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  مـقـــــدمــــــــــــة
المسـتجدات  نیشهد العالم الیوم في كل أجزائه وفي مختلف المیادین الحیویـة العـد یـدم       

  .والمـتغیرات والتي لم یسبق للعالم أن عرفها بصورتها الحالیة
ولعـــل أهـــم تلـــك المســـتجدات وأبرزهـــا علـــى الســـاحة العالمیـــة هـــي ظـــاهرة العولمـــة هـــذه       

یثة المفهوم عریقة الجذور والتي أصبحت محط أنظار الجمیع لما تشكله فـي حیـاة الظاهرة حد
  .الخ.. األمم والشعوب من تحدیات اقتصادیة و سیاسیة وثقافیة وتربویة

.                                             والسلبیة في مختلف جوانب حیاتنا الیومیة ةوالتي انعكست آثارها اإلیجابی     
  وبما أن ظاهرة العولمة أصبحت حتمیة تاریخیة تفرض نفسها على األمم و الشعوب       

خاصة منها السائرة في طریق النمو،فرض هذا الواقـع على هذه الدول أن تراجــع استراتیجیتها 
نجازاتها المرحلیة وتغییر وتطور نظمها المحلیة مع ما                        .  یتالءم مع النظام العالمي الجدید وإ

أن التغیرات الدولیة السریعة فرضت على هذه الشعوب إدخال إصالحات عمیقة          
.                       وجذریة في مختلف المیادین تماشیا مع ظاهرة العولمة ،بما  فیها النظام التربوي

عداد وال شك أن التعلیم مسؤول عن المشاركة في الجهود التنمویة و  تسریع معدالتها وإ
  .الخ...اإلطارات والكفاءات الالزمة لجمیع القطاعات االقتصادیة والسیاسیة و الثقافیة 

الجزائر خالل األلفیة الثالثة كبقیة الدول العربیة واإلسالمیة  هولعل ابرر ما تواجه    
ه التحدیات األخرى تحدیات العولمة سواء من داخل هذه المجتمعات ذاتها أو خارجها ،هذ

التي تسعى إلى محو هویتها و خصوصیتها الثقافیة و إسقاط الدول الوطنیة لیحل محلها 
.                                          نظام عالمي ودولي جدید تقوده ثورة االتصاالت واإلعالم

العالم لذلك فقد سعت الجزائر جاهدة إلى التكیف مع هذا التطور والتغییر الذي یـشهده 
ومحاولة إیجاد مكانة لها بین هذه األمم المتقدمة من خالل مواكبة ظاهرة العولمة وتغییر 

أنظمتها االقتصادیة ،السیاسیة،والتربویة خاصة من خالل  سیاسة اإلصالح التربوي الجدید 
الذي یشهده النظام التربوي بالجزائر في وقتنا الراهن،هذا النظام التربوي الذي یعكس 

ات األمة ویكرس اختیاراتها الثقافیة واالجتماعیة،ویسعى في حركیة دائمة إلى إیجاد طموح
الصیغ المالئمة لتنشئة األجیال تنشئة اجتماعیة، تجعل منهم مواطنین فاعلین قادرین على 

فحركیة النظام .    االضطالع بأدوارهم االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة على الوجه األكمل
د مصدرها في ضرورة التوفیق بین الثنائیة القائمة بین ضرورة الحفاظ على التراث التربوي تج

الثقافي الوطني والقیم الدینیة واالجتماعیة التي تمیز المجتمع الجزائري عبر مسیرته التاریخیة 



ب  

إلعداد  ، واستشراف المستقبل بمستلزماته العلمیة والتكنولوجـیة من جهة أخرى، من جهة
ادا یجعل منهم مواطنین غیورین على هویتهم وقادرین على رفع التحدیات األجیال إعد

  .المختلفة التي تفرضها العولمة
والمدرسة الجزائریة ال تشذ على هذه القاعـدة فهـي مطالبـة بتجدیـد مناهجهـا وبتغییـر طـرق     

  :عملها ونسق إدارتها خاصة وان 
ا وتحدید محتویاتها إلى عقود خلت وهـي البرامج المطبقة في مؤسساتنا یعود تصمیم أهدافه -

  .بذلك ال تواكب التقدم العلمي والمعرفي الذي أحدثته التقنیات الحدیثة في اإلعالم واالتصال
المجتمـــــع الجزائـــــري عـــــرف تغیـــــرات سیاســـــیة واجتماعیـــــة وثقافیـــــة عمیقـــــة غیـــــرت فلســـــفته  -

ـــي فـــي ظـــل الع ـــدم والرق ـــة االجتماعیـــة وفتحـــت أمامـــه طموحـــات مشـــروعة للتق ـــة االجتماعی دال
والمواطنــة المســؤولة، تكــون فیهــا روح المبــادرة والبحــث الــدائم عــن النجاعــة المحــرك األساســي 
للتغییر االجتماعي،فتغییر البرامج التعلیمیة وتحدیث محتویاتها أضـحت تفـرض نفسـها خاصـة 

اد الجیـد وان عولمة المبادالت تملي على المجتمعات تحدیات جدیدة لن ترفع       إال باإلعد
  )1(والتربیة الناجعة لألجیال 

نصــل إلــى أهمیــة مشــروع  اإلصــالح التربــوي انعكاســاته علــى األســرة  قوتلخیصــا لكــل مــا ســب
  .                                                  التربویة و التعلیمیة بصفة عامة 

:    الموسم الدراسيولقد بدأ في تنفیذ مشروع اإلصالح التربوي الحدیث انطالقا من 
م، وقد مس المرحلة االبتدائیة بتنصیب السنة أولى ابتدائي، كما مس مرحلة  2003/2004

التعلیم المتوسط بتنصیب السنة أولى متوسط،أما مرحلة التعلیم الثانوي فقد تم تنصیب السنة 
  .م 2005/2006:أولى ثانوي انطالقا من الموسم الدراسي

اإلصـالح التربوي ومدى تأثره و تأثیره بظاهرة العولمة فقد جاء ونظرا ألهمیة موضـوع    
  :اختیارنا لهذه الدراسة تحت عنوان

  :،والذي یحمل التساؤل الرئیسي التالياإلصالح التربوي بالجزائر في ظل العولمة  
مواكبة لإلصالحات االقتصادیة والسیاسیة  وهل أن تغییر النظام التربوي بالجزائر ه -

ة واالجتماعیة التي تعیشها البالد في الوقت الراهن،أم هو استجابة للمتطلبات والثقافی
  والمقتضیات التي فرضتها ظاهرة العولمة  ؟                                     

                                                
  .11ص،2003،الجزائر،منھاج اللغة العربیة الخاص بمرحلة التعلیم االبتدائي،طنیةوزارة التربیة الو  -  (1)

  



ج  

  : أما التساؤالت الفرعیة فتتمثل فیما یلي 
رف المشرفین على ما مدى مراعاة الواقع الثقافي واالجتماعي للمجتمع الجزائري من ط - 1 

هذه العملیة عند وضع هـذه اإلصالحات ؟                                                                               
ماهي العوامل المؤثرة على استجابة الفاعلین التربـویین لهذه اإلصالحات        وما   -2

  منها ؟ مموقفه
خالل األهداف    نمةعلى النظام التربوي بالجزائر مماهي انعكاسات ظاهرة العول -3

  والوسائل ؟ 
  :و قد تم تقسیم هذه الدراسة إلى ستة فصول هي كالتالي

  .المـقدمــة  -
ویشمل إشكالیة البحـث، أسـباب اختیـار البحـث، أهمیـة :وهو الفصل النظري :الفصل األول -

  .الدراسة،والدراسة السابقة  البحث،أهدافه،المدخل النظري المتبنى في البحث ،مفاهیم
ــ :الفصــل الثــاني - : ةالــذي یعــرف بظــاهرة العولمــة وانعكاســاتها االجتماعیــة والثقافیــة والتربوی

ویشـــــمل التعریــــــف بظـــــاهرة العولمــــــة، الجـــــذور التاریخیــــــة لنشـــــأة العولمــــــة ، عوامـــــل ظهــــــور 
  .ر العولمةالعولمة،أبعاد العولمة،خصائصها، دور العولمة ،أهدافها،ثم انعكاسات و أثا

ــــذي یعــــرف باإلصــــالح التربــــوي و التعلیمــــي، و یحتــــوي علــــى مفهــــوم  :الفصــــل الثالــــث - ال
اإلصــالح التربــوي ،أهمیتــه، شــروط اإلصــالح التربــوي، مراحلــه ، اتجاهاتــه، ومشــكالته آلیــات 
اإلصــالح التربــوي ، و بعــض نمــاذج اإلصــالح التربــوي فــي بعــض دول العــالم        و فــي 

  .یةبعض الدول العرب
العولمة والتربیة : و یعرف بالعالقة بین العولمة و التربیة والتعلیم، و یشمل  :الفصل الرابع -

العربیـة  تـأثیر العولمـة  ةوالتعلیم ، التعلـیم بـین المحافظـة والتجدیـد ، تـأثیر العولمـة علـى الثقافـ
العولمـة تربــوي ، علـى التربیـة والتعلـیم ،المعلـم العربـي وتحــدیات العولمـة  ،  مواجهـة تحـدیات 

  . ثم حتمیة التعاون والتكامل العربي لمواجهة العولمة 
  
  
:  و یعـــرف بالتجربـــة التعلیمیــة الجزائریـــة، ویتكـــون مـــن العناصـــر التالیـــة :الفصـــل الخـــامس -

ــــ ــــالجزائر مــــا قب ـــــم و مؤسســــاته ب ــــي عهــــد االســــتعمار  لالتعلی ــــیم بــــالجزائر ف االســــتعمار، التعل
  هـم تجـارب اإلصالح الــتربوي  أالجزائر عند االسـتقالل ،الفرنسي،الواقع التعلیمي ب



د  

و التعلیمي بالجزائر منذ االستقالل إلى یومنا هذا، وأخیرا اإلجراءات العملیة التي یـتم تطبیقهـا 
   .م 2000حالیا بعد إصالح سنة 

و الـــذي یتمثـــل فـــي الجانـــب المیـــداني ویشـــمل إجـــراءات الدراســـة  :الفصـــل الســـادس -
منهج الدراسة،تساؤالت الدراسة، الدراسة االستطالعیة ،مجاالت الدراسة :يالمیدانیة وه

، أدوات جمـــع البیانـــات ،عینـــة البحـــث ،تفریغ،وتحلیـــل وتفســــیر )مكاني،زماني،بشـــري(
  :البیانات، خالصة الدراسة، واخیرا 

 .التوصیـات واالقتراحـات -

 . الخــاتمــة  -
  .المالحـــق  -

 


