  هذه  لكن 

ينتمون إلى الفئات الوسطى.
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1.	الهندسة	واجلامعة	والتكوين	املهني
طرحت على املبحوثني ثالثة أسئلة منفصلة: طلب منهم إن 
كانوا يعتقدون أن الناس يحطون من قيمة كل من الهندسة 
هذا  على  األجوبة  وتبني  ال.  أم  املهني  والتكوين  واجلامعة 
يعتقدون  الذين  هم  املستجوبني  من  فقط   6,6% أن  السؤال 
أن  منهم   28,2% يظن  بينما  منحطة،  الهندسة  قيمة  أن 
الذين  نسبة  بلغت  حني  في  كذلك،  منحطة  اجلامعة  قيمة 
وعلى   .35,5% مبخوسة  املهني  التكوين  قيمة  أن  يعتقدون 
الثالثة بقيمة إيجابية مع وجود  التكوينات  العموم، حتتفظ 
فوارق فيما بينها جتعل التكوين املهني يحظى بالقيمة األكثر 
إيجابية  قيمته  يعتبرون  الذين  نسبة  كانت  وإن  انخفاضا، 
مقبولة نسبيا. وزيادة على ذلك، يجب التذكير بأن 63,5% 

من املبحوثني ينظرون إلى التكوين املهني نظرة إيجابية.

ملستواهم  تبعا  تتباين  املبحوثني  آراء  أن  جديد  من  نالحظ 
إن  سابقا:  الذي الحظناه  نفسه  املنطق  هو  وهذا  الدراسي؛ 
تالميذ الثانوي اإلعدادي والتأهيلي يحطون أكثر من غيرهم 
من قيمة التكوين املهني )على التوالي %42,9 و%42(. قد 
يتوقف هذا التصور على اقتراب موعد اتخاذ القرار بخصوص 
اختيار الدراسات التي ستتعني متابعتها. فكلما تقدم الفرد 
املهني.  التكوين  قيمة  من  احلط  من  قلل  كلما  السن،  في 
وعندما يكون هذا الفرد تلميذا في الثانوي اإلعدادي )15-12 
سنة( وبعيدا عن االنشغاالت املتعلقة بالشغل، فإنه مييل إلى 
املهنية. كلما  لبناء حياته  الكافي  الوقت  بأن لديه  االعتقاد 
تقدم املتعلم في السن، إذن، كلما مال إلى اعتبار التكوين 

إيجابية وسلبية في اآلن نفسه. ولهذا  باعتباره  املهني  التكوين  السائدة حول  التصورات  البحث أن  نتائج  يظهر من حتليل 
فيه هذا  الذي يتطور  التصورات أسئلة مقارنة تأخذ بعني االعتبار احلقل األوسع  املفيد أن تطرح دراسة تلك  سيكون من 

التكوين، وعالقته بالتكوينات األخرى.
ويشمل ذلك احلقل املدارس العليا واجلامعات.

املهني - الذي كانت سمعته باألمس مشوهة - طبيعيا.
وبخصوص النوع، لم يالحظ أي فرق بني األوالد والبنات: 

على التوالي %35,7 و35,5%.

أما بخصوص مكان اإلقامة، فاملالحظ أن احلضريني ينتقصون 
من قيمة التكوين املهني أكثر مما يفعل القاطنون في ضواحي 

املدن والقرويون )على التوالي %39,3 و%34,7 و39,3%(.

أثناء املقابالت، عبر العديد من املتدربني عن نظرتهم السلبية 
إلى الكليات. يقول أحدهم:

ليست  الكلية  أن  نسمع  ونحن  اإلعدادية  الثانوية  »منذ 
فكرة  لدينا  تكن  لم  األول  توجيهنا  منذ  للدراسة.  مكانا 
متابعة الدراسة في الكلية. البديل الوحيد الذي بقي لنا هو 
التكوين املهني. تتمتع الكلية بسمعة سيئة. وعلى العكس 
من ذلك، نسمع أنه بعد سنتني في التكوين املهني ميكن أن 
أبدا.  وآفاقها  الكلية  املوجه عن  لنا  لم يتحدث  جتد شغال. 
لم يكن يتكلم إال عن مراكز التكوين، والتقنيني، والتقنيني 
املتخصصني. كان يقول لنا: بعد سنتني من التكوين ميكن 
أن تعثر على شغل.« )متخرج غير مندمج، 23 سنة، الدار 

البيضاء(.

الفصل الثالث
تقييم مقارن
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والصرامة  واالنضباط  املواظبة  على  املستجوبني  أغلبية  يلح 
التي تتميز بها الدراسة في التكوين املهني والتي تنعدم في 
الكليات، ويشجبون ظاهرة التغيبات عن الدراسة السائدة في 
اجلامعة. يلح العديد منهم على أنهم يدرسون في التكوين 
املهني خمس ساعات في اليوم على األقل. ويشير بعضهم 
لالنضباط.  كعنوان   )la blouse( العمل  سترة  ارتداء  إلى 
مفتوحا  ليس  التكوين  مراكز  ولوج  أن  ويذكرون، كذلك، 
في وجه اجلميع كما هو احلال في الكليات. إن ولوج مراكز 
التكوين املهني إثر انتقاء يزيد من قيمة هذا التكوين. وهذا 

ما تؤكده الشهادة التالية:
»بكل صدق، إن ما تعلمته في التكوين املهني هو االنضباط. 
الطلبة  الشغل  وإنعاش  املهني  التكوين  مركز  أساتذة  يعامل 
الوقت  باحترام  هؤالء  يلزم  ما  وهو  مأجورين؛  بوصفهم 
بصرامة. إن النجاح في مركز التكوين املهني وإنعاش الشغل 
يتوقف على االنضباط أكثر مما يتوقف كفايات املتدربني.« 

)متخرج غير مندمج، 23 سنة، الدار البيضاء(. 
الكليات،  املهندسني وخريجي  بني  املوجود  األساسي  الفرق 
والذي مت التذكير به مرارا، هو عدم متكن خريجي الكليات 
من اللغة الفرنسية، وهو ما يؤثر بشكل قوي على حظوظهم 

في ولوج مناصب املسؤولية.
تفاؤال.  أكثر  الشغل  سوق  في  املندمجون  املتدربون  يبدو 
كما  يعتمد،  الذي  املهني  التكوين  قيمة  من  يعلون  فهم 
هو الشأن بالنسبة للهندسة، على املمارسة والتطبيق. يرون 
)اللي  والكادحني  األكفاء  املتخرجني  يفضلون  املشغلني  أن 
صغيرة.  بأجور  يقنعون  الذين  اخلدمة(،  وديال  كيدمرو، 
األقدمية  اكتسابهم  مع  يحصلوا،  أن  هؤالء  بوسع  ولكن 
وأجور  مناصب  وأجور أحسن من  مناصب  والتجربة، على 
املهندسني. بوسعهم الوصول إلى مناصب املسؤولية، وإحراز 
مراتب أعلى من مراتب خريجي املدارس العليا. وفيما يلي 

مثال رئيس ورشة:

مؤطر 3: التصور اإليجابي للشغل

إن صورة التكوين املهني إيجابية ألننا نرى أن هناك أناس 
من  ذلك  مع  ويعانون  أطباء،  وهم  عليا،  بدراسات  قاموا 
قلة  إلى  بالنظر  إيجابية  املهني  التكوين  إن صورة  البطالة. 
مناصب الشغل. فشهادة اإلجازة أو املاستر في االقتصاد، ال 
متكن بالضرورة من احلصول على شغل. واضطر بعض هؤالء 
للحصول  املهني  التكوين  مراكز  إلى  العودة  إلى  املجازين 
يقوم  املهني  التكوين  مراكز  ولوج  أن  مناصب. كما  على 
بدوره على االنتقاء، مادام املتخرجون من الشعب األدبية، 
يوجد  الصناعة.  مجال  في  التكون  يستطيعون  ال  مثال، 

أناس يتعاطون في عطلة آخر األسبوع ألعمال يدوية صغيرة 
زيادة على عملهم في الشركة.

من  مكنتني  التي  هي  املهني  التكوين  شهادة  إن   ]...[
احلصول على املنصب الذي أشغله، ومن حتسني وضعيتي 
مع مرور الوقت. سأعطيكم مثاال: لقد اشتغلت أول األمر 
في  دراستي  تابعت  عملي،  مع  وموازاة  تأهيلية،  بشهادة 
سنوات،  ثالث  وبعد  ليلية.  دروس  بحضور  مهني  مركز 
استطعت أن أحصل على شهادة التقني. إنها شهادة الدولة، 
وليست شهادة خصوصية. اآلن أشغل منصب رئيس ورشة 
أنا من  املهندسني.  أرأس بعض  ما جعلني  )العمال( وهو 
يقرر ماذا يجب وماذا ال يجب عليهم أن يفعلوه. ليس من 
الضروري أن أكون مهندسا حتى أشغل منصب املسؤولية. 
أردت  إذا  التقني  شهادة  حتضير  إمكانية  على  اآلن  أتوفر 
التعليم  شهادة  الدراسة:  مستوى  ورشة،  )رئيس  ذلك. 

الثانوي اإلعدادي، 31 سنة.(

هي  مهنية  شهادة  بواسطة  شغل  على  احلصول  سهولة  إن 
أكثر  في  املستجوبون  إليها  يشير  التي  اإليجابية  النقطة 
ما  هو  هذا  ولعل  املهني.  للتكوين  تقييمهم  في  األحيان 
ليتوجهوا  اجلامعية  دراساتهم  عن  التخلي  إلى  الطلبة  يدفع 
بدأت  املراكز  تلك  لكن صورة  املهني.  التكوين  مراكز  إلى 
املتخرجني  العاطلني ضمن  ارتفاع نسبة  تتدهور بدورها مع 

منها.
الذين  أولئك  منهم  وخاصة  املستجوبني،  أغلبية  يؤكد 
تابعوا تكوينا مهنيا، أنهم مطلوبني جدا للعمل، لكن في 
إطار غير رسمي في أكثر األحيان. ويظل الشغل املعروض 
عليهم شغال موسميا ومؤقتا، وبالتالي، غير مستقر. وتدفع 
فقط  الوقت  العمل جزءا من  إلى  املتخرجني  الوضعية  هذه 

)temps partiel( ومزاولة وظيفتني في الوقت نفسه.

أما الذين يتوفرون على عمل قار، فإنهم يعوضون ضعف 
ميكن  عمل  وهو   ،»bricole« عادة  يسمى  مبا  أجورهم 
مثال،  صباغ،  ُيستأجر  أن  )ميكن  قصير.  وقت  في  إجنازه 
لعدة أسابيع أو شهور، فيسمى ذلك شغال. ولكن، إذا مت 
استئجاره ليوم واحد فقط إلعادة صباغة سقف، فإن ذلك 

.)bricole يسمى
يستعرض املتخرجون الصعوبات املشتركة مع باقي الباحثني 
املعلومات، أو صعوبة احلصول عليها.  العمل كنقص  عن 
األوقات  أغلب  في  عليها  يعتمدون  التي  اإلعالم  وسائل 
املتخصص  املعهد  وإعالنات  العمل،  عروض  إعالنات  هي 
اإلنترنيت  على  والبحث   ،)ISTA( التطبيقية  للتكنولوجيا 
في املواقع املتخصصة، وإرسال السيرة الذاتية إلى املقاولة، 
أو إعطاؤها للمشغلني يدا بيد )متشي برجلك(، واملشاركة 
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في املباريات. وحسب شهادات أغلبية املبحوثني، فإن هذه 
الوسائل تستعمل عن غير قناعة، ألن العالقات الشخصية 
العمل.  على  احلصول  في  الكبير  بالدور  تقوم  التي  هي 
فللحصول على املعلومات، يعتمد املتخرجون على اآلباء، 
إلى  البعض  يلجأ  وقد  واملكونني.   والزمالء،  واألصدقاء، 
الوسيلة  لكن  األوراش.  بني  كالطواف  قدمية  تقنيات 

األضمن واألسلم التي يتكرر ذكرها بكثرة هي الوساطة.
أن  املندمجني،  وغير  منهم  املندمجون  املتخرجون،  يرى 
وأن  عمل،  على  للحصول  تكفي  ال  لوحدها  الشهادة 
عمل  إليجاد  حظوظا  توفر  املهني  التكوين  مسالك  بعض 
باملعلوميات  يستشهدون  ما  وكثيرا  غيرها.  من  أكثر 
الهواء  )تكييف  التبريد  وقطاع  والتجارة،  والتسيير 
تلك  من  أكبر  شغل  فرص  توفر  التي  احلرارية(  واألجهزة 
العمومية  واألشغال  كالبناء  أخرى  قطاعات  توفرها  التي 
ترتكز  وامليكانيك.  وتلك كلها تصورات جزئية   )B.T.P(

على احمليط املباشر واخلاص للمعنيني باألمر. وسيكون من 
املفيد أن يتوفر مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل على 
إحصائيات ُتقيم درجة اندماج املتخرجني لتصحيح أهداف 
قطاعات التكوين التي يجد خريجوها صعوبات كبيرة في 

احلصول على شغل. 
أما العامل الثاني الذي يشكل أساس التمايز بني املتخرجني، 
في  القاطنني  املتخرجني  إن  واإلقامة.  التكوين  مكان  فهو 
احلصول  في  صعوبات  يجدون  وجهتيهما  وفاس  ورزازات 
القاطنني  نظراؤهم  يجدها  التي  تلك  من  أكبر  الشغل  على 
الذين  املندمجني  املتخرجون غير  البيضاء. ويدرك  الدار  في 
محدودية  متارسها  التي  التأثيرات  اجلهتني  لتلك  ينتمون 
يهاجر  لذلك  املهني.  مسارهم  على  هاته  التشغيل  عروض 
فاس  شبان  ويبحث  وأكادير،  مراكش  إلى  ورزازات  شباب 
والدار  كطنجة  أخرى  مدن  في  والتداريب  العمل  عن 
البيضاء. ففي تلك املجاالت، حيث عروض العمل ضعيفة، 
العمل  قبول  إلى  البنات  منهم  وخاصة  املتخرجون،  يضطر 
مقابل أجور منخفضة والقيام بأعمال ال تناسب تكوينهم. 
املقاوالت،  تدبير  في  شهادات  يحملون  الذين  فاملتخرجون 
مثال، يضطرون إلى العمل بصفتهم مساعدين للمحاسب، 

أو كتاب.
بعض  أن  إال  أساسا.  اخلاص  القطاع  املهني  التكوين  يهم 
قطاعات هذا التكوين تتيح إمكانية ولوج الوظيفة العمومية 

التي يفضلها املتخرجون. يقول أحدهم:
الوظيفة  في  االستقرار  هذا  يوجد  قار.  عمل  عن  »أبحث 
بأجر صغير.«  ولو  االستقرار  أفضل  األبناك.  وفي  العمومية 
املسح  مصالح  في  الدولة  مع  يعملون  توبوغرافيون  »يوجد 

مع  العمل  احمللية.  واجلماعات  احلضارية  والوكالة  العقاري 
الدولة أحسن من العمل في القطاع اخلاص: فأنت تستريح 
يومي السبت واألحد، وتعرف أجرتك، وتتقاضاها في آجالها 
احملددة. ليست الدولة كاملشغل الذي يقول لك توجد أزمة، 
ذلك،  على  وزيادة  القضية(.  )مزيرة  صعبة  الظرفية  وأن 
فأنت تعمل مع الدولة بكرامة )العز( بينما ينهكك القطاع 
اخلاص )كيحرثوا عليك(« )تفني متخصص، توبوغرافي، 

23 سنة، فاس(.

املتخرجني استعداد خللق مقاوالتهم  الكثير من  يوجد لدى 
امليدان.  والتجربة ومعرفة  املال  اخلاصة.  لكن ذلك يستلزم 
لهذا يخيف خلق املقاولة بعض املتخرجني الذين يعتبرون ذلك 
مخاطرة كبيرة. هذا ويذكر بعض املتخرجني ضعف التأطير 
الذي يعتبرونه عائقا كبيرا خللق املقاولة. ومن ناحية أخرى، 
القطاعات:  الصعب جدا خلق مقاوالت في بعض  فإنه من 
فالتقني في املطبعة، مثال، ملزم بأن يكون مأجورا ألن خلق 
مقاولة خاصة في مجال الطباعة يتطلب استثمارا كبيرا. أما 
بالنسبة للتوبوغرافيني، فإنهم يواجهون عائقا تشريعيا، ألن 

نظامهم اخلاص ال يسمح لهم بخلق مقاوالتهم اخلاصة.
في  مستحيل  ذلك  ولكن  خاصة،  مقاولة  أخلق  أن  »ميكن 
مجال التوبوغرافيا ألن املهندس التوبوغرافي هو وحده الذي 
يحق له أن يفتح مكتبا. لقد أنشأ املهندسون التوبوغرافيون 
العمل  التوبوغرافيني من  التقنيني  املغرب جمعية ومنعوا  في 
سنة،   23 توبوغراف،  متخصص  )تقني  اخلاص  حلسابهم 

فاس(.
جوانب  من  العديد  إزاء  نقدي  موقف  عن  املتدربون  عبر 
تكوينهم. وفي هذا الصدد، طرحت عليهم ثالثة أسئلة تروم 
تقييم مكونيهم. األجوبة املقترحة لتلك األسئلة هي: جيد 
جدا، وجيد، ومتوسط، وضعيف، وضعيف جدا. ولتبسيط 
التحليل نكتفي بالقول إن مجموع نسب تقديريات املكونني 
املعبر عنها سلبية على العموم، وأن أغلبية املتدربني يعتبرون 
جدا.  ضعيفا  أو  ضعيفا،  أو  متوسطا،  تكوينهم  مستوى 
الفرنسية  واللغة  التواصل  في  املكونني  مستوى  وبخصوص 
التوالي  على  هي  املسجلة  النسب  فإن  التقني،  ومستواهم 

%47,2 و%42,7 و40,5%.

تهم تقييمات املتدربني السلبية، بشكل عام، قلة املكونني، 
ومواقفهم، وجودة الورشات، وعدم توفر األدوات واآلالت. 
ندخل  أن  »ميكن  املستجوبني:  أحد  يقول  ورزازات،  ففي 
الواحدة  الساعة  حتى  ونبقى  صباحا  الثامنة  الساعة  على 
تبقى من  ما  ننجز سوى مترين واحد.  أن  الزوال، دون  بعد 
الوقت كله ضائع. في الواقع، املجزوءات جد مهمة، ولكنه 
لتدريس  واحد  أستاذ  يوجد  لتدريسها.  أساتذة  يوجد  ال 
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ثالثني مجزوءة: الونداوز )windows(، واألنشطة املكتبية 
كثير  هذا  إلخ.   ،)réseau( والشبكة   ،)bureautique(
)بالنسبة لألستاذ الواحد(. يعاني املسكني من هذا الوضع. 
نعمل  إننا  كافية.  غير  الدرس  قاعات  فإن  ذلك،  من  وأكثر 

على حل املشاكل« )معلوماتي، 26 سنة، ورزازات(.
جديتهم،  وعدم  املكونني،  تغيبات  من  املتدربون  يشتكي 
أغلبية  الدروس.  وتفسير  التواصل  على  قدرتهم  وضعف 
إلى  يفتقرون  وشبان   ،)des vacataires( مؤقتني  املكونني 
آخرين  متدربني  لكن  زهيدة.  أجورا  ويتقاضون  التجربة، 
يرون أن املتدربني هم الذين يتوفرون على مستوى ضعيف 
في اللغة الفرنسية، ويرغمون املكونني على املزج أثناء إلقاء 

الدروس بني اللغة الفرنسية والدارجة املغربية.
نرى  ال  اليوم،  في  ساعات  خمس  سوى  ندرس  نكن  »لم 
يتركوننا  إال نصف ساعة فقط. كان األساتذة  فيها األستاذ 
إلى إصالح سياراتهم... لهذا  نشتغل لوحدنا، وينصرفون 
األساتذة.  يراقب  أحد  ال  املهني.  التكوين  أكره  السبب 
أشياء إلصالحها  معهم  يحضرون  أساتذة  يوجد  أنه  تصور 
أي شيء«.  يدرسون  األساتذة ال  الدراسية.  أثناء احلصص 

)متخرج غير مندمج، 23 سنة، الدار البيضاء(.
ونقصه  التربوي  العتاد  تقادم  من  أيضا  املتدربون  ويشتكي 
التصوير، واحلواسب، واآلالت... ال يواكب بعض  كآالت 
املكونني التطور التكنولوجي، ويشتغلون بآالت قدمية. يعلق 
أحد املتخرجني من سلك السمعي البصري على هذا الوضع 
قائال. »واألسوأ هو أن التكوين يتم بشكل مقتضب عندما 
ال يتوفر نوع معني من اآلالت، فكأنك تريد أن ُتكون العب 

كرة القدم دون أن تعطيه إمكانية ملس الكرة« 
مبستوى  املتخرجني  من  العديد  أشاد  أخرى،  ناحية  ومن 

مكونيهم األجانب واملغاربة. يقول أحدهم:
على  يتوفرون  فهم  جيد.  مستوى  املكونني  »مستوى 
اخلبرة، ويعاملوننا معاملة حسنة، ويأتون كل مرة بجديد. 
الفرنسية  باللغتني  ويدرسون  جيد،  بشكل  معنا  يتواصلون 
والعربية حتى يفهموننا. ما ينقص هو العتاد التربوي كآالت 
التبريد اجلديدة. فاملكونون يعتمدون على املطبوعات فقط 

لتفسير الدروس«.
»كانت عندنا أستاذة بلغارية متقاعدة تدرس باللغة الفرنسية 
جميع مواد البناء واألشغال العمومية تقريبا. كانت أستاذة 
األسبوع.  في  ساعة   16 ملدة  رؤيتها  منل  كنا  ولكننا  جيدة، 
التفكير في ضمان حقوقهم  بالنسبة لباقي املكونني، يجب 
االجتماعية واالقتصادية، ألنهم كثيرا ما يشكون عدم تسوية 
وضعيتهم اإلدارية عندما يدخلون القسم. ال يتوفرون، إذن، 
متخصص  تقني   ( للتدريس«.  احلوافز  من  يكفي  ما  على 

في البناء واألشغال العمومية BTP، مراقب البناء، 23 سنة، 
فاس(.

»إننا نشتغل بفضل مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل. 
وبفضله أيضا نؤسس مقاوالتنا اخلاصة، ونهاجر إلى أوروبا، 
أو تفوق  املتحدة، ونلج مناصب تضاهي  العربية  واإلمارات 
بدراسات  قاموا  الذين  األشخاص  يلجها  التي  املناصب 

طويلة«.

مؤطر 4: توصيات املتخرجني

التي  والتوصيات  االقتراحات  تقدمي  املتخرجني  من  طلب 
املستقبل.  في  املتدربني  تكوين  لتحسني  ضرورية  يرونها 
مرتبة  تكرارا  األكثر  والتوصيات  االقتراحات  يلي  وفيما 

بشكل تعسفي.
حتيني التكوين املهني وتكييفه مع سوق الشغل؛	 
تنظيم دروس ليلية لإلجازات املهنية؛	 
وإنعاش 	  املهني  التكوين  مكتب  يتدخل  أن  يجب 

الشغل إليجاد شغل ألحسن املتخرجني؛
كتابة امليزة التي يحصل عليها املتخرج على شهادته 	 

حلث املتدربني على مزيد من التنافس فيما بينهم.
إخضاع املتدربني النتقاء صارم.	 
اإلكثار من التداريب.	 
بإحداث 	  دروسهم  متابعة  إمكانية  املتدربني  إعطاء 

شهادتي اإلجازة واملاستر املهنية.
تعزيز قدرات التواصل اللغوية للمتدربني واملكونني.	 
العمل 	  عن  البحث  تقنيات  لتلقني  مجزوءة  توفير 

التحفيز،  ورسالة  الذاتية،  )السيرة  للمتدربني 
ومقابالت العمل...(.

املعارف 	  من  متمكنني  املكونون  يكون  أن  يجب 
النظرية والعملية.

تنظيم أيام للتشغيل يلتقي فيها املتخرجون باملشغلني.	 
للمعوزين 	  وخاصة  للمتدربني،  دراسية  منح  إعطاء 

منهم.

2.	حتديد	موقع	التكوين	املهني
في سياق هذا املنظور املقارن، طلب من املستجوبني حتديد 
املوقع الذي يحتله التكوين املهني بالنسبة للمسالك اجلامعية 
األكثر شهرة، وذلك بإعطائها نقطة تتراوح بني 0 و10 )سلم 
النقط(. ويعطى حساب متوسط النقط التي حصلت عليها 
املهني  التكوين  حصل  لقد  التالي:  الترتيب  املسالك  تلك 
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والطب  نقطة(،   8,6( بالهندسة  مسبوقا  نقطة،   6,6 على 
)8,5(، والعلوم )7,7(، واالقتصاد والتسيير )7,3 نقطة(. 
 )5,8( واآلداب   )6,5( القانون  يوجد  الالئحة  أدنى  وفي 
إلى  والتاريخ واجلغرافية )5,7 نقطة(. وجتدر اإلشارة، هنا، 
املسالك التي جاءت على رأس القائمة تدرس حصريا باللغة 
املراتب  حتتل  التي  املسالك  غالبية  تدرس  بينما  الفرنسية، 
أن  إلى  أيضا،  نشير،  أن  ويجب  العربية.  باللغة  األخيرة 
املسلكني اللذين يحتالن املرتبة األولى والثانية في القائمة، 
وهما الهندسة والطب، هما مسلكان ذوي استقطاب محدود.
إذا اعتبرنا األصناف الثالثة للمستجوبني )التالميذ واملتدربني 
أعطوا  الذين  هم  املتدربني  أن  نالحظ  فإننا  واملتخرجني(، 
تالميذ  يليهم   ،)7,5 )مبعدل  املهني  للتكوين  نقط  أعلى 
الثانوي التأهيلي )6,4(، وتالميذ الثانوي اإلعدادي )6,1(. 
وميكن أن نعتبر السن مبثابة املتغير املستقل الذي يفسر هذه 
إلى عدم  السن، كلما مال  الفرد في  الفوارق: فكلما تقدم 
االنتقاص من قيمة التكوين املهني. وميكن أن ندلي بفرضية 
لتفسير هذا املوقف على الشكل التالي. »من مصلحة الفرد 
الذي سبق له أن اختار تكوينا يتوقف عليه مستقبله املهني 
ذلك  على  إيجابية  أحكاما  يصدر  أن  النظام  داخل  ويوجد 

التكوين أكثر من الفرد الذي يوجد خارج ذلك النظام«.

3.	نقط	وتقديرات
عندما يعطي فرد نقطة ملسلك معني، فإنه ال يفعل ذلك على 
يفعل  وإمنا  فحسب،  واقتصادية  اجتماعية  اعتبارات  أساس 
ذلك، أيضا، من منطلق مساره الدراسي، وهو مسار ميكن 
أن يقاس باملعدل الذي حصل عليه ذلك الفرد في امتحاناته 

املدرسية.
ملختلف  املستجوبون  أعطاها  التي  النقط  بني  العالقة  تبني 
في  عليها  التي حصلوا  النقط  ومعدالت  الدراسية  املسالك 
امتحاناتهم املدرسية أن تقديرهم )أو عدم تقديرهم( لتك 
قراءة  ولتبسيط  املدرسية.  معدالتهم  على  يتوقف  املسالك 
نتائج هذه املقارنة، مت جتميع النقط التي منحها املستجوبون 
للمسالك موضوع التقييم في أربع فئات )من 0 إلى 4، ومن 
5 إلى 6، ومن 7 إلى 8، و9 فما فوق(، واملعدالت املدرسية 
التي حصلوا عليها في خمس فئات )أقل من 10، و11-10، 

و12-13، و14-15، و16 فما فوق(.

املستجوبني  معدالت  بني  املوجودة  العالقة  في  اآلن  لننظر 
من  أنواع  ثالثة  عليها  حصلت  التي  واملعدالت  املدرسية 
املسالك، وهي الهندسة بوصفها مسلك امتياز ذي استقطاب 
محدود، ومسلك اآلداب، وهو مسلك ذو استقطاب مفتوح 
املهني،  والتكوين  قيمته،  من  عادة،  املستجوبون،  ينتقص 

الدراسة.  هذه  في  بشكل خاص  يهمنا  الذي  املسلك  وهو 
الثالثة  املسالك  من  مسلك  بكل  خاصة  مصفوفة  إنشاء  مت 
للمستجوب،  املدرسي  املعدل  بني  املوجود  الترابط  إلظهار 

والنقطة التي منحها لكل مسلك من تلك املسالك.
الهندسة

املصفوفة 1. املعدل/نقطة الهندسة

إيجابي  الهندسة ألنه  تقدير  التعرف على داللة  السهل  من 
جدا، وألن السلوك املتعلق بتنقيطه واضح للغاية. لقد منحه 
أغلبية املستجوبني نقطة تساوي أو تفوق 9 )%56,1(، وذلك 
املستجوبون  وميثل  املدرسية.  نقطهم  معدل  كان  كيفما 
بني  ما   8 و   7 بني  تتراوح  نقطة  املسلك  هذا  منحوا  الذين 
كانت  كيفما  وذلك  املستجوبني،   مجموع  من  و27%   19%

معدالتهم الدراسية أيضا.
منح %60 من املستجوبني احلاصلني في دارستهم على املعدل 
 9 تفوق  أو  تعادل  نقطة  -الهندسة   20 من   10 على  أي   -

نقط؛ كما منحها %90 منهم 7 نقط وما فوق.
يجب أن نستثني من هذا موقفا واحدا يشكل نشازا في هذه 
من  يتمكنوا  لم  الذين  املستجوبني  موقف  وهو  املجموعة، 
احلصول على املعدل في دراستهم، والذين منح %20 منهم 
للهندسة نقطة تتراوح بني 5 و6 نقط. ويبدو أن املستجوبني 
إلى  مييلون  مما  أكثر  عالية  نقطة  الهندسة  إعطاء  إلى  مييلون 

منحها نقطة منخفضة.
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اآلداب
مصفوفة 2. معدل نقطة اآلداب

التكوين املهني
مصفوفة 3. معدل نقطة التكوين املهني

يخضع موقف املستجوبني بخصوص تنقيط املسالك األدبية 
النقط املمنوحة لهذه  ملنطق آخر. ذلك أن أهم ما تتميز به 
في  ممثلة  النقط  فئات  فجميع  التجانس.  عدم  هو  املسالك 
الكيفية التي مت بها تنقيط هذا املسلك )0-4، و5-6، و7-
8، و9 وما فوق(. %35 من املستجوبني منحوا اآلداب نقطة 

تتراوح بني 5 و6، ومنحه %25 منهم نقطة تتراوح بني 7و8 
وذلك كيفما كان معدلهم املدرسي.

فكلما  القصوى:  بالنقط  األمر  يتعلق  عندما  األشياء  تتغير 
الذين  عدد  قل  كلما  مرتفعة،  املستجوبني  معدالت  كانت 
وضعية  ونالحظ  مرتفعة.  نقطا  األدبية  املسالك  مينحون 

معاكسة بخصوص النقط املنخفضة.
ثلث  من  أكثر  إن  يلي:  النتائج كما  نلخص هذه  أن  ميكن 
املستجوبني مينحون املسالك األدبية نقطا تتراوح بني 5 و6، 
وذلك كيفما كانت النقط التي حصلوا عليها في دراستهم. 
دراجاته  تتراوح  وفق سلم  الدراسية  املسالك  تنقيطهم  وفي 
و10، يخضع املستجوبون ملنطق تصاعدي أو تنازلي   0 بني 
بنقط  األمر  يتعلق  عندما  خاصة  املدرسية،  ملعدالتهم  تبعا 
التي  والنقط  و4،   0 بني  تتراوح  التي  النقط  أي  قصوى: 

تساوي 9 فما فوق.

التكوين   ،10 معدالتهم عن  تقل  الذين  املستجوبون  ينقط 
املهني كما يلي: مينح %17 منهم هذا التكوين نقطا تتراوح 
بني 0 و4، ومينحه %29 منهم ما بني 5 و6 نقطة، و%29 منهم 
ما بني 7 و8، كما مينحه %24 منهم نقطة تساوى أو تفوق 
9. إن أكثر من أغلبية هذه املجموعة األولى من املستجوبني 

)%58( الذين ال يتوفرون على املعدل في دراستهم، مينحون 
ناجية  من  ويالحظ،  و8.   5 بني  تقع  نقطة  املهني  التكوين 
أخرى أن املستجوبني احلاصلني في دراستهم على معدالت 
نقطا  املهني  التكوين  مينحون  و11   10 بني  تتراوح  متوسطة 
بني  توجد  احلاصلة على معدالت  الفئة  أما  و8.   7 بني  تقع 
12 و13، فإن %43 من أعضائها مينحون التكوين املهني النقط 
نفسها )أي بني 7 و8(. وكذلك األمر بالنسبة لـ %42,6 من 
أما  و15.   14 بني  تقع  معدالت  على  احلاصلني  املستجوبني 
 33,1% فإن   ،16 تفوق  احلاصلون على معدالت  املستجوبون 
النقطة  التكوين املهني هذه  منهم فقط، هم الذين مينحون 

)أي بني 7 و8(.
وميكن تلخيص هذه املعطيات على الشكل التالي: إن نسبة 
املستجوبني الذين مينحون التكوين املهني نقطة تقل عن 5 
تبقى دون %24، وذلك كيفما كانت معدالتهم املدرسية. 
نقطة  مينحونه  الذين  للمستجوبني  بالنسبة  األمر  وكذلك 
يعطون  املستجوبني  ثلثي  حوالي   .9 تفوق  أو  تساوي 
النظر  بغض  وذلك  و8،   5 بني  تتراوح  نقطا  املهني  التكوين 

معدالتهم املدرسية.
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4.	تصورات	املسالك
زيادة على مقارنة تصور املبحوثني للتكوين املهني في مجمله 
مع تصوراتهم ملسالك جامعية أخرى، فإن الدراسة ستكون 
مسالك  على  تنصب  داخلية  مبقارنة  قامت  إذا  أكثر  دقيقة 
التكوين املهني ذاتها. السؤال بسيط ويتعلق مبعرفة الكيفية 
التي يرتب بها املستجوبون تلك املسالك حسب أهميتها. 
هذه  بخصوص  إليها  التوصل  مت  التي  املعطيات  من  ويتبني 
ب  األولى  املرتبة  والتجارة  اإلدارة  حتتل  يلي:  ما  املقارنة 
واحلرارية  والكهرباء  امليكانيكية  الهندسة  تليها   ،)20,4%(
)%12,2(، ثم صناعة الطيران ب %11,7. أما املسالك القدمية 
كالسياحة، والبناء واألشغال العمومية، والنسيج، فإنها ممثلة 

بنسب ضعيفة )على التوالي %7,8 و%6,1 و2,5%(.
الثالثي، وتثمني  القطاع  السهل أن نالحظ أهمية مهن  من 
اليدوي وحده.  بالعمل  ترتبط  ال  التي  اجلديدة  التكوينات 
من  فإنه  بالتنوع،  تتميز  املهني  التكوين  عروض  أن  ومبا 
املتوقع أن تكون للمبحوثني تصورات مختلفة حول مسالك 
الطيران،  كصناعة  جديدة  مسالك  إدراج  ومع  التكوين. 
فإن  والسينما،  البصري،  والسمعي  التخطيطية،  والفنون 
اليدوي  والعمل  الفكري  بالعمل  املتعلقة  التقليدية  الثنائية 
متيل إلى التالشي. ولكن أال يتعلق األمر مبجرد تغيير مجال 
في  الضعاف  التالميذ  يهتم  أن  الطبيعي  »من  التعارض؟ 
أال   .)3( بالتكنولوجيا«   )...( الفرنسية  واللغة  الرياضيات 
اليدوي  والعمل  الفكري  العمل  بني  التعارض  استبدال  يتم 
يقدم  الذي  والتكنولوجي  الفكري  بني  بالتعارض  تدريجيا 

بوصفه انصهارا بني العمل اليدوي والعمل الفكري.

مؤطر5: مكتب التكوين املهني  وإنعاش الشغل،
قطاع اإلدارة والتسيير والتجارة

 
والتجارة  والتسيير  اإلدارة  قطاع  شمل   ،2012-2011 سنة 
متدرب   56000 حوالي  أي  املتدربني  مجموع  من   20%

نهارا  الدراسة  يتابعون  الذين  املسالك  جلميع  ينتمون 
و4000 متدرب يتابعون الدروس املسائية، و1200 متدرب 

في التكوين التأهيلي.
سنة  كل   12 بحوالي%  يتزايد  الذي  العدد  هذا  ويستقبل 
التراب  مجموع  عبر  املهني  للتكوين  مؤسسة   138 تقريبا 

الوطني.
يحظى متدربو هذا القطاع بتأطير عال املستوى. ذلك أن 
البكالوريا  شهادة  يحملون  القطاع  هذا  مكوني  من   70%

فما  4 سنوات  األقل )بكالوريا +  أربع سنوات على  زائد 
املغربية  اجلامعات  من  املكونون  هؤالء  تخرج  وقد  فوق(. 
واألجنبية، ومن املدارس العليا الوطنية للتجارة والتسيير. 

يشمل القطاع الثالثي ستة مسالك إشهادية تتكون من :
ثالثة مسالك من مستوى التقني املتخصص تكون  التقنيني 
املتخصصني  والتقنيني  املقاوالت،  تسيير  في  املتخصصني 

في التجارة، واملتخصصني في تقنيات الكتابة اإلدارية؛
في  التقنيني  تكون  التقني:  مستوى  من  مسالك  ثالثة 
األعمال  في   وتقنيني  البيع،  ووكالء  املقاوالتية،  احملاسبة 

.)Technicien en secrétariat bureautique( املكتبية
ويتضمن هذا القطاع، كذلك، عددا من املسالك التأهيلية 
في اإلدارة، والتسيير، والتجارة، واألفشورينغ موزعة كما 
يلي: رئيس قسم في محالت التوزيع على النطاق الواسع،  
مستخدم   ،)Chef de rayon grande distribution(
متعدد الوظائف في محالت  التوزيع على النطاق الواسع،  
في  تقني  املبيعات،  وكيل  االتصال،  مركز  في  مستشار 

األعمال املكتبية Bureautique، مسير املخزون.

5.	اختيار	الدراسات	واملسالك
طرحنا  وقراراتهم،  املستجوبني  اختيارات  معنى  إلدراك 
عليهم مجموعة من األسئلة، تتعلق، في البداية، باختيارهم 
لتكوينهم، ثم باتخاذهم قرار متابعة هذا التكوين أو ذلك، 
وفي األخير، باملتدخلني في ذلك القرار. ويبدو أن العالقات 
عملية  وأن  متعددة،  حتليل  إمكانات  تتيح  األسرة  داخل 
اتخاذ القرار تشمل عدة جوانب. وباستجواب الفاعلني حول 
اختياراتهم الشخصية، ندرك أن تلك االختيارات ليست، 
في الواقع، شخصية، وأن اآلخرين يتدخلون فيها بدرجات 
التواصل  وأن  املطلوبة،  املعلومات  نوعية  حسب  متفاوتة 
)3( DUBET François )2005( . » La position de l’enseignement professionnel est-elle une fatalité ? «. Esquisse, n° 41-42, p. 11-16.
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داخل األسرة ليس سهال، باإلضافة إلى كونه ال يقتصر، في 
كثير من األحيان، على أفراد األسرة وحدهم.

احملددة  العناصر  من  مهما  عنصرا  اإلخوة  اعتبار  ميكن 
معقدة  مجموعة  اإلخوة  ويشكل  اليافعني.  الختيارات 
واختيارات  بينها  العالقة  بداللة  واإلحاطة  حتليلها  يصعب 
ثالثة  من  واحدا  فإن  ذلك،  على  وكمثال  اليافعني. 
له إخوة وأخوات في اجلامعة. ميكن أن يشكل  مستجوبني 
هذا املعطى دعما لليافعني الذين يبحثون عن املعلومة، ويوفر 
لهم إمكانية التواصل مع من هم أكبر منهم سنا، وأكثر منهم 
اطالعا. لكن عندما نسألهم عن مواقف إخوانهم وأخواتهم 
من اختيارهم الدراسي، فإننا جند نسبة كبيرة منهم )حوالي 

%80( جتهل ذلك املوقف.

اجلامعة  في  يوجدون  وأخواتهم  إخوانهم  أن  يعرفون  إنهم 
تلك  في  آراءهم  يجهلون  ولكنهم  املهني،  التكوين  في  أو 
املسالك، والدوافع التي دفعتهم إلى اختيارها. كما أنهم ال 

يهتمون مبعرفة كيف يقيم هؤالء برامج تكوينهم.
يتطور كل واحد في عامله اخلاص وال يعرف عن اآلخرين سوى 
العموميات »أعمل شيئا، ولكنني ال أعرف رأي اآلخر في ما 
أعمله«. وهذا يعني أن التواصل داخل األسرة شبه غائب، 
أو  للمعلومات  مهما  العائلي ال يشكل مصدر  الوسط  وأن 

قناة لتوصيلها.
 ويبدو أن التواصل مع اآلباء يختلف عن التواصل مع اإلخوة. 
فاآلباء يهتمون بدراسة أبنائهم )%85,6(، ويتابعون مسارهم 
آباءهم  أن  املستجوبني  من   )90,9%( اعتبر  وقد  الدراسي. 
األبناء  نقارن عالقة  الدراسي. عندما  اختيارهم  راضون عن 
فإننا ندرك أن  آباءهم بعالقتهم مع إخوتهم وأخواتهم،  مع 
تبادل املعلومات ال يتم داخل األسرة وحدها. ويبرز السؤال 
املتعلق برضا اآلباء واإلخوة عن اختيار املستجوب، أن اإلخوة 

يجهلون ذلك االختيار في الوقت الذي يهتم به اآلباء.

6.	اتخاذ	القرار
على  القرار  باتخاذ  املتعلق  األساسي  السؤال  صياغة  ميكن 
الثانوي  التعليم  تالميذ  يتخذ  كيف  التالي:  الشكل 
اإلعدادي والثانوي واملتدربون القرار املتعلق باختيار الدراسة 
طرحت  هذه،  القرار  اتخاذ  عملية  لفهم  سيتابعونها؟  التي 
ويكتسي  عام  األول  السؤال  أسئلة.  ثالثة  املبحوثني  على 
طابعا معياريا: »من يجب عليه أن يتخذ قرار توجيهك؟« 
على  أعانك  »من  والعون:  باملساعدة  الثاني  السؤال  يتعلق 
الثالث فله طابع شخصي: »من  القرار؟« أما السؤال  اتخاذ 
اتخذ القرار في النهاية؟« وقد اقترحت لهذه األسئلة الثالث 

نفس اإلجابات املمكنة.
املثل األعلى املعياري هو، بالنسبة لـ %57,4 من املستجوبني 

أن يقرر املعني باألمر نفسه )أي التلميذ أو املتدرب(، يلي 
اآلباء )%19,1( ثم املوجه )%10,7(، مت املدرسون %6,2. نسب 
باقي املتدخلني في قرار التلميذ من داخل األسرة أو خارجها 
املستجوبني  %42 من  أية داللة إحصائية. ومييل  لها  ليست 

بشكل طبيعي إلى قبول تدخل اآلخرين في قراراتهم.
وتعطي دراسة العالقة بني متغير »من يجب عليه أن يقرر« 
ومتغير فئة السن معلومات مهمة. أولى تلك املعلومات هي 
أن  جند  فإننا  املوجه،  ودور  املدرس  دور  بني  جمعنا  إذا  أننا 
املوجه  املدرس  أن من واجب  يرون  الذين  املستجوبني  نسبة 
أن يتدخل في قرار التلميذ تدور حول %16 لدى املستجوبني 
الذين تقل أعماره عن 21 سنة، لتبلغ %20 لدى املستجوبني 
الذين يتعدى سنهم 21 سنة. املعلومة الثانية املهمة هي أن 
دور اآلباء واألقارب يتناسب تناسبا عكسيا مع السن. فكلما 
كان التلميذ صغير السن، كلما آمن بأهمية دور األقارب في 
قراراته. املعلومة الثالثة املهمة، هي أنه كلما تقدم الفرد في 
السن كلما زاد ميله إلى االعتقاد بأن اتخاذ القرار يجب أن 

يعود إليه ال لغيره.

»الوضعية  ومتغير  »القرار«  متغير  بني  العالقة  دراسة  تؤكد 
اإلعدادي،  الثانوي  تلميذ  )أي  للمستجوبني«  املدرسية 
أبرزتها  التي  املعلومات  متدرب(  التأهيلي،  الثانوي  تلميذ 
دراسة العالقة بني هذا املتغير، أي القرار، ومتغير السن؛ إذ 
التوجهات  واملتدربني  اإلعدادي  الثانوي  تالميذ  لدى  جند 
املعطاة  وباألهمية  األقارب،  تدخل  بضعف  املتعلقة  نفسها 
بشكل  التربوية  املؤسسة  ممثلي  دور  ويزداد  الذات.  لتوكيد 
طفيف. من ناحية أخرى، يالحظ أن املتدربني يأخذون بعني 
االعتبار، بصورة أقل، دور اآلباء واملربني. ويزداد دور القرار 
الشخصي لدى املتدربني. ويظهر أن احلاجة إلى االستقاللية 

أقوى لدى تالميذ الثانوي اإلعدادي منه لدى املتدربني.
اتخاذ  على  باملساعدة  األمر  يتعلق  عندما  النتائج  وتتغير 
إلى  ينخفض  والشخصي  املستقل  القرار  أن  ذلك  القرار. 
دور  وينتقل   ،27,1% إلى  ليصل  اآلباء  دور  ويزداد   ،33,4%

اإلخوة من %3,7 إلى %10,7. يزداد دور كل الفاعلني األقرباء 
مهم  بدور  يقوم  التربوي  الوسط  كان  وإذا  ملحوظ.  بشكل 
في اتخاذ قرار التوجيه، فإن دور املوجه ودور املدرس يبقيان 
ضعيفني، وال يتجاوزان في كلتي احلالتني %11. فالفرد يعتبر 
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7.	مصادر	اإلعالم	والقرار
مت حتليل نوعني من املوارد من شأنهما أن يؤثرا على اختيارات 
املستجوبني وقراراتهم الدراسية. الوضعية هي كالتالي: يؤثر 
فرد أو مجموعة من األفراد على اختيار فرد أو مجموعة أخرى 
من األفراد. بعبارة أخرى، يتخذ يافع قراره وفق ما متليه عليه 
نفسه أوال، ووفق رأي أقاربه ثانيا، وأخيرا وفق نصائح ممثل 
للنظام التربوي. يفترض ذلك مناقشات، وتبادل املعلومات، 
والتعرف على تصورات هؤالء وأولئك. ميكن أن تكون تلك 
هي  فما  أخرى.  أحيانا  وسلبية  أحيانا،  إيجابية  التصورات 
بشكل  يافع  إليها  يتوجه  أن  ميكن  التي  املعلومات  مصادر 
مستقل؟ ليس من الضروري أن تكون تلك املصادر بشرية.

املستجوبني  من   )54,4%( إن  باإلنترنيت.  األمر  يتعلق 
يستقون معلوماتهم من اإلنترنيت. يرى أكثر من )80%( 
منهم أن هذه الوسيلة كانت نافعة لهم. يجب أن نشير إلى 
إلكتروني،  بريد  عنوان  على  يتوفرون  منهم   )74,4%( أن 
هذه  سنعالج  الفايسبوك.  في  حساب  على   )  83,5%( و 

املعلومات املهمة في اجلزء األخير من هذه الدراسة.
هناك موردان آخران يتطلبان معاجلة خاصة هما إرشاد الطالب 

ودليل الطالب. 
الوطنية.  التربية  بوزارة  ملحقة  بنية  الطالب  إرشاد  كان 
وكانت تعالج توجيه الطلبة بعد الباكالوريا نحو الدراسات 
االستعجالي  املخطط  إطار  وفي  واخلارج.  املغرب  في  العليا 
حتت  الطالب  إرشاد  مركز  صار   ،2012-2009 لسنوات 
وصاية مركز اإلعالم واملساعدة على التوجيه؛ وبعد اندماج 
مركز إرشاد الطالب ومركز اإلرشاد والتوجيه، مت خلق مركز 
شبابيك  عن  عبارة  وهو  التوجيه،  على  واملساعدة  اإلعالم 
بل  املهني،  التكوين  ومتدربي  والطلبة  للتالميذ  مخصصة 
وحتى لألسر التي تطلب توجيها ألبنائها. وعلى اإلنترنيت 
جند إرشاد الطالب على الروابط املفيدة لوزارة التعليم العالي 
التي تضم عشر مراكز مع عناوينها في كل مدينة. لكنه ال 

يوجد أي نص يفسر دور تلك املراكز.
خاص  دليل  دالئل:  أربع  عن  عبارة  هو  الطالب  دليل 

هي  والتسويق  والتدبير  اإلدارة  مهن  أن  املستجوبون  يرى 
املقاولة ما زالت  الفكري في  العمل  األكثر أهمية؛ فجاذبية 
تثير املتدربني. وفي هذا اإلطار، يحظى الدبلوم الذي مينحه 
كبير ضمن  بتقدير  الشغل  وإنعاش  املهني  التكوين  مكتب 
املدارس  إن  طبعا،  املقاوالت.  بتدبير  املتعلقة  الشهادات 
باهظة،  بأثمنة  ولكن  الدبلومات  هذه  بدورها  متنح  اخلاصة 
لذلك جتذب مجانية الدراسة في املكتب املذكور )باعتباره 

أن من واجبه أن يقرر مبفرده، وإذا احتاج إلى مساعدة، فإنه 
يلجأ إلى األقارب، وال يلجأ إلى الوسط التربوي إال نادرا. إن 
قرارا ذي طابع تربوي باألساس يعالج، في هذه احلالة، على 

أساس الثقة بالدرجة األولى.
املستجوبني  من   86,2% فإن  النهائي،  القرار  بخصوص  أما 
دور  بها  يتمثل  التي  النسب  مستقلة.  بصورة  يقررون 
الفاعلني اآلخرين، والتي تقل عن %1، ال تكتسي أية داللة 
املستجوبني  وكأن   ،9,4% بلغت  التي  اآلباء  نسبة  باستثناء 
لم تتح لهم فرصة االلتقاء باملوجه. والواقع أن %76,4 منهم 

يقولون عكس ذلك.

بالبكالوريا العلمية، ودليل خاص بالبكالوريا األدبية، وثالث 
خاص بالبكالوريا في التكنولوجيا، ورابع يخص البكالوريا 

االقتصادية.
صرح )%8,3( فقط من املستجوبني بأنه مت إعالمهم بواسطة 
إرشاد الطالب.  ويعتبر 60 منهم أن ذلك عاد عليهم بالنفع. 
من   )21%( سوى  الطالب  دليل  يتصفح  لم  ذلك،  ومقابل 

تالميذ الثانوي التأهيلي. 
نقول  أن  ميكن  لتوجيههم،  اليافعني  اختيار  مسألة  وخلتم 
وأن  صارمة،  قرارات  اتخذوا  منهم   )70,1%( أن  بإيجاز 
)%29,8( منهم هم الذين بقوا مترددين، في حني )81,8%( 

منهم غير نادمني على قراراتهم.
بشكل 	  النهائي  قرارهم  اتخذوا  املستجوبني  أغلبية 

مستقل وصارم؛
في 	  نسبيا  مهما  اآلباء،  وخاصة  األسرة،  دور  كان 

قرارات التالميذ صغار السن؛
بقي تأثير الوسط التربوي ضعيفا.	 

8.	املهن	التي	حتظى	بتقدير	املتدربني		
وألسباب  للمهن  املتدربني  لتصورات  أفضل  فهم  أجل  من 
مفتوح  سؤال  عليهم  طرح  بعض،  على  بعضها  تفضيلهم 
األشخاص  كل  إلى  السؤال  نفس  ووجه  اخلصوص،  بهذا 
العملية  مقترحاتهم  على  التعرف  بغرض  املستجوبني 
لتحسني فرص جناحهم. في هذا اإلطار، تلقينا 281 إجابة من 
املستجوبني الست مائة )600(، مرتبة على الشكل التالي: 
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سوق  في  التموقع  في  الراغبني  املترشحني  عموميا(  جهازا 
فإن  املثال،  سبيل  وعلى  املقاوالت.  بتدبير  املرتبطة  الشغل 
مهنة احملاسب تصنف ضمن األنشطة التجارية واالقتصادية، 
مثل  قارة  أمكنة عمل  في  املهن متارس  أغلبية هذه  أن  كما 

املكاتب. 
من جانبها، حتتل مهن الكهرباء وامليكانيك والصناعة مكانة 
لكلمة  ملموسا  معنى  متنح  ألنها  املتخرجني،  لدى  هامة 
»مهنة«. وتسمح هذه املهن، من خالل ربطها بني املعارف 
الصناعي  وغير  الصناعي  الشغل  عالم  بولوج  واإلتقانات، 
بشكل سريع وفعال. فامليكانيك، مثال، هي عبارة عن نشاط 
مألوف سواء في املجال الصناعي أو في احلياة العادية، كما 
هو احلال بالنسبة مليكانيك السيارات. وبإمكان متخرج في 
هذا املجال أن يحصل بسهولة على شغل، بالرغم من ارتباط 
هذه اإلمكانية، بطموحاته ورغباته املهنية. ويهم هذا األمر 
باخلصوص مهن احملترفات واملصانع أو الورشات التي تتطلب 

ممارستها بنية جسدية قوية. 
العمومية  البناء واألشغال  التي تهيئ ملهن  الدبلومات  حتظى 
باالهتمام أيضا. وتسمح دراسة العالقة بني هذا املتغير والنوع 
بالتأكيد على هيمنة املتدربني الذكور في غالبية هذه املهن؛ 
بدنية  موارد  وتتطلب  خارجية،  فضاءات  في  متارس  فهي 
هامة، وأحيانا حراكا مهنيا وجغرافيا. ويرجع اختيار العديد 
من هؤالء املتدربني لهذا القطاع إلى تطوره املستمر؛ وكأنهم 
يقومون مسبقا بتحليالتهم اخلاصة بعروض الشغل املرجحة 
داخل سوق تعرف تضخم الشهادات، وال توفر سوى عدد 
قليل من املناصب. فقطاع البناء واألشغال العمومية يسمح 
بإيجاد عمل بسرعة وإن كان ذلك العمل غير قار. وغالبا ما 
الزمان واملكان.  التي تقترن به محدودة في  تكون األنشطة 
تراجعت  اإلعالم،  تكنولوجيا  أحدثته  الذي  االفتتان  فبعد 
التقليدية املذكورة.  مهن املعلوميات والشبكات أمام املهن 
إلى  أدى  قد  اجلديدة  التكنولوجيات  هذه  انتشار  أن  ذلك 
االختصاص؛  هذا  في  الشهادات  حاملي  عدد  تضخم 
وباملقابل لم تواكب عروض الشغل هذا اإليقاع. وأكثر من 
التي  واملستمرة  السريعة  التكنولوجية  التحوالت  فإن  ذلك، 
التقنية لتلك  عرفها هذا املجال سرعان ما جتاوزت املضامني 
سوق  في  مطلوبة  األخيرة  هذه  تعد  لم  لذلك  الشهادات. 
بقيمة  حتظى  كانت  حينما  السابق  في  كانت  كما  الشغل 

مادية ورمزية هامة. 
من جانبها، احتفظت مهن النسيج بأهمية متوسطة مقارنة 
به صناعة  قامت  الذي  الدور  ورغم  أعاله.  املذكورة  باملهن 
بهذا  املرتبطة  الشهادات  فإن  املغربي،  االقتصاد  في  النسيج 
املجال ليست مطلوبة بشكل كبير. ومن احملتمل أن يكون 
املتخرجون املؤهلون غير مطلوبني في القطاع؛ فهيمنة العمال 
الذين تكونوا بأعداد كبيرة في هذا القطاع قد تفسر األهمية 

التكوين  تنظيم  بتحسني  املتعلقة  االقتراحات  كانت  لقد 
وطرقه وجودته هي األكثر عددا من بني مجموع اإلجابات. 
وعلى الرغم من اختالف تعابيرها، فإن هذه اإلجابات تتفق 
أو  والتنظيمية  البيداغوجية  املمارسات  حتسني  ضرورة  على 
بإيقاعات  أو  البرامج  مبضامني  األمر  تعلق  وسواء  تغييرها. 
ميكن  كيف  بينوا  املستجوبني  فإن  الزمن،  واستعماالت 

الضعيفة التي تكتسيها شهادات النسيج، وبالتالي، ضعف 
أهميتها داخل مراكز التكوين املهني. ذلك أن طلب سوق 
الشغل واملشغلني يعتبر شرطا أساسيا إلنتاج الشهادات في 

املراكز املذكورة. 
حتظى فروع مهنية أخرى بأهمية أقل من املهن السالفة الذكر. 
البصري غير  السمعي  واملجال  والفندقة  التشكيلية  فالفنون 
مطلوبة بإحلاح، وال يتم اللجوء إليها إال في فترات محددة. 
أكثر من  تقترن مبيوالت األشخاص  وفضال عن ذلك، فهي 
اقترانها بإستراتيجية الشغل، وتظل قريبة من األنشطة الفنية 
عكس  وذلك  التشغيل  إمكانات  الغالب،  في  توفر  ال  التي 
املهن التقليدية. ففي أغلب األحيان، تكون الفروع املرتبطة 
بهذه املهن مبثابة أنشطة موسمية أو ظرفية، ما دام القطاعان 
االقتصاديان األول والثاني غالبني في مجال التشغيل. لكن 
من  أفضل  للعمل  فرصا  أحيانا  توفر  أن  املهن  هذه  بإمكان 
يحاول  التي  األعمال  من  مجموعة  تتضمن  ألنها  غيرها، 

املتدربون الظفر بها مبثل هذه الشهادات.

9.	ضرورة	إجراء	حتسينات	لتحقيق	النجاح		
من بني 1205 مستجوب، بلغ عدد الذين أجابوا على األسئلة 
ذات االختيارات املتعددة 773. وقد توزعت أجوبتهم كما 

يلي: 
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للتحسينات التي مت إجراؤها على هذه األمناط من العمل أن 
تفيد في وضع إطار أفضل للدراسة والتعلم. وميكن القول، 
والتأهيلي  اإلعدادي  الثانوي  تالميذ  أجوبة  بني  متييز  دون 
واملتدربني، إن االقتراحات املتعلقة بتحسني تنظيم التكوين 
من  ذاك  أو  الصنف  بهذا  مخصوصة  تظل  وجودته،  وطرقه 
الثالثة  النماذج  هذه  ومعارف  تعلمات  فطبيعة  التعليم. 
في  الكامنة  لالختالالت  إدراكهم  على  تؤثر  املتعلمني  من 

تكوينهم. 
من  والتكوين  التعليم  لنظام  آخر  أساسي  مكون  وهناك 
الضروري إجراء تغييرات وحتسينات عليه، أال وهو األساتذة 
األساتذة  هؤالء  مبستوى  األمر  تعلق  وسواء  واملكونون. 
أو  باملتعلمني  بعالقتهم  أو  عملهم  بجودة  أو  واملكونني 
املستجوبني،  اقتراحات  حسب  مدعوون،  فإنهم  بعددهم، 
إلى  والتكوين،  التربية  في  مركزية  بشرية  موارد  باعتبارهم 
التوفر على مزيد من الكفايات واإلتقانات حتى يتمكنوا من 
إجناز مهامهم بشكل فعال. ويرى املستجوبون، كذلك، أنه 
يجب حتسني التجهيزات واملعدات والبنيات التحتية، وتوفير 
تزويد  اإلطار،  هذا  في  اقترحوا  وقد  منها.  ضروري  هو  ما 
الثانويات واملراكز بالتجهيزات عموما، وبقاعات املعلوميات 
إلى  بالنظر  معقوال  املطلب  هذا  ويبدو  التقنية.  واملعدات 
الدقة املتزايدة التي تتميز بها تكنولوجيا اإلعالم، مع العلم 
بعني  دوما  يؤخذ  ال  األخيرة  هذه  به  تقوم  الذي  الدور  بأن 
السريعة،  التقنية  التغيرات  على  االنفتاح  ويعرقل  االعتبار، 
التكنولوجيات  تولدها  التي  االجتماعية  التغيرات  وعلى 
كذلك،  التجهيزات،  مطلب  يهم  أن  وميكن  اجلديدة. 
داخل  وبالتحديد  املهن،  ببعض  خاصة  وجتهيزات  معدات 
إطار  التقنية خارج  املعدات  تطور  أن  التكوين؛ كما  مراكز 
تكنولوجيا اإلعالم، يستدعي نوعا من التحيني املستمر الذي 

يسمح بخلق االنسجام بني التعلمات النظرية والتطبيقية. 
إلى جانب هذه املطالب التنظيمية والتقنية، توجد مقترحات 
أخرى تدعو إلى ضرورة ترسيخ مزيد من االحترام والصرامة 
فاالحترام  بينهم.  فيما  واملتدربني  التالميذ  مع  والتواصل 
وبني  واملدرسني،  واملتدربني  التالميذ  بني  مطلوب  املتبادل 
إقامة  تروم  مقترحات  وقد قدمت عدة  واملتدربني.  التالميذ 
مزيد من االنضباط والصرامة في صفوف املتعلمني. وتتعلق 
التي يجب  والتقييم  االنتقاء  بصيغ  الصرامة، كذلك،  هذه 
ميثل  أخرى،  ناحية  ومن  فقط؛  االستحقاق  على  ترتكز  أن 
التواصل بني املتعلمني والفاعلني اآلخرين في نظام التكوين 
غياب  املستجوبون  ويعتبر  تطويره.  ينبغي  هدفا  التعلم  أو 
جو  ولسيادة  للتكوينات،  اجليد  للسير  عائقا  التواصل  هذا 

االحترام والتفاهم داخل مؤسسات التكوين. 
وجاء املستجوبون مبقترحات أخرى ال تقل أهمية مثل: 

وبتحفيز 	  مثمر،  بتعلم  سيسمح  الذي  املنحة  توفير 

مسبق من أجل حتقيق أفضل النتائج. 
ويعتبر العديد من املستجوبني السكن مطلبا جديا. 	 

باملتدربني،  اخلاصة  واإلقامات  الداخليات  غياب  إن 
بل  للدراسة،  اجليد  للسير  عائقا  يشكل  ما  غالبا 
تكون  أن  وميكن  عنها.  االنقطاع  أسباب  من  وسببا 
مشكلة السكن هذه أحد العوامل التي تدفع التالميذ 
واملتدربني إلى اختيار دراسات أو مسالك معينة دون 

غيرها. 
استفادة 	  عدم  أن  املستجوبون  يرى  النقل،  بخصوص 

التالميذ واملتدربني من تسهيالت في هذا املجال قد 
املناطق  في  خصوصا  الدراسة،  سير  على  سلبا  يؤثر 
القروية، ألن النقل شرط أساسي ملسايرة إيقاع الدروس 
عن  اإلقامة  مكان  بعد  إن  حضورها.  على  واملواظبة 
سبب  يكون  أن  ميكن  التكوين  مراكز  أو  الثانويات 

االنقطاع عن الدراسة.
 ومن بني أبرز املقترحات األخرى التي أدلى بها املستجوبون، 
نذكر إتاحة الفرصة للمتدربني ملتابعة دراستهم في إطار إجازة 
مهنية، أو تلقي تكوين مهني على شكل إجازة أو ماستر. 
وغالبا ما يعبر عن هذا املطلب بنوع من اإلحباط الذي يصور 
هذا العائق بوصفه » جدارا من اإلسمنت » وليس سقفا من 
زجاج«. ورغم االعتقاد بإمكانية اختراق هذا »اجلدار«، إال 
أن األمر غير ذلك في الواقع، ألنه ال توجد أية جسور رسمية 
أو  اجلامعات  إلى  املهنية  التكوينات  من  االنتقال  من  متكن 

املدارس العليا. 
منها  يعاني  التي  والصعوبات  النقص  هذا  على  وزيادة 
آخر  عائقا  هؤالء  يواجه  املهني،  تكوينهم  خالل  املتدربون 
في  التكوين  العائق مبدة  هذا  ويتعلق  كبير.  محبط بشكل 
مراكز التكوين املهني، وهي مدة ال تتجاوز سنتني. وزيادة 
على املطالبة برفع هذا العائق، ألح املستجوبون على ضرورة 
وقد  واجلودة.  املدة  حيث  من  التداريب،  وضعية  حتسني 
والنظرية  التطبيق  بني  الربط  بضرورة  هذا  مطلبهم  برروا 
نهاية  عند  التوفر  في  يرغبون  فهم  الدراسية.  مقرراتهم  في 
التكوين، على ظروف وإمكانات مالئمة وجيدة للتشغيل. 
في هذا اإلطار، اقترح بعض املستجوبني أن تقدم لهم دروس 
اآلخر  البعض  وألح  اخلاصة؛  دائرتهم  املدرسي خارج  الدعم 
وتقنيات  للمقررات  واالستشرافي  القبلي  التوجيه  على 
وفي  للغات.  إيالؤها  يجب  التي  األهمية  وعلى  التواصل، 
األخير، أشار املستجوبون بوضوح إلى ضرورة التكوين املهني 

بوصفه عامال مهما من عوامل التغيير واالرتقاء. 
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1.	تلميذ	الثانوي	اإلعدادي:	مواصفات	محافظة	
الثانوي اإلعدادي الذين لم يتم توجيههم  بالنسبة لتالميذ 
بعد نحو مسالك خاصة للتكوين، سألناهم في البداية عن 
اختياراتهم  وكانت  متابعتها.  في  يرغبون  التي  الدراسات 
األولى  املرتبة  في  العلوم  جاءت  حيث  تقريبا،  متوقعة 
باآلداب )24,1%(  كبير،  بفارق  ولكن  متبوعة،   ،)61,8%(
ثم باملسلك التكنولوجي )%9,4(. واملالحظ أن عدد الذين 
يبني  ما  وهو   ،)3%( جدا  قليل  املهني  التكوين  اختاروا 
التي  الكالسيكية  واختياراتها  اجلامعية  الدراسات  جاذبية 
تهيمن عليها العلوم. وقد بينت نتائج البحث تراجع إقبال 
التالميذ ذوي املعدالت املدرسية املرتفعة على شعبة اآلداب. 
من جهة أخرى، أكد البحث أن غالبية التالميذ مييلون إلى 
 44% فإن  هكذا،  املدرسية.  معدالتهم  ضعف  رغم  العلوم 
من تالميذ الثانوي اإلعدادي الذين اختاروا الشعبة العلمية 
املهني، سجلت  للتكوين  بالنسبة  املعدل.  ال يتوفرون على 
الفتيات أدنى نسبة )%2,5( ممن اختاروا هذا التكوين. أما 
اآلداب فقد قاربت نسبة الذكور الذين اختاروا هذه الشعبة 
نسبة اإلناث اللواتي أقبلن عليها )%23,0 و%24,9(؛ وتبني، 
كذلك، أن البنات ميلن إلى العلوم أكثر من األوالد ) 66,2% 
مقابل %57,8( . وميكن تفسير هذا الفارق بتوجيه البنات 
احملدود إلى املسلك التكنولوجي )%5,5 مقابل %13,2 بالنسبة 

للذكور(. 
عما  مباشرة  اإلعدادي  الثانوي  تالميذ  نسأل  عندما  لكن، 
نسبة  فإن  املهني،  بالتكوين  االلتحاق  في  يرغبون  كانوا  إذا 
اإلجابات باإليجاب ترتفع إلى %24,9. ويفسر ذلك بكونهم 
 90,6% فإن  وبالفعل  البكالوريا؛  على  احلصول  يأملون 
قسم  حتى  الدراسة  متابعة  يريدون  التالميذ  هؤالء  من 
التكوين  إلى  توجههم  عن  أعلنوا  الذين  أما  البكالوريا. 
املهني، فإن معدالتهم كانت أدنى من 12 على 20، كما أن 
الذكور )19,2%  التكوين من  إلى هذا  أقل ميال  اإلناث كن 

مقابل 30,8%(.

كما  أهميتها  حسب  املختارة  التكوين  قطاعات  وترتب 
احلرارية  والطاقة  وامليكانيكية  الكهربائية  الهندسة  يلي: 
)%18,9(، ترحيل اخلدمات وتكنولوجيا اإلعالم )14,8%(، 
السياحة )%13,9(، اإلدارة والتجارة )%11,5(، املالحة اجلوية 

)%9,8(، صناعة السيارات )9%(. 
بالنسبة للذكور، فإن ترتيب االختيارات األربع املتكررة أكثر 
واحلرارية  وامليكانيكية  الكهربائية  الهندسة  يلي:  كما  جاء 
اخلدمات  ترحيل  لإلناث(،  بالنسبة   2,4% مقابل   27,5%(
السيارات )13,8%(  وتكنولوجيا اإلعالم )%13,8(، صناعة 

والسياحة )11,3%(. 
بالنسبة لإلناث، حتتل السياحة واإلدارة والتجارة املركز األول 
)%19,0( متبوعة باملالحة اجلوية )%16,7( وترحيل اخلدمات 

وتكنولوجيا اإلعالم )16,7%(. 

بعد معاجلة عينة املستجوبني برمتها مع أخذ بعض خصوصياتها بعني االعتبار، سينكب التحليل اآلن على املواصفات اخلاصة 
بتلميذ الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي وباملتدرب. 

الفصل الرابع
املواصفات  
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2.	تلميذ	الثانوي	التأهيلي:	مواصفات	متنوعة		
تنتمي  مجموعتني:  إلى  التأهيلي  الثانوي  تالميذ  ينقسم 
والثانية  األولى  إلى  والثانية  املشترك  اجلذع  إلى  األولى 
باكالوريا. يتابع %69,4 من أفراد املجموعة األولى دراستهم 
في شعبة  العلوم و%21,3 في شعبة اآلداب و9,4%  في شعبة 
اختار  فقد  الثانية،  للمجموعة  بالنسبة  أما  التكنولوجيا. 
%41,3 من أعضائها علوم احلياة واألرض و%21,3 شعبة اآلداب 

و6,7%  والتدبير  االقتصاد  و8,3%  والكيمياء  الفيزياء  و20% 
السلك التقني. 

وباملقارنة مع تالميذ الثانوي اإلعدادي، عبر تالميذ الثانوي 
التأهيلي عن استعداد أكبر ملتابعة تكوين مهني )33,0%(.  
هذا  متابعة  في  املجموعة  هذه  أفراد  من   84,7% ويرغب 
التكوين بعد حصولهم على شهادة البكالوريا. هكذا، تظل 
الرغبة في متابعة التكوين املهني قائمة، ولكنها ال تبرز إال 
الثانوي  تالميذ  أما  الباكالوريا.  شهادة  على  احلصول  بعد 
التأهيلي الرافضون للتكوين املهني، فإنهم يتوزعون حسب 
 ،19% الهندسة  يلي:  اختاروها كما  التي  الدراسية  املسالك 
%13,4. واملالحظ أن  %13,1 والطب  العلوم   ،14,9% االقتصاد 
تكوين  ملتابعة  املستعدين  التأهيلي  الثانوي  تالميذ  نسبة 
من  ستنتقل  إذ  معدالتهم،  ارتفعت  كلما  تنخفض  مهني 
إلى   )10 عن  معدلتها  تقل  )التي  األولى  الفئة  لدى   50%

%29,8 لدى الفئة الثانية )التي تتراوح معدالتها بني 12 و13( 

لتنزل إلى %9,8 لدى الفئة ذات املعدالت العليا )16 فأكثر(. 
الثانوي اإلعدادي، فإن  بالنسبة لتلميذات  الشأن  وكما هو 
تلميذات الثانوي التأهيلي أقل ميال إلى التكوين املهني من 

الذكور )%30,6 مقابل 35,6%(. 

إن القطاع الذي يرغب فيه تالميذ الثانوي في املقام األول هو 
اجلوية )15,6%(  املالحة  ثم  والتجارة )20%(  اإلدارة  قطاع 
 )14,1%( واحلرارية  وامليكانيكية  الكهربائية  فالهندسة 
وصناعة   )9,3%( والسياحة   )10,2%( اخلدمات  وترحيل 

السيارات )7,8%(. 
أما اختيار اإلناث فهو ينصب أساسا على ثالثة مسالك هي 
للذكور(،  بالنسبة   15,5% مقابل   25,8%( والتجارة  اإلدارة 
والبصرية  اخلطية  والفنون   )5,2% مقابل   14,6%( والسياحة 

)%9,0 مقابل 1,7%(. 
الهندسة  هما  مسلكني  في  يتميزون  الذكور  أن  ويبدو 
 2,2% مقابل   23,3%( واحلرارية  وامليكانيكية  الكهربائية 
بالنسبة لإلناث(، وصناعة السيارات )%11,2 مقابل 3,4%(.
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3.	مواصفات	املتدربني	البارزة	
على  احلاصلني  من  املستجوبني  املتدربني  أغلبية  تتكون 
مستوياتهم  حسب  الباقون  ويتوزع   .)71,9%( البكالوريا 
الدراسية كما يلي: مستوى القسم النهائي %10,7، شهادة 
الثانوي اإلعدادي %5,8. أما نسبة الذين لم يتجاوزوا السنة 
الرابعة ابتدائي فهي %11,6. ويعني هذا بالنسبة ألفراد عينتنا، 
املرحلة  نهاية  عند  بكثافة  يتم  املهني  التكوين  اختيار  أن 
يحظى  وال  فيه،  مرغوب  غير  املبكر  التوجيه  وأن  الثانوية؛ 
من  بدراستهم  يتشبثون  الذين  التالميذ  قبل  بالتشجيع من 
أجل احلصول على شهادة البكالوريا على األقل. وبخصوص 
احلاصلني على هذه الشهادة، فإن أغلبيتهم يختارون العلوم 
بالنسبة  و29,7%  واألرض  احلياة  لعلوم  بالنسبة   33,4%(
العصرية  اآلداب  األقلية  تختار  باملقابل،  للكيمياء(. 
واالقتصاد )%7,6 و%10,5(. وفيما يتعلق بطبيعة التكوين، 
اإلشهادي  التكوين  في  يرغبون  املستجوبني  %83,4 من  فإن 

و%16,6 في التكوين التأهيلي.

ذكر  املتدربني  من  طلب  احلالي،  تكوينهم  على  وزيادة 
التكوينات التي يرغبون فيها. وكان الهدف من هذا السؤال 
التكوين  بني  املوجودين  التنافر  أو  التطابق  درجة  معرفة  هو 
يرغبون  كانوا  الذي  والتكوين  املتدربون حاليا  يتلقاه  الذي 
فيه؛ وهو ما سيسمح مبعرفة نسبة املتدربني الذين أقبلوا على 
ولوج  من  يتمكنوا  لم  ألنهم  مكرهني  تكوينهم  قطاعات 
والتجارة  لإلدارة  فبالنسبة  فيه.  يرغبون  كانوا  الذي  القطاع 
الراغبني  نسبة  بني  التباعد  بلغ  العمومية،  واألشغال  والبناء 
فيها ونسبة الذين اختاروها فعال على التوالي %8,6 و8,7%.
الكهربائية  الهندسة  قطاع  في  سيتضاءل  التباعد  هذا  لكن 
 0,2( اخلدمات  ترحيل  وقطاع  نقطة،   1,8 سيفقد  الذي 

نقطة(.

املتدربني  قبل  من  املختارة  التكوين  قطاعات  توزيع  يظهر 
هيمنة اإلدارة والتجارة )%36,8( يليهما قطاع البناء واألشغال 
العمومية )%16,6( ثم ترحيل اخلدمات وتكنولوجيا اإلعالم 
واحلرارية  وامليكانيكية  الكهربائية  والهندسة   )14,4%(
)%11,0(. ويأتي قطاع   النسيج وتصميم األزياء في املرتبة 
األخيرة )%8,5(. وهناك قطاعات تستقطب اإلناث أكثر مما 
تستقطب الذكور. فبالنسبة لإلدارة والتجارة، يوجد فارق 
كبير بني اإلناث )%47,4( والذكور )%27,1(، كما يسجل 
أيضا  اجلنسني  بني  كبير  فارق  أيضا  اخلدمات  ترحيل  في 
فارق  وجود  كذلك،  ويالحظ،   .)10,7% مقابل   18,4%(
كبير بني الذكور واإلناث في اإلقبال على مسلكي الهندسة 
%18,7 من  الكهربائية وامليكانيكية واحلرارية )التي اختارها 
واألشغال  والبناء  فقط(،  اإلناث  من   2,8% مقابل  الذكور 

العمومية )%20,1 من الذكور مقابل %12,8 من اإلناث(.



تصور التكوين املهني 36

التكوينات  من  معقدة  قائمة  أمام  أنفسهم  املتدربون  يجد 
وأيضا، وفي املقام، األول أمام مؤسسات عديدة. ففي الدار 
البيضاء يوجد 49 مركزا للتكوين، وفي فاس يوجد 16 مركزا، 
وفي ورزازات يوجد مركزان فقط. فما هي املؤسسات التي 
اختارها املتدربون دون أن يتمكنوا من ولوجها؟. تبني نتائج 
البحث أن املؤسسات اخلاصة للتكوين املهني تتصدر قائمة 
واملدارس  باجلامعة  متبوعة   ،27,2% بنسبة  املؤسسات  تلك 
العليا ذات االستقطاب املفتوح بنسبة %18,4، واملدارس العليا 
ولوجها  يتم  التي  العمومية  واملدارس   ،15,1% بنسبة  اخلاصة 
بعد املباراة بنسبة %15,1. وجتدر اإلشارة إلى أن املتدربني لم 
عبر  أو محدود )مثال،  اختيار وحيد  يكونوا مجبرين على 
اشتراط معدل معني لاللتحاق بالتكوين املهني(. فقد قاموا 
بعملية االختيار، بعد أن استنفذوا كل اإلمكانات األخرى 

املتاحة لهم. 
قد يؤدي عدم احلصول على التكوين املطلوب وعدم ولوج 
املؤسسة املرغوب فيها إلى نوع من اإلحباط. وبالفعل، طرح 
عن  رضاهم  بعدم  أو  برضاهم  يتعلق  سؤال  املتدربني  على 
من   30,1% أن  عليها  احملصل  األجوبة  وتبني  اختياراتهم.  
و60,8%  كبير،  بشكل  اختيارهم  عن  راضون  املستجوبني 
معطيات  على  وباعتمادنا  الشيء.  بعض  عنه  راضون 
املقابالت، يتبني أن األمر ال يتعلق مبجرد رضا اعتباطي ألن 
املتخرجني األكثر انتقادا للتكوين ال يأسفون على اختيارهم 

التكوين املهني. 
املتدربني  تفاؤل  آخران  مؤشران  يكشف  اإلطار،  هذا  وفي 
وديناميتهم، ذلك أن أكثر من نصف املستجوبني )52,4%( 
أنهم  منهم   73% وأكد  معينة،  مهنة  مارسوا  أن  لهم  سبق 
تعلموا مهنة محددة، كما صرح %84 منهم بأنهم حصلوا 

على شغل. 
تتكون  إذ  كبير،  بشكل  املتدربني  مواصفات  تغيرت  لقد 
العلمية«   الباكالوريا  أغلبيتهم، حاليا، من »احلاصلني على 
مكانة  اليدوي  العمل  فيها  يحتل  ال  مهنا  اختاروا  الذين 
املواصفات اجلديدة باخلصوص على  مركزية. وتتجلى هذه 
يتأثرون  ال  املتدربني  أن  الحظنا  فقد  التصورات.  مستوى 
كثيرا بالتصورات السلبية حول التكوين املهني، مقارنة مع 
%17,6 منهم  أن  والتأهيلي؛ ذلك  اإلعدادي  الثانوي  تالميذ 
يدوي  هو  مبا  و73,8%  )الصنعة(،  باحلرفة  حصريا  يربطونه 
ويعتبر  املدرسي.  بالنجاح  و61,2%  نفسه،  اآلن  في  وذهني 
انبثاق  على  واضحا  مؤشرا  املدة  طويلة  الدراسة  مطلب 
املبحوثني  من   27,1% بأن  التذكير  مع  جديدة؛  مواصفات 
يرغبون في دراسات تستغرق ثالث سنوات بعد البكالوريا، 
ويرغب %41,5 منهم في دراسات متتد على خمس سنوات. 

اجلدد  املتدربني  مواصفات  بني  قطيعة  إذن،  توجد، 
ترتبط،  صورته  كانت  الذي  القدمي  املتدرب  ومواصفات 
مدة  وقصر  املدرسي،  والفشل  )الصنعة(،  باحلرفة  نظريا، 
تكوينه. فقد بدأت هذه املواصفات تتالشى، وحتل محلها 
املواصفات اجلديدة التي تؤكد على البعد الذهني للتكوين 
املهني، وعلى النجاح املدرسي، وخصوصا على متديد مدة 
التكوين. لقد أصبح املتدرب محبطا، ألنه لم يعد يكتفي 
اخلريجني  بعض  إن  بل  ؛  البكالوريا  بعد  سنتني  بتكوين 
يرفضون العمل، ويعودون إلى اجلامعة من أجل الدخول في 

مغامرة جديدة. 

4.	مواصفات	اخلريجني:	من	الراضي	إلى	احملبط	
باخلصوص،  ومساراتهم  اخلريجني  تصورات  حتليل  يبني 
جدد  متخرجون  ظهر  فقد  وتنوعها.  مواصفاتهم  دينامية 
مواصفات  عن  جذريا  اختالفا  تختلف  جديدة  مبواصفات 

اخلريج القدمية واملألوفة. 

أ.	الراضي	واملستسلم	
املألوف  اخلريج  مواصفات  هي  الراضي  اخلريج  مواصفات 
الراضي عن عمله، والواثق من نفسه أثناء بحثه عن شغل. 
فهو يقبل ما يعرضه عليه السوق )أجرة زهيدة، وعمل غير 
قار( ويتكيف مع الوضع: » في العادة، أقوم بعمل مراقب، 
لكن ميكنني قبول مهمة مسير ورشة بناء؛ ألن األهم في كل 

ذلك هو أن أشتغل« )عامل أجير، فاس(. 
حالة  ضمنها  ومن  عديدة،  مشابهة  بحاالت  التقينا  وقد 
متخرج في التدبير يشتغل في مركز إيصال اخلدمات. ويبدو 
أن التقنيني املؤهلني راضون عن وضعياتهم أكثر من التقنيني 
املتخصصني، إذ يعتبرون التكوين املهني بديال يسمح لهم 
مهني،  مسار  ملتابعة  وفرصة  الدراسة،  في  فشلهم  بتجاوز 
واكتساب االحترام والتقدير واالعتراف العائلي واالجتماعي. 
وقد عبر عدة مستجوبني عن ارتياحهم الختيارهم التكوين 

املهني، إذ لواله لكانوا سيمارسون عمال مؤقتا ومتعبا. 

ب.	الراضي	امللحاح	
املتخرج الراضي امللحاح هو املتخرج الذي يبحث عن شغل، 
ولكن بشروط من قبيل: رفض العمل غير النظامي، واملطالبة 
وبأجرة  االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  بحقوقه في 
مالئمة، إلخ. وبسبب تقديره لذاته، ميكن أن يقبل الراضي 
امللحاح البقاء بدون شغل إذا لم تتم االستجابة ملطالبه وشروطه. 
ويجسد هذه املواصفات شاب يقطن في بادية فاس.  والده 
فالح.  اختار احلرفة )الصنعة( عن ميل؛ وكان بإمكانه العمل 
الدراسية  السنة  يكرر  أن  لكنه فضل   ،)tolerie( املطالة في 
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السيارات.  وإصالح  امليكانيك  فرع  في  تسجيله  يتم  حتى 
مطلوب  ألنه  التخصص  هذا  باتباع  أوصاه  قد  والده  وكان 
في سوق الشغل. ومن دوافع اختياره لهذا التخصص أيضا، 
إمكانية فتح ورشته اخلاصة. بعد حصوله على دبلوم التأهيل 
تطلب  ما  وهو  البحث عن عمل،  في  امليكانيك، شرع  في 
منه سنتني كاملتني. رفض العمل في الورشات الصغيرة ألنه 
لالشتغال  يؤهل  الدولة  قبل  من  ممنوح  دبلوم  على  يتوفر 
»بآالت كبيرة«. أما العمل في الورشات املذكورة، فسيجبره 
األساسي.  تكوينه  وسينسيه  صغيرة  آالت  استعمال  على 
وفضال عن ذلك، فهو يريد التمتع بحقوقه، والتسجيل في 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، والعمل في ساعات 

محددة. 
مليكانيك  كبيرة  شركة  في  يتدرب  كان  املقابلة  أثناء 
السيارات بالدار البيضاء منذ سبعة أشهر، دون تعويض وال 
كانت  املذكورة  الشركة  ألن  شغل،  على  احلصول  في  أمل 
إلى  الذاتية  بسيرته  بعث  وقد  فقط.  تقنيني  إلى  حاجة  في 
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، وإلى الشركات 
وهو  وطنجة.  البيضاء  الدار  من  بكل  للسيارات  الكبرى 
يتأخر كثيرا  لن  اختياراته، وواثق من كونه  غير آسف على 
أن  يعتقد  ذلك،  على  وعالوة  شغل.  على  احلصول  في 
بالفخر  والده، ويشعر  أفضل من  أن يعيش بشكل  بإمكانه 
واالعتزاز ألنه الوحيد من بني عمومته الذي أتيحت له فرصة 
الثانية  السنة  مستوى  مدمج،  غير  )متخرج  دراسته  متابعة 

ميكانيك، 22 سنة(. 
إن األمر يتعلق مبواصفات متخرج راض عن جناحه )النسبي(، 
وهو يقارن وضعيته بوضعيات من هم أقل حظا منه؛ كما أنه 
غير مستعد لالشتغال كيفما اتفق، بل يضع شروطه، ويعبر 

عن متطلباته حسب ما يقتضيه تكوينه.  

ج.	العامل	احلر	
كما يتضح من هذه التسمية، فإن هذا املتخرج يسعى ألن 
املقاولة.  العمل داخل  يكون حرا ومستقال، ويرفض شروط 
التكوينات  ألن  جدا،  نادر  املتخرجني  من  النوع  هذا  لكن 
بالضرورة. وتلك هي حالة متخصص في  املعتادة ال تنتجه 
وينجزها  اإلنترنيت  عبر  مشاريع  عن  يبحث  املعلوميات، 
مثل  أخرى  مدن  في  املوجودة  الويب«  شركات   « لفائدة 
املاضي  األسبوع  في  أجنزت   « يقول:  والرباط:  مراكش 
الرباط؛ وأنا  مشروعني في مراكش؛ وقبل ذلك مشروعا في 
أفضل ذلك على االشتغال مع شركة متنحني 2000 درهم 
إلجناز عدة أعمال.  أجنز مشاريع بأربعة آالف وثالثة آالف 
 2000 أجرة  تقاضي  من  أفضل  وذلك  درهم؛  آالف  وستة 
إذا  إال  شركة  في  أعمل  لن  عديدة.  أشغال  مقابل  درهم 

املعلوميات،  تلقيت أجرا محترما«.  )تقني متخصص في 
26 سنة، ورزازات(. 

د.	احملبط		
هذا النوع من املتخرجني هو الذي نصادفه بكثرة.  فهو يعتبر 
قبل  يعمل،  عليه.  حصل  الذي  الدبلوم  تفوق  قيمته  أن 
احلصول على شغل، على حتسني وضعيته من خالل متابعة 
الدراسة. طموحاته الشخصية واملهنية ال تقف عند حدود 
سنتني بعد البكالوريا . وهذا هو ما عبر عنه شاب من الدار 
التكوين املهني. يقول هذا  البيضاء رفض االشتغال بدبلوم 
الشاب: » إنني ال أبحث عن شغل ألنني أرغب في متابعة 
دبلوم  ألن  عامال،  أكون  أن  أريد  ال  )اجلامعية(.  دراستي 
التقني لن ميكنني سوى من أجرة زهيدة، ويحكم علي بأن 

أبقى عامال على الدوام«. 
املتخرج  هذا  يوجهه  الذي  الشديد  النقد  هنا،  لنا  يبدو 
للتكوين املهني، ولبرنامجه، وللمستوى التواصلي الضعيف 
في  ما  كل  عمل  الشهادة،  على  حصوله  فبعد  للمكونني. 
إذ  فعال،  له  مت  ما  وهو  احلقوق،  كلية  في  للتسجيل  وسعه 
السنة  املقابلة مسجال في  التي أجريت معه  الوقت  كان في 
اختياره  على  يأسف  ال  فهو  طبعا،  الكلية.  هذه  في  الثالثة 
التكوين املهني، ألن في استطاعته العمل بسهولة، لكنه يلح 
كثيرا على جودة التكوين، وعلى » اإلجناز الشخصي«. في 
إمكانه أن يعمل في مجال اإللكترونيات باعتباره كهربائيا. 
إال أنه يخشى البقاء » عامال«، رغم توفره على دبلوم تقني 
متخصص. لذلك، يرفض هذه الوضعية، ويعتقد أنه يتوفر 
هو  ما  بتوقع  له  تسمح  التي  الضرورية  املؤهالت  على 
به  يسمح  الذي  العمل  فإن  ملستواي،  بالنسبة   « أفضل: 
إن مستواه  املرء  يقول  فحينما  بي.  يليق  املهني ال  التكوين 
بالتقدير  يشعر  فإنه  سنوات،  خمس  زائد  البكالوريا   هو 
في  املستوى  فتحديد  ذلك،  من  العكس  على  واالرتياح؛ 
البكالوريا  زائد سنتني، يجعلك تشعر بشيء من اخلجل، 
حيث تصرح بذلك سريعا )ضحك(. لهذا السبب، فأنا ال 

أفكر في العمل إال بعد حصولي على شهادة املاستر. 
إن أبي بائع خضر، ورغم ذلك، فإن الدبلوم الذي حصلت 
عليه من مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل لن ميكنني 
من العيش أفضل منه، ألن التجارة تدر دخال أفضل من دخل 
تسمح  لن  تقدير،  أكثر  على  درهم   4000 فأجرة  العامل. 
لشخص واحد بالعيش الكرمي في ظل القدرة الشرائية احلالية، 
مدمج،  غير  )متخرج  أسرته؟«  يعيل  أن  له  ميكن  فكيف 

تخصص في اإللكترونيك، 23 سنة، الدار البيضاء(. 
تظهر شهادات أخرى نفس التصور السلبي للتكوين املهني 
الوضعية:  لتجاوز  اإلرادة  نفس  عن  تعبر  كما  وللدبلوم، 
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على  اعتمادا  أشتغل  أن  أريد  ال  بأنني  قبل  من  »أخبرتكم 
في  الدراسة  متابعة  وهي  أخرى،  رؤية  لي  ألن  دبلومي، 
مدرسة عليا أو في كلية، واالعتماد على شهادة هذه األخيرة 
للبحث عن شغل. وأنا لن أتوقف عند حدود اإلجازة، بل 
لهذا،  الدكتوراه؟  على  ال  ولم  املاستر،  على  احلصول  أريد 
متخصص،  تقني  بشهادة  االشتغال  في  رغبة  لي  ليست 
تقنيا  أصبح  أن  في  أطمح  أكن  لم  وأنا  يقنعني،  ال  فذلك 
سعادة،  بأية  أشعر  لم  ذلك،  لي  حتقق  وعندما  متخصصا؛ 
الوضعية«)تقني  هذه  من  تخلصت  إذا  سعيدا  سأكون  بل 

متخصص، 19 سنة، ورزازات(. 
»عندما التحقت باملركز وبدأت الدراسة لم أتلق تكوينا في 
نفسي  وجدت  لذلك  التحليل.   مواد  أدرس  ولم  التدبير، 
بعيدا عن مجالي. أنا أهيئ اآلن  بكالوريا حرة في االقتصاد. 
أنني  هذا  ومعنى  الصفر.  من  وسأنطلق  بالكلية،  سألتحق 
الدراسة  في  وسأشرع  املهني،  التكوين  سنتي  جانبا  سأترك 

من جديد« )تقني متخصص في التدبير، 24 سنة(. 
» لكل واحد أحالمه. ففي مرحلة الطفولة، يعلن الواحد منا 
أنه يريد أن يصبح طبيبا أو ربان طائرة، الخ.  لكن ما علينا، 
فأنا لم أجد ما هو أفضل؛ وكيفما كان احلال، فهذا املجال 
جيد وأنا أشعر في إطاره باالرتياح. إنني أريد احلصول على 
بكالوريا  امتحان  أهيئ  فأنا  لذلك  واملاستر؛  املهنية  اإلجازة 
اهلل،  شاء  إن  الشهادة  هذه  على  حصلت  ما  وإذا  حرة، 
في  متخصص  )تقني  مهنية«  إجازة  في  نفسي  فسأسجل 

الطوبوغرافيا، 23 سنة(. 
» ال يحظى دبلوم تقني متخصص بالتقدير، مقارنة بدبلوم 
مهندس )..( وبالنسبة لإلجازة املهنية، فأنا ال أريد اخلوض 
في مغامرة وفقدان عملي، اللهم إذا ما متت برمجة الدروس 
على  احلصول  إمكانية  أمامي  فتحت  إذا  لكن  املساء.  في 
فهناك   )..( عملي  من  أستقيل  قد  فإنني  مهندس،  دبلوم 
نظرة احتقارية إلى شهادتنا، لهذا ال نتلقى أجرا محترما«. 
سنة،   23 العمومية،  واألشغال  البناء  في  متخصص  )تقني 

فاس(. 
الراضي، يعتبر  إن املتخرج الذي يجسد مواصفات املتخرج 
في  ظلوا  الذين  أعمامه  أبناء  مع  باملقارنة  محظوظا  نفسه 
ضعيف.  تعليمي  مستوى  على  يتوفرون  والذين  القرية 
وإمنا  نفسه مبن هم دونه،  يقارن  فهو ال  احملبط،  املتخرج  أما 
يقارن نفسه، على العكس من ذلك، بالناجحني، ومبن هم 
اجلماعة  السوسيولوجيون  يسميه  ما  هو  وهذا  منه.  أفضل 
أصدقائهم  عن  اخلريجني  من  الكثير  حتدث  فقد  املرجعية. 
بعض  نادمة  إنني   « املاستر:  أو  اإلجازة  على  الذين حصلوا 
الشيء. فأحيانا أقول لو تابعت دراستي في الكلية، لكنت 

درسوا  من  أرى  وأنا  املاستر.  ثم  اإلجازة  على  حصلت  قد 
معي من قبل وحققوا هذه األمنية، فأصبحوا حاصلني على 
البكالوريا زائد خمس سنوات، بينما لم أجتاوز، أنا، مستوى 
البكالوريا زائد سنتني.لقد كنت أرغب في متابعة دراستي، 
غير  )خريجة  ذلك«.  إلى  السبيل  كيف  أعرف  لم  لكنني 

مدمجة، ورزازات، 24 سنة(.
 

 مؤطر 6: احملبط
 

درجة  إلى  الكلية  عن  كثيرة  سلبية  أشياء  سمعت  »لقد 
أنني اخترت التكوين املهني دون تفكير. لكن خالل فترة 
إال  نعمل  ال  فنحن  منفذ.  مجرد  بأنني  شعرت  التكوين، 
على تنفيذ ما يلقن لنا ولم يكن هناك أي تكوين فعلي. 
)كتقني  لألدوات  الصناعي  االستعمال  مسلك  اخترت 
التكوين،  هذا  عن  رضاي  عدم  من  وبالرغم  متخصص(؛ 
وال  الشهادة  على  أحصل  كي  االستمرار  قررت  أنني  إال 
التكوين، ألن  أضيع سنة. طبعا لم أكن راضيا عن جودة 
أقل  ال  ينفذ  فهو  اآللة،  يشبه  التكوين  مركز  من  املتخرج 
العمل،  في  أفكر  لم  الشخصية،  الناحية  ومن  أكثر.  وال 
الشهادة عملت كل  املهني واحلصول على  التكوين  فبعد 
ما في وسعي للتسجيل في الكلية، ألن شهادة البكالوريا 
بعد مرور سنتني. ويجب على  العملية  تفيد في هذه  لن 
بكالوريا  يهيئ  أن  املهني،  بالتكوين  التحق  الذي  الطالب 
الكلية. هكذا، لم يعد لي  التسجيل في  أراد  إذا  جديدة 
ذلك  ومع  األخيرة،  هذه  في  التسجيل  في  مبدئيا  احلق 
األولوية  فيها، ألن  كافحت من أجل احلصول على مقعد 
الباكلوريا.  للحاصلني اجلدد على  تعطى كما هو معلوم، 
التسجيل  إمكانية  فقط  هناك  املراكز،  خلريجي  وبالنسبة 
إننا  بل  نادرا،  أصبح  املسلك  هذا  لكن  مهنية،  إجازة  في 
ال جند على املستوى الوطني، تكوينا مهنيا ميتد على عدة 
سنوات؛ وهذه اإلمكانية نادرة أيضا بالقطاع اخلاص وعدمية 
األهمية، ألن الهدف من وراء ذلك هو متكن الشخص من 

إعالن توفره على مستوى البكالوريا زائد ثالث سنوات. 
في  الثالثة  السنة  في  الدراسة  متابعة  أيضا  املمكن  من 
املقاوالت  تدبير  قد يسمح كل من مسلك  مثال  سطات؛ 
لكن  بالكلية.  مهنية  إجازة  بتهيئ  املعلوميات،  وتطوير 
مجال تخصصي ال يسمح لي بذلك ألنه » تطبيقي متاما«. 
العكس  على  بل  املسلك،  هذا  اختيار  على  نادم  غير  وأنا 
فهو مطلوب في سوق الشغل؛ لهذا ميكنني أن أجد عمال 
بسهولة. لكنني أحتدث هنا عن جودة التكوين وعن غياب 
» اإلجناز الشخصي »؛ فباستطاعتي االشتغال ولن أجد أية 
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مشكلة، لكن السؤال هو: ما طبيعة هذا العمل؟ 
باعتباري  اإللكترونيات  مجال  في  العمل  مثال  بإمكاني 
سأظل  لكنني  أشياء،  بعدة  القيام  وأستطيع  كهربائيا؛ 
أرفض هذه  وأنا  بشهادتي كتقني متخصص.  دوما  عامال 
الوضعية؛ لكن اآلخرين الذين ال يتوفرون على الكفايات 
من  النوع  هذا  ممارسة  قبول  ميكنهم  للدراسة،  الضرورية 
العمل. أما بالنسبة ملستواي، فإن العمل الذي يقترحه علي 

التكوين املهني غير مالئم لي. 
إنني أبحث عن شغل يتوافق مع مستوى تكويني، وهدفي 
احلالي هو احلصول على املاستر. وعندما سأشرع في البحث 
عن العمل، فلن أشتغل كعامل بل كإطار، هذا دون أن ننسى 
األجرة التي تقترن بالضرورة مبستوى تكوين الشخص. وال 
البكالوريا  على  احلاصل  الشخص  مؤهالت  مستوى  يهم 
زائد سنتني، ألنه لن يعامل أبدا مثل الشخص احلاصل على 
املاستر. وتعتبر الكلية هي الضامنة لهذا الوضع التقديري، 

ألنها تفتح آفاق جديدة أمامكم. 
بالنسبة حلالتي، ميكن لي بعد احلصول على اإلجازة هذه 
لي  ماستر، كما ميكن  أي  في  التسجيل  أختار  أن  السنة، 

املشاركة في املباريات بغرض احلصول على منصب بالوظيفة 
للعمل كخبير،  مباراة  اجتياز  أيضا  لي  وميكن  العمومية؛ 
التكوين  يعجز  طبعا  الدكتوراه؛  مستوى  يعادل  ما  وهو 
صالحيته  ألن  االختيارات،  هذه  مثل  ضمان  عن  املهني 
يوجهك  وهو  الدبلوم،  على  احلصول  بعد  مباشرة  تنتهي 
لالشتغال كعامل وليس ملتابعة دراستك وحتسني مستواك. 
فمكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل يضمن اليد العاملة 
للدولة ال أقل وال أكثر. لكن حينما يقول املرء إن مستواه 
بالتقدير  يشعر  فإنه  سنوات،  خمس  زائد  البكالوريا  هو 
واالرتياح؛ على العكس من ذلك، فإن حتديد املستوى في 
حيث  اخلجل،  من  بنوع  يشعرك  سنتني،  زائد  البكالوريا 
تصرح بذلك سريعا )ضحك(. لهذا السبب فأنا ال أفكر 

في العمل إال بعد حصولي على شهادة املاستر. 
إنني غير نادم على اختيار التكوين املهني، ألن جتربة مركز 
التكوين سمحت لي حلسن احلظ، بتقدير الدراسة بالكلية 
زائد  بكالوريا  )متخرج،  املنضبط.  السلوك  وعلمتني 
سنتني، طالب بكلية احلقوق بالدار البيضاء، السنة الثالثة، 

23 سنة(.
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1.	اآلباء	واالختيارات	
في  القار  بالشغل  الشعب  أو  الدراسات  اختيار  اآلباء  يربط 
أمام  تفتح  اجلامعية  الدراسات  أن  ويعتبرون  املستقبل، 
من  باخلصوص،  ومتكنهم،  أوسع،  مجاالت  أصحابها 
أما  العمومية.  الوظيفة  في  مناصب مضمونة  احلصول على 
حرفة  سوى  نظرهم،  في  يضمن،  ال  فهو  املهني،  التكوين 
إنه اختيار من ال خيار لهم. وتعتبر  املنال.  )صنعة( سهلة 
هذه العينة من اآلباء الذين يتوفرون على مستويات تعليمية 
محدودة، أن قرار اختيار الدراسة يجب أن يعود إلى األبناء؛ 
وفي جميع األحوال، فإن ذلك القرار مرهون باملعدل املدرسي 
التكوين  إلى  يوجه  فإنه  فإذا كان معدله ضعيفا،  للتلميذ. 
حوله.  السائدة  السلبية  الصورة  تتغير  لم  الذي  املهني 
دراسيا  مسارا  أبناءهم  يتابع  أن  في  اآلباء  رغبة  من  وبالرغم 
التدخل في هذا األمر.  أنهم يفضلون عدم  إال  خاصا بهم، 
من  بالكلية  دراستهم  األبناء  يتابع  أن  أريد  لي،  بالنسبة   «
أجل احلصول على منصب في الدولة )املخزن(. وال أرغب 
في أن يعاني أبنائي مثل ما عاناه أبوهم في التكوين املهني. 
فهو حلام، وكما تعلمون فهذه املهنة شاقة وتنطوي على عدة 
مخاطر، كما أن مدخولها قليل. ولكن إذا حصل ابني على 
البكالوريا، فلن أضغط عليه كي يدرس بالكلية. فاالختيار 
األخير يعود إليه، أما أنا فأكتفي بإبداء رأيي فقط. وإذا ألح 
على االلتحاق باملعهد املتخصص في التكنولوجيا التطبيقية، 
فإنني لن أعترض على ذلك. أما إذا رغب في متابعة دراسته، 
فإنني سأقوم بكل التضحيات كي ينهيها. وقد قلت له مرة: 
بااللتحاق  عليك  الدراسة،  متابعة  في  ترغب  ال  كنت  إذا 
بالتكوين املهني. وكان جوابه كالتالي: سأقوم بذلك عندما 

لن تعود لي الرغبة في الدراسة« )أم، مستخدمة، فاس(.

2.	املعرفة	واملعلومات	
باملسار  األمر  يتعلق  عندما  الطريقة  بنفس  اآلباء  يتدخل  ال 
هذه  عن  غائبا  األب  يكون  ما  فغالبا  ألبنائهم.  الدراسي 

العملية؛ وقد يؤدي مصاريف دروس الدعم، إال أنه نادرا ما 
لذلك،  أبنائه.  أو يستخبرهم عن متدرس  باألساتذة  يلتقي 
فإن األم هي التي تقوم بهذا الدور في الغالب، وتتابع مسار 

تعليم أبنائها خاصة عندما تكون متعلمة. 
» عموما أزور األساتذة ألستخبر عن مسار )ابني(. 

- سؤال: أال يقوم زوجك بذلك؟ 
زوجي  توفر  رغم  بنفسي،  الذهاب  أفضل  إنني  جواب:   -
أعمل  ألنني  أوال  األمر.  بهذا  للقيام  الكافي  الوقت  على 
قرب الثانوية، وأيضا ألنني أفضل االهتمام بذلك شخصيا، 
ألنه إذا أصدر األستاذ حكما سلبيا على األبناء أمام أبيهم، 
فسيكون هذا األخير عنيفا معهم. وزيادة على هذا، أفضل 
أبوهم  فإن  باملقابل  فروضهم؛  إجناز  على  إلجبارهم  تتبعهم 
يتابع مسارهم. وبخصوص  أن  قليال دون  بالصراخ  يكتفي 
نسكن  ألننا  عنا،  بعيدا  إرسالهم  يصعب  الدعم،  دروس 

منطقة قروية« )أم، مستخدمة، فاس(. 
 ال يتوفر اآلباء على تصور واضح حول التكوين املهني. فما 
يعرفونه، في الغالب، هو أن هذا التكوين يسمح للتالميذ 
النموذج  أما  العمل.  من  ميكنهم  دبلوم  على  باحلصول 
بالنسبة إليهم، فهو الكلية.  فهي تضمن الشغل، ويحظى 
مسارها باالحترام. ويبدو أن لديهم معلومات أكثر إيجابية 

حول املسار اجلامعي. 
في  املتخصص  املعهد  إن  املقهى  في  أصدقائي  لي  يقول   «
التكنولوجيا التطبيقية أفضل من الكلية، فالدراسة ومراقبة 
البنتي  أسمح  لن  لهذا  صرامة،  أكثر  املعهد  في  الغياب 

بالذهاب إلى الكلية، ألن في ذلك مضيعة للوقت«. 
فيها  الدراسة  وتعتبر  تنظيما،  األكثر  الطب هي  كلية  إن   «
مثل  علمية  شعب  هناك  الكلية،  هذه  جانب  وإلى  جيدة. 
التي  األخيرة  هذه  وخصوصا  واملعلوميات،  الرياضيات 

أصبحت مطلوبة أكثر«.
 

طرأت تغيرات جديدة على العالقات بني اآلباء واألبناء. ويبدو من خالل املعطيات التي أبرزتها املقابالت أن مجال القرار 
الذي كان متمركزا من قبل في يد األب، قد أصبح يتسع ليشمل كل أفراد األسرة، وخصوصا منهم األم التي تتابع عن كثب 
متدرس أبنائها؛ كما صار األبناء، بفضل متدرسهم، يطالبون باالستقاللية للتقرير في مصيرهم الدراسي على اعتبار أن ذلك 

أمر يهمهم في املقام األول. 

الفصل الخامس
وجهة نظر اآلباء )واألمهات(  
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متدني.  اآلداب  كليات  جميع  في  املستوى  إن  عموما،   «
وزيادة على ذلك، فإن الدراسة ال تتعدى اليومني على األكثر 
هي  الشعب  أسوأ  فإن  لي،  وبالنسبة  اإلضرابات؛  بسبب 

اللغات والفلسفة« )أب، نادل، فاس(. 
» أطلب من أفراد عائلتي إخباري بنوع الدراسة التي يتبعها 
العائلة  أبناء إخوتي وعمومتي. لكنني لم أجد أي فرد من 
تابع تكوينه باملعهد املتخصص في التكنولوجيا التطبيقية، 
ربة  )أم،  العائلة«  إفادتي من خارج  هناك من ميكنه  وليس 

بيت، فاس(. 
ومستقبلهم،  أبنائهم  بدراسة  اآلباء  معرفة  أن  واملالحظ 
تندرج في إطار ما هو شائع، فهي تؤكد ما نسمعه عموما 

في مختلف أماكن إنتاج اخلبر.

3.	اجلامعة	والتكوين	املهني		
خطاب  مع  التكوينات  ترتيب  حول  اآلباء  خطاب  يتوافق 
فكلية  لإلخبار.  هاما  مصدرا  هؤالء  باعتبار  أبنائهم، 
العلمية  الشعب  أيضا  وهناك  تنظيما،  األكثر  هي  الطب 
ويبدو  أكبر.  بشكل  املطلوبة  واملعلوميات  الرياضيات  مثل 
للشغل.  أكبر  فرصا  توفر  احلقوق  كلية  في  الدراسات  أن 
وبالنسبة لآلباء، فإن أفضل املسالك هي التي تضمن عمال 
بعد  عمل  أي  تضمن  ال  التي  تلك  فهي  أسوأها  أما  قارا؛ 
والتاريخ  األدبية  الدراسات  فإن  يظهر،  ما  وعلى  التخرج. 
أكبر عدد  التي تخرج  والدراسات اإلسالمية هي  واجلغرافيا 
اجلامعة  اآلباء حول  يظل خطاب  ذلك،  ومع  العاطلني.  من 
واجلادين  املهتمني  التالميذ  بوسع  أن  يعتبرون  فهم  متباينا. 
أن يحققوا أهدافهم داخل اجلامعة، وقد يحصلون على شغل 
في النهاية بعد فترة من البطالة. وحينما يغيب احلافز، فمن 
األفضل أن يسجل التالميذ في التكوين املهني؛ إذ بإمكانهم 
إيجاد عمل بسهولة، ما دام يفترض أن مسالك هذا التكوين 
نتساءل  أن  علينا  بقي  لكن،  السوق.  حلاجات  تستجيب 
عن طبيعة هذا العمل، وعما إذا كان يحظى بالتقدير على 

املستويني االجتماعي واالقتصادي. 
املهني،  التكوين  قيمة  من  التقليل  أن  نضيف  أن  ميكن 
فهم  اآلباء.  ذهن  في  قائمة  محددة  بنية  داخل  يتجسد 
تابعوا  الذين  أجل  من  وضع  مثال،  املكتب  أن  يتصورون 
لم  الذين  الفقراء  أمام  مفتوحة  فهي  الورشة  أما  دراستهم، 
يتمكنوا من متابعة دراسات عليا. ويعتقدون، كذلك، أن 
املوظفني الذين يعملون في املكاتب يحظون باحترام أكبر، 
كلها  وهذه  ومنتظمة.  ومضمونة،  مهمة،  رواتب  ويتلقون 

معطيات حتفز على االشتغال مع الدولة. 

4.	الدراسة	)لقراية(	وتعلم	احلرفة	)الصنعة(	
حتظى الدراسة التي تقترن باملكتب بالتقدير، أما تعلم احلرفة 
الشاقة  األعمال  ومزاولة  الدراسة،  باالنقطاع عن  يقترن  فهو 
واملتعبة. » يتم تعلم احلرفة بسرعة، لكن ذلك يظل مقرونا 
أطول،  وقتا  فتستغرق  الدراسة  أما  دائما.  )متارة(  باملشقة 
لكنك ترتاح بعد ذلك وحتظى بقيمة كبيرة« )أم، ربة بيت، 

فاس(. 
به  االلتحاق  يتطلب  الذي  املهني  التكوين  اآلباء  يعتبر 
الفقراء، ومالذ  البكالوريا اختيار  مستوى يقل عن مستوى 
الضعفاء الذين فشلوا في دراستهم. فهو يتطلب قوة بدنية، 
دراستهم؛ كما  في  املشاكل  واجهوا  الذين  به كل  ويلتحق 
األخير  هذا  ألن  املستقبل،  وليس  معينة،  حرفة  يضمن  أنه 
الدراسة. في هذا اإلطار، تقوم اجلامعة بدور  يرتبط مبتابعة 
أساسي بوصفها املكان الذي يجرب فيه املرء حظه عبر اجتياز 
التكوين املهني، فيتم اكتساب تخصص  املباريات. أما في 
يضمن الشغل. وهذا بديل عن الدراسات اجلامعية، وضمانة 
ملن هم غير متأكدين من قدرتهم على متابعتها.  فاجلامعة 
متنح وضعا مرغوبا فيه، وتكوينا متنوعا يستغرق مدة طويلة 
نسبيا، ويتوج باحلصول على شهادة أو عدة شهادات. في 
جاذبية  أكثر  املهني  التكوين  مسالك  بعض  تبدو  املقابل، 
مثل  التشغيل،  آفاق  تفتح  ألنها  االجتماعية،  الناحية  من 
السياحة واملعلوميات والتجارة. وهناك مجاالت أخرى ينفر 
منها املعنيون بالتكوين، عادة، مثل النسيج والبناء واألشغال 
التقليدية  احلرف  بعض  في  التكوينات  أن  كما  العمومية، 
فيها  مرغوب  تكوينات  هي  اجلبس(  وصناعة  الزليج  )مثل 
بالكاد. » بالنسبة لي، كل التخصصات التي ال حتتاج إلى 
لها  أهمية  ال  التقليدية،  والصناعة  النسيج  مثل  الدراسة، 
)..( وينطبق نفس األمر على الصناعة التقليدية )الزليج، 
ما  وهو  دراسة،  دون  تعلمها  بإمكانك  إذ  اجلبس(؛  صناعة 
بالدراسة، مثل  املدعمة  املجاالت  يفقدها قيمتها. ذلك أن 
بالتقدير«.  حتظى  التي  هي  اجلوية،  واملالحة  املعلوميات 

)أب، نادل، فاس(. 
وأنه  الطالب،  على  يتوقف  أن كل شيء  اآلباء  بعض  ويرى 
ميكن إيجاد شغل كيفما كان املسلك املتبع، إذ يكفي التوفر 
على إرادة تخطي البطالة؛ كما أن إنشاء املقاولة يظل رهينا 
مجاال  الهندسية  الدراسات  وتبدو  نفسه.  املتخرج  بعزم 
اليدوي ألنها متكن من  الفكري والعمل  العمل  للجمع بني 
االجتماعي.  بالتقدير  يحظى  مسارا  وترسم  حرفة  تعلم 
وهكذا يحصل االنتقال من احلرفة )الصنعة( إلى الصناعة. 
مجرد  فهو  احلرفة  تعلم  أما  علم،  هي  الدراسة  أن  أعتقد   «

صنعة. 
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- سؤال: إذن، فإن املهندس بالنسبة إليكم ليست له صنعة. 
الدراسة  أي  الصناعة،  على  املهندس  يتوفر  ال  جواب:   -
الدراسة؛  تابعوا  ملن  الصناعة  جعلت  هكذا  معا.  والصنعة 
يتعلمون  بكالوريا،  بدون  التكوين  على  حصلوا  فالذين 
الصنعة، أما الذين حصلوا على التكوين بعد هذه الشهادة، 
فيتعلمون الصناعة، ألنهم درسوا أكثر« )أب، نادل، فاس(. 

5.	العمومي	واخلاص	
التكوين  املهني اخلاص أفضل من  التكوين  أن  اآلباء  يعتقد 
املهني العمومي، ألن األساتذة املكونني الذين يتوفر عليهم، 
مؤهلون أكثر، ويتلقون راتبا أكبر، ومتمكنون من اللغات، 
الشيء الذي ميكنهم من إعطاء تكوين رفيع اجلودة. باملقابل، 

مينح التكوين بالقطاع العمومي، شهادة معترف بها من قبل 
الدولة، وحتظى بتقدير أكبر في مجال التشغيل، فضال عن 

كونها مجانية. 
» بالنسبة لألشخاص الذين يتوفرون على اإلمكانات املالية، 
يستحسن أن يسجلوا أبناءهم في القطاع اخلاص، كي تتم 
القطاع ذا جودة أفضل،  التكوين بهذا  مراقبتهم. وأظن أن 

لتوفره على أساتذة أكفاء« )أم، بدون مهنة، فاس(. 
استقرار  على  التوفر  اآلباء،  نظر  في  النجاح،  يعني  هكذا 
ومنتظمة.  محترمة  وأجرة  قار  عمل  على  قائم  اقتصادي 
أذكياء، ألن  أن يكونوا  األبناء، يجب عليهم  ينجح  فلكي 
الذكاء هو الذي يسمح لهم بتدبير حياتهم؛ ويجب عليهم، 

كذلك، أن يستعينوا بأسرهم.
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1.	مقارنة	بني	التكوين	املهني	واجلامعة	
يكتسي التكوين املهني، حسب املشغلني، أهمية أكبر من 
التقنية  مسالكه  اجلامعي ألن  التكوين  يكتسيها  التي  تلك 
وهو  متنوعة،  مواصفات  ذوي  متخرجني  تنتج  املتخصصة 
تعمل  ذلك،  ومقابل  املقاوالت.  النتظارات  يستجيب  ما 
الطابع  يغلب عليه  برنامج  وفق  الطلبة  اجلامعة على تكوين 
في  الطلبة  اندماج  فرص  من  يحد  الذي  الشيء  النظري، 
القيام  سوق الشغل. فهم مطالبون أوال بإمتام دراستهم قبل 
يتلقاه خريجو  الذي  التكوين  أن  امليدانية، كما  بالتداريب 
املشغل  يجبر  مما  نظري،  تكوين  أيضا  هو  العليا  املدارس 
املقاولة للحصول على مردودية متكنه  على تدريبهم داخل 
التنافس.  وغالبا ما يتم تأكيد ضرورة فرض  من ربح رهان 
دورات تدريبية موازية للدراسة في تلك املدارس العليا من 

أجل مالءمة التكوينات مع حاجات سوق الشغل. 
غيره؛  من  أكثر  السوق(  )في  التقني  التكوين  يطلب   «
ونحن نبحث عن مواصفات أو عن مقررات ضمن مجاالت 
يتلقون  فهم  اجلامعة،  طلبة  أما  امليكانيك.  مثل  متخصصة 
تظل  الشغل  منافذ  فإن  وبالتالي،  باألساس،  نظرية  دروسا 
التكوين  خريجي  نفضل  ونحن  إليهم.  بالنسبة  محدودة 
خريج  على  متخصص  تقني  تكوين  على  املتوفرين  املهني 
اجلامعة الذي يتوفر على تكوين نظري أكثر مما هو تطبيقي. 
املواصفات  عن  تبحث  تعد  لم  املقاولة  فإن  تعلمون،  وكما 
النظرية، فهي تريد أناسا قادرين على الشروع في العمل منذ 

اليوم األول« )مدير املوارد البشرية، املقابلة 3(. 
» أعتقد أن خريجي اجلامعات يتوفرون على حظوظ أوفر من 
حظوظ خريجي التكوين املهني إليجاد الشغل في قطاعنا؛ 
لكن عندما يتعلق األمر بقطاع مثل الصناعة، فإن خريجي 
التكوين يكونون أوفر حظا من زمالئهم في اجلامعة إليجاد 

الشغل« )مدير املوارد البشرية، املقابلة 5(. 
لقد تطور التصور املتعلق بالتكوين املهني. فمن قبل، كان 
اليوم  أما  دراستهم؛  في  الفاشلني  مالذ  يعتبر  التكوين  هذا 
من  حظا  أوفر  التكوين  هذا  فخريجو  اجلميع.  يشمل  فهو 

غيرهم في التشغيل، ألن أجرتهم غالبا تكون أقل من أجرة 
احملصل  الشهادات  من  يستفيدون  الذين  اجلامعة  خريجي 
واجلامعات مهمة  املهني  التكوين  وتعتبر مواصفات  عليها. 
إذ متكن اخلريجيني من شغل مناصب تالئم طبيعة تكوينهم 

)نظري/تطبيقي( ومدته )محدودة/طويلة(. 
طبعا، إن آفاق خريج التكوين املهني تظل محدودة باملقارنة 
لكن  املاستر.  على  احلاصل  أو  املجاز  الطالب  آفاق  مع 
الشهادات )اجلامعية أو في التكوين املهني( ليست هي التي 
حتدد منافذ الشغل، السيما وأن التخصصات التي متنح فيها 
تلك الشهادات قد تستجيب، وقد ال تستجيب، حلاجات 

سوق الشغل. 
نريد  الذي  املنصب  وعلى  القطاع  على  »يتوقف كل شيء 
املجال  في  منصب  عن  أعلنت  فإذا  )املترشح(.  نشغله  أن 
أو  اجلامعة  خريج  توظيف  أفضل  فإنني  املالي،  أو  التجاري 
املدارس العليا، لسبب بسيط وهو أن هذا اخلريج يتوفر على 
يعتبر  املجال. في حني  في هذا  تطورا  وأكثر  أعمق  تكوين 
)ال  محدود  تكوين  ذوي  شبانا  املهني  التكوين  خريجو 
يتعدى السنتني(، يشمل التطبيق والتقنية أكثر من النظرية؛ 
وهذا أمر جيد رغم أن املضامني التي يتلقونها محدودة بعض 
الشيء. وعندما يتم تكوين هؤالء اخلريجني على مهن تقنية 
خالصة وليس في القطاع الثالث، مثل قطاعنا، فإنني سأقبل 
البشرية،  املوارد  )مدير  املهني«  التكوين  خريج  بتوظيف 

مقابلة 5(. 

2.	تصور	املشغلني	للمتخرجني	
أساسيان  اللغة  من  والتمكن  عرض  إلقاء  كيفية  معرفة  إن 
أما  مكتب.  في  العمل  في  الراغبني  للمترشحني  بالنسبة 
أو  املهنية  التجربة  املطلوب منهم هو  فإن  للتقنيني،  بالنسبة 

عدد التداريب املنجزة، فضال عن التكوين. 
التي سبق  املناصب  من جانب آخر، فإن عدم االستقرار في 
شغلها، والسن، والسيرة الذاتية غير احملررة بدقة وغير املنظمة، 
والفراغات داخل السيرة املذكورة )غياب التداريب مثال(، 

يختلف خطاب املشغلني ومديري املوارد البشرية حول التكوين املهني عن اخلطاب السابق. فهذان الطرفان يقدمان صورة 
أخرى عن التكوين املهني تؤكد حتسنه املستمر. 

الفصل السادس
وجهة نظر املشغلين
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هي جميعها عناصر تساهم في إقصاء بعض املترشحني. 
بكل  إنها  للمترشح،  بطاقة شخصية  الذاتية  السيرة  متثل   «
األخطاء  وأجد  السيرة  هذه  أقرأ  وعندما  واجهته؛  بساطة 
كذلك  مشكلة.  هناك  ألن  الباب،  أغلق  فإنني  اإلمالئية، 
فذلك  مرتبة،  غير  بأنها  وأجد  املذكورة  السيرة  أقرأ  عندما 
إن  القول  لي  ميكن  بذلك،  أيضا.  مشكلة  هناك  أن  يعني 
األخطاء اإلمالئية والسير الذاتية غير املتقنة، ميكنها أن تؤدي 

إلى إقصاء املترشح« )مدير املوارد البشرية، مقابلة 5(.  
األول،  املقام  االعتبار وفي  بعني  للتقنيني، تؤخذ  بالنسبة   «
التجربة املهنية أو عدد الدورات التدريبية املنجزة، فضال عن 
التكوين. وال يهم في هذا اإلطار، اجلنس وال اجلنسية وال 
الوضعية العائلية، فنحن ال نفكر في ذلك أبدا، ألن التكوين 

والتجربة هما األساس«)مدير املوارد البشرية، املقابلة 3(. 
وال يكون التشغيل قارا في كل احلاالت، بل ميكن أن يكون 
ال  بحيث  اإلضافي«،  »التوظيف  يدعى  ما  وهو  موسميا، 
ينتمي الشخص الذي يتم توظيفه إلى املقاولة، بل يشتغل 
فيها مؤقتا لتلبية حاجات ظرفية أو لالستجابة ملتطلبات مرحلة 
» الضغط الشديد« كما يحدث في الفنادق واملطاعم، مثال، 

التي تعرف إقباال كبيرا للزبناء في فترات معينة. 
» ليس لدينا تشغيل قار. فكما تعلم نحن نوظف بحسب 
املوسم؛ مثال هناك ثالثة شهور في السنة تعتبر هي األفضل، 
حيث يكون الفندق مليئا عن آخره، لذلك نكون مضطرين 
إلى توظيف بعض املستخدمني لفترة محددة. ونحن ال نعتبر 
ذلك توظيفا، بل مجرد عبور مؤقت، إذ نستدعي الشخص 
على  أشهر  وثالثة  شهر  بني  مدته  تتراوح  عقدا  معه  ونوقع 
أكثر تقدير. فنحن نشغل مستخدمني« إضافيني » ال ينتمون 
إلى العاملني بالفندق، بل يعملون في فترة الضغط الشديد، 
بعد ذلك يذهبون إلى حال سبيلهم« )مدير املوارد البشرية، 

مقابلة 1( 
وعدد  املهنية،  والسيرة  التجارب،  عدد  وفق  االنتقاء  ويتم   
اشتغل  أن  سبق  التي  واملقاولة  والسن،  التدريبية،  الدورات 
فيها املترشح، ومدة عمله، والتالؤم بني التكوين والتداريب، 
والتمكن من اللغات. وتعتبر الرياضة أيضا، عنصرا مهما في 
الشخص  يكون  فأن  ورزازات(.  )منطقة  التوظيف  عملية 
رياضيا، معناه أنه يتوفر على بعض الصفات اإليجابية )كأن 
يكون ال يدخن، وال يتناول الكحول، ومييل إلى إنتاج أكبر 
إلخ(. وال يرتكز التوظيف على السيرة الذاتية فقط التي غالبا 
ما تكون غير صادقة، بل أيضا على املقابلة. ففي ورزازات، 
مثال، يعتبر نشر املعلومة وسط شبكة املعارف )االجتماعية 
والعائلية( أهم وأجنع من تقدمي السيرة الذاتية إلى الشركات. 
عدة  على  يتم  كما  عوامل،  عدة  على  التوظيف  ويتوقف 

مراحل مثل التوفر على شهادة، وعلى جتربة »صغيرة«، وعلى 
املقابلة  اجتياز  وعلى ضرورة  ثالث،  طرف  قبل  من  التزكية 

بشكل جيد، وإرضاء املشغل أثناء فترة االختبار. 
» من الالزم التوفر على جتربة صغيرة، وأنا ال أحتدث عن جتربة 
كبيرة ألنها غير موجودة. فإذا قضى الشخص ثالث أو أربع 
سنوات في مكان ما، فهو لن يغادر منصبه« )مدير املوارد 

البشرية، مقابلة 1(. 
» أوال، أتأكد في أسفل الصفحة مما إذا كان الشخص ميارس 
الرياضة، فإذا اتضح لي بأنه رياضي، ميكنه حينها احلصول 
على املنصب. فأنا أمارس الرياضة وأدرك قيمتها، والشخص 
قد يسهر  للعمل، ألنه  لن يكون مستعدا  الذي ال ميارسها 
حتى اخلامسة أو السابعة صباحا؛ ويستحيل في هذه احلالة 
املوارد  ثمان ساعات« )مدير  مدة  االشتغال  منه  تطلب  أن 

البشرية، مقابلة 2(. 
» إنك تشعر باالرتياح عندما توظف شخصا تعرفه وتعرف 
موثوقا  إنسانا  اخترت  ألنك  باالرتياح  تشعر  فأنت  أبويه؛ 
)مدير  حوله«  بحث  إجراء  وتتفادى  نشأ  وتعرف كيف  به 

املوارد البشرية، مقابلة 2(.  
واملالحظ أن خريجي التكوين املهني باخلصوص، غير مهيئني 
طلب  كتابة  كيفية  ويجهلون  التوظيف،  مقابلة  إلجراء 

العمل، وكيف سيكون مظهرهم )لباس، هيئة...(. 
» أحيانا نستقبل مترشحني ال يعرفون ما معنى إجراء مقابلة 
التوظيف، كما ال يدركون أن هذه املقابلة حتتاج إلى تهيئ 
واللغة  التواصل،  من  األدنى  واحلد  املالئم،  الهندام  يشمل 
هذه  فإن  ولألسف،  احملمودة.  السلوكات  وبعض  املناسبة، 
اخلصائص غير متوفرة لدى خريجي التكوين املهني، فرمبا يتم 
باجلوانب  اهتمام  العملي، دون  التركيز لديهم على اجلانب 

األخرى املذكورة!« )مدير املوارد البشرية، مقابلة 5(. 
وميكن أن تختلف مستويات األداء املطلوب من قبل املشغل 
حسب تخصصات التكوين. مثال، ميكن أن ال يكون أداء 
املتدرب جيدا في مجال املطاعم، وهو مطالب بإتقان عمله 
منذ  جيدا  األداء  هذا  يكون  أن  يجب  باملقابل  تدريجيا؛ 
مهني،   شخص  هو  نريده،  »ما  التقني.  املجال  في  البداية 
صراع  لديه  وليس  بالناس  جيدة  عالقة  تربطه  شخص  أي 
فهذا  وينجز عمله كما يجب؛  بالوقت  يلتزم  اآلخرين،  مع 
البشرية،  املوارد  )مدير  املهني!«  بالشخص  املقصود  هو 

مقابلة 3(. 
تعتبر العالقة الطيبة باآلخرين، بوصفها غاية في حد ذاتها، 
يعطي  اخلدمات  اقتصاد  تطور  ألن  ومطلوبا،  مستحبا  أمرا 
باملستهلك.  املشغل  التي جتمع  العالقة  كبيرة جلودة  أهمية 
واالنضباط،  النزاعات،  تدبير  على  القدرة  في  ذلك  يتجلى 
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خريجي  من  يطلبون  املشغلني  أن  هنا  واملالحظ  والفعالية. 
اجلمع  يصعب  بصفات  يتحلوا  أن  املهني  التكوين  مراكز 

بينها، مثل الطيبوبة واملواظبة واملثابرة، الخ. 
مع  ومتواضع  ومطيع،  لطيف،  شخص  عن  نبحث  »فنحن 
مشغله ومع الزبناء، شخص ينصت إلى ما يقال له، ويهتم 
البشرية،  املوارد  التي يشتغل فيها« )مدير  املقاولة  مبصلحة 

مقابلة 4(. 
» أعتقد أن التكوين ال يؤدي وحده إلى التشغيل، وهو ما 
ينطبق أيضا على تعويض املترشح، ألن العنصر األساسي في 
هذه العملية هو املترشح نفسه. فنحن عندما نريد توظيف 
التكوين فقط، بل  شخص ما، ال نعمل على تقييم جانب 
ومواصفات  التجربة  جانب  تقييم  على  باخلصوص  نعمل 
معايير  إلى  إضافة  اآلخرين،  مع  وتواصله  وسلوكه  املترشح 
أخرى. لذلك، فإن األجرة متنح وفق تقييم مستوى املترشح 
املذكور بناء على كل هذه العناصر« )مدير املوارد البشرية، 

مقابلة 5(. 
ليس تعلم التقنية املعلوماتية مفيدا دوما. وفي هذا اإلطار، 
تعتبر الكيفية التي يستعمل بها الشباب اإلنترنيت )الذين 
يقضون ساعات طوال في مقاهي اإلنترنيت( ضياعا للوقت، 
على  يقتصرون  )ألنهم  لديهم  اإلبداع  غياب  عن  وتعبر 
في احلصول على كل شيء  رغبتهم  محاكاة غيرهم( وعن 

بسهولة. 
» يهتم الشباب كثيرا باملعلوميات ويريدون حتقيق ما يرغبون 
فيه بسهولة. وعلى عكس ذلك، كنا في فترة شبابنا نكد من 
أجل حتقيق مبتغانا، وهو األمر الذي لم يعد بإمكان شباب 
اليوم القيام به. رمبا كانت املعلوميات هي السبب، ما داموا 
يجدون فيها مناذج وأمثلة، يسعون إلى محاكاتها دومنا حاجة 
إلى مستوى )معرفي(؛ فهم يريدون حرق املراحل« )مدير 

املوارد البشرية، مقابلة 2(. 
إن التكوينات مبكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل حتتكر 
مجاالت للتكوين ال جندها في قطاع التكوين املهني اخلاص. 
باملقابل، ميكن هذا األخير من حتقيق امتياز رفيع في مجاالت 

املعلوميات واملطاعم ومهن االستقبال. 
» أعتقد أن خريجي مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل 
يتوفرون على مؤهالت وتقنيات ال يتوفر عليها كل خريجي 
التكوين املهني اخلاص. فاالختالف قائم بني هذين النوعني 
من اخلريجني، ألن خريجي املكتب املذكور يحصلون على 
تكوين أكثر أهمية؛ فهم على استعداد لولوج عالم الشغل، 
السلوك،  مستوى  وعلى  االندماج.  مشاكل  يواجهون  وال 
لهم  يسمح  والتدريب  البحث  بني  اجلمع  أن  إلى  نشير 
أية مشاكل  الشغل؛ لذلك، ال يواجهون  بعالم  باالستئناس 

خالل توظيفهم«. 

من جهة أخرى، يشكل املتدرب عبئا إضافيا على املشرف 
وبيداغوجيا،  صبورا،  يكون  أن  فيه  يفترض  الذي  عليه، 
إطار  في  مشروعيتها  املشرف  سلطة  جتد  لهذا،  وصارما. 
إلى  ويدعوه  املتدرب  ينتقد  أن  يستطيع  حيث  التداريب 

إعادة إجناز عمل إذا لم يتقنه، الخ. 
» في الواقع، إن املتدرب مزعج؛ ويظهر هذا اإلزعاج عندما 
نعلمه،  أن  أردنا  فإذا  األشياء.  بعض  الشخص  تعليم  نريد 
بعض  في  صارمني  نكون  أن  وعلينا  بالصبر  التحلي  فعلينا 
األحيان. ومن جهته، يجب على املتدرب أن يفهم أن انتقاد 
له يصب في مصلحته، وعليه أن يقبل مثال بطرده  املكون 
املوالي«  اليوم  في  العمل  إلى  يعود  أن  أساس  على  مؤقتا، 

)مدير املوارد البشرية، مقابلة 1(. 
وفي الواقع، ال يوجد اختالف بني خريجي التكوين املهني 
اخلاص والتكوين املهني العمومي، ألن التكوين فيهما محدد 
الكائن  االختالف  هو  فعال  املوجود  االختالف  لكن  بدقة. 
عدة  يتضمن  الذي  اجلامعي  والتكوين  املهني  التكوين  بني 
على  االنفتاح  من  املتخرجني  ميكن  ال  والذي  تخصصات، 

سوق الشغل بشكل مالئم. 
» ليس هناك اختالف بني التكوين املهني اخلاص والعمومي، 
التكوين  يعتبر  بينما  بدقة؛  محدد  فيهما  التكوين  ألن 
يسمح  ال  مما  تخصصات،  لعدة  ومتضمنا  متفرقا  اجلامعي 
مثال  فهناك  الشغل.  لعالم  مالئم  تخصص  باختيار  للطلبة 
يساعد  ذلك ال  لكن  املالية،  من  االقتصاد وشيء  من  شيء 
املوارد  )مدير  الشغل«  عالم  ملتطلبات  االستجابة  على 

البشرية، مقابلة 3(. 
في  تقليدية  ملهنة  يتعاطى  الذي  املتخرج  تطور  ويتجلى 
إنشائه ملقاولته اخلاصة؛ أما بالنسبة ألصحاب املهن األخرى، 
فإن ذلك التطور يتم من خالل الزيادة في األجرة أو في متديد 

فترة الدراسة )مثل التسجيل في املاستر املهني(. 
» أظن أن في إمكان خريج مكتب التكوين املهني وإنعاش 
كمثال  أخذنا  فإذا  املهني؛  مساره  في  يتطور  أن  الشغل 
بأن  فسنالحظ  املعلوميات،  في  املتخصصني  التقنيني  حالة 
غيرهم.  حظوظ  من  أوفر  مسارهم  تطوير  في  حظوظهم 
تابعوا  القبيل  هذا  من  تقنيني  لدينا  إن  القول  وميكنني 
دراستهم في مدارس املهندسني )تخصص في املعلوميات( 
)مدير  التسويق«  ماستر  في  دراستهم  تابعوا  آخرين  وأن 

املوارد البشرية، مقابلة 6(.

3.	املتخرج	املستعد	للعمل	
النظري  اجلانبني  بني  التوليف  حاليا  الشغل  سوق  يتطلب 
والتقني للتكوين. وتعرف الكلية بوصفها مكان الدراسات 
في حني تهدف  بالتمكن من تخصص معني،  التي تسمح 
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القدرات  تطوير  إلى  الشغل  وإنعاش  املهني  التكوين  مراكز 
العملية للمتدربني، وحملهم على االحتكاك مباشرة باملهن 
التي يتكونون من أجل ممارستها. وقد كانت مراكز التكوين 
ولوجها  ويتم  أساسا،  احلرفة )الصنعة(  نحو  املهني موجهة 
ابتداء من شهادة الثانوي اإلعدادي؛ لكن هذه املراكز اجتهت 
في ما بعد صوب مهن أخرى غير حرفية، واهتمت بالدراسة 

)لقراية( أيضا. 
مراكز  )الصنعة(، ألن  احلرفة  نتحدث عن  كنا  قبل،  من   «
التكوين املهني كانت موجهة نحو هذه األخيرة، مع إمكانية 
ذلك  بعد  اإلعدادي؛  الثانوي  شهادة  من  ابتداء  ولوجها 
تطورت األمور واجته مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل 
احلالي  الوقت  في  يتم  مثال  حرفية،  غير  أخرى  مهن  صوب 
التكوين في مهن التجارة واملعلوميات الخ..«)مدير املوارد 

البشرية، مقابلة 5(. 
هكذا تتحدد الدراسات والتكوينات التي تستجيب حلاجات 
واالتصاالت،  والشبكة،  املعلوميات،  في  الشغل  سوق 
واألمن املعلوماتي؛ كما أن الدراسات التي تسمح للمتخرج 
العليا  املدارس  في  عموما،  تقدم،  اخلاصة  مقاولته  بإنشاء 
للتجارة أو الهندسة. ومعلوم أن التخصص والتجربة املهنية 
شرطان ضروريان إلنشاء املقاولة وتسييرها. وفي هذا اإلطار، 
والزليج،  اجلبس  صناعة  مثل  التقليدية،  احلرف  تسمح 
والتعاطي ألنشطة مدرة  اخلاصة،  بإنشاء مقاولتهم  للشباب 

للمداخيل. 
» بالنسبة لنا، فإن املواصفات التقنية تهيئ للشكل، بينما 
إلى  نحتاج  فنحن  ذلك.  لغير  تهيئ  النظرية  املواصفات 
مردودية فورية، أي يجب على املتخرج أن يشتغل على التو؛ 
لتحقيق  تقدير  أكثر  على  شهرين  أو  شهر  انتظار  وميكنني 
املتوفرين على تكوين  فإن  العموم،  املترشح. وعلى  اندماج 
تقني في مراكز التكوين املهني هم الذين يتالءمون بشكل 
أفضل مع طلبات الشغل« )مدير املوارد البشرية، مقابلة 3(. 

4.	التقدير	وعدم	التقدير	
هي  غيرها  من  أكثر  بالتقدير  حتظى  التي  التكوينات  إن 
التكوينات املتعلقة بتكنولوجيا اإلعالم والتواصل اجلديدة، 
لهذا،  الدولي.  الصعيد  على  التطور  مبسايرة  تسمح  ألنها 
داخل  ذلك  في  مبا  ضرورية،  املعلوماتية  املعارف  أصبحت 
وال  امليكانيك.  مثل  اإلتقان،  على  أساسا  تقوم  التي  املهن 
يعتبر تقدير التكوينات اعتباطيا، بل يساير توجهات سياسة 
املعلوميات، والتجارة،  املعنية، فهي  التكوينات  الدولة؛ أما 

والتسويق، وامليكانيك، والتأمني، وترحيل اخلدمات. 
السيارات  املتعلق بصناعة هياكل  » سأحدثكم عن مجالي 

والكهرباء  وامليكانيك  والتفريغ  البيع  بعد  واخلدمات 
اجلديدة  السيارات  فإن  تعلمون،  وكما  واملعلوميات. 
على  التوفر  ويجب  إلكترونية،  بأجهزة  مزودة  أصبحت 
معارف معلوماتية إلدراك األعطاب، لهذا نشتغل بحاسوب 
يتم إيصاله إلى مركز قيادة السيارة. فامليكانيكيون أنفسهم 
املعلوميات  في  معارف  على  بالتوفر  مطالبني  أصبحوا 
لتشخيص مكامن اخللل، ويجب على اجلميع مسايرة التطور 
الدولي؛ وإذا مت ذلك، فسنكون من الرابحني« )مدير املوارد 

البشرية، مقابلة 3( 
فمنذ  التكوينات مهمة؛  تعتبر كل  لي شخصيا،  »بالنسبة 
خمس سنوات كان مسلك املعلوميات يحظى بأكبر قدر من 
النجاح مثل مسلك التسويق، فقد كانا قريبني جدا من قطاع 
أنشطتنا. وهناك أيضا مسالك هامة بالنسبة لقطاعات مثل 
مقابلة  البشرية،  املوارد  )مدير  اخلدمات«  وترحيل  التأمني 

 .)6

وما زالت املهن التقليدية املرتبطة بالصناعة التقليدية حتظى 
باإلقبال رغم الكلفة الباهظة للمنتوج التقليدي في الغالب. 
وما مييز هذه املهن، هو أن تعلمها ال يتم في إطار مؤسستي، 
أو  الصانع  )عند  نظامي  غير  إطار  داخل  باألحرى،  بل 

» حلرايفي«(. 
» كما تعلمون، في املغرب يظل كل شيء متعلقا مبكونات 
البلد. فهناك كبار السن الذين يريدون استهالك املنتوجات 
التقليدية دائما؛ وتعلمون، أيضا، أن كلفة هذه املنتوجات 
أغلى من كلفة التكنولوجيات اجلديدة في صناعة اجلبس، 

مثال« )مدير املوارد البشرية، مقابلة 3(. 
والتواصل  اإلعالم  بتكنولوجيا  املرتبطة  املهن  أن  واملالحظ 
اجلديدة تفتح آفاقا أكبر للتشغيل؛ وباملقابل، فإن املهن التي 
ال حتظى بالتقدير هي املهن التي ال تتطلب التكوين وتقتصر 
على  والنقش  النجارة،  مثل  )حرفة(،  اإلتقان  بعض  على 
اجلبس، الخ. أما على مستوى الدراسة اجلامعية، فإن األدب 

يشكل تخصصا نافعا بالكاد. 
غني  املهني  التكوين  مجال  في  العرض  أن  أظن شخصيا   «
التكوين يحاول االستجابة حلاجة  الكفاية، ألن هذا  فيه  مبا 
التقليدية الخ..  سوق الشغل في مجال السياحة والصناعة 
إال  تؤدي  ال  اجلامعة  في  مسالك  هناك  أن  أعتقد  باملقابل، 
الطالب  يتخصص  اخلالص، حيث  األدب  مثل  البطالة،  إلى 
املوارد  )مدير  الشغل«  سوق  في  مطلوبة  غير  مجاالت  في 

البشرية، مقابلة 5(. 
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5.	خصوصيات	املهن	
ال  التوظيف  سياسة  أن  تفيد  التي  الفكرة  تتكرر  ما  غالبا 
أننا  يبدو  ذلك،  ومع  اجلنسني؛  بني  متييز  أي  على  تستند 
في  والعمل  بالنساء،  اإلداري  العمل  ربط  إلى  أحيانا  منيل 
الورشات بالرجال. ميارس الرجال مهن النقش على اجلبس، 
لكن  والنسيج.  والبناء  والكهرباء،  وامليكانيك،  والنجارة، 
يلجها  أن  ميكن  املعلوميات  مثل  أخرى  مجاالت  هناك 
الرجال والنساء معا. ومع ذلك، قد يعطي بعض املشغلني، 
انطالقا  النساء  على  للرجال  التوظيف  في  األسبقية  أحيانا، 
واحلمل،  املرأة،  لبنية  املفترضة  الهشاشة  مثل  مبررات  من 

واالنشغال باألطفال... 
وفضال عن اجلنس، تتدخل في التوظيف عوامل أخرى مثل 
االنتماء إلى نفس املنطقة )ورزازات(، والروابط االجتماعية 
)كمعرفة املشغل للوسط األسري للشخص املراد توظيفه(، 

والتربية التي تلقاها هذا األخير... 
» يتجه الرجال حتما إلى مهن مثل صناعة اجلبس والنجارة 
وامليكانيك والكهرباء والبناء والنسيج؛ لكن هناك مجاالت 
أخرى مثل املعلوميات، تستقبل الرجال والنساء. وأعتقد أن 
بسبب  فقط  ليس  النساء،  تالئم  لن  البناء  مثل  تخصصات 
العاملني  مشقتها، ولكن أيضا بسبب نوعية االحتكاك بني 

ومحيط عملهم.« )مدير املوارد البشرية، مقابلة 4(. 
» أعتقد شخصيا أنه ال توجد مهنة خاصة بالنساء وأخرى 
في  ينجحوا  أن  وأولئك  هؤالء  فبإمكان  بالرجال،  خاصة 
بني  متييز  ال   : التوظيف  في  سياسة  نتبع  ونحن  مهنة؛  أية 

اجلنسني« )مدير املوارد البشرية، مقابلة 5(. 

6.	متى	يوجه	الفرد	إلى	التكوين	املهني؟		
بينما  البكالوريا،  بعد  املهني  التكوين  البعض  يختار 
ينجحوا  لم  الذين  التالميذ  وخاصة  اآلخر،  البعض  يختاره 
منذ  طويلة،  ملدة  متابعتها  من  يتمكنوا  لم  أو  الدراسة  في 
مرحلة االبتدائي أحيانا. لهذا، يعتبر التكوين املهني اختيار 
الفاشلني في الدراسة، وسبيال إليجاد الشغل بسرعة. لكن 
األجر الذي يتقاضاه املتخرج من التكوين املهني يظل، في 
في  ميارسها  التي  األعمال  أغلب  أن  كما  ضعيفا،  الغالب، 
الورشات تتسم بالوسخ. وعلى العكس من خريجي التكوين 
املهني، يتوفر طالب اجلامعة على حظوظ أوفر للحصول على 
عمل بأجر محترم، وضمن سياق أفضل )إطار مريح، وعناية 

بالهندام(. غالبا ما ينجز هذا العمل في املكاتب. 
» يعزى )هذا االختيار( في %90 منه إلى الفشل املدرسي، 
ونادرا ما يكون ناجتا عن امليل الشخصي إلى هذا التكوين. 
هم  الدراسة  في  الفاشلني  التالميذ  أن  هو  املفارق،  واألمر 

الذين يجدون العمل أكثر من غيرهم. بيد أن الرواتب تكون 
متفاوتة وكذلك الوضع االجتماعي. فخريج التكوين املهني 
يظهر بقميصه ويديه املتسختني، بينما يبدو خريج اجلامعة 
داخل املكتب بربطة في عنقه ...« )مدير املوارد البشرية، 

مقابلة 3(. 
املتخرج،  يحملها  التي  الشهادة  نوعية  كانت  كيفما  لكن 
وكيفما كان مصدرها )كلية، أو تكوين مهني، أو مدرسة 
عليا(، فإن اجلانب األساسي فيها هو ما يقترن بها من مفاهيم 
من  املتوخاة  والفائدة  والتجربة،  كالكفاءة،  الذاتي  التقدير 

العمل الذي متكن من إجنازه. 
» يتوقف ذلك في الواقع على كفاءة كل واحد وعلى عنصر 
املهني  التكوين  مراكز  خريجي  فبإمكان  عموما.  الكفاءة 
بالضرورة  يقتصر  ال  فاألمر  األفضل،  هم  يكونوا  أن  أيضا 
على خريجي اجلامعات، بل يتعلق بكفاءة الشخص« )مدير 

املوارد البشرية، مقابلة 2(.    
» يتوقف كل شيء على جتارب التداريب، أي على التجارب 
املهنية. صحيح أن الشهادة مكتسب سابق هام، لكن األولوية 
تعطى للكفاءة والتجربة« )مدير املوارد البشرية، مقابلة 3(. 
وخاصة  إيجابية،  املهنية  البكالوريا  فكرة  تعتبر  ما  وغالبا 
املستقبل.  ملهنة  وتهيئ  التنويع،  بتجنب  تسمح  كانت  إذا 
بأن يكون منتجا في  املهنية حلاملها  البكالوريا  فقد تسمح 
مجاالت تستجيب حلاجات سوق الشغل. غير أن البكالوريا 
متابعة  في  املتعلم  حظوظ  من  حتد  أن  ميكن  املتخصصة 

الدراسة. 
» في البلدان األوربية، يشرع منذ سن التاسعة أو العاشرة في 
التخصص دون مضيعة للوقت. فكل شيء يتوقف على ما 
يرغب فيه التلميذ، وعليه أن يختار تخصصه وما يريده منذ 
البداية. لهذا يكون حتضيره مبكرا ملهنة املستقبل أمرا جيدا. 
أتفق  وأنا  املهنية،  البكالوريا  فكرة  تندرج  اإلطار،  هذا  في 
البداية،  التخصص منذ  يتم  أن  ينبغي  بالتالي،  متاما معها. 
مهنة  يتعلم  املتعلم  ألن  وللمردودية،  للوقت  ربح  ففيه 
مالءمة  يجب  كما  عشر.  الثامنة  سن  منذ  منتجا  ويصبح 
الثانوية التأهيلية مع حاجات السوق أو إعادة تأهيل األساتذة 

وفق تلك احلاجات« )مدير املوارد البشرية، مقابلة 3(. 
ذلك  ألن  الدراسة  متابعة  في  باالستمرار  يوصى  ما  وغالبا 
حاجات  أن  غير  متكامال؛  وتأهيال  محترما،  راتبا  يضمن 
السوق تقتضي مالءمة اإلجازة واملاستر لهذه احلاجات بشكل 
مستمر، وذلك في مجاالت معرفية وعلمية تتطور باستمرار 
كامليكانيك، واملعلوميات، وعمليات االبتكار على مستوى 

البحث والتنمية، الخ. 
» من األفضل احلصول على إجازة مهنية وعلى ماستر مهني؛ 
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فبعد سنتني من التكوين، يكون أمام املتخرج اختيار متابعة 
التكوين أو البحث عن شغل؛ وميكن لتمديد مدة الدراسة 
أن يساهم في حتسني عدة أشياء مبا في ذلك الراتب« )مدير 

املوارد البشرية، مقابلة 4(. 

7.	توصيات	مديري	املوارد	البشرية	
السامية  املندوبية  إحصائيات  على  اعتمادا  نقوم،  أن  ميكن 
للتخطيط، بجرد املهن الراهنة املستقبلية قصد توجيه ميزانية 
التكوينات املالئمة حلاجات سوق الشغل وتوقعها. وحسب 
اقتصادية  رؤية  على  نتوفر  أن  يجب  املذكورة،  املندوبية 
ومالية حتى نتمكن من مالءمة العرض مع الطلب في مجال 
التكوينات  تنصب  أن  ينبغي  ذلك،  عن  وفضال  التشغيل. 
اإليجار  وشركات  )التأمني،  واملالي  البنكي  القطاعني  على 
والبيع، والبورصة(، وعلى مسالك املعلوميات، والتسويق، 

واحملاسبة. 
» بخصوص التكوينات اجلديدة أو اإلجازات املهنية، ينبغي 
املكلفة  الوزارة  عمل  وهذا  السوق.  حاجات  مع  مالءمتها 
املوجودة  للمهن  بجرد  القيام  عليها  يجب  التي  باإلحصاء 
التكوينات  ميزانية  وتوقع  توجيه  بغرض  املستقبل  وملهن 
رؤية  على  التوفر  يتعني  لذلك،  الشغل.  لسوق  املالئمة 
اقتصادية ومالية تسمح للعرض بأن يكون مالئما للطلب« 

)مدير املوارد البشرية، مقابلة 3(. 
» حاليا يقترح القطاع اخلاص تكوينات لم يسبق للتكوين 
املهني أن اقترحها؛ ومن بينها على اخلصوص تكوينات في 
لكن  ومعروفة.  بسيطة  منتوجات  وهي  البنكي،  القطاع 
التأمينات،  هناك  بل  األبناك،  على  املالية  قطاع  يقتصر  ال 
التأكيد  وميكننا  والبورصة.  والبيع،  اإليجار،  وشركات 
داخل  غائب  التكوينات  من  الصنف  هذا  أن  باملناسبة، 
تهيئ  القطاع  هذا  من  وننتظر  العمومي.  املهني  التكوين 
البشرية،  املوارد  )مدير  املذكورة«  املجاالت  في  خريجني 

مقابلة 5(. 
في  يعتبر  -الذي  املستمر  التكوين  عرف  آخر،  جانب  من 
العلمية  اإلجراءات  من  لالستفادة  ضروريا  األحيان  أكثر 
عنه  تتخلى  أن  يحدث  فقد  عديدة.  اجلديدة-تنويعات 
املستخدم  يضطر  احلالة  هذه  وفي  مالية؛  ألسباب  املقاولة 
أو  مسائية  )دروس  املقاولة  خارج  تكوين  تلقي  إلى  املعني 
خالل نهاية األسبوع(؛ غير أن املستخدمني الذين يتخذون 

هذه املبادرة قليلون. 
» بصراحة، يعتبر التكوين املستمر مفيدا جدا، لكن كلفته 
التكوين،  هذا  توفير  أردت  فإذا  باهظة.  احلالي  الوقت  في 
مكلف.  أمر  وهذا  مصاريفه،  كل  تؤدي  أن  عليك  يجب 

البشرية،  املوارد  )مدير  نهائيا«  عنه  تخلينا  السبب،  لهذا 
مقابلة 1(. 

» يعتبر التكوين املستمر ضروريا والزما ولو من أجل توضيح 
اجلديدة«  ملهامهم  اجلدد  املوظفني  وتهيئ  الدوريات  بعض 

)مدير املوارد البشرية، مقابلة 6(. 
املهني  التكوين  مكتب  أن  البشرية،  املوارد  مديرو  يرى 
من  وذلك  السوق،  حاجات  مبعرفة  مطالب  الشغل  وإنعاش 
التي  املواصفات  املقاوالت إلبراز  لدى  استطالع  إجناز  خالل 
تعطي  أن  املمكن  ومن  تنشيطها.  إعادة  أو  تطويرها  يتعني 
هذه الوسيلة فكرة عن االنتقادات واالقتراحات التي قدمتها 
املقاوالت في أفق إلغاء بعض التكوينات أو إنشاء تكوينات 
وغيرهم  املتدربني  تشغيل  تنظيم  سيعاد  وهكذا،  جديدة. 
التي تساهم في تنشيط  املختلفة للمعارف  الصياغات  وفق 
ومكتب  املقاوالت  بني  الشراكة  تعتبر  لهذا  الشغل.  سوق 
إلى  سيفضي  مهما  موردا  الشغل  وإنعاش  املهني  التكوين 

نتائج إيجابية بفضل املبادرات املذكورة بتفصيل أعاله.
الشغل  وإنعاش  املهني  التكوين  مكتب  يقوم  أن  يجب   «
تزويده  املقاوالت  من  يطلب  وأن  جبار،  استطالعي  بعمل 
باملواصفات املرغوب فيها. فاملكتب هو املسؤول عن عملية 
املطالبة  هي  املقاولة  ليست  السوق.  حاجات  على  التعرف 
في  املتخصص  هو  األخير  هذا  إن  املكتب.  بهذا  باالتصال 
احلاجات  معرفة  عليه  يتعني  الذي  وهو  املهني،  التكوين 

املذكورة« )مدير املوارد البشرية، مقابلة 3(. 
» يجب أن يتواصل مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل 
مع املقاوالت لوضع التصورات، وحتديد ما ينبغي القيام به. 
فللمقاوالت آراء نقدية، واقتراحات ستكون لها فائدتها إذا 
أخذت بعني االعتبار. وتبحث بعض املقاوالت عن مواصفات 
جديدة تسمح لها باقتراح تكوينات جديدة« )مدير املوارد 

البشرية، مقابلة 4(. 
االستثمار  إلى  املقاوالت  دفع  األول،  املقام  في  يجب،   «
العاملة. وبالتالي،  اليد  التي تتطلب  املزدهرة  القطاعات  في 
التسهيالت  تقدمي  عليها  يتعني  التي  هي  الدولة  فإن 
الوقت  ففي  لهم.  األرضية  البقع  توفير  مثل  للمستثمرين، 
احلالي، تقوم الشركات املتعددة اجلنسيات كما هو معلوم، 
الضريبية  االمتيازات  بسبب  بالدنا  إلى  خدماتها  بترحيل 
ينبغي وضع مخطط  لهذا  العاملة.  لليد  املنخفضة  والكلفة 
ثقة  كسب  باخلصوص  ويجب  لالستثمار؛  استراتيجية  أو 
الثقة  لديه  وتنعدم  باإلحباط  يشعر  األخير  فهذا  املستثمر؛ 
عندما يقوم قانون املالية مثال بإصدار ضريبة على الشركات 
مبرر!«  أي  بدون   35% إلى  يرفعها  الغد  وفي   30% بنسبة 

)مدير املوارد البشرية، مقابلة 3(. 
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تضع  أن  الدولة  واجب  من  أن  البشرية،  املوارد  مديرو  يرى 
التسهيالت  وتقدم  لالستثمار،  إستراتيجية  أو  مخططا 
ويجب  ضريبي(.  تخفيف  أرضية،  )بقع  للمستثمرين 
مواصفات  لتحديد  املقاوالت  مع  تتعاون  أن  أيضا،  عليها، 
إطار  وحتسني  الشراكات،  وخلق  املطلوبة،  املتخرجني 
التكوين. ومن جانب آخر، يجب على املكونني أن يتوفروا 
وحتسني  وأداتية،  أكادميية  )معرفة  نوعية  مؤهالت  على 
املمارسات البيداغوجية، وحتمل املسؤولية( لتمكني الطلبة 
من البنيات التربوية التي تؤهلهم لالندماج في عالم الشغل 

الذي يتطور باستمرار. 
» يجب التأكيد على التكوين العملي، واستهداف مجاالت 
تكوين  أجل  من  العموميات  في  السقوط  وعدم  دقيقة، 
شخص مستعد للعمل. فالنظرية تبعد املتدربني أحيانا عن 
للمقاولة  تسمح  وال  أمامهم،  عراقيل  وتضع  الشغل،  عالم 

باالستثمار في مواصفات متكن املتدرب من القيام بالوظيفة 
احملددة له« )مدير املوارد البشرية، مقابلة 6(. 

فترة  خالل  املتدربني  تأطير  أيضا،  املكونني،  على  يجب 
التداريب وتوجيههم بشكل أفضل، وتنظيم ردود أفعالهم، 
سيسمح  ما  وهو  إليهم؛  املوكولة  للمهام  إجنازهم  وطرق 

للمقاولة باالستفادة من جتربة املدرسني ومعارفهم. 
»يجب أن يضع املكونون خطة لتتبع الطلبة خالل التداريب. 
فنحن  التداريب؛  ملعاينة ظروف  مواكبتهم  ينبغي  وهكذا، 
أن  ميكنها  التي  األساتذة  مالحظات  إلى  نحتاج  بدورنا 
تفيدنا. ويتعني على األستاذ االستفادة بدوره من التداريب 
أشياء ميكن  لتعلم  الورشة  إلى  احلضور  فبإمكانه  املذكورة، 
له أن يبلغها إلى الطلبة في ما بعد. بذلك يحصل التعاون 
املتبادل الذي مينح الشباب ما يحتاجون إليه، وما ميكنهم من 
االندماج في سوق الشغل« )مدير املوارد البشرية، مقابلة 2(.



تصور التكوين املهني 50

1.	متغير	اجلهة	
اجلواب  كان  إذا  تفسيريا؟  متغيرا  اجلهة  متغير  يعتبر  هل 
بالنفي، وجب استبعاد التحديدات املكانية باعتبارها عوامل 
متييزية، وبالتالي، استبعاد متاهي األفراد مع املجاالت القريبة 
أو البعيدة التي يعيشون فيها، بل يجب استبعاد املسافة التي 
الفضاءات. وفي جميع  تلك  إزاء  األفراد  يتخذها  أن  ميكن 
بها  يهتدي  التي  والعالمات  التجذرات  حتتاج  األحوال، 
األفراد داخل مجاالتهم إلى فهم؛ غير أن الصعوبة تكمن في 

معرفة تلك التجذرات والعالمات. 
متغيرا  اجلهة  اعتبار  فإن  بااليجاب،  اجلواب  كان  إذا  أما 

تفسيريا سيطرح مجموعة من املشكالت املنهجية منها: 
املشكل األول، وهو املشكل األكثر وضوحا، هو أنه ال يوجد 
منوذج جهوي مبني على أسس مقبولة، ومعترف بها. فإذا 
كان من املمكن أن نفترض، دون أن نخشى مخالفة الصواب، 
أن بعض املمارسات الرياضية أو الثقافية، مثال، تتوقف على 
تلك  بني  ارتباط  وجود  نفترض  أن  نستطيع  ال  فإننا  السن، 
املمارسات واجلهة. وحتى لو كان ذلك ممكنا، فإننا ال نتوفر 
على منوذج مقارن، وال على إطار مرجعي صالح ميكننا من 

التحقق من تلك الفرضية. 

ثانيا، إن التحديدات اجلهوية هي موضوع نقاش في الوقت 
لالنشغاالت  اجلهات  بناء  منط  يستجيب  هل  احلالي: 
التي  االنشغاالت  هي  ما  أخرى؟  النشغاالت  أم  السياسية 
نتوفر على جواب مقنع  سبق أن استجاب لها؟ وما دمنا ال 
اختيار  في  اجلهة  متغير  استعمال  فإن  السؤالني،  ملثل هذين 

عينة البحث يظل سابقا ألوانه. 

2.	متغير	النوع
التمييزية  املتغيرات  أكثر  من  النوع  متغير  اعتبار  ميكن 
املتغير  هذا  استخدم  االجتماعية.  الدراسات  في  املستعملة 
وغيرها.  واملهن  بالشغل  املتعلقة  الدراسات  من  العديد  في 
تفسيرها  التي ميكن  االجتماعية  الظواهر  بعض  وقد سجلنا 
بهذا املتغير. أولى تلك الظواهر هي ممارسة الرياضة. فاإلناث 
إذ متثل  الذكور،  أقل مما يفعل  الرياضة، مثال،  إلى  يتعاطني 
نسبة اللواتي ميارسن الرياضة منهن %45,1 مقابل %83,6 من 
ما  يتعاطون لكل  الذكور  أن  يبدو  العموم،  الذكور. وعلى 

يهم األنشطة التي تتم خارج البيت أكثر مما تفعل اإلناث. 
أما املشكلة الثانية، فهي مشكلة العالقة بني النوع والدراسة. 
فاإلناث يعتبرن أن اآلباء يتابعون مسار بناتهم الدراسية أكثر 
مما يتابعون املسار الدراسي ألبنائهم. وهن يرغنب، أكثر من 

قبل اخلتام، سيكون من املفيد استحضار بعض املتغيرات املستقلة التي مت توظيفها في هذه الدراسة وهي: النوع، والسن، 
الدراسي  واملستوى  ومكوناتها،  األسرة  وحجم  واإلقامة،  السكن،  ونوع  األم،  ومهنة  لألب،  الدراسي  واملستوى  واجلهة، 
ألعضائها. وكان من الضروري، في كل مرة، دراسة الترابطات بني هذه املتغيرات لتفسير اجلوانب املختلفة املتعلقة بتصورات 
املستجوبني حول التكوين املهني. وفي كل مرة، أيضا، مت االحتفاظ بالفرضيات التي تبدو أفيد من غيرها، وهو ما سمح ببروز 

عنصرين هما: 
أوال، إن املتغيرات املستقلة املذكورة أعاله ليست تفسيرية في كل احلاالت. فمتغير اجلنس أو النوع، مثال، يفسر االختيار 
بني الدراسات القصيرة والدراسات الطويلة ألن البنات تتجهن نحو االختيار الثاني أكثر من األوالد، لكنه ال يفسر ظواهر 
اجتماعية أخرى وإن كنا جند فيها بعض التباين بني الذكور واإلناث. فالطموحات املتعلقة باألجرة، مثال، ال تتأثر بالنوع ألنها 

متماثلة لدى اجلنسني تقريبا. 
آليا؛ إذ يتعني إعادة فحص بعضها في ظل  الظواهر املدروسة تفسيرا  املتغيرات ال ميكن من تفسير  ثانيا، إن استخدام هذه 
معطيات مغايرة. وبصيغة أخرى، ال توجد علب سوداء )مثل: تختار الفتيات تكوينات بعينها، أو ميارس أبناء األسر الغنية 
مهنا محددة(. ويجب في كل مرة، فحص املتغير التفسيري ووضعه في سياقه من جديد. فهل يعني الثراء نفس الشيء في 

الدار البيضاء وفي ورزازات؟ 
لتوضيح هذه األمور، سيكون من الضروري وضع بعض املتغيرات املستقلة داخل سياقها.

الفصل السابع
بعض املتغيرات التفسيرية
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األوالد، في متابعة دراسات طويلة تتعدى مستوى البكالوريا 
زائد خمس سنوات. وهناك أيضا اختالفات دالة بني اجلنسني 
%63 من  أن  املهني واجلامعة. ذلك  للتكوين  في تصورهما 
الذكور يعتبرون أن أشخاصا كثيرين قد جنحوا في التكوين 
املهني، في الوقت الذي ال تتجاوز نسبة اإلناث اللواتي يقرن 
بذلك %55,4. باملقابل، يرى %71,6 من اإلناث أن أشخاصا 
كثيرين قد جنحوا في مسارهم املهني بفضل اجلامعة، مقابل 
%64,1 فقط من الذكور. ويبدو متغير النوع داال عندما يتعلق 

األمر باملعدالت الدراسية. فاإلناث يحصلن على نقط أفضل 
من تلك التي يحصل عليها الذكور، ويتسع الفارق بني نقط 
اجلنسني عندما نتجاوز النقطة 12. وهناك مسألة أخيرة، وهي 
الفرنسية  اللغة  تعلم  في  الذكور  من  أكثر  يرغنب  اإلناث  أن 

)%93 مقابل 86,7%(. 

3.	متغير	الدخل
حسب نتائج البحث الذي أجنزته املندوبية السامية للتخطيط 
يناهز   ،2013 سنة  عيشها  ومستوى  األسر  مداخيل  حول 
مع  درهم،   5300 املغربية  لألسر  الشهري  الدخل  معدل 
والبادية  شهريا(  درهم   6100( املدينة  بني  واضح  تفاوت 

)3000 درهم شهريا(. 
أن  ميكن  التعميم،  من  وبنوع  النتيجة،  هذه  من  انطالقا 
ودخل  األبناء  دراسات  كلفة  بني  ارتباط  وجود  نستنتج 
اآلباء. من املتوقع، إذن، أن يكون معدل دخل ساكنة الدار 
البيضاء أكثر ارتفاعا من معدل دخل ساكنة ورزازات، مثال. 
معدل  ترتيب  ألن  غير صحيح،  اآللي  االستنتاج  هذا  لكن 
كاآلتي:  هو  ميدانيا  عليه  احلصول  مت  الذي  األسر  مداخيل 
درهم(،   6354( فاس  درهم(،   5910( البيضاء  الدار 
ورزازات )6085 درهم( . وهكذا جند أنفسنا أمام ترتيب 
مغاير للترتيب املتوقع؛ إذ نالحظ أن معدل الدخل في الدار 
البيضاء أقل من معدل الدخل في كل من فاس وورزازات. 
قد يبدو هذا املعطى مفارقا. لكننا نستطيع أن ندلي بفرضية 
الدار  في  أسهل  العمومية  املدرسة  ولوج  أن  لتفسيره، وهي 
املدن  في  منه  احملدود  الدخل  ذات  للفئات  بالنسبة  البيضاء 
إلى  يؤدي  ما  وهو  الصغيرة.  أو  احلجم  املتوسطة  األخرى 
متييز مزدوج: متييز على املستوى املالي، ومتييز على مستوى 

القرب من مكان التكوين. 
وفضال عن ذلك، إذا وضعنا ترابطا بني دخل األسرة وسنوات 
زيادة  مع  تتناسب  الدراسة  مدة  أن  فسنالحظ  الدراسة، 
متويال  يتطلب  الطويلة  الدراسات  فاختيار  الدخل.  معدل 
درهم   5786 من  األباء  دخل  معدل  ينتقل  وهكذا  مهما. 
بالنسبة لتالميذ الثانوي اإلعدادي إلى 5901 درهم بالنسبة 

بالنسبة  درهم   6529 إلى  ليصل  التأهيلي،  الثانوي  لتالميذ 
للمتدربني. إن تعبئة املوارد املالية تتبع في هذه احلالة خطا 

تصاعديا. 
باألصل  املتعلقة  الترابطات  من  املجموعة  هذه  لتلخيص 
أنه  القول  األسرة، ميكن  االجتماعي، وحتديدا مبعدل دخل 
الدراسة  كلفة  كانت  كلما  املدن،  مراكز  عن  ابتعدنا  كلما 
مرتفعة. وبناء عليه، ميكن أن نفترض أن السكان القرويني 
من  أكبر  مالية  مجهودات  ببذل  أبنائهم،  لتربية  مطالبون، 

تلك التي يبذلها سكان املدن. 
التالية:  اجلوانب  إبراز  الدراسة، ميكن  اختيار  مستوى  على 
بالتكوين  أو  التأهيلية  بالثانوية  االلتحاق  حظوظ  إن  أوال، 
املهني تقل كلما كان مقر سكن التلميذ بعيدا عن املدينة. 
ثانيا، إن املوارد املالية التي تتطلبها الدراسة في مدينة كبيرة 
أقل مما هي عليه في مدينة صغيرة. ثالثا، إن تكلفة التكوين 
بالثانوية  االلتحاق  تكلفة  من  لآلباء،  بالنسبة  أكبر،  املهني 
باملثال  ذلك  نوضح  أن  وميكن  اإلعدادية.  أو  التأهيلية 
في  في درب غلف  يقطن  الذي  الشخص  في وسع  التالي: 
إلى  للذهاب  األتوبيس  يستعمل  أن  مثال،  البيضاء،  الدار 
أن  له  ميكن  كما  للتكوين،  مراكز  عدة  وإلى  اآلداب  كلية 
العليا  املدارس  بني  املسافة  يقرب  الذي  الترامواي  يستعمل 
تبعد  ال  الطب  كلية  كون  عن  فضال  هذا  اجلامعي.  واحلي 
من ذلك احلي بأكثر من 300 متر. أما الشخص الذي يعيش 
في ورزازات، فإن كلية العلوم تبعد عنه ب 300 كيلومتر. 
وكما سبق الذكر، يوجد 49 مركزا ومؤسسة للتكوين املهني 

في الدار البيضاء، مقابل 16 في فاس و2 في ورزازات. 

4.	متغير	املستوى	الدراسي	
املستوى  على  اعتمادا  الثقافي  الرأسمال  املمكن حتديد  من 
على  يؤثر  األخير  هذا  فمستوى  واألب.  لالبن  الدراسي 
الوضع االجتماعي لألسرة، وإذا حللنا االرتباط بني املستوى 
الدراسي لألب والوضعية املدرسية لالبن، فسنجد أنه كلما 
التعليمي لألب مرتفعا، كلما كانت حظوظ  املستوى  كان 
متدنيا،  كان  وكلما  أوفر؛  مهني  تكوين  متابعة  في  االبن 
الثانوية اإلعدادية  االبن في  التي يقضيها  املدة  كلما كانت 
يعرف  بينما  ثابتا،  يظل  لألب  الدراسي  فاملستوى  أطول. 
مستوى  يهم  استثناء  مع  عديدة،  تغيرات  األبناء  مسار 

املتدربني الذي مييل إلى االستقرار. 
الدراسي  املستوى  على  يقوم  الذي  الترتيب  هذا  أن  ويبدو 
تالميذ  نسب  ألن  أوال،  تفسيرية.  قيمة  ذي  غير  لألب 
بشكل  تتحدد  واملتدربني  والتأهيلي  اإلعدادي  الثانوي 
ثانيا،  الواقع.  مع  يتطابق  ال  ما  وهو  البداية،  منذ  متساو 
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ألن تالميذ الثانوي التأهيلي يتوزعون وفق منحنى يختلف 
لآلباء.  الدراسية  املستويات  وفقه  تتوزع  الذي  املنحنى  عن 
املقارنة  إجناز  من  أخر ى متكن  عينة  توجد  ال  ألنه  وأخيرا، 
الضرورية الستكمال دراسة الترابطات بني املستوى الدراسي 
لألب واملسار الدراسي لالبناء. وتلك العينة الغائبة هي عينة 

الطلبة. 
وفي ساكنة متنوعة اجتماعيا تتفاوت فيها معدالت الدخل 
دون أن تكون هي احملدد الوحيد ملتابعة الدراسة، من املمكن 
األبناء  حظوظ  على  األسرة  وحجم  اإلخوة  عدد  يؤثر  أن 

املدرسية.
واألخوات  اإلخوة  ثلث  يتوفر  ال  العملية،  الناحية  ومن   

لألب  الدراسي  املستوى  كان  كيفما  وذلك  الشهادة،  على 
تتزايد  هؤالء  نسبة  لكن  عالي(؛  أو  ثانوي،  أو  )ابتدائي، 

عندما يكون األب أميا. 
شهادة  أول  هي  اإلعدادي  الثانوي  شهادة  أن  اعتبرنا  وإذا 
يحصل عليها التلميذ، فسنالحظ وجود ارتباط بني املستوى 
اإلخوة  قبل  من  عليها  احملصل  والشهادة  لألب  الدراسي 
متدنيا،  لألب  الدراسي  املستوى  كان  فكلما  واألخوات. 
الشهادة.  األبناء في احلصول على هذه  كلما قلت حظوظ 
مرتفعا، كلما  لألب  الدراسي  املستوى  باملقابل، كلما كان 
ازدادت حظوظ متابعة األبناء للدراسة في اجلامعة. فاإلجازة 

شهادة جذابة ومرغوب فيها من قبل الشباب.
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بينت الدراسة بوضوح تخلخل التصورات والقوالب اجلاهزة 
والتكوينات  اليدوي،  بالعمل  املهني  التكوين  تربط  التي 
الوضيع.  االجتماعي  واألصل  املدرسي،  والفشل  القصيرة، 
أن  ذلك  اليدوي؛  بالعمل  لزوما  يرتبط  ال  املهني  فالتكوين 
والفكري  النظري  البعد  يؤكدون  واملتخرجني  املتدربني 
لتكوينهم. ويتأسس هذا التقدير الذاتي على دينامية فعلية 
بالقطاعات  االرتقاء  خالل  من  املهني  التكوين  مقرر  عرفها 
فمفهوم  هامشيا.  أو  ثانويا  اليدوي  العمل  فيها  يعتبر  التي 
احلرفة )الصنعة( املنفصل عن كل تكوين نظري، ال ينطبق 
دراستهم،  يتابعوا  لم  الذين  األشخاص  أو  األميني  على  إال 

وتعلموا حرفة في ميدان العمل. 
لقد أصبحت التصورات حول التكوين املهني معقدة. فهي 
تتوقف على الفاعلني، وعلى الرهانات واملوضوعات املعاجلة، 
التكوين فقط.  لهذا  ثنائيني  نواجه تصورين  نعد  لم  لهذا، 
وبالنجاح  الفكري  بالعمل  يقترن  املهني  التكوين  فقد صار 
كما  املتوسطة.  الطبقات  أسر  إلى  وباالنتماء  الدراسة  في 
لهذا  مميزة  خاصية  كانت  التي  املدة  قصيرة  الدراسات  أن 
التكوين، أصبحت تشكل نقطة ضعف املتدربني، ومصدر 
متابعة  إليه هو  الذي يطمحون  األعلى  املثل  إحباطهم؛ ألن 
برز  وهكذا  سنتني.  زائد  البكالوريا  مستوى  بعد  الدراسة 
مطلب اجتماعي جديد لدى املتدربني واخلريجني. وضمن 
اجلديدة  املواصفات  أصبحت  الديناميكي،  السياق  هذا 
شخصا  بوصفه  القدمية  مواصفاته  مع  تتعارض  للمتدرب 
على  احلصول  أجل  من  بسرعة  تكوينه  إنهاء  في  يرغب 
التكوين أصبح متجاوزا ومحبطا  شغل. فسقف سنتني من 
إلى  وتنضاف  معارفه.  تعميق  في  الراغب  للفرد  بالنسبة 
دينامية  التصورات،  مستوى  على  الثقافية  الدينامية  هذه 
اجتماعية ترتبط بتنوع أصول املتدربني الذين ينحدرون من 

الطبقات االجتماعية الفقيرة واملتوسطة. 
املسالك  اختيار  في  يتدخلون  ما  قليال  اآلباء  أن  واملالحظ، 
بتدني  ذلك  ويبررون  أبناؤهم.  إليها  يتوجه  التي  الدراسية 
أبنائهم، مفضلني  استقاللية  باحترام  أو  التعليمي  مستواهم 
غير  عليهم.  مباشرة  التأثير  بدل  لهم  مالذ  آخر  يكونوا  أن 
أن غالبية اآلباء يعتبرون أن النظام التربوي املرغوب فيه أكثر 
أبنائهم في هذا األخيرة، مشرف  اجلامعة. فنجاح  نظام  هو 
طبعا،  الشخصي.  االكتمال  من  نوع  مع  ويتناسب  لهم، 

هي  مستعجلة  ملسألة  عمليا  حال  يبدو  املهني  التكوين  إن 
هو  لآلباء،  بالنسبة  األمثل  احلل  لكن  مهنة،  على  احلصول 
اجلامعي  والتكوين  مهنة،  لتعلم  املهني  التكوين  بني  املزج 

لضمان مستقبل أفضل. 
في  تكون  فاجلامعة  اخلاص.  خطابهم  فلهم  املشغلون  أما 
نظرهم طلبة من خالل دراسات نظرية لن متكنهم من العمل 
في العديد من املجاالت. ومقابل ذلك، يعمل التكوين املهني 
على إنتاج متخرجني يتوفرون على مواصفات تقنية مطلوبة 
االجتماعي  املوقع  ويسمح  الشغل.  مجاالت  مختلف  في 
املهني  التكوين  على  أكثر  باملراهنة  البشرية  املوارد  ملديري 
الذي يقوم على اإلتقان. فهم يرون أن املتخرج مطالب بأن 
املهني  التكوين  أن  ويؤكدون  العمل؛  ملزاولة  جاهزا  يكون 
التداريب،  وقلة  التجربة  نقص  هما  أساسني  عائقني  يواجه 
ضعيفة.  باملقاولة  التكوين  مراكز  تربط  التي  الصالت  وأن 
وهنا تبرز حلقة مفرغة: فلكي يتم تشغيل شخص ما يجب 
عليه أن يكون قد اكتسب جتربة، لكن لكي يكتسب تلك 
فاملقاولة  اشتغل.  أن  له  سبق  قد  يكون  أن  يجب  التجربة، 
ترغب في مترشح جاهز ملزاولة العمل ولكنها غير مستعدة 
لتمويل تكوينه؛ كما أن املشغلني يؤكدون غياب التجهيزات 
من  مما يحط  املراكز،  في مختلف  اجلديدة  والتكنولوجيات 
قيمة التكوين املهني الذي يعتبره البعض تكوينا متجاوزا. 

وعلى العموم، يأمل املتخرجون، وخاصة منهم غير الراضني 
عن وضعيتهم، أن تتوفر لهم إمكانات حتسني تلك الوضعية. 
بالتكوين  واالرتقاء  للتأهيل  الكبرى  اخلطوط  إبراز  وميكن 
واملتدربني  التالميذ  وانتظارات  تصورات  من  انطالقا  املهني 
إطار هذا  التي متنح في  الشهادة  واملتخرجني؛ كما أن قيمة 
التكوين تتزايد مع تزايد مدة التكوين. ومن أجل االستجابة 
لذوي  بالنسبة  مهنية  إجازة  إقرار  أن  يبدو  املطلب،  لهذا 

االستحقاق قد أصبح ضروريا. 
في نفس السياق، ينبغي إقرار بكالوريا مهنية جلذب تالميذ 
الثانوي الذين يؤجلون رغبتهم في احلصول على البكالوريا، 
ويلتحقون بالتكوين املهني؛ وهو ما يشكل، بالنسبة إليهم، 
مضيعة للوقت. ويجب التذكير بأن هؤالء التالميذ ينظرون 
الوضع  املهني، وال يشكلون، في  التكوين  إلى  نظرة سلبية 
أغلبهم  دام  ما  التكوين  هذا  يستهدفها  التي  الفئة  الراهن، 

يرغبون في احلصول على شهادة البكالوريا. 

خاتمة
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ويرى املتخرجون أن الشهادة وحدها ال تكفي إليجاد شغل، 
في  االندماج  من  املهني متكن  التكوين  قطاعات  بعض  وأن 
سوق الشغل أكثر من غيرها. وللتحقق من هذه التصورات 
وإنعاش  املهني  التكوين  مكتب  يتوفر  أن  ينبغي  وجتاوزها، 
اندماج  درجة  بتقدير  له  تسمح  إحصائيات  على  الشغل 
التي  القطاعات  هيكلة  وإعادة  األفواج،  مختلف  خريجي 

تواجه مشكالت كبرى في التشغيل. 
التوصل  في  صعوبات  الطلبة  يواجه  آخر،  جانب  من 
غير  الغرض  لهذا  أوجدت  التي  األنظمة  ألن  باملعلومات، 
مباشرة  املعلومة  توجد  أن  إذن،  الالزم،  فمن  فعالية.  ذات 

ومن  التالميذ.  يفهمها  بلغة  تقدم  وأن  املعنية  املواقع  في 
دام  فما  بينهم؛  فيما  الشباب  يتحاور  أن  أيضا،  الضروري 
هناك عدد كبير من الشباب الذين يتوفرون على حساب في 
الفايسبوك أو على عنوان رقمي، فإنه من املمكن تزويدهم 

مباشرة باملعلومة الالزمة، وباللغة املناسبة. 
محدودية  وفاس  ورززات  خريجو  يؤكد  اإلطار،  هذا  في 
أن  ينبغي  السبب،  ولهذا  اجلهتني.  بهاتني  الشغل  عروض 
اقتراح  عند  االعتبار  بعني  وإكراهاتها  اجلهات  موارد  تؤخذ 

البرامج واملقررات الدراسية.
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امللحقات
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امللحق	1:	املنهجية	
البحث  أدوات  على  اعتمادا  الفاعلني  لقاء  منهجية  بناء  مت 
وفق  الدالئل  مختلف  إعداد  انتظم  كما  السوسيولوجي، 
باملوضوع.  املعنيني  األشخاص  مختلف  مع  متتالية  لقاءات 
املستفيدين  تصورات  وحتليل  دراسة  هي  املفضلة  املنهجية 
الفعليني واحملتملني من برامج التكوين املهني. وقد اندرجت 
هذه املقاربة املزدوجة النابعة من متثالت غير املتدربني، ومن 
إطار مناهج  التكوين في  امللموس للمستفيدين من  املعيش 
على  نقدية  بطريقة  بحثها  أدوات  ركزت  التي  التحليل 

املعنيني بالتكوين داخل قطاع التكوين املهني. 
املكتسبات  بإغناء  املعتمدة  املنهجية  ضبط  سمح  وهكذا 
ومساهمات التشخيصات املكممة واملعززة باألرقام املتعلقة 
بإجنازات هذا القطاع. وقد مكنت هذه املنهجية، أيضا من 
جتاوز بعض األفكار واآلراء الشائعة حول التكوين املهني التي 
على  بناء  منها  التحقق  يتم  لم  والتي  للتحيني،  تخضع  لم 

منهج علمي.
للتعرف  املقابلة  بواسطة  قبلي  بحث  أجنز  اإلطار،  هذا  في 
على املوضوعات واألسئلة التي ينبغي طرحها، سواء بالنسبة 
لالستمارة أو بالنسبة ملختلف دالئل املقابالت. ومت إخضاع 
وحصل  تطبيقها؛  قبل  امليداني  لالختبار  مرارا  االستمارة 
ملختلف  املخصصة  املقابالت  لدالئل  بالنسبة  الشيء  نفس 

الفئات املعنية. 
ميدانيا، مت االتصال بسبع فئات تتكون من الشباب اخلاضع 
واملتدربني  والتأهيلي  اإلعدادي  الثانوي  وتالميذ  للتكوين، 
وغير  املدمجني  واملتدربني  املهني  التكوين  مراكز  في 
املدمجني، ثم اآلباء املعنيني مباشرة بتكوين أبنائهم، وأخيرا 
املشغلني الذين يندرج ضمنهم مديرو املوارد البشرية ورؤساء 
املستخدمني وأرباب العمل املعنيون بتكوين الشباب، لكن 

بصيغة أخرى. 
للبحث هما االستمارة  أداتني  املقاربة  لقد استخدمت هذه 
واملقابلة شبه املوجهة، مما سمح ألسئلتها بأن تكون إجرائية 
ومالئمة للميدان، مع االلتزام باآلجال احملددة لعملية اإلجناز. 
احلاليني،  املتدربني  شملت  فقد  املستهدفة،  الفئات  أما 

بحثهم  مت  الذين  واإلعدادي  التأهيلي  الثانوي  وتالميذ 
في  الفئات  هذه  بأفراد  االتصال  مت  وقد  االستمارة؛  بواسطة 
عالم  في  املدمجني  للخريجني  وبالنسبة  دراستهم.  أماكن 
لقاء  يصعب  فئة  ميثلون  والذين  املدمجني،  غير  أو  الشغل 
لبعض(،  بعضهم  الزمالء  اختيار  بفضل  ذلك  )مت  أفرادها 
فإن الطريقة املفضلة كانت هي املقابلة. وقد أجنزت مقابالت 
أخرى مع آباء التالميذ الذين يدرسون في الثانوي اإلعدادي 
أو في التكوين املهني، وكذلك مع املشغلني ومديري املوارد 

البشرية.
البحث الكيفي:

أما مجاالت البحث، فهي تتوزع كما يلي :

امللحقات
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ميدانيا مت جمع املعطيات الكيفية وفق اجلدول الزمني التالي: 
بدأ البحث القبلي في فاحت مايو في الدار البيضاء وانتهى في 
5 من نفس الشهر. وقد سمح حتليل هذه املعطيات الكيفية 
 49 وعددها  املنجزة  املقابالت  أما  الدالئل.  مختلف  بإجناز 

مقابلة، فقد متت بني 12 مايو و15 يونيو.  
اختيار العينة: 

ال بد من التذكير هنا ببعض النقط األساسية؛ أولها هو أن 
اعتماد اجلهة في بناء العينة يطرح مشكالت منهجية عديدة 
صعوبة  في  فتتمثل  الثانية  النقطة  أما  الحقا.  إليها  سنعود 
شبه  والوسط  القروي  والوسط  احلضري  الوسط  بني  التمييز 
احلضري. فإذا كانت بعض املمارسات واملواقف والتمثالت 
تتوقف على مكان العيش )وسائل النقل املستعملة مثال(، 
نحو تكنولوجيا  ليس كذلك )االجنذاب  اآلخر  بعضها  فإن 

اإلعالم والتواصل مثال(. 
وقد تقرر طرح األسئلة على 1200 مستجوب يتكونون من 
واملعلوم  واملتدربني.   والتأهيلي  اإلعدادي  الثانوي  تالميذ 
الدراسي،  مسارهم  بعد  يختاروا  لم  اإلعدادي  تالميذ  أن 
ويوجدون في وضعية تردد بني االختيارات املختلفة، إن لم 
يكن ترددا بني االختيار وعدمه. أما تالميذ الثانوي التأهيلي 
الفئة األخيرة فإن  أما  فقد حسموا اختيار مجال دراستهم. 
أفرادها يوجدون في نهاية سلك تعليمي مع توقف التعليم 
اإللزامي. وهكذا وزعت االستمارات على املبحوثني يدا بيد 
في ثالث جهات هي الدار البيضاء، وفاس، وورزازات على 

اعتبار أن لكل جهة من هذه اجلهات خصائصها املميزة: 
فالدار البيضاء بجهتها هي مدينة كبيرة جدا ويهيمن 	 

عليها الطابع احلضري وشبه احلضري. 
عليها 	  يهيمن  كبيرة  مدينة  فهي  بجهتها  فاس  أما 

الطابع احلضري بخلفية قروية. 
التي 	  ورزازات  وهي  بجهتها،  صغيرة  مدينة  وهناك 

يهيمن عليها الطابع القروي. 
البحث  عملية  أثناء  املعطيات  بعض  ضياع  الحتمال  ونظرا 
بواسطة االستمارة، فقد مت توقع هامش للتصرف بنسبة 5%. 
هكذا، مت بناء عينة مدروسة انطالقا من معطيات اإلحصاء 
بعني  فيها  أخذت   ،2004 لسنة  والسكنى  للسكان  العام 
هذه  في  سنة  و24   15 بني  ما  السكان  فئة  أهمية  االعتبار 
على  الفئة  هذه  توزعت  وقد  الثالثة.  األقاليم  أو  اجلهات 

الشكل التالي: 

وحفاظا على هامش التصرف، أجنزت 1302 استمارة ومت إلغاء 
حوالي 40 استمارة ألسباب مختلفة من أبرزها عدم اإلجابة 

على أسئلة أساسية فيها، واحتفظ ب 1205 استمارة.

البحث الكمي :
بدأ البحث الكمي باختبار االستمارة، الذي جرى ما بني 5 
و11 من شهر مايو؛ غير أن توزيع االستمارات على املبحوتني 
في اجلهات الثالث لم يبدأ فعال إال في 14 من الشهر املذكور، 
بعد احلصول على التراخيص املطلوبة. وانتهت عملية توزيع 
جميع االستمارات بتاريخ 6 يونيو، حيث شرع في معاجلتها 
على  باالعتماد  وذلك  بها،  التدريجي  التوصل  بعد  مباشرة 

برنامج موداليزا. وقد انتهت عملية املعاجلة في 16 يونيو. 

ميدانيا، أعطيت األولوية لتوزيع االستمارات في الثانويات 
شهر  نصف  في  عادة  يغادرونها  التالميذ  ألن  التأهيلية، 
إال  املبحوثني  على  االستمارت  تلك  توزيع  يتم  ولم  مايو. 
بعد احلصول على الترخيص املطلوب. وقد تعبأت عدة فرق 
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التوزيع املكاني :
املعنية وفق  الثالث  املدروسة حسب اجلهات  الفئات  تتوزع 
 31% البيضاء،  للدار  بالنسبة   59% وهي:  احملددة  احلصص 
من  أكثر  ويقطن  لورزازات.  بالنسبة   10% لفاس،  بالنسبة 
نصف املبحوثني في الوسط احلضري وأكثر من الربع في الوسط 
بخصوص  أما  القروية.  املنطقة  في  و16,3%  حضري  الشبه 
التوزيع حسب السكن، فإن ثالثة أرباع املستجوبني يقطنون 
في سكن اقتصادي أو شقق، وأكثر من ثالثة أرباع يقطنون 

في سكن متلكه األسرة.

من أجل توزيع أكبر عدد ممكن من هذه االستمارات على 
التالميذ؛ وأجنزت هذه العملية في كل من فاس وورزازات، 
ستظهر  الصعوبة  أن  غير  احملددة.  احلصص  احترمت  حيث 
في الدار البيضاء التي ضمت أكبر جزء من العينة. لقد كنا 
مؤسساتهم  في  يبقون  اإلعدادي  الثانوي  تالميذ  أن  نتوقع 
وقت  في  يغادرونها  أنهم  أظهر  البحث  لكن  أطول،  مدة 

مبكر.

امللحق	2:	التحقق	من	أفراد	العينة	املستجوبة	
اجلانب الدميوغرافي :

تتوزع الفئات املستجوبة بشكل متساو في مجموعها حسب 
في  اإلناث  عدد  في  أكبر  فيها  الذكور  فعدد  النوع.  متغير 
الدار البيضاء وورزازات، وعدد اإلناث أكبر في عدد الذكور 
في فاس. أما معدل سن املستجوبني فهو 18,07، مع انحراف 
سنة،   12 يبلغ  سنا  املبحوتني  أصغر   .3,01 قدره  معياري 
وأكبرهم سنا 29 سنة. هكذا، فإن عمر أغلبية املستجوبني 
يتحدد في 18 سنة فما حتت، وعمر ربعهم في 21 سنة وما 

حتت، وعمر الربع األخير في 21 سنة وما فوق. 
وال تنتمي هذه الفئات إلى أسر كثيرة العدد، فمتوسط عدد 
 .1,3 قدره  معياري  انحراف  مع   3,6 هو  واألخوات  اإلخوة 
نفس  في  القاطنني  األشخاص  متوسط عدد  يكون  وبذلك، 
واملالحظ   .2,14 قدره  انحراف معياري  5,71 مع  السكن هو 
أن عدد أفراد األسرة يزداد كلما كان املستوى الدراسي لألب 
فإن  أفرادها،  بكثرة  تتميز  أسر  وجود  من  وبالرغم  متدنيا. 

%90 منها تظل أسرا نووية. 
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األصل االجتماعي :
الفئات  أفراد  %97,3 من  بالنسبة ل  اآلباء واألمهات  يشتغل 
القطاع اخلاص و%67 في  %29 منهم في  املستجوبة. يعمل 
املهني لألب؛ ففي أعلى  النشاط  العمومي. ويتنوع  القطاع 
فئة  تليها   ،)18,8%( املستخدمني  فئة  جند  الهرمي  السلم 
العمال )%16,7(؛ بعد ذلك جند التجار )%12,9( وأصحاب 
املهن احلرة )%10,1(. أما باقي املهن، فهي متنوعة؛ وهكذا 
هي  لآلباء  املهني  للنشاط  متثيلية  األكثر  األنشطة  فروع  فإن 

التجارة )%17,7( واإلدارة )%13,3( والصناعة )10,2%(. 
ويظل عمل األمهات خارج املنزل محدودا نسبيا )17,9%(، 
مقابل  تقريبا،  الربع  بنسبة  كمستخدمات  يشتغلن  فهن 
%15,2 في املهن احلرة و%10,6 في الصناعة التقليدية و9,7% 

كعامالت. ومن ضمن 217 أم متارس نشاطا مهنيا، تشتغل 
%70 منهن في القطاع اخلاص. 

وتشمل هذه األسر إخوة وأخوات يتوفرون على شغل بنسبة 
%32,2 و%20 على التوالي. أما معدل دخل األسرة الشهري 

فهو 6085,32 درهم )علما بأن معدل الدخل على املستوى 
 5300 هو  للتخطيط،  السامية  املندوبية  حسب  الوطني، 
وهذا  درهم.   5361,28 قدره  معياري  انحراف  مع  درهم(، 
الدخل مرتفع في فاس وورززات، مقارنة مع الدار البيضاء. 

التي  اإلجابات  أساس  على  املائوية  النسب  حساب  مت  وقد 
توصلنا بها. 

التوكيد  نود  بها،  التقينا  التي  الفئات  مواصفات  لتوضيح 
أنها متثل من الناحية االقتصادية في غالبيتها الفئات الشعبية 
تشتغل  ما  ونادرا  أجيرا،  األب  يكون  ما  فغالبا  واملتوسطة. 
األم خارج املنزل؛ لكن بعض اإلخوة واألخوات يتوفرون على 
إلى  املستجوبون  ينتمي  الدميوغرافية،  الناحية  ومن  شغل. 
يرتبط  األسرة  بأن حجم  العلم  مع  العدد،  كثيرة  نووية  أسر 
باملستوى الدراسي لألب. ونشير أيضا إلى أن معدل دخل 

أسر املستجوبني أعلى من املعدل الوطني.  
ممارسة األنشطة :

الشباب  هؤالء  مبواصفات  اإلحاطة  األفضل  من  سيكون 
 16,4% أن  واملالحظ  بأنشطتهم.  االهتمام  عبر  املستجوبني، 
من بينهم يقومون بأنشطة جمعوية، بحيث يشكل تالميذ 
الثانوي  وتالميذ   15% نسبة  واملتدربون  اإلعدادي  الثانوي 
والفنية،  الثقافية  األنشطة  وبخصوص   .19% التأهيلي 
حيث   ،28,2% إلى  األنشطة  لهذه  املمارسني  نسبة  ترتفع 
 ،27% نسبة  والتأهيلي  اإلعدادي  الثانوي  تالميذ  يشكل 
أكبر  أهمية  الرياضية  األنشطة  وتكتسي   .29% واملتدربون 
الثانوي  تالميذ  أن  يبدو  اإلطار،  هذا  وفي  %69,2؛  بنسبة 

اإلعدادي يهتمون بهذه األنشطة أكثر من غيرهم. 
األنشطة  في  املشاركني  غير  نسبة  ضعف  أن  إلى  ونشير 
من  نوعا  تتطلب  األخيرة  هذه  كون  إلى  يرجع  اجلمعوية 
التنظيم، ووجود دار للشباب، وفضاء لألعمال اجلماعية. أما 
األنشطة الرياضية والترفيهية فهي أنشطة فردية، ال تتطلب 

مزاولة بعضها أمكنة خاصة. 
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الترفيهية،  األنشطة  بخصوص  توضيحات  نطلب  وعندما 
يتحدث املستجوبون عن أنشطة بسيطة، وعن املعلوميات، 
تعتبر  الصدد،  هذا  وفي  القارة.  غير  األشغال  وبعض 
املبحوثون  إليها  يتعاطى  التي  األنشطة  أهم  من  املعلوميات 
وأخيرا   )21,3%( املنزلية  األشغال  تليها   ،)29,4%( بنسبة 
األشغال غير القارة )%19,8(. وألن املتدربني يتوفرون على 
أوقات الفراغ أكثر من غيرهم، فإن غالبيتهم متارس األشغال 
باألنشطة  فيهتمون  التأهيلي  الثانوي  تالميذ  أما  املذكورة. 
باملعلوميات.  اإلعدادي  الثانوي  تالميذ  ويهتم  املنزلية، 
تهيئ  التي  باألنشطة  سنا  املستجوبني  أكبر  يقوم  وهكذا، 
عالم  في  منهم  سنا  األصغر  وينخرط  الشغل،  ملناصب 

اإلنترنيت، في حني يتعاطى اآلخرون لألنشطة املنزلية. 

نشير إلى أن التحليل يكتسي دقة أكبر عندما ندرس الترابط 
على  نحصل  إذ  النوع؛  ومتغير  الترفيهية  األنشطة  هذه  بني 
بخصوص  والذكور  اإلناث  بني  االختالف  من   9% نسبة 
النشاط املنزلي، ألن هذا النشاط مياثل العمل الذي تقوم به 

الفتيات في املنزل.
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امللحق	3:	االستبيان
Questionnaire – Perception de la formation professionnelle

N° questionnaire : ………../…………..
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Grilles d’entretien : Lauréats
Questions communes

1. Comment s’est passé le choix de la FP ? vous avez hésité entre quoi et quoi après le bac ? 

2. Qui vous a aidé ou a décidé avec vous de ce choix ?

3. Aviez-vous des informations suffisantes pour prendre cette décision ? comment ?

Lauréats insérés

4. Vous travaillez dans un bureau ou dans un espace de travail ouvert )chantier, atelier( ? Quelle est d’après 
vous la différence entre les deux ? y’a-t-il une différence entre comment vous imaginiez votre espace de 
travail et comment il est maintenant ? 

5. Léqraya et çan’a : d’après vous quelle est l’image qu’ont les gens de votre travail ? le voientils comme un 
métier »  çan’a « ou un savoir » qraya « ? pourquoi d’après vous ?

6. Quelle est d’après la différence entre les débouchés de la FP et les formations supérieures publiques à 
accès restreints )médecine, ingénierie, architecture, ENCG, ISCAE et les autres( ?  

7. Est-ce que les lauréats de l’université peuvent faire un travail comme le votre ? pourquoi ? que peuvent-ils 
faire ?

8. Quelle est d’après vous l’image de la FP ?  

9. Est-ce que le fait d’être lauréat de la FP vous a aidé à trouver un travail ?  comment ?

10. Est-ce que la filière que vous avez suivie vous a aidé à trouver ce travail ? comment ?

11. Avez-vous pensé à créer une entreprise ? comment ça s’est passé ? la FP a joué un rôle ?

12. Qu’est ce qui d’après vous manque à la FP ?

Lauréats Non-insérés

13.  D’après vous, il sera facile de trouver un travail avec le diplôme FP ?

14. Vous voulez travailler dans un bureau ou dans un chantier/atelier ? pourquoi ?  Cherchez-vous un travail 
exact ? lequel ? pourquoi ?

15. D’après vous, vous avez çan’a ou leqraya ? 

16. Pensez vous que les diplômés des formations supérieures publiques à accès restreints (médecine, 
ingénierie, architecture, ENCG, ISCAE et les autres(, trouvent du travail plus facilement ? pourquoi ?

17. D’après vous les diplômes de l’université permettent- ils de trouver facilement du travail ou non ? sinon, 
qu’est -ce qui manque à l’université pour que les diplômés trouvent du travail ?

18. D’après vous quelle est l’image des lauréats de la FP chez les employeurs ?

19. Comment vous faites pour chercher du travail ? 

20. Avez-vous l’idée de créer votre propre entreprise ? pouvez-vous nous en parler ? la formation et le 
diplôme FP peuvent ils vous aider pour ça ?

21. D’après vous qu’est ce qui manque à la FP (formation, stages) pour que des lauréats comme vous trouvent 
du travail ?

22. Qu’est ce qui peut être fait dans le milieu du travail pour que vous trouviez facilement du travail ? 

Suite des Questions communes 

23. Avez-vous des regrets à propos de votre choix de la FP ? Si oui, quelles études vous auriez voulu suivre ?

24. Avez-vous des regrets à propos de la filière FP choisie ? pourquoi ?

25. Pouvez-vous nous parler des formateurs à la FP ?  (le niveau, les points forts, les points faibles, les 
choses à améliorer) 

26. Vous considérez que la FP vous a permis de vivre mieux que votre père ? pourquoi ?

27. Avez-vous des recommandations à faire pour améliorer l’employabilité des diplômes de la FP ? 
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 Grille  d’entretien Parents
Décision

1) Que pouvez-vous nous dire sur ce que fera votre fils/fille après (le collège/le bac) ? (- pourquoi ? - décision 
de choisir les études facile ? quand doit-elle se faire ?- Comment s’est passé le choix ? - l’espace de 
possibilités ? – études souhaitées et pourquoi pas )attentes, satisfaction, frustration…( ? (

2) Pour quelles raisons votre fils /fille a choisi la FP ? Pour les parents de ceux qui ont choisi la FP : (Contraint 
faute de mieux ? mérite mieux ? - Filière choisie et pourquoi ? - Autres filières souhaitées ? – satisfaction 
quant au choix du fils/fille ? - 

Connaissances et informations

3) Comment vous faites pour suivre la scolarité de votre fils/fille ? (Révisions à la maison (quelles matières 
selon le niveau du père/mère : arabe, maths, français( cours de soutien - révision avec membres de la famille 
- demander comment il est chez les profs et le lycée - lire son bulletin,(

4) Avez vous des infos sur la FP choisie ou à choisir par votre fils/fille ? (quand avez-vous commencé à vous 
informer- Type d’informations ? sources d’informations ? accès à ces informations ? filières de la FP sur 
lesquelles vous êtes informés ? filières de la FP qui sont les plus connues ? plus célèbres ? lesquelles ont 
le plus de débouchés ?

5( Avez-vous des informations sur le système universitaire ? )types d’études sur lesquels vous êtes informés 
? durées des études ? débouchés ?(

6( Est-ce que vous comptez sur des personnes pour vous informer ? )apprécier le capital social. type de lien. 
Facteurs aidant à avoir l’information) 

Perceptions : Comparaison FP/universités….

7) Quelles sont les meilleures filières à l’université ? Pourquoi ? 

8) Quelles sont les pires filières de l’université ? Pourquoi ?

9( Comparé aux étudiants, pensez-vous qu’un lauréat de la FP a plus ou moins de chance pour trouver un 
travail ? pourquoi ?  

10) Quelle est la différence, pour vous, entre le métier au bureau ou à l’atelier/chantier ? pourquoi ? (points 
positifs et négatifs du bureau / de l’atelier/chantier.  Lequel est plus valorisé ? pourquoi ?( 

11( Que pensez-vous de çan3a et Laqraya ? )Qu’est ce qui est meilleur des deux ? - la FP c’est » laqraya « )des 
études( ou non ? – peut-on dire d’un lauréat de la FP qu’il est » qari « ? 

12) Pour vous, c’est quoi réussir dans sa vie ? (avoir un travail, devenir autonome financièrement, fonder une 
famille, gagner de l’argent, être reconnu par les autres.  Peut-on réussir sa vie avec la FP et comment ? 

13( Que pensez-vous de la FP ? )Exigences des métiers de la FP en compétences. - Valorisée socialement/ 
dévalorisée. – prérequis nécessaires. La FP c’est le recours des gens qui ont échoué (malja’ al fachal) ? 
qu’est ce qu’il faut faire pour que la FP soit mieux perçue ?(

14( Pour quelles raisons les gens choisissent l’université ? Pour quelles raisons choisissent-ils la FP ? 

Comparaison entre filières de la FP

15) Parlez-nous des différences entre les filières de la FP ? (filières associées au chômage ? filières associées 
au plein emploi ? filières permettant le plus de créer sa propre entreprise ? 

16( Pensez-vous que des métiers traditionnels comme tagabbaste et zellige ont de l’avenir ? 

17( Pour vous, la meilleure formation de la FP est celle du secteur public ou privé ?

18) Y a-t-il des formations spécifiques aux femmes ? (formations impossibles aux femmes stagiaires de faire 
)BTP(? formations impossible aux hommes stagiaires de faire ? 

19( Quelles sont les aspirations complémentaires ou les nouvelles formations possibles dans le cadre de la 
FP ? 
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Grille d’entretien DRH et employeurs
Perception des lauréats de la FP et de l’université

Comparaison entre FP et Université

1( Comparé aux lauréats des universités est-ce que pour vous le lauréat de la FP a plus ou moins de chances 
pour trouver un travail ? )plus de débouchés/moins de débouchés, accès libre ; accès régulé ; concourt ; 
perception/évaluation d’un lauréat de la FP/ de ceux de l’Université( 

2) Quelle est la différence selon vous entre les études techniques et les études théoriques et qu’est qui 
correspond le plus au besoin du marché actuel ? )çan3a et laqraya ; échelle de valeur des deux types d’étude, 
études valorisées/dévalorisées ; opérationnalité ; métiers les plus valorisé dans le marché de l’emploi( 

3) Quelles sont selon vous les études qui répondent à la demande de l’entreprise et celles qui n’y répondent 
pas ? (permettent de mieux travailler en entreprise ; s’installer à son propre compte)

Perception des filières de la FP

4( Est-ce qu’il y a des formations qui sont plus valorisées )mieux rémunérées( ou associées au plein 
emploi )employabilité( au sein de la FP? )Celles qui ont plus d’avenir : NTIC, artisanat )tagabasst et zelige(, 
agronomie, aéronautique…(

5) Est-ce qu’il y a des formations qui sont plus dévalorisées ou associées au chômage ? (Secteurs qui 
souffrent de la concurrence ou où il y a moins de demandes)

6) A votre avis, quelles sont les formations spécifiques aux femmes stagiaires et celles spécifiques aux 
hommes stagiaires ? )Contraintes physiques, culturelles…(

7( Selon vous, le choix de la FP est une question de vocation ou d’échec scolaire ? )dans le cas de vocation 
ou d’échec scolaire, à quel âge il faut décider pour choisir la FP ?) (relance : dernière année du collège, avant, 
après le bac ?( 

Position (bac pro/licence pro/master pro)

8) Est-ce que vous êtes pour un bac professionnel ? (Si oui/non intérêt/impertinence de se projeter dans la 
profession d’avenir avant le bac(

9) Est-ce que vous êtes pour l’allongement de la durée de la formation pour obtenir un diplôme comme la 
licence professionnelle ou le master professionnel ? )Si oui/non pourquoi ? pertinence/impertinence de 
poursuivre les études, besoin/saturation en recherche et développement…(  

Critères de sélection

10) Quelles sont les caractéristiques du profil de stagiaire que le recruteur évite juste à la lecture du CV ? 
(diplôme, formation, expérience, photo, sexe, situation familiale, nationalité, fautes d’orthographe, niveau de 
langue…(

11) Quelles sont les caractéristiques du profil de stagiaire qui suscitent la curiosité du recruteur juste à 
la lecture du CV ? (diplôme, formation, photo, sexe, situation familiale, nationalité, expérience, fautes 
d’orthographe, niveau de langue…(

12( Quelles sont les qualités professionnelles que vous recherchez chez un stagiaire mais que vous ne 
trouvez pas souvent ? (manque de qualification/compétence/expérience professionnelle sans un domaine 
précis(

13( Quelles sont les qualités personnelles que vous recherchez chez un stagiaire mais que vous ne trouvez 
pas souvent ? )communication, compétence linguistique, aisance relationnelle, élégance, dynamisme, esprit 
de recherche et créativité…(

14( Pensez-vous qu’un stagiaire de la FP OFPPT a plus d’atouts qu’un stagiaire de la FP privée ? )Si oui/non 
pourquoi ? )relance : qualités professionnelles et personnelles(

15( D’après vous, est-il possible qu’un lauréat de l’OFPPT évolue dans sa carrière professionnelle ? )Si oui/ 
non pourquoi ? raisons liées aux perspectives/limites de carrière : tâche avec/sans valeur ajoutée, capacité/
manque de créativité et d’innovation, relation mérite/ancienneté …(

16) Quels sont les profils de candidats plus créatifs ou à forte valeur ajoutée pour l’entreprise ? (ingénieur, 
docteur, consultant,… Relance : quelles sont les ressources qui font défaut pour un technicien afin de devenir 
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plus créatif ou apte à intégrer un laboratoire Recherche et Développement R&D ?) 

Recommandations 

17) Quelles sont les nouvelles formations possibles ou recommandations pour avoir des profils de stagiaires 
plus adaptés au besoin de l’entreprise ? (Les formations qui font défaut à la FP et qui sont demandés dans 
le marché du travail(

18) Pensez-vous que la formation professionnelle est suffisante ou la formation continue proposée par 
l’entreprise est nécessaire pour compléter la formation des stagiaires ?

19) Pensez-vous que les partenariats des entreprises avec l’OFPPT pourraient orienter les FP à des spécialités 
plus adaptées à la demande du marché ?

20( Comment améliorer l’image de la FP ou l’employabilité des stagiaires ?







79 تصور التكوين املهني



تصور التكوين املهني 80


