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  مقدمة     

ة إال            ة مجتمعی على الرغم من أن عملیة النھوض وردم فجوة التخلف ھي عملی

ودات     راكم مجھ ا لتت ع فیھ غلھا ویتوس ي یش دائرة الت ار ال ي إط رد ف د الف دأ عن ا تب أنھ

األفراد وتشكل مجرى كبیر تنخرط فیھ األمة جمیعا ، ذلك انھ إن لم نفكر في تصویب 

إنسان الواجب ومحاصرة إنسان الحق فقط ،أصابنا التخلف وتحول المعادلة واستعادة 

ذه الصورة       ى اآلخرین ، وبھ الحكم عل اإلنسان من استشعار المسؤولیة إلى االكتفاء ب

  .وكثرة مستورداتھا كاالستھال تلن تكون ھناك تنمیة حقیقیة ،مھما اتسعت مؤسسا

ي أن            رین ف رین والمنظ م المفك د معظ الف عن ي    وال  خ ة ف كالیة التنمی إش

ھ ،وان         ھ وأدائ یمھم ومنھجیت ي نظام تعل الم تكمن ف مجتمعاتنا بل في كل مجتمعات الع

التربیة ھي التنمیة ذاتھا ، وان عامل النھوض والتنمیة البد أن یبدأ من العلم والتعلیم ، 

ال } اقرأ { وان نھضتنا وحضارتنا ورسالتنا انطلقت من   ولم تبدأ بأي تكلیف آخر ، ف

اد ول اهللا     ةعب ال رس ذلك ق ة ل دون معرف ة ب دم وال تنمی دة وال تق از وال مجاھ وال انج

ذا یمكن       " اقرأ وارتق "صلى اهللا علیھ وسلم  ة وبھ و المعرف اء ھ و واالرتق فسبیل النم

  :القول أن التعلیم یمثل األزمة األم في مجتمعاتنا وذلك لسببین مھمین ھما 

كما قال تعالى       ني على صالح وفساد اإلنسان أن الصالح والفساد في األرض مب 

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملـوا  { 

ي        ) 41الروم ( }لعلهم يرجعون  د أن ظھور الصالح ف ة یفی ذه اآلی ودلیل الخطاب لھ

الح ال       ان ص إذا ك اس ، ف دي الن بت أی ا كس ل بم ا یتحص ا إنم ر أیض ر والبح الم الب ع

ھ     الحھ وتھذیب یلة إلص اك وس یس  ھن اده ، فل اده بفس ان ،وفس الح اإلنس ون بص مرھ

  .وتنمیة قدرتھ أفضل وأولى من التعلیم 

ات                 ن األزم روج م ى الخ ا إل ؤدي غالب وف ی ھ س ان بتعلیم الح اإلنس إن إص

ي األخرى ،حیث إن المجتمعات إذا تم إصالح أفرادھا  وتوجیھھم بالتعلیم فسوف یؤد

ة         نھض األم ار ،وت تقیم األفك ول وتس لح العق ذلك تص ھ ،وب ر ل رد دوره المیس ل ف ك

   .جھة،وتخرج من المأزق الحضاري الذي أحاط بھا من كل 



ب 

رادا              اس أف ي  تشغل الن وھكذا ، فإن موضوع الحراك من أھم الموضوعات الت

ا      ى طالم ة أرق ات اجتماعی وغ مكان دین لبل عون جاھ م یس ات فكلھ دف  أنوجماع الھ

األساسي  للحراك ھو تغییر حیاة الناس على حسب قدراتھم وعزیمة كل فرد منھم فال 

ف أوجھ النشاط       ھ یشمل مختل غرابة أن یكون ھذا الموضوع ذا أھمیة حضاریة لكون

ھ      ھ،كما ان اء لكفاءات في المجتمع بما یحققھ من رفاھیة اإلنسان وكرامتھ ،وھو أیضا بن

  .نمیتھا وحسن االستفادة منھا اكتشاف لموارد المجتمع وت

ونظرا ألھمیة موضوع الحراك فقد  شغل حیزا ھاما  من تفكیر بعض الكتابات        

اء          د من علم ات العدی ت كتاب ا كان ي اإلنساني ، وم المھتمة بالتطور االجتماعي والرق

االجتماع الغربیین إال ردا على شبح الماركسیة التي دعت إلى حراك اجتماعي ثوري 

  .  ھدد لمصالح البرجوازیة   م

اعي من خالل                           ى الحراك االجتم ذه الدراسة نحاول التعرف عل وفي ھ

ا یسھل      ھ مم ي ل التطرق إلى تعریفھ عند العدید من الباحثین لنصل إلى تعریف إجرائ

ھ      د علی ا تؤك و م ؤثرة ،وھ ل الم كالھ والعوام ى أش دھا إل رق بع ھ، ونتط ا معرفت علین

رین    , ات السوسیولوجیة التي تناولت الحراك االجتماعي الدراس دئین بنظرة المفك مبت

قیھا المحافظ        ى ش ا عل م منظریھ ة واھ اإلسالمیین ،ومن ثم ننتقل إلى المدارس الغربی

ا         ري، ومن ھن ع الجزائ ي المجتم اعي ف والرادیكالي ، و نتعرف على الحراك االجتم

اریخ ومراحل تح    ا     كان علینا أن نتعرف على ت ة وم ة الجزائری ات االجتماعی رك الفئ

ري            ع الجزائ ي المجتم ات و أسباب الحراك ف ة من خصائص وتقلب تحملھ كل مرحل

  .وبھذا نصل إلى تصویر عام لواقع األسرة الجزائریة في المرحلة الحالیة 

ي    یأتيو           ؤثر ف بعد ذلك موضوع التعلیم الرسمي في الجزائر بوصفھ عامل م

تماعي وذلك بالتصدي في البدایة إلى  نبذة تاریخیة عن المراحل التي مر الحراك االج

ل االستعمار       ھبھا  وما احتوت كل مرحلة من تغییرات وخصائص وإصالحات من قب

ة    ادئ التربی ب ومب یم ومطال داف التعل ى أھ نتعرف عل ا س ة ، كم ة الحالی ى المرحل إل

ربویة الجزائریة وسنتعرض باإلشارة والتعلیم و الركائز التي تقوم علیھا المنظومة الت



ت 

ة      د االستقالل فھیكل ر بع إلى اإلصالحات التي طرأت على التعلیم الرسمي في الجزائ

  المنظومة التربویة  فالتحدیات التي تواجھھا 

راك              مي والح یم الرس ین التعل ة ب م العالق ة لفھ ة إال محاول ذه الدراس ولیست ھ

یول   ة سوس من مقارب اعي ض وب    االجتم ع الجن ن مجتم ة  م ى عین ة عل وجیة امبریقی

 .الجزائري أین تشح الدراسات السوسیولوجیة


