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 : التـقدیــم
إن التغیرات الدولیة السریعة فرضت على جمیع الدول إدخال إصالحات عمیقة وجذریة في مختلف المیادین 

الذي یحمل بین  االتجاه اار هذصأنحسب فلسفة طبقا لمفهوم العولمة ، ذلك النظام الشمولي الكوكبي 
 المجتمع، فهو یحاول أن یتجاوز اإلختالفاتة عن یبوالغر طیاته جملة من األفكار والقیم والمفاهیم الجدیدة 

را في جمیع جوانب الحیاة البشریة، ضمن إستراتیجیة خاصة مؤث،اإلجتماعیة والثقافیة والدینیة واألخالقیة 
  .تحاول تكسیر الثقافات الوطنیة 

أهم عضو  اإلقتصادیة أو السیاسیة بل تعداه إلى أبعد من ذلك لیشملولم یعد األمر مقتصرا على العولمة  
  .أال وهي عولمة الثقافة والنظام التربوي حیوي في المجتمع 

األحادي  االنغالق فإن قربت المسافات الفكریة التيوأمام هذا التراكم المعرفي الهائل وتطور وسائل اإلتصال 
ن اإلصالح والبحث علن یكون له أي جدوى، وهذا ما یحتم على الدول العربیة الخوض في تجربة ألي أمة 

  .من النظام الجدید  واالستفادةالتكیف إلى   اآللیات والمناهج الحدیثة التي تؤدي
  .في اللغات األجنبیة ،في اآللیات واألدوات المتمثلة في تكنولوجیا المعلوماتوالتمكن والتحكم 

مست الجانب اإلقتصادي وفي هذا اإلطار خاضت الجزائر في المدة األخیرة جملة من اإلصالحات  
صالحات عمیقة في مختلف مراحله جتماعي واإل   .وبما فیها الجانب التربوي الذي شمل تغیرات وإ

لیس فقط كمؤسسات تكوینیة الجزائریة الیوم ، علیها إسترجاع وظیفتها األساسیة فالمدرسة أو الجامعة 
 .لمقاییس العالمیة العلمیة والمساهمة في التغییر البنیوي طبقا لتتعداه إلى إنتاج المعرفة بل  وتعلیمیة 

نطالقا من هذه الفكرة ج   إت دراستنا المتواضعة في محاولة تسلیط الضوء على موضوع وإ
  *ظل العولمة إلصالحات التربویة في *

  : ولقد شملت التساؤل الرئیسي التالي 

  

  ائر في ظل العولمةاإلصالحـات التربویـة بالجز 
 * بوالیة بسكرة* دراسة میدانیة في مؤسسات تربویة 
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لإلصالحات اإلقتصادیة والسیاسیة والثقافیة الجزائر هو مواكبة بأن تغییر النظام التربوي هل  - 
اإلجتماعیة التي تعیشها البالد في الوقت الراهن، أم هو إستجابة للمتطلبات والمقتضیات التي و 

  فرضتها ظاهرة العولمة ؟
  :الفرعیة فتتمثل فیما یلي أما التساؤالت   - 

للمجتمع الجزائري من طرف المشرفین على وضع هذه ما مدى مراعاة الواقع الثقافي واإلحتماعي / 1
  اإلصالحات ؟

  على إستجابة الفاعلین التربویین لهذه اإلصالحات وما موقفهم منها؟هي العوامل المؤثرة ما/ 2
  العولمة على النظام التربوي بالجزائر من خالل األهداف والوسائل؟ماهي إنعكاسات ظاهرة / 3

ما خاص الرمزیة والتي ترى أن التعلیم ذو بعدین أحدهولقد تم معالجة هذا الموضوع ضمن نظریة التفاعلیة 
فإن المتعلمین یبنون معرفتهم ویتعلمون عندما یكونون قادرین على التفاعل عام ، ووفقا لهذا الرأي واآلخر 

  .مع العالم الفیزیقي حولهم ومع غیرهم من األفراد 
  :وهي جانب نظري وتشتمل على خمسة فصول : وتم تقسیم الدراسة إلى قسمین 

  :  الفصل األول
، المدخل  وأهداف إختیارهأسباب إشكالیة البحث ،  ،من حیثاصة بهذا الموضوع ولقد شمل المعالم الخ

  .والدراسة السابقة المتبنى في هذا البحث ، مفاهیم الدراسة ، 
  : الفصل الثاني 

، أبعادها وخصائصها ، العولمة ، جذورها التاریخیة ، نشأتها ، وعوامل ظهور العولمة  والذي یعرف بظاهرة
  .وآثار العولمة ها ثم إنعكاساتها ودورها وأهداف
  : الفصل الثالث

 ، ومشكالته وآلیات اإلصالح التربوي ، وبعض اتجاهاته، مراحله ، فیتطرق إلى مفهوم اإلصالح التربوي  
  .التربوي في بعض دول العالم وفي بعض الدول العربیة نماذج اإلصالح 

  :  الفصل الرابع
 العولمة والتربیة والتعلیم : التالیة  رعلى العناص لواشتم،والتعلیم  یوضح العالقة بین العولمة والتربیة

العولمة على التربیة والتعلیم التعلیم بین المحافظة والتجدید ، تأثیر العولمة على الثقافة العربیة وتأثیر 
العربي ، حتمیة التعاون والتكامل  اتربویالمعلم العربي وتحدیات العولمة ، ومواجهة تحدیات العولمة 

  .لمواجهة العولمة 
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  : الفصل الخامس
ثم في عهد بالجزائر قبل اإلستعمار  التعلیم ومؤسساته الجزائریة وتطورها بدایة بتعریف یتعرض للتجربة  

اإلصالح التربوي والتعلیمي  ، ثم أهم تجارب عند االستقاللالجزائر باإلستعمارالفرنسي ، ثم الواقع التعلیمي 
، وأخیرا اإلجراءات العملیة التي یتم تطبیقها حالیا بعد اإلصالح سنة ستقالل إلى یومنا هذا بالجزائر منذ اإل

  م 2000
  إجراءات الدراسة المیدانیة إعتمادا على فقد إشتمل الفصل السادس الذي تمثل في أما الجانب المیداني  - 
ظاهرة العولمة على مشروع إعتماد المنهج الوصفي الذي مكننا من معرفة مدى تأثیر  تم:  المنهج* 

  .اإلصالح التربوي الجدید 
  :في هذه الدراسة فتتمثل فیما یلي  اعتمادهاالتي تم أما أدوات جمع البیانات  - 
ها أثناء دراستنا بقائق والمعلومات فقد تم اإلستعانة حنظرا ألهمیة هذه األداة في جمع ال:  المقابلة* 

القطاع مثل السادة مدیر التربیة وبعض رؤساء  وكانت هناك مقابالت حرة جمعتنا ببعض إطارات ومسؤولي
  .المصالح بمدیریة التربیة 

واإلستماع إلى مجتمع البحث من تم اإلستعانة بهذه األداة من خالل المشاهدة البسیطة :  المالحظة* 
نفعاالتهم ومواقفهم الحقیقیة من موضوع البحث وتصرفاتخالل مراقبة سلوكیاتهم  ، وردود أفعالهم عند هم وإ

   .في إستمارة البحث سمعهم لبعض األسئلة التي وردت 
وقد تتبعنا في هذه الدراسة الملفات والتقاریر الخاصة بالجان المسؤولة على عملیة :  الوثائق والسجالت *

  .ات والمناشیر الوزاریة الخاصة باإلصالح التربوي الحالي كما تم دراسة أهم القرار اإلصالح التربوي ، 
بطریقة وتم توزیعها على الفاعلیین التربویین والمساهمین ) الاسؤ 45( ولقد شملت اإلستمارة:  اإلستمارة* 

للدراسات ،  شین ، المدیرین ، نواب المدیرین تالمف(مباشرة في تنفیذ إجراءات عملیة اإلصالح التربوي وهم 
أساتذة التعلیم  ط معلمین ، أساتذة التعلیم المتوس:اري التوجیه ، مستشاري التربیة ، والمدرسینمستش
  )لثانوي

إلى معرفة العالقة بین اإلصالح التربوي والعولمة داخل من خالل موضوع الدراسة الذي یهدف :  العینة* 
من هنا مجتمع الدراسة یمثل ، و بسكرة التربویة بوالیة الوسط المدرسي المحلي وفي بعض المؤسسات 

الفاعلیین التربویین الذین تم ذكرهم بعض المؤثرین و المتأثرین بعملیة اإلصالح التربوي الذین یمثلون 
  سابقا في اإلستمارة 
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  : مفردة ، وقد تم إختیارالعینة بثالث طرق مختلفة هي  358أخذنا من مجتمع البحث :  نوع المعاینة* 
  

  : النوع األول
صغیرة الحجم ولدیها معطیات وبیانات عندما تكون عینة الدراسة إستخدام أسلوب المسح الشامل / 1

مفتشوا جمیع األطوار، مدیري التعلیم الثانوي ، نواب المدیرین (: تساعد في اإلفادة في الموضوع وهم 
  ) .للدراسات ، مستشاري التوجیه

الغیر ) القصدیة(اسة فیمثل أسلوب العینة العرضیة من المعاینة المستخدم في هذه الدر :  النوع الثاني
، وقد تم إستخدام هذا األسلوب عندما كان الغرض من هذه الدراسة هو إختیار  ةإحتمالیة أو الغیر العشوائی

  ).مستشاري التربیة ، المدرسین لجمیع األطوار( بعض المفردات دون سواهم 
مدیر التعلیم المتوسط ، مدیر التعلیم :( ئیة البسیطة وهم العشوا تتمثل في طریقة العینة:  النوع الثالث

  . )اإلبتدائي 
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  :ــــــــج الدراســـــةنتــائ
خضع نظام التربیة والتعلیم في بلدنا إلى جملة من التعدیالت و اإلصالحات إنطالقا من الموسم  - 

إلى  الح جمیع األطوار التعلیمیة من التعلیم اإلبتدائي، وقد شمل هذا اإلص 2004/  2003الدراسي 
أغلب  رأي كن هذه اإلصالحات كانت بطریقة إرتجالیة ، وفي قوالب جاهزة حسبلالتعلیم الثانوي ، 

   .أفراد العینة 
 تتمثل حسب رأي أفراد العینة إن العوامل المؤثرة على استجابة الفاعلین التربویین لهذه اإلصالحات    
 :في

 .ر التكوین العلمي المناسب توفی  - 

 . االستشارة الفعلیة - 
    . التحفیز المادي والمعنوي - 

بارة وهذا قبل الشروع في تطبیق هذه اإلصالحات ،ال أن تكون هذه التعدیالت عبارة عن قرارات فوقیة، أو ع
  .عن معلومات لمجرد إعالم فقط 

متكامل في كل جوانبه السیاسیة یبقى مرتبط بإصالح إجتماعي شامل و إن أي إصالح تربوي 
الفاعلین التربویین واإلجتماعیین والمعنیین من الدولة ومؤسساتها والثقافیة عبر إشراك مختلف واإلقتصادیة 

ومختصین ، والمجتمع المدني والجماعات المحلیة والمجالس المنتخبة والقطاع ، من مفكرین وباحثین 
القدرات لتغیرات المطلوبة لكسب الرهانات المستقبلیة وتطویر إلحداث اإنه أحسن السبل  ،الخ...الخاص 

  .لمواجهة مختلف التحدیات في عالم شدید التعقید وسریع التغیر المجتمعیة 
ال یمكننا الحكم على تجربة اإلصالحات التربویة الحدیثة كونها تجربة في وأخیرا ولیس آخرا ، 

أو السلب یتطلب منا الوصول إلى النتائج  بباإلیجاكم ألن الح،ولم یتم تنفیذها بصفة نهائیةبدایتها 
  . النهائیة العملیة اإلصالحیة

  
  اإلصغاء حسن على لكم وشكرا


