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شكـــــــر و 
 تقــــــــدیر  

الحمد  العلمي القدیر الذي وفقنا إلنجاز ھذا العمل المتواضع     
                                                   

بالشكر الجزیل أوال و قبل كل شئ إلى أستاذي الكریم  ماتقد  
زمام نور الدین: الدكتور   

على توجیھاتھ  القیمة طیلة فترات الدراسة ، فتقبل مني افضل 
االحترام و التقدیر معاني  

                                                                   
وجمیل العرفان و االمتنان إلى كل زمالئي وزمیالتي بمركز 
التوجیھ المدرسي  و المھني مستشاري ومستشارات التوجیھ 

.المدرسي و المھني  
وزمالئي وزمیالتي بثانویة شكري محمد بطولقة بدون استثناء    

 وشكر و تقدیر لكل عمال و عامالت قطاع التربیة والتعلیم
بتھم على استمارة البحثالذین ساھموا بإجا  

كما أتقدم بجزیل الشكر لكل أساتذة معھد علم االجتماع بجامعة 
العلوم  محمد خیضر بسكرة و إلى كل عمال و عامالت مكتبة

                           اإلنسانیة بنفس الجامعة االجتماعیة  و
 واخیرا أتقدم بأسمى معاني االحترام و التقدیر

إتمام ھذه الدراسة من قریب أو من بعیدلكل من ساھم في    
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  قائمة الجداول الخاصة بالجانب النظري

  

ن الجداولعناوی  الصفحة  
یبین مستخد مي اإلنترنت لكل ألف شخص في بعض الدول ) : 01(الجدول رقم   95 

) 1969-1967(السنوات الثالث يمیزانیة قطاع التربیة ف نمقارنة بی):02(الجدول رقم   119 
ع مقارنة بین میزانیة الدولة ومیزانیة قطاع التربیة في السنوات  األرب) : 03(الجدول رقم 

1973-1970(مخطط رباعي    

121 

مقارنة بین میزانیة قطاع التربیة في السنوات األربع مخطط رباعي   ) 04(الجدول رقم 
)1974-1977(  

122 

 نالمرحلة التكمیلیة م: مقارنة بین میزانیة الدولة و میزانیة قطاع التربیة ) : 05(الجدول رقم 
) 1979-1978(سنتین  

123 

في السنوات الخمس : مقارنة بین میزانیة الدولة و میزانیة قطاع التربیة  ) :06(الجدول رقم 
) 1984-1980( للمخطط الخماسي  

129 

في السنوات الخمس : مقارنة بین میزانیة الدولة و میزانیة قطاع التربیة ) : 07(الجدول رقم 
)1989-1985(للمخطط الخماسي الثاني في   

130 

ت و معامالت السنة الثانیة الثانوي یبین مواقی) 08(الجدول رقم   140-
141 

:ن سنتینالدولة و میزانیة قطاع التربیة بی مقارنة بین میزانیة) 09'(الجدول رقم   
 )1990-2002(  

156 



 
 
 

 قائمة  الجداول و األشكال الخاصة بالجانب  المیداني
 

 العـــــــــــــناویـــــــــــن
 رقم الصفحة

ول االجد  الرسم  

عدد أفراد العینة من كل فئة ونوع المعینة  )01(رقم  223    //  
یبین  توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس  )02(رقم    224 256 

یبن المستوى الدراسي لدى أفراد العینة ) 03(رقم   226 257 
یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر السن ) 04(رقم   227 258 

لة العائلیة لدى أفراد العینة یبین الحا) 05(رقم    228 259 
یبین عدد األطفال لدى أفراد العینة ) 06(رقم    229 260 
یبین نوع السكن لدى أفراد العینة ) 07(رقم    230 261 
 262 231  .یبین األقدمیة لدى أفراد العینة) 08(رقم  
یبین مدى التوافق بین مجال التخصیص ونوع العمل ) 09(رقم    232 264 
توافق بین اإلصالحات التربویة و الواقع الثقافي الیبین مدى ) 10(رقم  

  .واالجتماعي
234 266 

منظومة الاألهداف التربویة التي یجب أن نعتمد علیها في إصالح )11(رقم
.التربویة  

235 267 

یبین مدى خدمة و تطویر التربیة من طرف المنظومة التربویة )12(رقم   237 269 
یبین مجاالت تقصیر المنظومة التربویة ) 13( رقم  238 270 
یبین مدى توافق مناهج وبرامج التعلیم مع أهداف المجتمع ) 14(رقم   240 272 
سرة الجزائریة األمدى تلبیة اإلصالحات لحاجة ) 15(رقم   241 273 
یبین المقومات الدینیة و الثقافیة التي أهملتها هذه اإلصالحات ) 16(رقم   242 275 

ن اإلجراءات المؤثرة  سلبا على وضعیة التعلیم و المعلم بیی) 17(رقم    246 278 
یبین مدى التوافق بین الشعب والتخصصات بسوق العمل ) 18(رقم    248 280 



 282 249  .یبین أهم األمور التي أدت إلى عدم التوافق) 19(رقم  
.وین یبین قاعدة تكوین الفاعلین الترب) 20(رقم    251 284 
.إشراك جمع الفاعلین التربوین  یبین مدى)21(رقم    252 285 
 287 255   .للفاعلین  التربوین ةیبین مدى وجود دوارات تكوینیة كافی)  22(رقم  
.لحاجة الفاعلین التربوین  ةمدى تلبیة األیام التكوینی) 23(رقم    257 289 
 291 259  .ن التربوینأهم منطلقات تكوین الفاعلی) 24(رقم  
 294 261  .یبین شروط التكوین في ظل اإلصالحات التربویة الجدیدة) 25(رقم  
یبین النقائص المؤثرة في المستوى الثقافي القاعدي للفاعلین ) 26(رقم  

 التربوین 
263 296 

یبین تأثیر عدم إشراك الفاعلین التربوین ) 27(رقم    264 298 
طریقة التي تتم بها االستشارة یبین ال) 28(رقم    266 300 
یبین مدى مراعاة الواقع الثقافي للفاعلین التربوین ) 29(رقم    269 203 
یبین العالقة بین التعلیم األساسي و تراجع المستوى ) 30(رقم    275 309 
یبین العالقة بین التعریب وتراجع المستوى الدراسي )  31(رقم    278 312 

الخاصة على قضیة اللغات األجنبیة  سبین تأثیر المدار ی) 32(رقم 
 والتعریب 

280 314 

یبین األهداف من  تشجیع اللغات األجنبیة في مراحل مبكرة  ) 33(رقم   283 317 
التربویة مع متطلبات العولمة  تمدى توافق اإلصالحا) 34(رقم    285 319 
یا في تطویرها یبین اإلجراءات التي ساعدت التكنولوج) 35(رقم    287 321 

اإلصالحات التربویة مع الدیمقراطیة  قیبین مدى تواف) 36(رقم   289 323 
یبین التأثیرات السلبیة للتسرب المدرسي ) 37(رقم    291 325 
یبین أسباب اإلخفاق المدرسي ) 38(رقم    293 327 
مة یبین مجاالت تغییر المقررات حتى تواكب تحدیات العول) 39(رقم    295 329 
 331 296  .بین الطریقة التي یتم بها التغییر و التعدیل) 40(رقم  
 332 298  .یبین معیقات اإلصالح التربوي) 41(رقم  



 334 300  .ر و اإلصالح التربويغیییبین مدى فرض الت) 42(رقم  
 337 302  .للعولمة ةیبین اآلثار اإلیجابی) 43(رقم  
.ار السلبیة للعولمة یبین اآلث) 44(رقم    304 339 
.یبین الخصوصیات التربویة حسب رأي أفراد العینیة ) 45(رقم    305 341 
 344 309  .یبین تشخیص المبحوثین لوضعیة المدرسة) 46(رقم  

 
 
 
 

 


