
  
  
  

  106

            
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  
  

  107

  
  :تمھیــد 

قیمــة إیجابیــة وعامــل تحــرر ورقــي، ولقــد ارتكــز الجهــد  التربیــةفتــئ الشــعب الجزائــري یعتبــر  مــا     
والتكـویني، حیـث تبـوأت التربیـة مكانـة بـارزة فـي سـلم االهتمامـات  التربـويالتنموي دائما على العمل 

أظهـــرت دراســـة النصـــوص التـــي رســـمت معـــالم المصـــیر الـــوطني المســـتقلة، ولقـــد  للجزائـــرالكبـــرى 
  .التي أولیت لتكوین اإلنسان وتطویر المجتمع القصوىاألهمیة 

  :المجال هذاومن أهم النتائج التي تحققت في  
  .جزأرة محتویات البرامج والوسائل والعاملین، و  التعلیم وتعریبه تعلیم -1
  .التكنولوجيو  التقنيالعلمي و  هز التوج،وبرو طاقات االستیعاب بصورة متواصلة توسیع -2

بتحـوالت المجتمــع األیدیولوجیــة  وســلبیاتــأثر النظـام التربــوي فــي كـل مراحــل تطـوره ، إیجابیــا  وقـد   
األساسیة ، التـي أسـهمت كلهـا فـي تحدیـد  هوباالختیاراتواالقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة والثقافیة 

  .معالم تاریخنا المعاصر
 الـذيمـا الـدور :تطور نظامنـا التربـوي ، طـرح بعـض التسـاؤالت منهـا  الراهنة المرحلةوتفرض      

؟ مــا هــو  اآلجــالوفــي أیــة   ینبغــي علــى النظــام التربــوي أن یؤدیــه ؟وألیــة أهــداف ؟وبــأي الوســائل ؟
  ؟المشروع التربوي الذي یعد النشء في بالدنا لمواجهة األلفیة الجدیدة 

 علـــىمحافظا دومــا ،تربــوي أن یكـــون جســرا بـــین الماضــي والحاضـــرمــن وظــائف النظـــام ال إن     
وظائفـه أیضـا  ومـناستمراریة الجهد وتنمیة العقل اللذین هما األساس في بنـاء األمـم والحضـارات ، 

ـــي تشـــكل فـــي مجملهـــا ثقافـــة   موالقـــی والملكـــاتلیف نســـیج مـــن الســـلوكیات والمواقـــف تـــأ  مجتمـــعالت
في عالم مـا یـزال فـي طـور  التنمیةالتي تسمح له بمواكبة وتیرة التأهیالت  وتطویردیمقراطي أصیل 

        .والسیاسیة والتكنولوجیةتشكل جدید ، یتسم بالمواجهات االقتصادیة والثقافیة 
 نظامنـــا التربـــوي  نســـائلولقـــد أصـــبح مـــن الواجـــب فـــي ضـــوء هـــذه االهتمامـــات الكبـــرى ، أن        

  ؟بغي اتخاذها لضمان الفعالیة القصوىالتنظیم والمتابعة التي ینماهي وسائل 
تجـــاوز االنشـــغاالت الظرفیـــة وبنـــاء أســـس لتحصـــیل تـــراكم الخبـــرة الضـــروري لكـــل تنمیـــة  ألن      

ولكــل تقــدم ال یتأتـــى إال باعتمــاد مســعى منهجــي یرتكــز علــى تحلیــل موضــوعي ومعطیــات  محكمــة
  . صحیحة
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  :           التعلیم و مؤسساتھ ما قبل االستعمار الفرنسي –أوال

ن مــرت  المرحلــةهــذه  وتمتــد مــن دخــول اإلســالم إلــى الجزائــر حتــى دخــول االســتعمار الفرنســي ، وإ
أنهــا  إال،بمؤسســاتها بمختلــف التطــورات وتـأثرت باألحــداث السیاســیة التــي مـرت بهــا المنطقــة التربیـة

مع احتیاجـات الشـعب  والمتفاعلةكانت دائما مصبوغة بصبغة واحدة وهي الثقافة العربیة اإلسالمیة 
  . و ظروف معیشیة 

الجزائـر  دخول اإلسالم إلـى الجزائـر انتشـار التعلیــم الـدیني و مؤسسـاته فـي ربـوع نتیجةلقد كانت  و
والعلمــاء      الفقهــاءلقــد رافــق  ،الكتابــة  وإلــى جانــب القــراءة ،ذلــك لتعلــیم األهــالي مبــادئ دیــنهم و

ــدین هــو أســاس  العتبــارلالفــاتحین  جیوشــي والكتاتیــب     وهكــذا انتشــرت المســاجد  ،هــذا الفــتح ال
مـا  وهـو ،مؤسسـاته بـالجزائرو فكانت تلك بدایـة التعلـیم اإلسـالمي  ،و إلقاء الدروس الصلواتإلقامة 
وزارت  هنـــاكلــم تكــن و ،فــي القــرون الالحقــة  والعلمیـــةنتشــار كثیــر مــن المراكــز الثقافیــة إ إلــىأدى 

 إلنشــاءمســؤولیة جماعیــة  یتعــاون الكــل   فــالتعلیممــن الــزمن  مختصــة بــالتعلیم خــالل هــذه المرحلــة 
 التربیـةسـاعدت علـى نشـر  التـيأهم المؤسسات   ومن ،المساجد والكتاتیب ووفق األموال لخدماتها 

ـــر هـــذه الحقبـــة مـــن الـــزمن  یمكـــن   ـــیم فـــي الجزائ ـــا و       المســـاجد : ذكـــروالتعل والكتاتیـــب والزوای
 بالنســبةهــذه الحبقــة مــن الــزمن جامعــة فــي الجزائــر كمــا هــو الحــال ولــم تتكــون خــالل كــل ،الــروابط 

الكبیـر بالعاصـمة  الجـامعلقـد كـان  ،الزیتونة والقرویین بتـونس والمغـرب علـى التـوالي،لألزهر بمصر
 األسـاتذةانتشـار بعـض و  الدراسـیة بـه الحلقـات كثـرةو  الضـخمة أوقافـهالجزائریـة بمركـزه  نـواة للجامعـة

   )1(درجة الجامعة بالنوع المتفق علیه إال أنه لم یصل إلى
نمـا كـان بخـتم بإجـازة شـفویةو  ،بشـهادات يفي هذه الحقبة من الزمن ینتهـ التعلیمیكن  ولم عنـد  مـن إ

  .ر صریح عن رضاه بتحصیله یو تعب األستاذ
باسـتثناء بعـض األئمـة القـائمین علـى  ،المجتمـع أفـرادفـي ذلـك الوقـت علـى عـاتق   الثقافـةكانت  لقد

لهـم معاشـات مـن أوقـاف هـذه المسـاجد أمـا فـي حالــة  تصـرفوالـذي كانـت ،المسـاجد الكبیـرة  بعـض
عـدم وجـود  حالـةفـي  وذلـك ،المحلیة تبحث عن فقیه  الجماعةفإن  ،عدم وجود أوقاف خاصة لذلك

ـــل اإلقامـــة وســـطهم  ـــغ معـــین مقاب ـــى مبل ـــاهم معـــه عل ـــة ، وتتف ـــي القری ـــك ،فقیـــه ف ـــي  وذل إلمـــامتهم ف
حیــث یــزوج ویطلــق  ،الدینیــةاء الــدروس فهــو مرجــع لهــم فــي كــل مــا یتعلــق بــاألمور الصــلوات و إلقــ

                                                
  . 27 -25 - 24، ص 1993الجامعیة ، ،المطبوعات متطلباتھا و التربیةبوفلجة غیاث ،  -) 1( 
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ي حاجة المـواطنین البسـیطة بیل التنظیمإلى جانب مهمته التعلیمیة لألطفال كان هذا  ،ویصلح البینة
 الفالحـــینكـــان هنـــاك نـــوع مـــن التناســـب بـــین إمكانیـــات  حیـــثوخاصـــة فـــي األریـــاف  ،مـــن الفقهـــاء
التنظیم  هذابناء الكتاب أو المسجد الصغیر كما أن و ن بإمكانها دفع نفقات الفقیه التي كاالبسیطة و 

  .) 1(كان كافیا لمدهم بمتكونین جدد في میدان حاجتهم 
  : والتعلیم في عھد االستعمار الفرنسي  التربیة -انیاث

   العربیــــة اللغـــةأن  إلـــى،العســـكریة الفرنســـیة  التقـــاریرالفرنســـي تشـــیر بعــــض  االحـــتالل  بدایـــة فـــي
نو  ،على كامل امتداد ارض الوطن وثقافتها كانت كثیرة االنتشار كـانوا یحسـنون القـراءة  الجزائریین إ

فـي سـنة ) Valze(ذلك ما الحظه الجنـرال فـاالزي  ، اثنتان  مدرستانوكان في كل قریة  ، والكتابة
بحیـث اعتبـروا أن  ئـر الجزا فـي  الفرنسـيو هي وضعیة لـم یـرتح إلیهـا غـالة االسـتعمار  ، م1834
ســـط بكلهـــا عوامــل تحـــول دون  ،و تقالیـــدهم ودیــانتهمثقافـــة ودیانـــة و تقالیــد مغـــایرة لثقـــافتهم   وجــود

زالتهـا مـن أمـامهم       عملوا كل ما في وسعهم إلضـعافها  ثمومن  ،نفوذهم على البالد والعباد  ،وإ
مشــكلة المدرســة الفرنســیة فــي  ذهوهــالجزائــري فــي المجتمــع الفرنســي كلیــة  الشــعبتمهیــد اإلدمــاج  

  )2(.الجزائر

 منتشـراإال أنـه ،مزدهـرا ازدهـارا كبیـرا فـي السـنوات التـي سـبقت االحـتالل الفرنسـي التعلـیملم یكـن  إذا
التعلیمیة للتفقه  المؤسساتكانت هناك أعداد كبیرة من الجزائریین یترددون على  ،في القرى والمدن 

لهــذا فحتــى فــي ظــل الســلطة الضــعیفة  اجتماعیــةالتعلــیم مســؤولیة  لقــد كــان ،فــي أمــور الــدین والــدنیا
بنــاء  فـيقــد تمثلـت هـذه المهمــة  و،ه مهمتـه تـتأدی فــي سـتمرإفـإن الشـعب قــد ،التـي لـم تشــجع التعلیم

یجـــاد و  المســـاجد األوقـــاف لخدمـــة هـــذه  قـــفأو و  ،القـــائمین علیهـــا ودفـــع أجـــورهم  األفـــرادالكتاتیـــب وإ
  .ذلك الزوایا  بما في مساعدتهاالمؤسسات و 

هـم الـذین  ألنهم ،و تشریدهم  لعلمائهااالستعمار الفرنسي في الجزائر مطاردته   له عمدأول ما  إن
 رونفاستشـــهدا كثیـــر مـــن العلمـــاء و هـــاجر آخـــ،یحرضـــون األهـــالي علـــى محاربـــة الصـــلیبین الغـــزاة 

ائـــر هـــي مطـــاردة ضــربة وجهـــت للتعلـــیم فــي الجز  أكبـــرإال أن ،هــدمت كثیـــر مـــن الكتاتیــب والزوایـــاو 
  ) 3(. األوقافاألمالك الدینیة و 

                                                
  . 28– 27ص ، سابق مرجع،بوفلجة غیاث  -) 1( 
ر المعاصرة  ودراسات أبحاثھالل ،  عمار - )2(  اریخ الجزائ ي ت ة، ،سلسلة ) 1962-1830( ف وم المعرف ة عل  كتب اجتماعی

  .  108متعددة التخصصات ،دیوان المطبوعات الجماعیة ،الجزائر ،ص  جامعة
  
  . 108ص  السابق،،المرجع   غیاث بوفلجة -)3(
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علــى تنظــیم التعلــیم  الفرنســیة اإلدارة ،فكــرت أخیــرا  الجزائــر احــتاللعشــرین ســنة مضــت علــى  بعـد 
ــذلك أنشــئت فــي بعــض ،الفرنســي لألهــالي الجزائــریین  الجزائریــة مــا عــرف بالمــدارس  المــدنوتبعــا ل

یتـــداول علیهـــا معلمـــان  كـــانللتعلـــیم   واحـــدن قســـم وقـــد تكونـــت هـــذه المـــدارس مـــ،العربیـــة الفرنســـیة 
 الفرنســـيلـــك فتـــرة بالنســـبة للتعلـــیم حولعـــل أ ،جزائـــري طبعـــا و األخـــر فرنســـي وللعربیـــة وهـــ أحـــدهما

نالحـظ  األخیـرةبحیـث خـالل السـنة )  م1880 – 1870( هي التي تقع مـا بـین سـنتین الرسمي هذا
معـه عـدد التالمیـذ  وكذلك،مدرسة 16سة إلى مدر  38تقلصا ملحوظا لعدد المدارس الذي هبط إلى 

مهمــا یكــن فـــال بــدا أن نالحــظ خصوصــیة التعلـــیم و ، تلمیــذا 3172إلـــى  13000الــذي ضــبط مــن 
والتجـار األكـابر  ،اإلقطـاعیین" الباشاغوات "الذي وجد أساسا لتعلیم أبناء طبقة معینة القیاد الفرنسي

و عـدا ذلـك فـالتعلیم الفرنسـي فـي الجزائـر لـم  معهـا،) 1(المتعـاملین و  ةوالموظفین في اإلدارة الفرنسـی،
ـــیم  یمـــس  حتـــى  الفرنســـيالطبقـــات الشـــعبیة إال نـــادرا،و فـــي حـــاالت خاصـــة و لـــئن كـــان حقـــا التعل

قــد  ،فإنــه فــي مرحلــة أخــرى غیــر هــذه ،بــرفض األهــالي لــه اصــطدمقــد  ،العشــرینات مــن هــذا القــرن
الجزائـر الـذي جعـل مـن المدرسـة الفرنسـیة فـي وهو الشيء  ،األهالي لتعلیماصطدم برفض الكولون 

بـــل اقتصـــرا تأثیرهـــا علـــى فئـــة معینـــة مـــن األهـــالي  ،یـــر شـــعبیةغمدرســـة  االســـتعماريالعهـــد  لخـــال
قـد  االسـتعماریةالسیاسـة التعلیمیـة  أنعموما فإن الشيء الذي ال یختلف فیه اثنان هـو و ، الجزائریین

بنســبة  إالهــذه األخیــرة أن تلقــن لغــة المســتعمر  بحیــث لــم تســتطیع ،فــي الجزائــر فشــال ذریعــا فشــلت
فــي اللغــة  فعــالیتحكمــون % 8ســنة مــنهم  132وذلــك فــي مــدة  ،بالنســبة األهــالي الجزائــریین% 15

أو  ،الســكان اإلجمــالي للــبالد بعــددوهــي نســبة ضـعیفة إذا قارناهــا  ،كتابــةالفرنسـیة ویتقنونهــا كالمــا و 
تـذكر بعـض  م،1962الجزائر  وفي نفس التـاریخ أي  سیطرت فرنسا خاللها على التيبطول المدة 
فــي  یتحكمــونكــانوا  تعلمــوا فــي مــدارس جمعیــة العلمــاء الــذین مــن الجزائــریین% 4أن  اإلحصــاءات

مـن نشـاطهم التعلیمـي  سـنة 30خـالل  و معنـى ذلـك أن العلمـاء ،للغة العربیـة الفصـحى و یتقنونهـاا
  )2(.سنة  132فرنسا خالل  حققتهاالتي  علیما نصف النتیجة في میدان التوالثقافي قد حققو 

بتكالیف بخسة  وأوجدت السلطات االستعماریة الفرنسیة على امتداد أرض الوطن  اإلطارهذا  وفي
مدرسـة (( بهـا وفـي  المنوطـةاسمها یدل علـى المهمـة البیداغوجیـة و ))  بمدرسة القربى (( ما عرف 

 مــن فیهـاین ممـرنین للعمـل علـى تعــ االحـتاللإدارة  هــذه عمـدت )) مـدارس القرابـة ((  أو)) القربـى 
                                                

  .117. 113. 111 ص،ص ص  السابق ھالل ، المرجع عمار-) 1(
  
  . 118ص سابق ،ال رجعالمنفس   )2( 
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 ،اسـمها سـوىالفرنسـیة  مـن أغلـبهم لـم یكـن یعـرفو ،تعلـیم و تثقیـف  إلـىاألهالي هم أنفسـهم بحاجـة 
و نؤكد هنـا أنـه ،الیوم  الجزائریةوهو شأن المدرسة  ،له أي مستوى یؤهله للتعلیم بهذه اللغة لم یكنو 

صـارمة فمـا هـو  إجـراءاتنظـرة جدیـدة و بعمـق وذلـك باتجـاه  العـویص المشـكلینظـر فـي  لـم طالمـا
  عهد جول فیري ؟ق بین المدرسة الجزائریة الیوم و الفر 

الجزائر إن وجد فإنه قد وجد إلعطاء تعلیم جـاد  فيالفرنسي  لالستعمارفالنظام التربوي  یكنومهما 
ــاء المســتوطنین  ــم فالمدرســة الفرنســیة كانــ، األوربیــینونــاجح ألبن ت موجــودة فعــال فــي فرنســا ومــن ث

هـو مـا عـرف عنـدهم  سیین في كـل مـن فرنسـا و الجزائـر و هي مخصصة للفرنو  الجزائروفروعها في 
و برامجــه  أغراضــهو  فهــو خــاص بالرعایــا)) ب(( أي  الثــانيأمــا التعلــیم )) أ ((األول أي  بــالتعلیم

  )1(. لیست كأغراض و برامج التعلیم األول

  : یة العامة للتعلیم في الجزائر قبل االستقالل في المعطیات التالیة الوضع تلخیصیمكن  وعموما
  بتعبیـروطبیعة التعلیم المقدم للـنشء الجزائـري ظلـت تابعـة لحاجـة المسـتعمر أساسـا أو  كمیة إن-1

   .المال رأسيو تراكم   لحاجاتعبد اللطیف بن آشنهو  الدكتور
محـددة تنتمـي إلـى  اجتماعیـةتمثل في فئـات  قد 1930االجتماعي للتعلیم منذ سنة  المضمونإن -2

  . والباشواتالقادة و األغوات والتجار و  أبناء المالك العقاریین
تطـور قد لعبت دورا في ،الجزائریة والموجهة إلحداث تفاوت بینها المناطقسیاسة التفرقة من  إن-3

  . الجزائریینسكان من میزت مناطق معینة بقصد تقسیم ال بحیث 1892منذ سنة  بالجزائر مالتعلی
  : من الجزائریین قد تطور على النحو التالي  للسكانمعدل االنتساب  إن-4
  . % 3.8 سوىال یشكل  كان 1908 سنة في 

  . % 4.5 سوىال یشكل  كان 1920سنة  وفي
  )2(. % 6سوى  یشكلال  كان 1930سنة  في و 
  .دة عن المدرسة الفرنسیة قد ظلت بعی الجزائریینمعنى هذا أن الغالبیة العظمى من و 

  كانوا بعیدا عن المدرسة  الذین همأطفال الفالحین الفقراء الذین ال یملكون أرضا أنأیضا  یالحظ

                                                
  .107– 106ص  ،صھالل ،مرجع سابق   عمار -)1( 
  
عامي  بین و الرأسمالیة في الجزائر ةـمحـاولة الدراسة حدود التنمی –التخلف في الجزائـر  تكویـن ،بن أشنھو  اللطیف  - ) 2( 

  . 133، ص  1979الوطنیة للنشر و التوزیع ،  ،الشركة ) 1962 -3018( 
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بســـبب الرغبـــة فـــي تـــأمین االســـتقرار  كـــان 1945إلـــى المدرســـة فـــي ســـنة  المنتســـبینزیـــادة عـــدد  إن
  .من قبل الحكومة الفرنسیة  السیاسي

  .طن األم هي االتجاه العام للتعلیم ،حیث یالحظ أن ارتفاع المال في الو  رأسحاجات  إن
  .التعلیم  منقد كانت مستبعدة تماما  فئة أوالد الفقراء – أ 

وقد تلخص الهدف من تعلیمها في تكوین قوة عمل ،الحضریة و الریفیة  الوسیطةفئة الشرائح  – ب
  . و بصفة خاصة في الوطن األم  المالفي رأس 

 داخــلقــد ســمح لهــا بمتابعــة ســیرها و  ،المســیطرة  ســواء منهــا الجزائریــة أو الفرنســیة األقســامفئــة  -ج
  .العالمیة التربوي عبر الدراسات الثانویة و النظام 

 كانــت مــثال 1953ففــي عــام  ،العــالي كــاد أن یكــون قاصــرا علــى األوروبیــین فقــط التقنــيالتعلــیم  أن
التقنیـــة و ( الثــــالث ةـوالمـــدارس الوطنیـــ ،بیـــینكلهـــم أور  طالبـــا 120المدرســـة الوطنیـــة للزراعـــة تضـــم 

  . الجزائریینمن  فقط 9منهم  طالبا 355 تضم) التجاریة و الصناعیة 
و  المجتمـع فـياالقتصادیة واالجتماعیة   والسلطةد الجزائریین من مراكز الریادة اعبعلى است ترتب 

 جزائریـا طالبا 179هناك  كان 1954في عام : توجههم للدارسات التي تؤدي إلى المهن الحرة فمثال 
 133في الطـب و  66واآلداب  في 165في جامعة الجزائر مسجلین في الحقوق و 528من أصل 
التعلــیم فـي تلــك الفتـرة كــان  أنوأخیـرا فــإن هـذه المعطیــات تصـل بنــا إلـى حقیقــة مؤداهـا  ،فـي العلــوم

یة مـع مـا یعینـه هـذا مـن دالالت اسـتعمار  إرادةیخضع أساسا المقتضیات التنمیة الرأسمالیة في ظـل 
     )1( من التعلیم النوعالمضمون التربوي لهذا  ىیمكن أن تنسحب عل

ــیم  الفتــرةهــذه  ففــي كانــت المدرســة الفرنســیة تتطــور نحــو اســتكمال صــبغتها االندماجیــة بإلغــاء التعل
 الحـر يربـالعفانبثقـت حركـة التعلـیم  ،تعویضـه بتعلـیم فرنسـي محـضلخـاص بـالجزائریین و ا الفرنسي

و الشـعب      ةالجزائریـ للمدرسـةكرافد من روافد حركة التحریر الـوطني وأخـذت ترسـم وجهـا جدیـدا 
یمانه باهللا و  العدو بجمیع الوسائل مبررا شجاعته وبسالته یهاجم   )2(  .ونضاله ووعیهإ
  :الجزائر عند االستقالل  فيالواقع التربوي  -ثالثا

                                                
 التعلیم   مدخل سوسیولوجي) 1980 – 1962( في الجزائر  الرسمياالجتماعیة و نظام التعلیم  التنمیةزاید ،  مصطفى  -) 1(

  .الجامعیة  المطبوعات ،دیوان المجتمعات السائرة في طریق النمو فيالجدید لدراسة التعلیم والتنمیة 
  
ون   1993،للنشر  موفم ، الجزائر قبل و بعد االستقالل في  التعلیم،زرھوني  الطاھر -) 2( ة للفن ةطبع المؤسسة الوطنی  المطبعی

  .  35ص ، 1993إلیداع القانوني السداسي الثاني ، 1994الجزائر  ،وحدة الغایة ،
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التربــوي فــي  االجتمــاعيســة الجزائریــة ، دون التعــرف علــى الواقــع یمكــن فهــم الواقــع الحــالي للمدر  ال
كانـت التربیـة موجهـة بالدرجـة األولـى إلـى  حیـثجزائر غداة االستقالل ، مـن جهـل وفقـر وحرمـان ال

في التعلـیم  محصوراالمتعاملین معهم ، أما انتشار التعلیم بین الجزائریین فبقي الفرنسیین و  المعمرین
ــماالبتــدائي و  المدرســة  فــيكانــت األهــداف التربویــة نفســها التــي كانــت و  ال دیمقراطیــاشــامال و  یكــن ل

كــــان الواقــــع  قــــدو  ضــــاریة وطموحــــات المجتمــــع الجزائــــري الفرنســــیة غیــــر مناســــبة للخصــــائص الح
  :التربوي یتمیز بعدة مظاهر یمكن حصرها فیما یلي االجتماعي و 

ـــد  رسدانخفـــاض مســـتوى التمـــ -1 ـــریینعن ـــد كـــان :  الجزائ ـــان لق ـــر إب ـــي الجزائ الجهـــل منتشـــرا ف
فعل تمثل في التوسع التربوي رغبة في تجسید طموحات الثـورة  رداالستعمار الفرنسي مما أدى إلى 

  . والقرى  روالمد اشالمحرومة في أریاف  الطبقاتالجزائریة وخاصة بین 
ــى إطــارات -2 ــد اســتقاللها و  ناالســتعمار مــخــرج :  حاجــة الجزائــر إل االقتصــاد  بقــيالجزائــر عن

یـرة إلـى إطـارات الحاجـة كب كانـتاإلداریة دون إطارات كفأة ، لهذا الجزائري والمصالح االجتماعیة و 
  .سد هذا الفراغ  الجزائریةكان على المدرسة في كل التخصصات والمستویات ، و 

مـــن  ســـنواتحیـــث بقـــي مســـتوى الوطنیـــة مرتفعـــا ، بعـــد أكثـــر مـــن ســـبع :  تـــوفر قیـــادة وطنیـــة -3
بومــدین   هــواريخاصــة فــي عهــد الــرئیس ت هیاكــل التعلــیم بعــد االســتقالل و قــد انتشــر ات و التضــحی

كــان ذلــك غیــر  حیــثاألصــعدة ، كانــة الجزائــر علــى كــل المســتویات و الــذي كــان یطمــح فــي رفــع م
ــیم ، و تــوفیر احتیاجاتــه مــن  اإلطــارات ، بمــا فــي ذلــك و  الهیاكــلممكــن دون إعطــاء دفــع قــوي للتعل

  .لفنیین من بعض الدول العربیة واألوربیة ا المتعاونینجلب 
ــة -4 ــات المادی ــلقــد ســاعدت :  تــوفر اإلمكانی ــدول مــن لمــدا خی                منشــر التعلــیالمحروقــات علــى  ال
  .توسیعه و 
التربیـة  ونالـت ،توسـیعهاكلها عوامل ساعدت إلى حد بعید علـى الـدفع القـوي للمدرسـة الجزائریـة و و 

  : سد من االهتمام،وقد أدى ذلك إلى عدة مظاهر ألصة اح ةالجزائر المستقلفي 
عملیــة  خــاللقامــت الســلطات السیاســیة بإعطــاء دفــع قــوي إلــى التعلــیم مــن :  المــدارس انتشــار - أ

مــن  المــدارسواسـعة للبنــاء فانتشـرت المــدارس فـي القــرى ، حیـث عمــل المسـؤولون علــى تقریـب 
  .التجمعات السكنیة النائیة 
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 و       الجزائریـةظهـر مصـطلح دیمقراطیـة التعلـیم فـي قـاموس المدرسـة :  دیمقراطیة التعلـیم -ب
لتوضــیح حقهــم فــي  الطلبــةالتالمیــذ و  لهاســتعمإ و ووســائل اإلعــالم  السیاســیةتناولتــه بإســهاب الســلطة 

   )1(. الدراسة
   ):1969- 1962( في الجزائر غداة االستقـالل    التعليم تنظيم  - 1 

مرحلـة التعلـیم  ول مقسما إلى مرحلتین و هما مرحلة التعلیم االبتدائي كان التعلیم غداة االستقال لقد
ــیم المتوســط العــام ، وهــو ما ــم فــي  أولفــي و  ،صــار یعــرف مــن بعــد بمرحلــة التعل دخــول مدرســي ت

 العربیةالجزائر المستقلة اتخذت وزارة التربیة آنذاك قرارا یقضي بإدخال اللغة  في 1962أكتوبر سنة 
للعربیـة  معلما 3.452االبتدائیة بنسبة سبع ساعات في األسبوع و قد تم توظیف  في جمیع المدارس

 أحدثــهقصــد ســد الفــراغ المــدهش الــذي  نالممــر نیــیاألجنبیــة مــنهم عــدد كبیــر مــن  للغــة 16.450و،
جزائــري  معلــم 425فرنســي غـادروا بالدنــا بصـفة جماعیــة زیــادة علـى  معلــم 10.000عمـدا أكثــر مـن 

 علمـــینموأســندت لهــؤالء ال       خـــرىأعـــن التعلــیم لیلتحقــوا بقطاعــات  طعــواانق 2600مــن مجمــوع 
التــدریس بعــد أن تــدربوا فــي ورشــات صــیفیة ، و فــي انتظــار وضــع إصــالح شــامل  مهمــةالمبتــدئین 

 و 1962طرائقه ، أجریت علـى التعلـیم تحـویرات مختلفـة منـذ سـنة و التعلیم ومضامینه  بنایاتیتناول 
   ) 2(: التي اتخذت نذكر من إجراءات الفوریة 

ـــــي بـــــالد اســـــتعادت ســـــیادتها و  اإلطـــــار ـــــري الـــــذي وضـــــع فیـــــه التعلـــــیم ف                حریتهـــــاالـــــوطني الجزائ
التـــــــاریخ و  التربیــــــة الدینیــــــة واألخالقیــــــة والمدنیــــــةالوطنیـــــــة و  للغــــــةاســــــتقاللها وأعــــــادت االعتبــــــار و 

ــــدت ،والجغرافیا ــــة وطنیــــة عق ــــم شــــكلت لجن ــــي ولاأل اجتماعهــــاوغیرهــــا ث  حــــددت )1962-12-15(ف
و دیمقراطیـة التعلـیم والتكـوین  والجـزارةتلـك تمثلـت فـي التعریـب ، للتعلـیماالختیـارات الوطنیـة الكبـرى 

  . التكنولوجـيالعلمي و 
 لتنظـــیمحملـــة كبیـــرة  م1964-1963شـــهد الـــدخول المدرســـي الثـــاني بعـــد االســـتقالل أي ســـنة  لقـــد

     االبتدائیــــة  المــــدارسالمتخــــذة بهــــذا الشــــأن علــــى جمیــــع  تــــدریس اللغــــة العربیــــة وتعمــــیم اإلجــــراءات
 15تعریبــا كـامال بتوقیــت  االبتدائیـةوهكـذا تقــرر تعریـب السـنة األولــى ،وتـدعیمها بتعلیمـات تطبیقیــة 

المبرمجـــة وكـــان توقیـــت الســـنوات األخـــرى  المـــوادیـــتعلم التالمیـــذ بالعربیـــة كـــل  ،ســـاعة فـــي األســـبوع
للغــة الوطنیــة ، قــد اســتلزمت هــذه اإلجــراءات  ســاعاتمنهــا عشــر ســاعة أســبوعیة  30یحتــوي علــى 

ألن اللغـة العربیـة كانـت غریبـة فـي وطنهـا فـي  المعلمـینمجهودات ضخمة لتوفیر العدد الكافي مـن 
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ســـاعات فـــي  03حیــث أنهـــا لـــم تــدرس كلغـــة أجنبیـــة لمــدة  بـــالهجرعهــد االســـتعمار ومحكــوم علیـــه 
سم األحیـاء العربیـة كمـا إودة بأحیاء كان یطلق علیها آنذاك العدد موج قلیلةاألسبوع إال في مدارس 

وحتـى  السادسةفي تطبیق مبدأ دیمقراطیة التعلیم بفتح أبواب المؤسسات لكل من كان في سن  شرع
مــن التعلــیم  األولــىللــذین ســبق أن حرمــوا مــن حقهــم فــي التســجیل ، حیــث كــان التالمیــذ فــي الســنة 

االسـتقالل لیلتحقـوا بالمدرسـة  قبـلالعاشرة إذ لم تعـط لهـم الفرصـة  االبتدائي وهم في سن التاسعة أو
  .في الوقت المناسب  

تعریبـا كـامال تـدرس  االبتدائیـةتـم تطبیـق القـرار القاضـي بتعریـب السـنة الثانیـة  م1967في أكتوبر و 
لتالمیذ ساعة في األسبوع و قد ارتفع عدد ا 20كل المواد المبرمجة باللغة العربیة وحدها و بتوقیت 

منهم  33.113إلى  المعلمینوعدد ) إناثا  543.77و ذكورا 918.000: منهم (  1.461.776إلى 
أجنبــي  5.806و         ريئــجزا 27.307بالفرنســیة مــوزعین إلــى  16.066بالعربیــة و  17.047
بتـداء مـن اا في السنة الثالثة االبتدائیـة و أم ،المجموع في التعلیم االبتدائي  من % 15.34أي نسبة 

فتقــرر تــدریس مــادة الحســاب لمــدة خمــس ســاعات فــي األســبوع  م1969-1968الدراســي  الموســم
اخـتالال ي أحـدث ضـجة فـي األوسـاط المعنیـة و الشـيء الـذ، بالعربیةساعة وأربعین دقیقة و  بالفرنسیة

مــن  ءالحســاب بالعربیــة وحــدها ابتــدا سوتقــرر تــدریاإلجــراء فاشــال  ا،فــاعتبر هــذاألقســام  فــي اتربویــ
 1969أمر یمكن تمییز هـذه المرحلـة األولـى التـي اسـتمرت إلـى سـنة  منمهما یكن السنة الموالیة و 

اهتمــت بتــدعیمها فــي المرحلــة و   للغــة العربیــة مكانتهــا فــي النظــام التعلیمــي نهائیــابكونهــا اســترجعت 
  .االبتدائیة

جعت نهائیــا للغــة العربیــة بكونهــا اســتر  1969إلــى ســنة  اســتمرتهــذه المرحلــة األولــى التــي  تتمیــز 
حیث أصبحت لغة التعلیم فـي ،اهتمت بتدعیمها في المرحلة االبتدائیة و  التعلیميمكانتها في النظام 

الموروثــة وتركــت الكتــب المســتعملة فــي عهــد  التعلیمیــةغیــرت بصــفة جذریــة البــرامج و  ،المــوادكــل 
ـــذي حـــث علـــى  ، األمـــراالســـتعمار ـــر وضـــعال ـــب الجزائ مـــن عـــدد أكب ـــة تتماشـــى واختیاراتنـــا الكت ری

   )1(. البالدالعلمي وحقائق و الدیمقراطي  طابعهاألساسیة من تعمیم التعلیم وتعریبه و 
ــ منحتهــاات التنمیــة بالمنظومــة التربویــة و اهتمــت الدولــة الجزائریــة الفتیــة عنــد وضــع مخططــو   ة مكان

التنمیـة فـي الجزائـر  طـاتمخطتتجلى مكانة المنظومة التربویة في خاصة في مشاریعها التنمویة ، و 
  :  یليفیما 
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الدولــــة الجزائریــــة عهــــدا أول مخطــــط بــــدأت بــــه هــــو ): 1969-1967( المخطــــط الثالثــــي األول  -
المیزانیـة  مـن % 13والتعلـیم فـي هـذا المخطـط مـا یقـارب  التربیـةلقد كانت حصة قطـاع للتخطیط و 

  )1(. د . م  1.19العامة للدول أي قیمته 
  )1969-1967(میزانیة قطاع التربیة في السنوات الثالث  بین قارنی:   )1( رقم الجدول

ــــوات ــــ  1969 1968 1968 1967 :  السنـ

 09.16 05.309 02.035 01.821 )ج. د. م(  الدولة میزانیة

 01.19 0.78 0.17 0.24 ) ج.د.م(التربیة قطاع میزانیة

ـــة  %12.99 %14.69 %08.35 %13.8  %  النسبــ
  .من األنترنات ، موقع وزارة التربیة الوطنیة :  المصدر            

  :  یليفي المخطط الثالثي نذكر ما  التربویةمنجزات المنظومة  همأ
فــي جمیــع المــواد ابتــداء مــن االبتدائیــة تعریبــا كــامال و  الثانیــةالقــرار القاضــي بتعریــب الســنة  تطبیــق

بتدائیة بصفة جزئیة ابتداء من الموسـم الدراسـي تعریب الثالثة ا)  م1969-1967(الموسم الدراسي 
تعریب جزئي للسنة الرابعـة ابتدائیـة و  ،كاملالسنوات األولى الثالث بشكل  تعریب )1968-1969(

فـإن المرحلـة األولـى للتعریـب التـي اسـتمرت إلـى  عموماو )1970-1969(لسنة الدراسیة ا ابتداء من
  :  یليالمتوسط كما البتدائي و ا التعلیمیینفیمكن تلخیصها في م  1970سنة 

فیهمــا أي لغــة  تــدرسالثانیــة معــربتین تعریبــا كــامال ال الســنة األولــى و  كانــت : االبتدائیــة المرحلــة 
لمـواد العلمیــة اباللغـة العربیـة و  األدبیــةكانـت تـدرس فـي الســنة الثالثـة إلـى السادسـة المـواد أجنبیـة ، و 

سـبوع  أمـا فـي السـنتین ساعة فـي األ 15و 10ما بین  ربیةبالعیتراوح توقیت المواد باللغة الفرنسیة و 
سـاعات لتــدریس المــواد باللغــة  10ســاعة بالفرنســیة و20موزعـا إلــى  التوقیــتالثامنــة فكــان السـابعة و 
   ) 2(.العربیة 
ــیم التكمیلــي أي المتوســط یستحســن أن نعطــي عنــه و  : المتوســطة المرحلــة لكــي نقــیس تطــور التعل
تــدرس  الجغرافیــاكانــت المــواد األدبیــة باســتثناء ، ألولــى إلــى الرابعــة متوســطمــن الســنة ا وجیــزةلمحــة 

 10و8مــا بـــین  یتـــراوح بالعربیــةكـــان توقیــت المــواد المدرســـة والمــواد العلمیـــة بالفرنســیة ، و  بالعربیــة
إلــى أقســام عدیــدة معربــة  باإلضــافةمتوســطة معربــة ،  15كانــت توجــد نحــو ســاعات فــي األســبوع و 
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هـي تسـمیة أطلقـت علـى المؤسسـات التـي تـدرس و  االنتقالیـة أو"  المزدوجـة" ات أیضـا فـي المتوسـط
   .األجنبیةفیها أغلبیة المواد باللغة 

ـــــوبر و  ـــــغ فـــــي أكت ـــــه بل ـــــذ فإن ـــــذ المســـــجلین  م1970أمـــــا عـــــدد التالمی ـــــذا  1.851.416مـــــن التالمی تلمی
  : وسط كمایليالمت للتعلیموكان توزیع المنتمین ، ذكورا 1.150.492إناثا و 700.924:منهم

ـــــــــــــیم ـــــــــــــیم المـــــــــــــزدوج  24.10: المعـــــــــــــرب التعل ـــــــــــــي 85.450: ، التعل ـــــــــــــیم التقن  و32.29: ، التعل
  )1(.8.511:الزراعي

  ): 1980-1970( إصـــــالح التعـــليـــــم  -2
 وهـــو التنمیـــةهـــذه المرحلـــة باألعمـــال التحضـــیریة لإلصـــالح التربـــوي فـــي إطـــار مخططـــات  تمیـــزت

ستراتیجیات التدریس لالهیاكإصالح شامل في مجاالت    .ومضامین البرامج وطرائق وإ
 المتـزامن) 1973(إعـداد مشـاریع إصـالحیة كمشـروع ) 1980إلـى1970(الفترة الممتدة من  وعرفت

ـــاعي األول و  ـــة المخطـــط الربـــاعي الثاني،ومشـــروع ونهایـــة المخطـــط الرب ـــةبدای ـــیم  وثیق إصـــالح التعل
تعد األمریة المذكورة أهم و 1976 افریل 16یه التي صدرت ، بعد تعدیلها في شكل أمر  م1974سنة

العمــل مســتمر بهــا حتــى یومنــا  یــزالالتـي ال یخــص إصــالح المنظومــة التربویــة ، و إصــالحي  إنجـاز
و توحیـد  األساسـیةتشتمل األمریة على تنظیم التربیة والتكوین الذي نص على إنشاء المدرسة و هذا 

جبار یته و التعلیم األساسي و  تنظـیم التعلـیم الثـانوي المتخصـص و  فكرةوظهور  الثانويتنظیم التعلیم إ
التعلیمیـة ، تكـوین المسـتخدمین  إعـداد البـرامج والوسـائللتحضـیریة ، تنظـیم البحـث التربـوي التربیـة ا

  )2(الخدمات االجتماعیة اإلدارة المدرسیة  التربوي ، التوجیه المدرسي  التفتیشالتنظیم والمراقبة و ،
 هــــذاحصــــة قطــــاع التربیــــة والتعلــــیم فــــي  كانــــت) :م1973-1970: (  ألولالربــــــاعي ا المخـــــطط

  )3() ج.د.م6.5( قیمتهالمیزانیة العامة للدولة ،أي ما  من%18 یقاربالمخطط ما 
  
  
  

ومیزانیــة قطــاع التربیــة فــي الســنوات األربــع للمخطــط  الدولــةیقــارن بــین میزانیــة :  )2(رقــم  الجــدول
  ) م1973-1970(الرباعي 
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  .    ، موقع وزارة التربیة الوطنیة األنترناتمن :  المصدر 

التـــي اتخـــذت فـــي نطـــاق تطبیـــق هـــذا المخطـــط یجـــدر بنـــا أن نـــذكر  البیداغوجیـــةمـــن اإلجـــراءات و  
     علـــــى البـــــرامج والمنــــاهج التعلیمیـــــة وعلـــــى الخریطـــــة المدرســـــیة التربویـــــة أدخلـــــتالتعــــدیالت التـــــي 

الكثیـرة  التسرباتتقیمهم على أسس علمیة ومنطقیة حتى نتفادى ومقاییس توجیه التالمیذ و  اإلداریةو 
ومشـروعة و       عمیقـة لتطلعـاتالتكرار الفادح وهذا كله تمهیدا إلصالح جذري شامل یسـتجیب و 

  )1(.القائمیندرج ضمن منظور یرمي إلى إعادة بناء النظام التربوي 
ـــیم المتوســـط لیكـــون مســـتقال بذاتـــه و یـــوفر بتكـــافؤ الفـــرص وتقرر  التالمیـــذ  لجمیـــعأیضـــا توحیـــد التعل

 إلـى %85مئویـة تعـادل  بنسـبةانتقالهم من قسـم حان السادسة أي األولى متوسط و متالناجحین في ا
وأعتقـــد أن تحقیـــق هـــذه النســـب كـــان صـــعبا  ،الســـنة األولـــى ثــانوي إلـــى %70الســنة الثالثـــة ونســـبة 

ــــداء مــــن الموســــم الدراســــي الشــــروع ــــي م  1972-1971ابت ــــیم التقن ــــل مــــدارس التعل ــــي تحوی  إلــــىف
  .متوسطات متعددة التقنیات 

  .العلمیة في مستوى السنة األولى ثانوي تعریبا كامال أي في جمیع المواد قسامثلث األ تعریب 
 كـــلمـــن النتـــائج اإلیجابیـــة جزئیـــا ، ال یفوتنـــا أن نعتــرف بـــأن قطـــاع التربیـــة لـــم یحقـــق  الـــرغم وعلــى

لصـدد ا هـذافـي ازها كلیا لم یكـن بـاألمر السـهل و األهداف المسطرة في نطاق هذا المخطط ألن إنج
  :یمكننا أن نالحظ النقائص التالیة 

ــغ النســب المنشــودة خاصــة فــي  لــوحظ ــدائي لــم یبل ــیم االبت ضــواحي و  أریــافأن االنتســاب إلــى التعل
الملحـوظ فـي إیجـاد  الـنقصبعـض المـدارس وكـذا  نجـازإالكبیـرة فـي  التـأخراتلـوحظ  ،المدن الكبرى

  . المعلمین األكفاء

                                                
  .47 ص،المرجع السابق  نفس ،زرھوني الطاھر -  )1(  

 :المجموع 1973 1972 1971 1970 :  ــواتالسنـــ

 36.31 10.85 08.89 07.34 09.25 )ج.د.م( الدولة  میزانیة

 06.5 01.72 01.36 01.73 01.69 ) ج.د.م(قطاع التربیة میزانیة

 %17.90 %15.87 %15.30 %23.60 %18.30  %  النسبـــــة
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هــذه التكمیلیــات كانــت األســاس  نأالتعلــیم الفالحــي علــى الــرغم مــن التعلــیم التقنــي و  تكملیــات إلغــاء
   )1(. لتكییف تربیتنا مع حاجات التنمیة 

  ) :1977-1974( المخـطط الربــاعي الثــاني 
المیزانیـة العامــة للدولـة   مـن %4.82 یقـاربالتعلیم في هذا المخطـط مـا حصة قطاع التربیة و  كانت

  )2(. ج.د.م5.84ما قیمته  أي

ــــم  جــــدول ــــارن : )03(رق ــــة و  یق ــــة الدول ــــین میزانی ــــاعي ب ــــي المخطــــط الرب ــــة ف میزانیــــة قطــــاع التربی
  ) 1977-1974(الثاني

 المجموع 1977 1976 1975 1974 :  السنــــــــوات

 121.23 35.03 28.83 23.50 34.53 )ج. د. م( الدولة  میزانیة

 05.84 02.71 01.04 0.33 01.76 ) ج.د.م(قطاع التربیة میزانیة

 %04.82 %07.76 %03.61 %01.44 %05.11  %  النسبـــــــة
  .من األنترنات ، موقع وزارة التربیة الوطنیة :  المصدر                            

لـم یشـرع  لكـنو ،إدخـال تعـدیالت ضـمن مشـروع أولـي إلصـالح التعلـیم االبتـدائي الـذي زكـى فعال تم
القصـوى  األهمیـةلـم تصـدر النصـوص ذات و ) 1977-1974(انیـة في تطبیقه إال خالل الخطة الث

ــــم یشــــرع فعــــال فــــي تنصــــیب المدرســــة األساســــیة إال و  ،1976إال فــــي أفریــــل مــــن الموســــم  ابتــــداءل
تربیـــة حـــول ال الـــوطنيبعـــد قـــرار اللجنـــة المركزیـــة لحـــزب جبهـــة التحریـــر ) 1981-1980(الدراســـي

ــــى  26ن التكــــوین فــــي دورتهــــا الثانیــــة مــــوالتعلــــیم العــــالي و   جــــزاتأهــــم من، و 1979 دیســــمبر 30إل
  : یليفیما  تلخیصهاالمنظومة التربویة خالل المخطط الرباعي الثاني یمكن 

ـــره ) 1976 -1975( الموســـم الدراســـي مـــنابتـــداء  الشـــروع ـــوي الـــذي أق فـــي تعمـــیم اإلصـــالح الترب
  .الرابع لحزب جبهة التحریر الوطني المؤتمرالمیثاق الوطني وصادق علیه 

علـى توسـیع  العمـلالمهنـي فـي إطـار إصـالح التعلـیم الثـانوي و عنایة خاصـة للتعلـیم التقنـي و  اءإعط
  . األساسیةتمكینه مستقبال من استقطاب أغلبیة خریجي المدرسة مجاالته و 

  .في استكمال تعریب مادة الحساب في المرحلة االبتدائیة  الشروع
   .الثانويالفروع العلمیة بالتعلیم و لتعریب بأقسام التعلیم المتوسط من نسبة ا الرفع

                                                
  .مساءا15.00: على الساعة 15/03/2003-2003 إحصائیات،الوطنیة  التربیةوزارة  موقع،من اإلنترنت  -)   1
  .مساءا15.00على الساعة15/03/2003-2003 إحصائیات،التربیة الوطنیة  وزارة موقع، اإلنترنت من -  )2(
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المرســوم  علیــهموســم توحیــد المنظومــة التربویــة كمــا نــص )  م1977-1976(الموســم الدراســي  اعتبــر
االعتبـارات یمكـن أن  هـذهالخاص بإدماج المؤسسات الحرة ضمن التعلیم العمومي الحكومي، ولكل 

  )1(.الحقیقیة  ائریةالجز نقول أن هذا الموسم یعتبر بحق موسم والدة المدرسة 
هـو یسـعى التكوین المهني القصیر و  فرعهما مهني فتفرعت إلى فرعین أساسیین و بنیة التكوین ال أما

مـــثال ثـــم فـــرع  ،الثالــث كمســـاعدین فـــي التعلـــیم المســـتوىإلــى تكـــوین عمـــال مـــؤهلین أو مهنیـــین مـــن 
المتوسـطة مـن المسـتوى وهـو یهـدف إلـى تكـوین األطـر ، سـنواتالتكوین المهني الطویل لمدة ثـالث 

  .المالئمة  توالو رشا المیدانو بعد تدریب كاف في  ،الرابع
  ) :1979-1978( المرحلة التكمیلیة 

المیزانیـة العامـة  نمـ % 3.14التعلـیم فـي هـذه المرحلـة مـا یقـارب لقـد كانـت حصـة قطـاع التربیـة و و 
  )2() .ج.د.م( 3.38للدولة ،أي ما قیمته 

 بـــینمیزانیـــة قطـــاع التربیـــة فـــي المرحلـــة التكمیلیـــة و بـــین میزانیـــة الدولـــة  یقـــارن:  )4(رقـــم  الجـــدول
  .  م1979-1978سنتي

  المجموع 1979 1978 :  السنــــــــوات

 107.43 91.34 16.36 )ج. د. م( الدولة  میزانیة

 03.38 01.77 161 )ج.د.م(قطاع التربیة میزانیة

 %03.14 %01.94 %09.89  %  النسبـــــة
  .من األنترنات ، موقع وزارة التربیة الوطنیة :  المصدر                   

  :  یليأهم المكاسب التي أحرزتها المدرسة الجزائریة خالل هذه المرحلة ما و 
 2972.242إلــى 02.782مـن ) 1977-1976( أعـداد التالمیــذ فـي التعلـیم االبتــدائي سـنة  ارتفـاع
ـــد فـــي تلمیـــذ و  190.198: أي بزیـــادة ) 1979-1978(ســـنة  ـــي هـــذا الصـــدد انعق جویلیـــة  بدایـــةف

الملتقـى الـذي دخـل  هـذاقـد كـان طارات العاملة فـي حقـل التربیـة و بالعاصمة ملتقى ضم اإل م1979
لیحــدد منطلقــات وأســس  التربیــةمناســبة لــوزیر ) 1980-1979(فــي إطــار تحضــیر الســنة الدراســیة 

 الــوطنيرات المــؤتمر الرابــع لجبهــة التحریــر مقــر و النظــام التربــوي فــي الجزائــر علــى ضــوء توجیهــات 

                                                
  .54-53ص  ص، سابق مرجع، زرھوني الطاھر -)1( 
  
  .مساءا14.00: على الساعة 15/03/2003-2003 إحصائیات، الوطنیةمن اإلنترنت ،موقع وزارة التربیة - )2( 
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انطالقـا مـن الحـرص علـى و  ،1976أفریـل  16التكوین الصادر في و أحكام األمر المتعلق بالتربیة و 
  .توحید أفكار المتخرجین منها  و المدرسةتوحید 

  : الخطوط العریضة لهذا اإلصالح فهي كالتالي  أما
ـــد ـــیم  لق ـــة  لمدرســـة األساســـیةلاعتمـــد إصـــالح تعل ـــدوم الدراســـة اإللزامی      تســـع ســـنوات فیهـــاكقاعـــدة ت

   .)متعددة التقنیات( وتوفر بواسطتها تربیة عامة بولیتكنیة 
ــیم  تــرتبط ــاء التعل ــدبهــذه المدرســة األساســیة التــي تعتبــر بحــق الحجــر األساســي لبن مؤسســات  الجدی

و إمـــا  ،الثالـــث توىالمســإمــا قصـــیر المــدى مـــن ،تعلیمیــة ثانویـــة عامــة أو مؤسســـات تكــوین مهنـــي 
  .طویل المدى من المستوى الرابع 

في المدرسة  یزاولالهیكل التعلیمي الذي یتفرع عن مرحلة التعلیم اإللزامي أي التعلیم الذي  ویحتوي
  : األساسیة البولیتیكنیة 

البنیـة  هـذهو  الجامعـةو  العـاليبنیة تعلیمیة ثانویة تقوم أساسـا بإعـداد التالمیـذ لاللتحـاق بـالتعلیم  على
  : فرعین رئیسیین هما  إلىتتفرع 
ثـانوي متخصـص و هـذا  تعلـیم و ،ثانوي عام یعد الطالب إلـى البكالوریـا فـي ثانویـة تعلـیم عـام تعلیم

واحــــد یقـــوم بتكـــوین اإلضــــافي  نآالطلبـــة إلــــى بكالوریـــا التعلـــیم الثــــانوي العـــام و فـــي  بإعـــدادیقـــوم 
و یفید هذا التكوین اإلضافي الذي  الخاصةرات المهایهدف إلى دعم و تفتیح المواهب و  متخصص

  : بفوائد منها  التالمیذیقصد أساسا تزكیة المهارات التي تعود على 
  )1(.المساعدة في متابعة دراستهم العلیا التربویة الخاصة أو  العنایة
  ) :  م1990-1980( التربوي    اإلصالح

تم  التي  األساسیةتمثل في إصالح المدرسة أهم حدث عرفته المنظومة التربویة في هذه الفترة ی إن
ــداء مــن إتنصــیبها  بالضــبط هــذه  هــي فمــا) م1981-1980(األولــى وذلــك للعــام الدراســي  الســنةبت
  خارج محیطها ؟ سیة التي أحدثت هذه الضجة داخل و األسا المدرسة

ل لجمیـع األطفـال وثائق اإلصالح بأنها البنیة التعلیمیة القاعدیة التي تكفـ ضوءفیمكن تعریفها على 
تســمح لكـل تلمیــذ بمواصــلة التعلـیم إلــى أقصـى مــا یســتطیع  ،واحـدة لمــدة تســع سـنوات أساســیةتربیـة 

وتعده إلى االلتحاق بوحدات اإلنتاج أو بمؤسسات  الوقتجهوده كما تهیئه في نفس و  لمواهبه نظرا،
امـل فیهـا العلـم بالتطبیقـات أخرى مدرسة شاملة متعددة التقنیات یتك جهةفتعتبر من ،التعلیم المهني 

                                                
  .57-56ص  ص،سابق  مرجع،زرھوني  الطاھر  -) 1(
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عناصــرها تتجســد فــي النهایــة و ،المعــارف النظریــة إلــى مهــارات أومواقــف إجرائیــة  بترجمــةو  العلمیــة
  : یلياألساسیة التي أخذت بعین اعتبار وضع معالم اإلصالح للنظام التربوي فیما  اواختیاراته

 16إلـى  06 مـنحـق فـي الدراسـة  تكـافؤ الفـرص لجمیـع األطفـال الـذین لهـمدیمقراطیة التعلیم و  -1
  التعلیم في جمیع المستویات وفي جمیع المؤسسات التعلیمیة  مجانیةمنحهم و وبصفة إلزامیة  سنة

و             التربویــةالكتــب والوســائل ج و المنــاهالتعلــیم مــن ناحیــة المضــمون والبــرامج و  جــزارة -2
  .التأطیر 

  .تعریبه تعریبا كامال  -3
   .األجنبیةتعلم اللغات حیط القریب والبعید ، عن طریق دراسة الوسط و تفتحه على الم -4
  .االهتمام بالعلوم و التكنولوجیا  -5
  .الثورة الجزائریة ربط التربیة بالحیاة و  -6
المدرسیـــة  المؤسســاتالمتكاملـة ع لتشــترك فـي مســئولیتها الشــاملة و اعتبـار التربیــة بمعناهـا الواســ -7

نشــاطاتها  و              مهامهــاالهیئــات الوطنیــة علــى اخــتالف جتماعیــة و واألســرة والمنظمــات اال
.)1(   

  : أسباب ظھور المدرسة األساسیة
  :مرتبطین هما  لعاملینكانت المدرسة األساسیة نتیجة  لقد 
ادي  اعي و االقتص  الجهــودعرفـت الجزائــر بعــد اســتقاللها تطــورا كبیــرا نتیجــة  لقــد:  التطور االجتم

المنظومــة  تطــویرالرقــي ، فصــار باإلمكــان زیــادة ى كــل المســتویات مــن أجــل التنمیــة و لــالمبذولــة ع
ـــــــة و  ـــــــة و مـــــــدهالتربوی ـــــــات المادی ـــــــد مـــــــن اإلمكانی              االقتصـــــــادي  التطـــــــورالبشـــــــریة ، كمـــــــا أن ا بمزی

الحاجـــة إلـــى تطـــویر  بالتـــاليحاجـــة إلـــى عمـــال مهـــرة و تقنیـــین ، و االجتمـــاعي أدى إلـــى ظهـــور الو 
لكــــي تتماشــــى مــــع متطلبــــات الصــــناعة الجزائریة،ومــــدها بمــــا تحتــــاج إلیــــه مــــن  التربویــــة المنظومــــة
  . أخصائیین

وروث وي الم یم الترب وب التنظ ــــد : عی            وجــــدت فــــي النظــــام التربــــوي المــــوروث تناقضــــات   لق
  )2(. للجزائر المستقلة  السیاسیةت تتنافى مع الخیارات األساسیة و سلبیاو 

   :لمدرسة األساسیة خصائص و أھداف ا 
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ــة للتغییــرالم إن مســایرة و  للتعریــب، تماشــیا مــع المســتجدات مــن تعمیــق درســة األساســیة هــي محاول
          ترســــــیخا للمبــــــادئ السیاســــــیة للدولــــــةلجزائــــــر، و الــــــذي تشــــــهده ا االقتصــــــاديللتغیــــــر االجتمــــــاعي و 

أنـه  )6ص  1982: الم اهللا أبو عبـد اهللا غـ(إصالح التعلیمقد جاء في وثیقة و ، الجماهیرلطموحات و 
والثورة تحكم في متطلبات الثورة الصـناعیة،الفي الجزائر و  لالشتراكیةمن العزم على اإلرساء المكین 

  :ضرورة إصالح المدرسة، التي لها أربع مهام رئیسیة وهي تجلتالزراعیة، 
ـــى حـــب العمـــل و تربیـــة  -1 ـــق االشـــتراكي ، وعل ـــى الخل ـــیالشـــبیبة عل ـــة  رةالحضـــا مالتمســـك بق العربی

  .التقدم روح التضامن مع القوى العالمیة و اإلسالمیة و على 
للمشــاركة فــي  الــدائمعلــى الــدفاع علــى مكاســب الثــورة ، والتجنیــد ربیــة علــى حــب الــوطن ، و الت -2
  .م البناء الجتماعيامه
قتصــادي االو  االجتمــاعيوالنمــو  الثقـافي مــةلرقــي األ زمــةلالالتقنیـة او المعــارف العلمیــة  تحصـیل -3

  .للوطن 
بـــین التكـــوین  تفصـــلالتربیـــة علـــى العمـــل بالعمـــل ، تربیـــة تقضـــي علـــى الثنائیـــة التقلیدیـــة التـــي  -4

  .التطبیق ریة و بین النظالفكـري والتكوین الیدوي ، و 
  :خصائصها  وأهمظهرت المدرسة األساسیة متماشیة مع الخطوط العریضة اآلنفة الذكر، وهكذا

  . فل دوام تسع سنوات لكل ط -1
  . من المعلومات لكل طفل  يضمان قدر متساو  -2
  . توحید لغة التعلیم  -3

  .ربط البرامج التعلیمیة بالقیم العربیة اإلسالمیة -4
  )1(.تعوید التالمیذ على العمل الیدوي وترغیبهم فیه-5
  .مراعاة نمو قدرات الطفل عند وضع البرامج -6

  :  یليموضحة فیما أطوار النمو عند الطفل ، كما هي  لمختلف
یـــتم فیهـــا نمـــو الجوانـــب و ،تســـمى هـــذه المرحلـــة القاعدیـــة و  ســـنوات9 إلـــى 6 مـــن : الطـــور األول -أ

ــــلالنفســــیة الحركیــــة  ــــي الحركــــات الجســــمیة :  مث ــــتحكم ف ــــذكاال          والحــــدس ، ثــــم الفضـــــول  ءونمــــو ال
  . المجتمعاالندماج في و 
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هــذه المرحلــة مرحلــة التـیقظ وهــي الفتــرة مــا  وتسـمى ســنة 12 إلــى 10ســن  مـن : الطــور الثــاني -ب
 النمـوسـرعة : أهم الخصائص النفسیة التي یتمیز بهـا الطفـل فـي هـذه المرحلـة نـذكر و  المراهقةقبل 
  .، ثم تطور الروح الجماعیة  اإلبداعیةالتفكیر المجرد وظهور القدرة  نمو
أهــم و ،ثــل فتــرة المراهقــة متوهــي مرحلــة التوجیــه و  ســنة 15 إلــى 13ســن  مــن : الطــور الثالــث -ج

         الشخصـــیةنمـــو و ،المراهق تتمثـــل فـــي القـــدرة علـــى االســـتدالل النفســـیة التـــي یتمیـــز بهـــا الخصـــائص
ـــــــة فـــــــي ـــــــة والرغب ـــــــأثیر، وتكـــــــوین نظـــــــرة أخالقی ـــــــتحكم والت ـــــــر وال ـــــــیقظ التعبی ـــــــة الحـــــــوافزثم ت               المهنی

  )1( .التفكیر في المستقبل و 
  :  یلي ماة للتالمیذ توفر المدرسة األساسیو  

 التـي تعتبـر مـن الدراسـةتهدف هذه و ،حیث یتقنون التعبیر بها مشافهة وتحریرا اللغة العربیة ب دراسة
ــــى تزویــــدهم بــــأداة العمــــل           مــــن تلقــــي المعــــارف  تمكیــــنهموالتبــــادل و  ،عوامــــل شخصــــیتهم القومیــــة إل

  .م تتیح لهم التجاوب مع محیطه كما،استیعاب مختلف المواد و 
ــةالریاضــیة و  ســسیتضــمن األ تعلیمــا كــنهم مــن اكتســاب تقنیــات التحلیــل واالســتدالل وفهــم یم العلمی

على حـب العمـل عـن طریـق ممارسـته  تربیة التالمیذدراسة الخطط اإلنتاجیة و ،الجامد العالم الحي و 
مــات اإلنتــاج یمكــنهم مــن اكتســاب معلو  ووحــداتالمعامــل  فــي خــصالــذي یــتم علــى األ التعلــیمهــذا و 

یهــدف هــذا و . لالختیــار الــواعي لمهنــتهم  ئهمیــیهو  المهنــيیعدهم للتكــوین و ،عامــة حــول عــالم الشغـــل
تحكم التطـور  التيرسالتهم بالقوانین مهمة األمة الجزائریة والثورة و و توعیة التالمیذ بدور  إلىالتعلیم 

    ةمیاإلسالالمواقف المطابقة للقیم إلى إكسابهم السلوك و  كما یهدف،االجتماعي
 يالثقافیــة ویــؤدیمكــنهم مــن المســاهمة فــي الحیــاة فنیــا یــوقظ األحاســیس الجمالیــة و  تعلیما،واألخالقیــة

ـــة فـــي ـــراز المواهـــب المختلف ـــى إب ـــة أساســـیة  تربیـــة،نموهاالعمـــل علـــى تشـــجیع هـــذا المیـــدان و  إل      بدنی
ــــى المشــــاركة فــــ التالمیــــذتشــــجیع نتظمــــة إلحــــدى النشــــاطات الریاضــــیة و ممارســــة مو  ي مختلــــف عل

  .المسابقات التي تنظم في إطار الریاضة المدرسیة 
ـــیم ـــذ االســـتفادة مـــن الوثـــائق البســـیطة  تعل ـــة حیـــث یتـــاح للتالمی        اللغـــات بهـــذه المحـــررةاللغـــة األجنبی

  )2(.المشترك بین الشعوب  التفاهمالتعرف على الحضارات األجنبیة و تنمیة و 

  : بوي المدرسة األساسیة في هیكلنا التر  أهمیة
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تركي رابح  الباحثحسب  ،أهمیة المدرسة األساسیة ذات التسع سنوات في هیكلنا یعود إلى سببینو 
:  
عـدم عــودة أطفالنـا الــذین سـیغادرونها بعــد أن یمكثـوا بهــا تسـع ســنوات  ضـمان هــو : األول السـبب 

یعـود أطفالنـا  یثحكان یحدث في التعلیم االبتدائي  كما،إلى األمیة من جدید  المتواصلمن التعلیم 
وال ینجحــون فـي الـدخول إلـى الســنة األولـى مـن التعلـیم المتوســط  االبتدائیـةالـذین یغـادرون المدرسـة 

ـــة  ـــى األمی ـــي الوقـــت الحاضـــر بســـبب ضـــعف  أوإل ـــدائي ف شـــبه األمیـــة نظـــرا لضـــعف التعلـــیم االبت
خصوصـا و    ائریة  أمیة األسر الجز جهل و  بسببناحیة،و  منیقومون بالتعلیم فیه   الذینالمعلمین 

البیئـة االجتماعیـة فقیـرة ضـعیف مـن ضـعف المعلمـین و  فـالتعلیم،الریف والبادیة مـن ناحیـة أخرى في
  .األمیة بین المواطنین  انتشارثقافیا بسبب كثرة 

المدرســة األساســیة ذات التســع ســنوات فهــو مزجهــا فــي نظامهــا التعلیمــي  ألهمیــة : الثــاني الســبب 
ــوم  ،والتقنــي النظــري التعلیمــینبــین          اإلنســانیةبحیــث یجمــع تالمــذتها فــي تعلــیمهم بــین مختلــف العل

تلـك العلـوم حرفـة أو مهنـة  جانـبفیتعلمـون إلـى ،بـین التعلـیم التقنـي والعلمیـة والریاضـیات واللغـات و 
 یسـریندمجوا في عجلة االقتصاد الـوطني بكـل و ،ا طریقهم في الحیاة بسهولةیستطیعون بها أن یشقو 

  )1(.ما یغادرون مدارسهم إلى معمعة الحیاة العملیة عند
وضــع مخططــات تنمویــة إصــالحیة مســت جمیــع  ،شــهدت هــذه المرحلــة مثــل المراحــل الســابقة وقــد

  : یلي التعلیم كقطاع حیوي نذكر منها ماتربیة و بما فیها قطاع ال المیادین
  ) : م1984-1980( المخطط الخماسي األول  -1
المیزانیـــة  مـــن ) %11.72( التعلـــیم فـــي هـــذا المخطـــط مـــا یقـــارب التربیـــة و لقــد كانـــت حصـــة قطـــاع و 

  )2( )ج.د.م%65.70( العامة للدولـة ، أي ما قیمتـه 
فــي الســنوات الخمــس للمخطــط الخماســي األول  التربیــةبــین میزانیـة قطــاع  یقــارن) :5(رقــم  الجــدول
1980-1984  

 وعالمجم 1984 1983 1982 1981 1980 :  السنـــــــوات

 560.6 134.95 141.46 124.92 92.63 67.8 )ج. د. م( الدولة  میزانیة

                                                
ي  -)) 1 ح، ترك ول راب یم أص ة و التعل ة،2ط، التربی ة المؤسس اب الوطنی ات دیوان،للكت ة المطبوع                  الجزائر،الجامعی

  .105-104،ص ص  1990
  
  .مساءا 15.00الساعة  على     2003،15/03/2003 إحصائیات ،وزارة التربیة و التعلیم الوطنیة  موقع،اإلنترنت  من -) 2( 
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قطـــــــــــــــــــــــــــــاع  میزانیـــــــــــــــــــــــــــــة
 ) ج.د.م(التربیة

0.67 0.83 0.62 0.73 19.02 21.87 

 %03.90 %14.10 %0.52 %0.50 %0.90 %01.00  %  النسبـــــة
                .یة الوطنیة من األنترنات ، موقع وزارة الترب:  المصدر                             

نـذكر مــا  ولاألأهـم المنجـزات التـي ركـزت علیهـا المنظومــة التربویـة فـي المخطـط الخماسـي  وكانـت
  :یلي 
التـي  األصنافتخطیط تكوین استحقها التكوین بصفة عامة و  هذا المخطط على األسبقیة التي ركز

  .تكوین المؤطرین  جهازمیة تدعیم كما ركز على أه ،یحتاج إلیها التعلیم الثانوي بصفة خاصة
  ) .1981-1980: (في تنصیب المدرسة األساسیة في الموسم الدراسي  شرع

رغـم ) 1982-1981(في عملیات التوجیه نحو الشـعب التقنیـة ابتـداء مـن الموسـم الدراسـي  الشروع
  .1976أن إصالحات المنظومة التربویة كانت مقررة في هذا الشأن منذ 

مـن المتعـاونین  كبیـربحیـث تـم توظیـف عـدد ،ة التعلیم التقني الجزائریین ضئیال جدا عدد أساتذ كان
یرجــع ذلــك إلــى  و% 80نســبة ) 1983-1982(األجانــب حتــى بلــغ عــددهم فــي الموســم الدراســي 

 )1(. التعلیم التقني أساتذةانعدام مؤسسات خاصة بتكوین 
  ) : 1989-1985( المخطط الخماسي الثاني  -2
مــن المیزانیــة )  %01.10( التعلــیم فـي هــذا المخطــط مـا یقــارب حصــة قطـاع التربیــة و  لقـد كانــت و

  ). ج.د.م18.02( العامة للدولة ، أي ما قیمته 
  
  
  

میزانیــة قطـاع التربیـة فــي السـنوات الخمـس للمخطــط و  الدولـةیقــارن بـین میزانیـة :  )6(رقـم  الجـدول
  ) 2()1989-1985(الخماسي الثاني 

 المجموع 1989 1988 1987 1986 1985 :  السنــــــوات

 370.5 71.73 68.84 65.21 88.40 76.52 )ج. د. م( الدولة میزانیة

                                                
   .1990أكتوبر ) 1989-1985(،تقریر إنجاز المخطط الخماسي الثاني  للتخطیطالوطني  المجلس  - )  )1
   

  .مساءا14.30على الساعة 15/03/2003-2003 إحصائیات www.medication.com ،زارة التربیة ،موقع و -) ( 2
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 52.25 10.32 10.29 11.37 10.82 09.45 )ج.د.م(لتربیةا قطاع میزانیة
  .، موقع وزارة التربیة الوطنیة  األنترناتمن :  المصدر                           

  : یليلمنظومة التربویة في المخطط الخماسي الثاني نذكر ما منجزات ا أهم و
ــــیم ا- ــــي تنصــــیبه و إصــــالح التعل ــــم یشــــرع ف ــــذي ل ــــانوي ال ــــه إال بمناســــبة لث           الدراســــي الموســــمتطبیق
بعـد حـذف  عدیـدةب عأي السنة التي أنشئت فیها جذوع مشتركة تفرعـت علـى شـ) م1985-1986(

  .الصناعيالتقني قط على التقني الریاضي و ي یحوي فالجذع المشترك الوحید الذ
كـذلك فـي و ،الزراعیةو الكیمیـاء الصـناعیة شعب تقنیة جدیدة كالبیوكیمیاء واإلعـالم اآللـي و  إحداث -

إدخـال تعـالیم ) م1986-1985( الدراسـیةمجال إقامة إصالح التعلیم الثانوي ، ثم ابتداء من السـنة 
  . الثانويتعلیم اختیاریة على مستوى مجموعة من مؤسسات ال

  .أهدافها  فيتخفیض التوقیت الخاص بالمواد التقنیة بدون التغییر تم إنشاء عدة متاقن و  -
التربویـة  المنظومـةالدولـة الجزائریـة إلصـالح  هاتخـذتإاإلجـراءات التـي هـذا التخطـیط المحكـم و  ورغم

التطــور لجزائــري فــي ا الشــعبلــم تســتطع تحقیــق طمــوح  إال أن المدرســة األساســیة ،فــي هــذه الفتــرة
ــا و  يالعلمــ ــة مــن النقــائص و ،التكنولوجی التــي اعترضــت طریــق المدرســة  الســلبیاتویرجــع ذلــك لجمل

  : یليمنها ما  تطبیقها على أرض الواقع ونذكر أثناء ساسیةاأل
كانــت ملقنــة مــن طــرف  إذاالسـیما نقـص التــرابط والتجــانس والتكامــل بـین المــواد وتعــدد التقنیــات و  -

أو رســكلة حتمیــة فــي  إضــافيفــي حاجــة إلــى تكــوین یحســنوا بعــد تفهمهــا بصــفة كلیــة أو  معناصــر لــ
              للمــــواد الخطیــــة  الممنوحــــة المرتفعــــةذلــــك رغــــم النســــبة هتمــــام بالكتــــابي لفائــــدة الشــــفهي و عــــدم اال

  .  %77 إلى %55بین  تتراوحالتي و 
ال و یحســـــن أحیانــــــا ال القــــــراءة  یالحــــــظ أن التلمیـــــذ المنتمــــــي إلــــــى الطـــــور الثــــــاني مــــــثال ال بحیـــــث
نســبة القبــول  بتطبیـقالشـيء الــذي ال یمنعـه مــن االنتقــال إلـى الســنة الســابعة عمـال فــي ذلــك الكتابة،

عــاجز كــذلك عــن  الثالــثكمــا یالحــظ أن التلمیــذ فــي الطــور  ،المحــددة مــن طــرف الجهــات المعنیــة
  .الكتابة الصحیحة السلیمة

علـى  الثالـثدس التوقیت إلى أن أصبح یحتـوي فـي الطـور تكتشعیب المواد وتضخم النشاطات و  -
       الثامنـــــةســـــاعة فـــــي 34ســـــاعات لالســـــتدراك و03اإلضـــــافة إلـــــى ســـــاعة فـــــي الســـــنة الســـــابعة ب 32

ساعة في األسـبوع 37.35اإلجمالي الشيء الذي یجعل التوقیت ات لالستدراك،عسا03التاسعة زائد 
نجــاز  ببــذلمطالــب  مرهــق مــع العلــم بــأن التلمیــذوهــذا مرتفــع جــدا و  جهــود أخــرى لحفــظ دروســه وإ
  .عائقا له  شكالشيء الذي یشكل بدون  فروضه في المنزل
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ــــي   ــــب وطبعهــــا بســــرعة وفــــي ف         الظــــروف المعروفــــة و ،الضــــغوط  تحــــتآخــــر لحظــــة  تــــألیف الكت
 لحظــة خــرآالبــرامج الموضـوعیة هــي كــذلك فـي  ةلجــبـدون معاو ،وبـدون تجریــب فـي غالــب األحیــان 

ــــدلو  ــــك األخطــــال ــــا و یل علــــى ذل ــــب الفیزیــــاء والتكنولوجی ــــي لوحظــــت فــــي كت             القــــوامیسبعــــض اء الت
       التالمیــــذ وضــــعت علــــى جهــــة بعــــد طبعهــــاو  المؤسســــات علــــىالكتـــب التــــي جمعــــت بعــــد توزیعهــــا و 
مواضـیعها عـالوة علـى أن توزیـع كتـب برامجهـا و  علـىألن تغیـرات أدخلـت  ،صرف أمـوال باهضـةو 

للوالیات النائیة  التابعینالمعلمین و توضع بین أیدي التالمیذ  لمع في الوقت المناسب أو أخرى لم تق
  )1(.  بعد مرور سنة دراسیة كاملة

ذا نظرنا إلى الجاو  لى األهداف التي نب النظري للمدرسة األساسیة ، و إ إلیها یمكن القول أن  تصبواإ
المعاصـرون ، إال أن الواقـع یثبـت  المربـونهـا المدرسة األساسیة هي تلـك النظـرة التـي ینـادي بتحقیق

الل قـفهـي تتطلـب اإل ،إمكانیات مادیة وبشریة هائلـة تتطلبأنها الزالت تتخبط في مشاكل ، لكونها 
 إال ،مخـابر ضـروریة لألشـغال التطبیقیـةتحتـاج إلـى أجهـزة و و ، الدراسـیةبالفصـول  ذعـدد التالمیـن م

ــدیمغرافيالنمــو أن األزمــة اقتصــادیة و  التراجــع السیاســي أمــام المتحیــزین إلــى المدرســة الســریع ، و  ال
، كلهــا عوامــل وقفــت فــي وجــه تحقیــق المدرســة األساســیة المتعــددة التقنیــات  الجزائــرالفرنســیة فــي 

 ابشــروطها ومتطلباتهـــ، فلـــم یبــق مـــن المدرســة األساســـیة إال اســمها ، نتیجـــة عــدم الوفـــاء  ألهــدافها
تــدهور القــدرة الشــرائیة للمــربین و تكــررة التــي أدخلــت علــى برامجهــا منتیجــة التعــدیالت الالمادیــة ، و 
مســتوى رضــاهم المهنــي ممـا أثــر ســلبا علــى مــرد  انخفــضو هكـذا  ،فــي المجتمــع مكــانتهموانحطـاط 

لقد ،فرصة لإلنقظاظ علیها أعداءهاهو ما أعطى و ،رسة األساسیة المد فعالیة على بالتاليو ،ودیتهم 
، فظهـرت لتحقیـق أهـداف دعـت الحاجـة  طبیعـيالجزائـر نتیجـة تطـور كانت المدرسة األساسیة في 

بما في -ساسيتعریب التعلیم األو  لزاميسنوات من التعلیم اإل9إلیها منها الحفاظ على التالمیذ لمدة 
علــــى تقویمهــــا  العمــــلف عنهــــا مــــن خــــالل البحــــوث العلمیــــة و یجــــب الكشــــ -ذلــــك الــــدول المتقدمــــة

    )2(موضوعیا 
حتى یومنـا هــذا التـي  منهاتعـاني  تزالال و ،التربویة  المنظومةیات التي عانت منها هذه اإلشكال كل 

التغیــرات اقتصــادیة مثــل و  الحزبیــةارتبطــت بمــا تشــهده الجزائــر مــن تغیــرات سیاســیة مثــل التعددیــة 
ـــرات و ... الســـوق اقتصـــاد ـــإجراءات إصـــالحیة كـــل هـــذه التغی ـــب القیـــام ب  علـــىغیرهـــا الكثیـــر ، تطل

                                                
  .131-130ص  ص،سابق  مرجع ،زرھوني  الطاھر  - ) )1
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العالمیــة  التحـدیاتو تواجــه تواكــب هـذا الكــم الهائـل مــن التطـور حتـى  ،لتربویـة الجزائریــة المنظومـة ا
  .  النموالتي یشهدها العالم ككل و منه الجزائر كدولة سائرة في طریق 

یجــدر بنــا أن  ،لكــن قبــل التطــرق إلــى اإلصــالحات التــي شــهدتها فتــرة التســیعنات حتــى یومنــا هــذا و 
     التكـــوین المهنـــي و  الجـــامعيفـــة علـــى تطـــور التعلـــیم الثـــانوي ، التعلـــیم نتطـــرق إلـــى إلقـــاء نظـــرة خاط

  . التمهین و
  :  الثانوي  التعليم إصالح
حلقـة وصـل  یشـكلألنـه  ،على علم بان التعلیم الثانوي عنصـر هـام فـي بنیـة المنظومـة التربویـة كلنا

الجامعي  موالتعلی،التاسعة سنةالساسي الذي یزوده بنصف عدد التالمیذ المنتمین إلى بین التعلیم األ
تلبیــة لحاجیــات الــبالد إلــى الیــد العاملــة مــن  اإلطــاراتمهامــه أیضــا فــي تكــوین  منســجوت ،جهــةمــن 

  .الصنف الرابع 
ــیو  فــي الســنوات األولــى  التعلــیمذلــك نتیجــة انتقائیــة م الثــانوي فــي الجزائــر محــدودا ، و لقــد كــان التعل

یم الثــانوي العــام أو األولــى مــن التعلــ الســنةو االنتقــال إلــى أهــم حــاجز بالنســبة للطلبــة هــلالســتقالل و 
إلـى )  حالیا بشـهادة التعلـیم األساسـي المتوسط ، و  التعلیمهي التي صارت تعرف بشهادة و (األهلیة 

المهنـــي ، أو بعـــالم الشـــغل مباشــرة ، لهـــذا بقیـــت الثانویـــات فـــي الســـنوات  التكـــوینااللتحــاق بمراكـــز 
 التعلـــیمانتشـــار مـــاد سیاســـة دیمقراطیــة التعلـــیم ، و ة االنتشــار ، إال أن اعتمحـــدود لالســـتقاللاألولــى 

ـــى نطـــاق واســـع ، و  ـــي القـــرى و  خاصـــةاألساســـي عل ـــ مـــاكناألف ـــع إلـــى ف ـــة ، دف ـــد مـــن النائی تح المزی
  .التقنیة  الثانویات المتاقن و الثانویات العامة و

  
 

  :مهام و أهداف التعليم الثانوي حسب النصوص الرسمية  
ف العامة التي اهدألزیادة على ا انويالخاصة بالتعلیم الث المهامالمیثاق الوطني عددا من  حدد قد

  : ككل بالعبارات التالیة  التربویةلمنظومة اها تحدد
اري نحـو التعلـیم ممـر إجبـ، و  األساسـیةالتقني نظام یـأتي امتـدادا للمدرسـة الثانوي العام و  التعلیم" إن

 مجموعــةمتبلــورا فــي و أن یكــون منســجما  ینبغــيو ،ن جهــة أخــرى نحــو الشــغل مــالعــالي مــن جهــة و 
ویعتبـر المجتمـع المخططـة  واحتیاجـات تصـادیةقاالمتناسقة تتحدد فیها الفروع وفقا لطبیعة الشـروط 

ـــــى  اهـــــذ ـــــرا حقیقیـــــا مفتوحـــــا عل ـــــیم معب ـــــوطني :المصـــــدر" (العمـــــل  دنیـــــاالتعل ـــــدة  ،المیثـــــاق ال الجری
   م 1986 ســــــــنةفبرایــــــــر  16الموافــــــــق 1406انیــــــــة عــــــــام جمــــــــادى الث 7،األحــــــــد7العددالرســــــــمیة،
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بتحضـــیر مهـــام التـــأطیر و و  ،یـــتم ذلـــك بتنمیـــة وتعزیـــز الشـــعب التـــي تهیـــئ المهـــن التقنیـــةو )236ص
-26(للحـزب فـي دورتهـا الثانیـة  المركزیـةوضـحت قـرارات اللجنـة  قـدو ،االنتقال إلى التعلـیم العـالي 

طاء عنایة خاصـة ألحت على ضرورة إعو ،الثانوي  مبالتعلیبالتوجیهات المتعلقة ) 1979سبتمبر 31
تمكینـــه والعمـــل علـــى توســـیع مجاالتـــه و  الثـــانوي إصـــالح التعلـــیم إطـــارالمهنـــي فـــي للتعلـــیم التقنـــي و 

ذلــك تماشــیا مــع حاجــات الــبالد إتاحــة و  ،المدرســة األساســیة خریجــيمســتقبال مــن اســتقطاب أغلبیــة 
التكـوین لحاق بالجامعـة لمواصـلة الدراسـة و منهم ل التوجیه للمتفوقین فيالفرصة حسب أسلوب فعال 

للجنــة المركزیــة  23القــرار رقــم : المصــدر( ،ضــمان فــرص العمــل لهــم و  اختصاصــاتهمفــي مجــال 
 بــینفــي إصــالح التعلــیم الثــانوي العــام باعتبــاره حلقــة وصــل  الشــروع" كمــا ألحــت علــى ) للحــزب 

دخـاالتعلیمي األساسي والعالي وذلك بتطـور مناهجـه و  ، تـدعم  مضـامینهل إصـالحات جذریـة علـى إ
أیضــا علــى  وألــح). نفــس المصــدر  مــن 24القــرار "( األدبیــة الشــعب العلمیــة والریاضــیة والتقنیــة و 

فـي  33الجریدة الرسـمیة رقـم (  1976أبریل  16حتمیة إصالح التعلیم الثانوي ، األمر المؤرخ في 
ـــق بتنظـــیم التربیـــة ) 1976أفریـــل  23 عـــادة الخریطـــة المدرســـیة و التكـــوین و المتعل ـــس وإ أحـــداث مجل

  .التكوین المتعلقة بالتربیة و  المسائلالتربیة إلبداء الرأي في مختلف 
مــن المرســوم  14 المــادةالتكــوین و األمــر المتعلــق بتنظــیم التربیــة و  مــن 34تطبیقــا ألحكــام المــادة و 

تمل التعلـیم الثـانوي علـى مـا یشـ أعالهتسییر مؤسسات التعلیم الثانوي المشار إلیها الخاص بتنظیم و 
  : یلي

مختلــف شــعب  یــتم فیــه تحضــیر التالمیــذ إلــىثــالث ســنوات و  یــدومالثــانوي العــام الــذي  التعلــیم -1
هـو و    یمثل هذا الفرع ، الخـزان الـذي یغـذي الجامعـة بالعناصـر الالزمـةو  األدبیةالبكالوریا العلمیة و 

االســتعدادات التــي تمكــن صــاحبها مــن  تشــافواكالمعلومــات ذات المســتوى المتوســط   تــدعیمیتــیح 
  .مواصلة ما یالئمه من التعلیم العالي 

البارزة التي  للمواهبالتعلیم الثانوي المتخصص الذي یهدف على األخص إلى إتاحة االزدهار  -2
  .یتم اكتشافها لدى الشبان أثناء تعلیمهم في المرحلة األساسیة 

ــانوي و   لطرائــق أن ینمــي شخصــیة أصــحابها بواســطة الــك المواهــب و ت ،ینبغــي أن یــدعم التعلــیم الث
تختم دراسـة التعلـیم و ،یدوم هذا النـوع مـن التعلـیم ثـالث سـنوات أیضـاو ، المالئمةالتدریبات المناسبة و 
إثــر  البكالوریــا شــهادةتمــنح و  "البكالوریــا" المتخصــص بشــهادة الدراســة الثانویــة تســمىو  العــامالثــانوي 
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 )1"(البكالوریـا بـنص الحـق  كیفیـاتوتحـدد ،المتممـة بامتحـان نهـائي رة و سلسلة من الفحـوص المسـتم
 تســــییرو المتعلــــق بتنظــــیم و  1976أفریــــل 16فــــي 76مــــن المرســــوم رقــــم  17المــــادة : المصــــدر (

ــانوي  ــیم الث ــدة الرســمیة رقــم  –مؤسســات التعل تتمثــل  و،)  1976أفریــل  23المؤرخــة فــي  33الجری
  :  يیلفیما  نوياأهداف التعلیم الث

  .التالمیذ المعارف الضروریة لمتابعة الدراسات العلیا  اكتساب -
  .التكیف مع مختلف الوضعیات قدرات التحلیل والتعمیم و  تنمیة -
  .روح البحث  تنمیة -
  القدرة على التقییم الذاتي  تنمیة -

ســاب منهجیــة اكتو ، یســمح لهــم بتوســیع ثقــافتهم العامــة التالمیــذ بــاختالف شــعبهم تكوینــا عامــا یمــنح
علـى  مالمعرفیـة ومسـاعدته قـدراتهمذلـك بتنمیـة و  ،عمل تعدهم لمختلـف المجـاالت التـي تلـي الثانویـة

ــار المسارأو  تكنولوجیــةعلمیــة و  مهــاراتاكتســاب  المســلك الــذي لهــم فیــه خاصــة تســاعدهم علــى اختی
  .فرص النجاح  أكثر

  : و من مھام التعلیم الثانوي نذكر 
  .یة العامة المسندة للتعلیم األساسي المهمة التربو  مواصلة -
  .المعارف المكتسبة  دعم  -
  .لمواصلة التعلیم العالي  التحضیر -
  . المیادینالتدریجي في مختلف  التخصص  -
  .لاللتحاق بالحیاة العملیة  التحضیر -
  
  : وظائف التعلیم الثانوي 
ــــــة         المتع 1976أفریــــــل ســــــنة  16المــــــؤرخ فــــــي  35-79المرســــــوم رقــــــم  یحــــــدد  ــــــق بتنظــــــیم التربی ل

  : على النحو التالي  الجزائرأهدافه في في الجزائر، وظائف التعلیم الثانوي و  والتكوین
العامـــة  الشـــروطالثـــانوي معـــد الســـتقبال التالمیـــذ بعـــد نهایـــة التعلـــیم األساســـي علـــى أســـاس  التعلـــیم

  :المسندة إلى المدرسة األساسیة تتلخص في األمور اآلتیة 
  .لمعارف المكتسبة ا دعم -
  .حاجات المجتمع یادین وفقا لمؤهالت التالمیذ و التدریجي في مختلف الم التخصص -
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  . العاليیهدف التعلیم الثانوي العام إلى إعداد التالمیذ لاللتحاق بمؤسسات التعلیم و  -
لـذلك یقـوم وهـو ،إعـداد الشـباب للعمـل فـي قطاعـات اإلنتـاج  إلـىالتعلیم الثانوي التقنـي فیهـدف  أما 

لتحـاق بمؤسسـات التكـوین العـالي ، كما یقوم أیضا بإعـداد الشـباب لال مؤهلینعمال بتكوین تقنیین و 
ل الوثیـــق مـــع المؤسســـات العمومیـــة مضـــمونه باالتصـــاالمهنـــي یـــنظم فـــي محتـــواه و و  التقنـــيالتعلـــیم و 
  )1.(العمال  منظماتو 

  : الثـانــويالتعـليــم    تطـور
  :  یليطوره بمراحل یمكن تقسیمها من أجل الدراسة إلى ما التعلیم الثانوي في ت مر

  :  1970-1962من : المرحلة األولى 
قبـل االسـتقالل  سـائداالتسـییر بمـا كـان حلة شدید الصلة من حیث التنظـیم و النظام في هذه المر  بقي

 العلمـيجـه التو و  والدیمقراطیـة التعریـبالوطني ومع ذلك فقد شهد تحویرات نوعیـة تطبیقـا الختیـارات 
بتعمــیم اســتعمال  تمیــزت هــذه الفتــرة وقــد)المواثیــق (ذلــك طبقــا للنصــوص األساســیة لألمــة والتقنــي و 

بدأت العملیة بإدخال اللغـة العربیـة كمـادة  إصالح شامل  دونتعریب بعض المواد ، اللغة العربیة و 
( اإلیــدیولوجي قــافي و ریــب المــواد ذات الطــابع الث، ثــم بعــد ذلــك تع المراحــلفــي بــرامج التكــوین بكــل 

جانـب  إلـىثـم كـذلك إیجـاد أفـواج معربـة )الجغرافیـا  –الفلسفة  -مدنیة وأخالقیة ودینیة تربیة -تاریخ
ثــالث أنمــاط مــن  فــيمهــیكال    م فــي المرحلــة األولــى لالســتقالل األفــواج مزدوجــة اللغــة كــان التعلــی

  :و تتمثل في ،شهادة خاصة  إلىكل منها  تؤديالتكوین  
امال -أ انوي الع یم الث حضــر المتحــان یحضــر لمختلــف الشــعب التــي تو  ،ثــالث ســنوات یــدوم:  تعل

فلسفة وهي شهادات تتیح لحاملهـا ریاضیات ، علوم تجریبیة و :  الثالثالشعب  شهادة البكالوریا في
  . الجامعةالدخول إلى 

دراسـات الصـناعیة هو یحضر التالمیـذ المتحـان األهلیـة فـي الو :  التعلیم الصناعي و التجاري -ب
)BEI ( األهلیـة فـي الدراسـات التجاریــة و )BEC ( قــد تـم تعـویض هــذا و  ،سـنوات 5م الدراسـة ، تـدو

" المحاســبة و       التقنیــة و " بتنصــیب الشــعب التقنیــة الصــناعیة  ولــىاألالنظــام قبــل نهایــة المرحلــة 
  .بشهادة بكالوریا تقني  وتتویجها
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ي -ج یم التقن ــتحكم یحضــر لشــهادة ا:  التعل ثــالث ســنوات مــن  ،خــالل )Brevet de maitrise(ل
  .أحد مراكز التعلیم التقني  من )CAP(التخصص بعد الحصول على شهادة الكفاءة المهنیة 

  :  )1980- 1970( المرحلة الثانیة 
على تحضیر  أبقي، حیث لمرحلة ، في إطار التعلیم التقنيأهم التغیرات التي وقعت في هذه ا تمت

تقنیـات تقنیـات صـناعیة و  لشعبكذا بكالوریا تقني تابع تصادي ، و قني ریاضي ، وتقني اقبكالوریا ت
-1970أنشـئت متـاقن الطـور األول سـنة  فقـدباإلضـافة إلـى ذلـك  ،محاسبة داخـل الثانویـات التقنیـة 

یــدوم  تكوینــابهــدف مــنحهم ،هــي تســتقبل تالمیــذ الســنة الخامســة أي الســنة الثانیــة متوســط  و 1971
تكوینــا یــؤهلهم مــدة  لتلقــيلیصــبحوا عمــاال مــؤهلین مــع إمكانیــة االنتقــال إلــى الطــور الثــاني ســنتین 

: أن هــذه التجربــة أهملــت ابتــداء مــن الــدخول المدرســي  إال،ســنتین إضــافیتین لكــي یصــبحوا تقنیــین 
  .حولت المتاقن إلى ثانویات تقنیة  و 73/1974

ت التي عرفتها المدرسة األساسیة في هذه التحوال رغم: 1989إلى  1980المرحلة الثالثة من  
قد و . إسناده إلى جهاز وزاري مستقل لم یعرف تحوالت كبیرة رغم  الثانويالفترة ، إال أن التعلیم 

  : على التحوالت التالیة  اإلصالحاتاقتصرت 
اتذة تلقینهــا مــن طــرف أســ و م1984/1985 إدراج التربیــة التكنولوجیــة ســنة:  الثــانوي العــام التعلــیم 

  )1980/1990(عام  عنهاالفیزیاء ، إال أنه تم التخلي ة و العلوم الطبیعی
  ...) ریاضیة ، فنغات ، إعالم آلي ، تربیة بدنیة و ل( التعلیم اختیاري  إدراج -
  .التخلي عنه إثر إعادة هیكلة التعلیم الثانوي في الفترة الموالیة  ثم
  .یات العمة شعبة العلوم اإلسالمیة في أغلب الثانو  فتح -

  :فتح شعب تقنیة جدیدة : التقني التعلیم
  .التكوین في المتاقن مع التكوین الممنوح في الثانویات التقنیة  تطابق
    )1.(تدریس مادة التاریخ لتشمل كل الشعب  تعمیم
  .بعض شعب التعلیم العالي أمام الحائزین على بكالوریا تقني  فتح

ظـل سـاري المفعـول  الـذيمـدى الـذي یتـوج بشـهادة الكفـاءة التقنیـة و التعلیم الثانوي القصیر ال إقامة
   1984إلى سنة  1980من سنة 
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تجدر بنـا اإلشـارة  الثانويأمام قلة نجاعة اإلجراءات الجزئیة التي تم اتخاذها بغیة تحسین التعلیم  و
  : إلى القرارین 

ــد القســمین الــوزاریین المكلفــین بالتربیــة  -1 ــ( توحی ــیم وزارة التربی كتابــة الدولــة +  األساســية و التعل
  .الوطنیة  التعلیمفي وزارة واحدة هي وزارة التربیة و ) للتعلیم الثانوي 

إال أن  1989 عـاماللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة و نظام التكوین بصورة شـاملة  إنشاء
  .النتائج التي توصلت إلیها هذه اللجنة لم یتم استغاللها 

ـــیم  شـــهادةتعـــدیل طریقـــة االنتقـــال و التوجیـــه إلـــى التعلـــیم الثـــانوي حیـــث أخـــذت نتـــائج تـــم  كمـــا التعل
  األساسي بعین االعتبار في حساب معدل االنتقال 

  . 1990/1991:  الدراسیةأعیدت صیاغة برامج السنة األولى ثانوي ، خالل السنة  وقد
العلـم أن  مـع،التواليعلـى ) 1991/1992(تلتها تعدیالت السنوات الثانیة و الثالثـة فـي السـنوات  ثم

  )1(.  1994من سنة  األولكل برامج التعلیم الثانوي العام ، عرفت تخفیفا خالل السداسي 
في بدایة السنة  الشعبفیما یخص التعلیم الثانوي التقني ، فقد اتخذت مبادرة مراجعة برامج كل  أما

  .)93/94( الدراسیة 
المستوى العالمي  علىهذه المرحلة تحوالت عدیدة  شهدت   :  هذا    إلى يومنا  1990: من    المرحلة

على مستوى جمیع القطاعات الحیویة ،و قد تأثر قطاع  تغیرات و المحلي،وساهمت في إحداث
البدایة على مستوى التعلیم الثانوي تنصیب الجذوع المشتركة في  فيتم  التغییر،وقدالتربیة بهذا 

 وآدابعلوم إنسانیة ،علوم وتكنولوجیا (، حیث كانت سابقا 1991/1992: ثانوي سنة األولىالسنة 
 .(  
  :، كانت هیكلة التعلیم الثانوي كالتالي  2004إلى سنة  1993منذ  و

  .یرتكز على اللغات و المواد االجتماعیة : الجذع مشترك آداب  -
  .بیعیة الریاضیات ، علوم فیزیائیة ، علوم ط: یرتكز على : الجذع مشترك علوم  -
  .الصناعي الرسمالریاضیات ، والعلوم الفیزیائیة ، و :یرتكز على : الجذع مشترك تكنولوجیا  -
مـن السـنة الثانیــة  بــدءاشـعبة تعلیمیـة ، و یتفــرع التعلـیم الثـانوي  15تنبثـق عـن الجـذوع المشــتركة  -

  : تعلیم ثانوي عام یحتوي على خمسة شعب هي : ثانوي إلى 
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 شـــعبةو الحیــاة ، شـــعبة اآلداب و العلــوم اإلنســانیة   الطبیعــةقــة ، شـــعبة علــوم العلــوم الدقی شــعبة 
  . اآلداب و اللغات األجنبیة ، شعبة اآلداب و العلوم الشرعیة 

  ) عام( تتوج الدراسة في هذه بشهادة بكالوریا التعلیم الثانوي  و
ـــیم ـــي و یحتـــوي علـــى الشـــعب التالیـــة  تعل ـــي  إللكترونیـــكاتقنیـــات المحاســـبة ، : ثـــانوي تقن الكهروتقن

  . الكیمیاء،الصنع المیكانیكي ، األشغال العمومیة و البناء ، 
  . تقني بكالوریاالدراسة في هذه الشعب بشهادة  تتوج 

  : التالیة التكنولوجیةكل من التعلیم الثانوي العام والتعلیم الثانوي التقني في الشعب  ویشترك
  .، الهندسة المدنیة ، التسییر و االقتصاد  بائیةالكهر المیكانیكیة ، الهندسة  الهندسة

  ) .التكنولوجي ( تتوج الدراسة في هذه الشعب بشهادة بكالوریا التعلیم الثانوي و 
  التكنولوجي الثانويیمنح التعلیم الثانوي العام في الثانویات العامة، و بینما یمنح التعلیم و 
  .من التعلیم  بهذا النوع الخاصةالتقني في مؤسسات المتاقن و  
تــم تطبیــق اإلصــالحات الجدیــدة فــي مرحلــة التعلــیم  2005/2006: ابتــداء مــن الموســم الدراســي و  

  .األولى ثانوي ذات الجذعین المشتركین السنةالثانوي ، حیث تم تنصیب 
بدال من ثالث جذوع مشتركة و یتم تعمیم هذا القـرار )  آدابجذع مشترك علوم و جذع مشترك (  

المتاقن التي تحولت إلى ثانویات متعددة التخصصات و تم التخلـي  فیهاالمؤسسات بما على جمیع 
  .التقني  التعلیمالنهائي عن 

  .و المواد االجتماعیة  اللغاتیرتكز الجذع مشترك آداب على  و 
على الریاضیات ، العلـوم الفیزیائیـة ، العلـوم الطبیعیـة ،  تكنولوجیایرتكز الجذع مشترك علوم و  و 

  .اإلعالم اآللي 
ــذ الســنة األ كمــا ــانوي حیــث یــتم تــدریس مــادة التكنولوجیــا  ولــىتــم إدراج مــواد دراســة جدیــدة لتالمی ث

  . بمعدل ساعتین في األسبوع  تكنولوجیالتالمیذ الجذع المشترك علوم و 
  ). اآلدابعلوم و تكنولوجیا و ( مادة اإلعالم اآللي یشترك فیها تالمیذ الجذعین  و
و بهذا فقد ارتفـع الحجـم السـاعي لتالمیـذ السـنة األولـى .  األسبوعلك بمعدل ساعتین في هي كذ و 

  .ساعة في األسبوع  34القدیمة إلى  الهیكلةثانوي من في 
إحــداث تعــدیالت علــى البــرامج الدراســیة لــبعض المــواد ، حیــث تــم حــذف بعــض الــدروس و  تــم كمــا

  .دروس أخرى في بعض المواد  إضافة
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، حیــث أصــبحت الرمــوز الریاضــیة و العلمیــة تكتــب مــن  العــالميال طریقــة الترمیــز تــم إدخــ كمــا 
  .الفرنسیة  باللغةالیسار إلى الیمین أي 

واألهداف  بالقدراتأصبح یعتمد في التدریس على المقاربة بالكفاءات بعد تطویر طریقة التدریس  و
.  
 فـتح 2006/2007ء من الموسم الدراسـي ثانوي فسیشرع ابتدا الثانیةیخص التوجیه إلى السنة  وفیما 

  : الشعب التالیة 
  .شعبة اآلداب و الفلسفة  -:  هماعن الجذع مشترك آداب شعبتین  یتفرع 

  .اآلداب و اللغات األجنبیة  شعبة     -                                                
  :  أربعة شعب هي تكنولوجیاعن الجذع المشترك علوم و  یتفرع 

  .الریاضیات ،شعبة العلوم التجریبیة ،شعبة التسییر و االقتصاد  شعبة
  : تخصصات هي  3التقني الریاضي ذات  شعبة

  . مدنیة،هندسة میكانیكیة ،هندسة كهربائیة ،هندسة ) تخصص جدید ( الطرائق  هندسة
امـي أي أنـه ینتقـل ، حیـث اصـبح یسـمى بمرحلـة مـا بعـد اإللز  الثـانوينالحظ عدم إلزامیة التعلیم  و 

ــة  أمــا  انــويإلــى الســنة أولــى ُ  ــة الدراســة فــي هــذه المرحل ســوى التالمیــذ ذوي القــدرات الفعلیــة لمرحل
 التلمیــــذدون ذلــــك فیــــتم تــــوجیههم إلــــى التعلــــیم المهنــــي أو التكــــوین المهنــــي حســــب معــــدل  التالمیــــذ

التخلــي عــن  لجدیــدةانالحــظ مــن خــالل هـذه الهیكلــة  و ،المتحصـل علیــه فــي الســن الرابعـة متوســط 
  .شعبة اآلداب و العلوم شرعیة انطالقا من السنة الدراسیة المقبلة

في هذه المادة أي العلوم اإلسالمیة انطالقا من الموسـم  الدراسیةنالحظ خفض عدد الساعات  كما 
و ) سـاعتین فـي األسـبوع (حیث كان الحجـم السـاعي للمـادة هـو ) 2005/2006( الدراسي الحالي 

ــــوم و ) فــــي األســــبوع  واحــــدةســــاعة ( حجــــم الســــاعي یمثــــل أصــــبح ال لتالمیــــذ الجــــذع المشــــترك عل
  . آدابتكنولوجیا و ساعتین للجذع مشترك 

لــدى الشــعب  المواقیــتنالحــظ التســاوي بــین اللغــة العربیــة و اللغــات األجنبیــة فــي المعامــل و  كمــا
  ) .، و تقني الریاضي  اداقتصریاضیات ، علوم تجریبیة ، تسییر و ( العلمیة و التكنولوجیة 

  .الثانیة ثانوي  السنةمواقیت و معامالت  یوضح )07(الجدول رقم  
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  الوطنیة  التربیة وزارة موقع و االنترناتمن :المصدر                                                                              

  : الثانوي    التعليمو إشكاليات    نقـائص
لهـا هـذا  یتعـرضإن المشاكل الناتجة عن التزایـد المعـروف علـى مسـتوى التعلـیم و الضـغوط التـي -

بـــالرغم مـــن  و  هـــذاإلـــى یومنـــا  1962القطـــاع تفســـر طبعـــا بـــالمجهودات المعتبـــرة التـــي بـــذلت منـــذ 
سـنوات مـن  3و المتـاقن ، حیـث أنجـزت فـي ظـرف  بنـاء الثانویـات العامـة مـنالمجهودات المبذولة 

، بحیث نجد اآلن ثانویة على األقل بكل دائـرة و حتـى بالمنـاطق النائیـة  ثانویة 70) 1998-200(
  .ما أدى إلى عجز في الهیاكل نتیجة سوء التوزیع الجغرافي لها  هذاو / 

التعلـــیم  مـــنذ القـــادمین هـــذه المؤسســـات تســـتقبل بالفعـــل كـــل ســـنة عشـــرات اآلالف مـــن التالمیـــ فــإن
  .  %50األساسي بنسبة تفوق 

ثـانوي غیـر  األولـىما أدى إلى االكتظاظ في األقسام و في المؤسسات ، و القبـول إلـى السـنة  وهذا
التي تؤهلهم لهذه المرحلـة  القدراتمرض و قبول تالمیذ غیر مؤهلین لهذا التعلیم و لهم المستوى و 

مـــن التالمیــذ المتســـربین فــي الجـــذوع  كبیــرةدى إلــى وجـــود أعــداد مــن التعلــیم ، هـــذا الشــيء الـــذي أ
التوافق بـین مـؤهالتهم و القـدرات المطلوبـة فـي هـذه  لعدمالمشتركة أو في السنة الثالثة ثانوي نتیجة 

   )1(.المرحلة 
الثانیــة  الســنةغیــر مــرض ألنــه فــي غالــب األحیــان عبــارة عــن توزیــع للتالمیــذ علــى شــعب  التوجیــه

مــدى تــوفر المناصــب  و  اإلداریــةتــتحكم فیهــا فــي أغلــب األحیــان الخریطــة المدرســیة و  ثـانوي ألنــه
  .المفتوحة في الثانویات و المتاقن  البیداغوجیة

  الكم   حیثتمكن هذا القطاع ، في السنوات األخیرة من تلبیة حاجاته من األساتـذة من  إن
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بالنســــبة  الشــــأنلطموحــــات ، و كــــذلك المســــتوى العلمــــي و البیــــداغوجي لألســــاتذة یبقــــى دون ا فــــإن
بــاألخرى بالنســبة لحملــة  ولألســاتذة المتخــرجین مــن المــدارس العلیــا الــذین یتلقــون تكوینــا ذا ثغــرات 

التعلـیم الثـانوي أو یعـانون مـن  نوعیـةالشهادات األساسیة مـن خریجـي الجامعـات یـنعكس فیهـا علـى 
 أغلبانعدامه في  وكن الوظیفي و قلته  الس توفرمشاكل مهنیة و اجتماعیة كنقص الراتب و عدم 

القطــاع  مشــاكلاألحیــان النقــل خاصــة فــي المنــاطق البعیــدة علــى المنــاطق الحضــریة و مــا زاد فــي 
لغالبیــة  المعیشــیةضــعف مســتوى الرضــى المهنــي و نقــص الدافعیــة للعمــل ، نتیجــة ســوء األحــوال 

  .عمال و إطارات قطاع التربیة الوطنیة 
ســاهما فــي  البكالوریــاالمتبعــة ، و طــرق التقــویم المعتمــدة فــي امتحــان شــهادة  أن طــرق التقــویم كمــا

تشـتكي ضـعف تكـوین  الجامعـةوصول طلبة یعانون من صعوبات دراسیة إلـى الجامعـة ، لهـذا فـإن 
  .الطلبة الملتحقین بها 

و أن  االبكالوریـهكذا نستخلص أن التعلیم الثانوي و التقنـي لـم یـنجح فـي تحضـیر الطلبـة لشـهادة  و
  .المتخرجین منه هم عادة دون المستوى المطلوب 

علیـه لـم  طـرأتمن خالل تشخیص و تحلیل وضـعیة التعلـیم الثـانوي أنـه رغـم التطـورات التـي  یتبین
إلى إعطاء األولویة  األمریكن قادرا على استیعاب مظاهر التجدد و لذا انصرفت األنظار في أول 

إزالـة التناقضـات التـي  والبحـث الفعـال  والئـم و التقـویم السـلیم إلى تحضیر الذهنیان و التكوین الم
  المنتظر منذ سنوات وسبیل إقامة و تنصیب اإلصالح المرغوب فیه  اعترضت

        االســـتقبال بقــعأخیــرا فلقــد تمكــن التعلــیم الثـــانوي و التقنــي مــن تحقیــق بعـــض أهدافــه كتضــاعف  و
، بقـي اآلن علـى  القطـاعن طرف المسؤولین و إطارات و عدد المتخرجین نتیجة الجهود المبذولة م

اقتصــاد الســوق مــن اإلطــارات  حاجــةالتعلــیم الثــانوي أن یتكیــف مــع التحــوالت االقتصــادیة و یواكــب 
  )1(. الكفأة الضروریة لمواجهة التحدیات 

علـــیم إلــى اإلشـــكالیات التــي عرفهـــا الت إلضـــافةاالتقنـــي ، فبا وفیمـــا یخــص التعلـــیم التكنولــوجي  أمــا 
بعدم الرضى من طرف األولیـاء و التالمیـذ نظـرا ألن المتـاقن فـي  التقنيالثانوي العام ، قبل التعلیم 

           الضــــــعفاء والتالمیــــــذ مـــــن الدرجـــــة الثانیــــــة أي التالمیـــــذ المتوســـــطین    تســـــتقبلأغلـــــب األحیـــــان 
محـیط و تضـیفه فـي آخـر بهـا إلـى التعلـیم التقنـي مـن طـرف ال ینظـرو هذا نظرا للنظرة السیئة التي 

  .و الشعب  المشتركةالترتیب حسب الجذوع 
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المدرسي و كذلك التخلي عن الدراسة لـدى تالمیـذ هـذا  التسربهذا ما أدى بدوره إلى رفع نسبة  و 
و انعكـس أیضـا علـى نسـب النجـاح فـي شـهادة البكالوریـا ضـمن . المرحلـةالتعلیم فـي بدایـة و نهایـة 

التقني أضعف النتـائج مقارنـة  وي تسجل كل سنة شعب التعلیم التكنولوجي الت التعلیمهذا النوع من 
  .على مستوى أغلب متاقن الوطن تقریبا  العامبنتائج شعب التعلیم الثانوي 

  : العـالـيالتعـليـم    إصالح
تمثـل قمــة  و  الجزائــرمرحلـة التعلــیم العـالي المرحلـة الرابعــة و األخیـرة مـن مراحــل التعلـیم فـي  تمثـل

 االعتبـارو هـو –ألنهـا  بـلالتعلیمي وحسـب  املیس لمجرد كونها آخر مراحل النظ ،هرم التعلیمي ال
فعــال و انتمــاءا ، و مــن خریجــي  وتقــوم بمهمــة خطیــرة فــي صــیاغة الشــباب فكــرا ووجــدانا   -األهــم

 افیـةالثقعلمیة و االقتصادیة و السیاسیة و القیادات للمجتمع في مختلف المجاالت ال تخلقالجامعات 
     )1(.والتي من خاللها یتابع المجتمع مسیرته تقدما أو ثباتا أو انحسارا 

  العلیا  المعاهدالجامعات و : تتم الدراسة في هذه المرحلة في نوعین من المؤسسات هما و 
  : تختلف هذه الدراسة حسب اختصاصات و هي نوعین و 

شـهادة الدراسـات الجامعیـة  للحصـول علـى مخصـصو هـو ثـالث سـنوات :  التكوین قصیر المدى
  .التطبیقیة 

دى ل الم وین الطوی          البیــاطرة ولألطبــاء و خمــس ســنوات للمهندســین  ســنواتویشــمل ســبعة : التك
درجـــة الماجســـتیر  الجامعـــاتالصـــیادلة و أربـــع ســـنوات للحصـــول علـــى شـــهادة اللیســـانس،و تمـــنح و 

تمنح درجة الدكتوراه بعد مـدة  كماسالة للطلبة بعد سنة تحضیریة و على األقل سنة في تحضیر الر 
  .أربع سنوات على األقل في تحضیر الرسالة 

           تــــم اســــتحداث نظــــام تعلیمــــي جدیــــد فــــي الجامعــــات الجزائریــــة و هــــو نظــــام  أنــــهتجــــدر اإلشــــارة  و 
 )ALMD ( التـدرج فـي التعلـیم العـالي  سـنواتمنذ ثالث سـنوات تقریبـا ، و مـن خاللـه تـم اقتصـار

ــتم مــنح شــهادة اللیســانس بعــد ثــالث ســنوات مــن حیــث  ، و تمــنح شــهادة الماجســتیر بعــد  الدراســةی
 8سنوات من الدراسة أي یقضـي الطالـب الجـامعي  ثالثسنتین من الدراسة و شهادة الدكتوراه بعد 

لیتحصل في األخیـر علـى أعلـى درجـة علمیـة و هـي الـدكتوراه  العاليسنوات من التدرج في التعلیم 
ـــة ) ALMD(النظـــام التعلیمـــي  مـــنیـــز هـــذا النـــوع ،و یتم ربطـــه بالمؤسســـات االقتصـــادیة و  بمحاول

  .و القدرات لدى الطلبة الجامعیین المتفوقین  بالكفاءاتاالستثماریة في البالد و یحاول االهتمام 
                                                

  .52ص،2001مصر،،للكتاب  الغربیةدار ،مكتبة ال2ط، بین الرسالة و المؤسسة الجامعةعمار،  حامد -)   1( 
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  :  وظـائـف التعـلیـم العـالـي
العـــالي فــي الغالـــب  بــالتعلیمتنفـــرد  التعلــیم العـــالي آخــر المراحـــل التعلیمیــة و أرقاهـــا درجــة و یعتبــر

، فینمـا التعلـیم األساسـي كمـا  العلمیـةمجموعة صغیرة من الطالب الممتازین في ذكائهم و معارفهم 
أطفــال الشـعب بــدون اسـتثناء لنــه مـن حقــوق  لكـلهـو فـي الجزائــر یجـب أن یكــون إجباریـا و شــامال 

لتعلیم األساسي یجب أن یتوفر لمعظـم الشـباب الذي بعد ا الثانويالطفل األساسیة ، و بینما التعلیم 
دراسـتهم فـي الجامعـة ، فـإن  متابعـةمن كسب رزقهم أو  او ، حتى یتمكن كلهمفي البالد ، إن لم نقل 

ــة الــذین  ــیم العــالي یكــون عــادة قاصــرا علــى الطلب و ذلــك           بالفطنــة و الــذكاء یمتــازونالتعل
ــة ال یقــوى علــى ــالنظر إلــى أن أعبــاءه ثقیل أصــحاب المواهــب الممتــازة و هــم فــي  ســوىالنهــوض  ب

العالي فـي ثـالث وظـائف أساسـیة  لیمعالت وظائفالعادة قلة في كل مجتمع هذا و یمكن حصر أهم 
  :هي كما یلي 

   )1(المهن الرفیعة تعلیم –ترقیة العلم  –نشر العلم  - 
  .واحدوقت  التعلیم الجامعي الصحیح ال یكون في الواقع إال نظریا و عملیا في و

  :التالیة  مورضوء ما سبق یمكن تلخیص مهمة الجامعة في المجتمع في األ وعلى
  .تعنى الجامعة بالتعلیم العالي و نشر المعرفة  -1
  .و تقوم بالبحوث العلمیة ، و تعمل على رقي اآلداب و تقدم العلوم  -2
        العمـــل  میـــادینفـــي مختلـــف و تعمـــل علـــى تزویـــد الـــبالد باالختصاصـــیین و الخبـــراء و الفنیـــین  -3

  .و اإلنتاج
  .و تسهم في خدمة المجتمع و أهدافه القومیة  -4
  .الحضارة العربیة اإلسالمیة  ثو تعمل على بع -5
  )2(. و تعمل على توثیق الروابط الثقافیة بینها و بین الجامعات في الخارج  -6

  : في الجزائر التعلیمالتي ترتكز علیها سیاسیة  المبادئ
علیها سیاسة التعلیم العالي في الجزائر كما ترتكز علیها المنظومة  ترتكزهناك أربعة مبادئ  و

  : عامة تتمثل في المبادئ األربعة التالیة  بصفةالتربویة 
  :التالیة مورو یقصد بدیمقراطیة التعلیم العالي تحقیق األ:  العالي التعلیم دیمقراطیة -أ 

                                                

  . 70 ص ،سابق مرجع، التعلیمالتربیة و  أصول،رابح  تركي  - )  1( 
  

  .79-75ص  ص ،السابق  ،مرجع التربیة و التعلیم أصول ،رابح  تركي: - ) ( 2
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الثانویـــة دون  دراســـتهمة لجمیـــع الطلبـــة الجزائـــریین الـــذین انهـــوا بنجـــاح إتاحـــة الفرصـــة المتكافئـــ -1
  .مراعاة وضعتهم االجتماعیة 

مراكــز توزیــع  معهــاربــط القطــر الجزائــري بشــبكة واســعة مــن الجامعــات و المعاهــد العلیــا تتعــدد  -2
  .العلم و الثقافة و التكنولوجیا 

ألبناء ) ح الدراسیة والمطاعم الجامعیة والسكن المن( االقتصادیةتوفیر الرعایة االجتماعیة و  -3
  .    الفقیرةالفئات الشعبیة 

الجزائریـة  الجامعـةمن اشد المهام استعجاال و علیها یتوقف تشكیل  تعتبر:  سلك التعلیم جزأرة -ب
  : ،وهناك أمور أخرى 

  .و مناهجه  خطهالعالي و  تعلیمالجزأرة نظام  -1
و       االختصـاصمرة غایتها اعتماد البالد على أبنائهـا مـن أهـل جزأرة اإلطارات بصورة مست -2

     .الكفاءة 
  .تطلعاتهااختیار أهداف التعلیم الجامعي و قیمته و متطلباته في ضوء واقع الجزائرو  -3
ــادئبعــد الجــزأرة فــي مقدمــة  یــأتي :  التعریــب -ج و االختیــارات التــي یحــرص علیهــا الشــعب  المب

الشخصـــیة الوطنیـــة ، و هـــو یعتمـــد علـــى المبـــادئ  مقومـــاتالجزائریـــة ألنـــه أحـــد الجزائـــري و الثـــورة 
  :التالیة

هـي لغـة  و التاریخیـةتشكل اللغة العربیة أداة من بین األدوات األساسیة التـي كونـت شخصـیتنا  -1
  .ثقافتنا 

نظـام مراحـل  مختلـفیشكل توحید التكوین باللغة الوطنیة هدفا أساسیا في مختلف المواد و في  -2
  .التربیة و التكوین 

  .إن اللغة العربیة تعتبر عنصرا أساسیا للهویة الثقافیة للشعب الجزائري  -3
مـن هـذا المبـدأ هـو المسـاهمة فـي  الغـرض و:   العلمي و التقني في التعلـیم الجـامعي االتجاه -د

اكتسـاب قـیم جدیـدة المیراث العلمـي الحـدیث و  امتالكالتقدم العلمي و التكنولوجي و التوسع فیه و 
  : یليو هذا یعني العنایة بما 

ــــى  -1 ــــه و تشــــجیع الدارســــین عل ــــوجي و التوســــع فی ــــالتعلیم التكنول          بمدارســــه االلتحــــاقاالهتمــــام ب
  .و معاهده العلیا 
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  )1(. المزج بین الدراسة النظریة و العملیة في التعلیم الجامعي  -2
و البحـث العلمـي و  العـاليایة بإحداث وزارة مكلفـة بـالتعلیم لقد نال التعلیم الجامعي حقه من العن -

  )2(.عمت كل والیات الوطن حتىالتي عملت على فتح العدید من الجامعات و المراكز الجامعیة 
شــرع  الجزائریــةمـن أجــل تحقیــق سیاســة التـوازن الجهــوي فــي التعلــیم العــالي فـي مختلــف المنــاطق  و

البحـث العلمـي ألول مـرة  ولذي أنشئت فیه وزارة التعلـیم العـالي و هو العام ا 1970ابتداء من عام 
أهدافـه و طرقـه و أسـلوب تكـوین  وفي الجزائر في عملیة إصالح شامل للتعلیم العـالي فـي برامجـه 

ــیمو منــاهج البحــث العلمــي ، و قــد حــدد وزیــر  الجامعیــة  اإلطــارات العــالي و البحــث العلمــي  التعل
  : اط التالیة أهداف هذا اإلصالح في النق

  . البالداإلطارات التي تحتاجها  تكوین 
  .عدد أكبر من اإلطارات بأقل تكلفة  تكوین 
الـبالد  إلیـهعلى صفات مالئمة للمستوى الـذي تحتـاج   حائزایكون اإلطار المكون في الجامعة  أن 
.)3(  
 

  : مراحل التعلیم العالي 
ئریة في الخمس و الثالثین سنة الماضیة یالحظ الجزا الجامعةالمتتبع للمراحل التي مرت بها  ان

  : التالي  النحوأنه یمكن تلخیصها على 
  : 1970-1962مرحلة 

ومدرستین للتعلیم العالي ونظام جـامعي مـوروث عـن العهـد  واحدة بجامعةأنطلق فیها القطاع  التي 
ع فـــي بنــــاء فـــي اإلصــــالح الجـــامعي والتوســــ المرحلـــة انطالقــــة التفكیـــر هــــذهاالســـتعماري وشـــهدت 
  .و وهران  الزوارو باب  قسنطینةشرع في بناء جامعات   حیثالمؤسسات الجامعیة 

  :  1984 -1971مرحلة 
  : و الذي من مرامیه الكبرى  1971میزت إصالح التعلیم العالي سنة  التي

  .التنمیة الشاملة  حركةالجامعة الجزائریة في سیاق  إدماج 
  .المؤطرین و المكونین  جزأرة 
  .التكوین و تعریبه  دیمقراطیة 

                                                
  .161-159ص  ص ،سابق  مرجع ،رابح   تركي -)1( 

  . 34 ص ،سابق  مرجع ،غیاث  بوفلجة  -  )2( 
  .   157- 156ص  ص،سابق  مرجع ، التربیة و التعلیم أصولرابح ، تركي -) 3(  
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  .التوجه العلمي و التكنولوجي  تأكید 
  .اإلطارات من حیث الكم و النوعیة الضروریة لسد حاجة البالد  تكوین

الثمانینات الشروع في تعمیم تعریب مختلف التخصصات في مجال  مطلعمیز هذه المرحلة في  كم
    )1.( االجتماعیةالعلوم اإلنسانیة و 

  : التي میزها :  1989-9851مرحلة 
توزعــه فــي  ترشــیدالخریطــة الجامعیــة التــي تــنظم القطــاع بغیــة الــتحكم فــي التوافــد الطالبــي و  وضــع

  .إطار توحید المنظومة الجامعیة 
أرجاء الوطن ،  مختلفدیمقراطیة التعلیم العالي من خالل إنشاء شبكة للمراكز الجامعیة في  تعزیز

  .توسعا من هیاكل تابعة لقطاعات أخرى و استفادة هذه الشبكة في 
  .جامعة التكوین المتواصل  إنشاء

  : إلى الیوم 1990مرحلة 
ــة بــرزت خاللهــا إشــكالیات و  وهــي  فیهــا  وعانــتنتیجــة لتراكمــات المراحــل الســابقة  تناقضــاتمرحل

بصـفة تسـتطع اإلیفـاء  التسـییر،فلمالجامعة ضغوطا أدت إلى عدم استقرارها في مجاالت التنظیم و 
ــم تســتطع االســتجابة للمطالــب  االقتصــادیة المطروحــة  و    االجتماعیــةفعالــة بمختلــف مهامهــا و ل

مـع القطـاع االجتمـاعي  علهـاقلـة تفا وتأثیر التخطـیط االسـتعجال للتكفـل بالـدفعات الطالبیـة   نتیجة
  . االقتصاديو 

  :  في مجال التكوین المھني و التمھین
بوسعها التكفل  یكنمركزا للتكوین المهني لم  17لسیادة الوطنیة سوى یكن هناك غداة استرجاع ا لم

المتعلقـــة  التخصصـــاتبمهمـــة التكـــوین المهنـــي المنتظـــرة حیـــث اقتصـــر التكـــوین فیهـــا علـــى بعـــض 
افتقــارهم إلــى الكفــاءات  وباألشــغال العمومیــة و البنــاءات الحدیدیــة ، عــالوة علــى ضــعف مؤطریهــا 

   )2(.المهنیة الالزمة 
سیاســـة  تبلـــورتبدایـــة الســـبعینات و تماشـــیا مـــع سیاســـة التنمیـــة الوطنیـــة المتســـمة بالتصـــنیع فـــي  و

یـد عاملـة مؤهلـة ،  تكوینوطنیة للتكوین المهني تطبعها اهتمامات اجتماعیة و اقتصادیة تتمثل في 

                                                
  . 1971سنة ،صالح التعلیم العالي إ،التعلیم العالي و البحث العلمي  وزارة-  )1( 
  . 13ص،،مرجع سابق و إصالح التعلیم األساسي الجدیدةالمبادئ العامة للسیاسة التربیة األعلى للتربیة ، المجلس) 2( 
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اقتصـــرت علـــى المســـتویات  آنـــذاكســـریعة اإلدمـــاج فـــي الجهـــاز االقتصـــادي إال أن عملیـــة التكـــوین 
  .من المؤطرین األجانب  كبیرو الثاني و الثالث ، و اعتمدت في ذلك على عدد  األول

   :نشطة تمیزت على الخصوص بـ دینامیكیةفي بدایة الثمانینات شهد القطاع  و 
  .إدارة مركزیة مستقلة خاصة بقطاع التكوین المهني  إنشاء 

  .صاتها أنواعها و تنوع تخص بمختلفعدد مؤسسات التكوین المهني  مضاعفة
  .أنماط و مستویات جدیدة للتكوین  إدخال 

  . نیقانون التمه صدور
مــن  المتســربینكــل ذلــك اســتجابة للضــغط االجتمــاعي النــاجم عــن تزایــد عــدد الســكان و تزایــد  وكــان

التكــوین المهنــي فــي  قطــاعقطـاع التربیــة الوطنیــة ،و كــذا الطلــب علــى الیــد العاملـة المؤهلــة و شــهد 
للتكفــل بالتالمیــذ المتســربین بعــد  الخــامسمدیــد التكــوین إلــى المســتویات الرابــع و مطلــع التســعینات ت

دخال أنماط جدیدة  و إنشـاء مـدارس خاصـة للتكـوین طبقـا  أكثـر تكیفـا للتكـوینامتحان البكالوریا ، وإ
                                                                            ) 1(.للقانون و تحت مراقبة الدولة 

  :  النظام التربوي واقع
  : تبرز هذه المعطیات  التعلیمنظرة سریعة عن منظومة التربیة و  إن

  .تتطلب تنظیما و تثمینا  لكنهاإمكانات بشریة اكتسبت خبرة  وجود
  .هیاكل مادیة و مؤسساتیة  وجود
  .نوعیة  بإنجاز حصائل كمیة و بالقیامدراسات و خبرات و معطیات تسمح  توفر
فـي  بالمدرسـةمعدل التمدرس مستوى مقبوال على وجه العموم ، غیـر أن ظـاهرة عـدم االلتحـاق  بلوغ

ذات الدخل المحدود  العائالتالمناطق الریفیة و لدى بعض الفئات االجتماعیة مثل البنات و أبناء 
  .تدعو إلى االنشغال 

بلـــوغ  و  الشـــبابة حتـــى فـــي أوســـاط معـــدل األمیـــة نســـبة وطنیـــة عالیـــة و تفشـــي هـــذه الظـــاهر  بلـــوغ
حــدا یقلــل مــن أهمیــة العائــدات الناتجــة االســتثمارات التــي تقــوم بهــا  الجــامعيالتســرب المدرســي و 

  . المجتمعالدولة و 
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ـــي تحریـــر المجتمـــع و النهـــوض بـــه ، حتـــى  تبـــوء ـــیم و التكـــوین مكانـــة الصـــدارة ف ـــت  والتعل إن كان
إذا كــان مــن  وهــذه  أهمیــةراهنــة تنــزع إلــى التقلیــل مــن الوضــعیة الناتجــة عــن األزمــة االقتصــادیة ال

  .التي یمكن أن تثمن رصید المجهود الوطني في میدان التربیة و التعلیم  ،الثمار الكبرى 
المتوسـط  التأهیـلالمستوى الدراسي و الجامعي و تشغیل النساء ، خاصة منهن ذوات مسـتویي  رفع

التــي تتبوؤهــا الكفــاءات  المكانــةیات و المیــادین و كــذا و العــالي ، و جــزأرة التــأطیر فــي كــل المســتو 
  .ذلك ال یمكنه أن یحجب النقائص البارزة  فإنالجزائریة في السوق الدولیة للعلوم و التكنولوجیا ، 

بعض النتائج فإن أثر الفعل التربـوي ال یـزال متواضـعا  كمـا  سجلإذا كان المجهود التعلیمي قد  و 
تمثـل القـیم الوطنیـة و  وو دورها في تنمیة الحـس المـدني و السیاسـي   مدرسةللأن الوظیفة الثقافیة 

  )1. (اإلنسانیة ال یزال هو اآلخر دون طموح المجتمع 
و التعلیم االندماج االجتماعي و االقتصادي ، و إذا كانت هـذه الظـاهرة لـم  التربیةیحقق نظام  ولم 

یسهم النظـام  لمكما  ،ي كان ینتهجها القطاع العام ، فمرد ذلك إلى سیاسة التشغیل الكامل الت تتبدد
كــان منهـــا نتیجـــة أعمـــال  مـــاالتربــوي بصـــورة ملحوظـــة فــي إنمـــاء طاقتنـــا اإلبداعیــة و اإلنتاجیـــة إال 

المصـانع ذات المفتـاح فـي الیـد  الخـارجالتكوین الكمـي ، التكـوین فـي ( مردها إلى مبادرات قطاعیة 
  . أكثر منه إلى عملیة مخططة شاملة) 

لتكـوین  الوسـائلإلى ذلك أن ضغط األعداد في التعلیم و التكوین لم یفسح المجال و لم یـتح  أضف
متزایـــد ، غیـــر  اجتمـــاعيالنخبـــة، و أن انتشـــار المؤسســـات اســـتجابة للضـــغوط الناتجـــة عـــن طلـــب 

حـدث عكـس ذلـك  بـل  االمتیـازخاضع للـتحكم و التوجیـه بالقـدر الكـافي ، لـم یسـمح ببـروز أقطـاب 
  المتمیـــزة الموجـــودة مثــل المـــدارس العلیـــا و مراكــز البحـــث العلمـــي المؤسســاتمــا حیـــث أدمجـــت تما

  . معاهد التكوین المتخصص في النموذج المؤسساتي العام  ووالتكنولوجي 
مـن معـدالت  ذلـكلم یرق أداء المتخرجین من النظـام التربـوي إلـى المسـتوى المنشـود كمـا یستشـف و 

ن كــان  اإلخفــاق فــي االمتحانــات فــي الدراســي  للمســتوى  نســبیامختلــف المســتویات ومــن التقــدیر ،وإ
لم تكن أنماط التسییر المدرسي تسمح بالتحكم بالقدر الكـافي فـي سـیر النظـام  وللتالمیذ و الطالب 

التعلـیم األساسـي ، التعلـیم ( خاصة في نقـص االنسـجام بـین مكونـات النظـام التربـوي  ذلكو یتجلى 
الصـعوبات  كانتوقد    )المهني ، التعلیم العالي و البحث العلمي و التكنولوجي ، التكوین  الثانوي
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وغیرهـا ، مؤشـرات عـن   كـذا فعالیـة آلیـات التقـویم والضـبطو الملحوظة في مجال التطـویر و إدارتـه 
  )1(.وتربوي حقیقي   يتطویر علمإداري أكثر مما كانت مؤشرات دالة عن  تسییرطبیعة 

توى السی -1 ي المس يف ـــیمكانـــت الجـــزأرة و دیمقراطیـــة :  اس    و التعریـــب و التوجـــه العلمـــي التعل
و یؤكد المكانـة التـي تولیهـا الدولـة لهـذا النظـام  التعلیمالتقني هي المبادئ الموجهة لنظام التربیة و و 

وعـدد النصــوص األساسـیة المنظمـة لمختلــف مسـتویات التعلــیم ،  لـهحجـم االسـتثمارات المخصصــة 
  .تسییر أعداد المتعلمین العلمي،و قة بالبحث وكذا المتعل

  : تحدید أسباب النقائص
  ةالشـعبیة والمسـاوا طـابعو نشـاطات الـدعم االجتمـاعي لهـذا النظـام  التعلـیمأعطت مجانیـة التربیـة و و 

الالزمـة  لوتـوفیر الوسـائ والمفاهیموبلوغ هذا تم خالل السبعینات بصورة خاصة ، ضبط التصورات 
  .لنظام التربوي لتنمیة سریعة ل

  : أن التحلیل النقدي لهذه الحصیلة یبرز اإلختالالت اآلتیة  غیر
الـذي تجسـد فـي  األمـرالسیاسة التربویة فـي توجیههـا و مضـامینها مـن القیـود اإلیدیولوجیـة ،  معاناة

تفـــاقم هـــذا  وأدىباســـتمرار  المتطـــورالتفـــاوت الواضـــح بـــین المشـــروع التربـــوي و الواقـــع االجتمـــاعي 
  .الذي لم یكن ظاهریا في بدایة األمر ، تدریجیا ، إلى أزمة تكیف حقیقة المدرسة  ،فاوت الت
فــي الوقــت الــذي تــم فیــه وضــع االختیــارات التنظیمیــة  التربــويتصــور شــامل لتطــویر النظــام  غیــاب 

   مســتقلة فــي اإلصــالح و التســییر القطــاعي علــى حســاب االنســجام دینامیكیــاتممــا أدى إلــى إتبــاع 
ن فبـرزت نتیجـة لـذلك مشـكالت تنسـیق بـین القطاعـات لـم یتكفـل بهـا بصــورة  الضـروریینماسـك التو 

.... مما ولـد اخـتالال كبـرى ، تجلـت فـي التوجیـه والمنـاهج و لغـة التعلـیم و البحـث التربـوي  ،كافیة 
  )2(الخ 

   )3(. المتنوعة للعمل التربوي و لإلنتاج العلمي و الثقافي 
  : التطبیق في مستوى إستراتیجیات 

للمنطق القطاعي أدت إلى تعدد السیاسات بحسب  المنتهجةاستجابة السیاسة التربویة  إن
الظرفي للحاالت الناجمة أساسا عن الطلب االجتماعي الذي  التسییرالقطاعات الوزاریة ، كما أدى 

یت المبادرات و أحدثها تعمیم التعلیم و النمو الدیمغرافي المتزاید إلى تشت التيزاد بفعل اآلثار 
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اإلداریة محل  نشغاالتاال وحلت،وتیرة النمو للنظام بكیفیة غیر متحكم فیها بالقدر الكافي تسریح
قد أسهم كل من التمركز الشدید للقرار وعدم  ومتطلبات التنمیة و الترقیة العلمیة و التربویة ، 

 يخاصة فجدید بصفة والتقویم بصفة عامة وطرق الت والتجریبوجود طرق اإلعداد التربوي 
 )1( التربويإضعاف التحكم في النظام 

كـــان و ، النظــاملــم یحــدث الطلــب االقتصــادي علــى التكــوین و التأهیـــل آثــارا جوهریــة فــي تســییر  و
التكـوین البدیلـة التابعـة للقطاعـات األخـرى دور فـي جعـل العالقـة  أنظمـةلسیاسة التشغیل الكامـل و 

     الدرجــــة الثانیــــة مــــن اهتمــــام و قــــد زادت األزمــــة االقتصــــادیة تــــؤول إلــــى  التشــــغیلبــــین التكــــوین و 
العالقــة ســوءا و نــذكر علــى صــعید آخــر أن اللجــؤ بصــفة آلیــة إلــى التعــاون األجنبــي  هــذهوالبطالــة 

لــم یكــن فــي مســتوى عــالي فــي كــل الحــاالت قــد أدى إلــى تــأخیر تشــكیل رصــید بشــري وطنــي  الــذي
مركــز  باعتبارهــار الوظیفــة الثقافیــة للمدرســة الجزائریــة و متجــانس كمــا أنــه لــم یســمح بتطــوی مؤصــل

  )2(.تكوین و تنویر اجتماعي 
ــائج   ــالرغم مــن النت ــة مــن  اإلیجابیــةأمــا علــى مســتوى القطاعــات ، فب التــي تحققــت فقــد ظهــرت جمل

  : النقائص و اإلختالالت نذكر منها 
  : في مجال التربیة الوطنیة

 
 
 
  : تفاوت معدالت التمدرس -1
بــین المنــاطق  تبــاینال التمییــز بــین اإلنــاث و الــذكور قائمــا ، رغـم تقلصــه مــع تبــاین جهــوي و یــز  مـا

و        نقـاط )8(بثمـاني  الـذكورالحضریة و الریفیة ، فنسبة تمدرس البنات تقل عن نسبة تمدرس 
نسـبة تمــدرس أقـل بكثیــر مـن المعـدل الــوطني نظـرا للطــابع المتشـتت لمراكــز  الوالیــاتتسـجل بعـض 

  .الحیوي فیها  نشاطال
  :   عدم كفایة الھیاكل -2

الحاجـة  حیـث  بتلبیـةلـم تسـمح  نهاإالمدرسیة ف المؤسساتمن الوتیرة العالیة نسبیا في إنجاز  بالرغم
  :عن هذا التأخر  ولقد نجم التنمویةلم ینجز العدید من المشاریع المسجلة في مختلف المخططات 
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الدراســیة  الحجــرةتلمیــذا فــي  42معــدل عــدد التالمیــذ یبلــغ فــي حجــرات الدراســة ، حیــث أن  اكتظــاظ
  . الوالیاتتلمیذ في بعض 50الواحدة في التعلیم االبتدائي ، و یفوق هذا المعدل 

اسـتعمال فـوجین (االبتـدائيالهیاكل إلـى أقصـى حـد بـاللجوء إلـى نظـام الـدوامین فـي التعلـیم  استعمال
خاصـة  نادرا، بحیث اصبح نظام الدوام الواحد ) تالیة مختلفین لنفس الحجرة في مواقیت مت تربویین

  .في األحیاء الشعبیة بالمدن الكبرى 
 بـــالتعلیمإلـــى تحویـــل المؤسســـات المدرســـیة مـــن طـــور آلخـــر ، حیـــث أضـــرت هـــذه الظـــاهرة  اللجـــوء

 التعلـــیممؤسســـة ، و ثلــث مؤسســـات  800االبتــدائي بصـــورة خاصـــة ، إذ أن ثلــث المتوســـطات أي 
  .مؤسسة ، كانت في األصل مؤسسات للتعلیم االبتدائي  370الثانوي أي 

احتــرام  عــدماســتعمال بعــض المنجــزات بســبب النــزوح الریفــي إلــى المــدن الكبــرى ، و بســبب  عــدم
المؤسسـات تحـت  بعـضالدراسات و المقاییس الخاصة بالخریطة المدرسیة ، الـذي أدى إلـى إنشـاء 

  .وطأة الضغوط االجتماعیة أو القبلیة 
المخصصــة لهــا   المالیـةاللتــزام بالمعـاییر الخاصــة بالبنــاءات المدرسـیة ، لضــعف االعتمــادات ا عـدم

یهمــل فیــه إنجــاز القاعــات  الــذيوهكــذا تعطــي األولویــة فــي اإلنجــاز للحجــرات الدراســیة فــي الوقــت 
 متعـــددالضـــروري لتعلــیم علمـــي و و  الرئیســيالمخصصــة كالمخـــابر و الورشــات التـــي تعتبــر الســـند 

  . الضروریةت فضال عن اللجوء إلى استعمال المنجزات الموجودة بدون المرافق التقنیا
علمـا أن  إنجازهـاتكلفة اإلصالحات الكبـرى التـي تلـي المؤسسـات الجدیـدة بسـبب عـدم إتقـان  ارتفاع

أي میزانیـة سـواء منهـا  فـياالعتمادات الخاصة بتجدید التجهیز صعبة المنال و هي ال تـدرج حالیـا 
  .تسییر أو الخاصة بالتجهیز الخاصة بال

عـن العوامـل  فضـالوضعیة المنشآت المدرسیة نتیجة عملیات التخریب اإلرهـابي و اإلهمـال  تدهور
  .الطبیعیة 

  : النقص في تأهیل هیئة التعلیم  بعض
نسب التأطیر الحالیة التـي تبـدو  ارتفاعمستوى تأهیل المدرسین عموما ضعیفا ، بالرغم من  یزال ال

  : هذا راجع إلى األسباب التالیة  وة مقبولة ،  ألول وهل
فـي السـبعینات و الثمانینـات بمسـتویات  فـواظفي التكوین المعرفي لعـداد كبیـرة مـن المعلمـین و  نقص

التالمیـذ التـي مـا  مـناألعداد الهائلة  تأطیرلالسنة ، و ذلك  یفوقضعیفة و منحهم تكوینا سریعا ال 
  .انفكت تتزاید
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  .داغوجي أو انعدامه البی التكوین ضعف
علــى تشخیــص فعلــي للعجـــز  مبنیـةتحسـین التكویـــن ألنهـا لیســت و "  الرســكلة" فعالیــة عملیـات  عـدم

  .بیداغوجي أو المهني للمدرسین  -سیكوبالالمعرفي أو   
  : تدني نوعیة التعلیم -3

  : إلى النقائص اآلنفة الذكر شهد التعلیم عوامل أخرى غیر مالئمة منها  إضافة
   .كثیفة ومواقیت ثقیلة  رامجب

  :التكفل بالتالمیذ الذین یعانون من صعوبات في دراستهم عن طریق  عدم
  .ضعف البحث التربوي ،نقص الوسائل التعلیمیة   ،و التعلیم المكیف    االستدراك 
  .مالءمة نظام التوجیه  عدمالتقویم ، نظام للمتابعة و  انعدام 

المـــردود  نســـبةى نوعیـــة التعلـــیم التـــي تعبـــر عنهـــا بصـــفة جلیـــة ذلـــك كانلـــه انعكـــاس مباشـــر علـــ كـــل
األساســي و الثــانوي  التعلــیمالــداخلي للنظــام التربــوي ، حیــث نالحــظ أن نســبة التالمیــذ الــذین ینهــون 

تحصــلون علــى شــهادة مــن بیـنهم  فقــط %20أن و  % 15بـدون تكــرار أو بتكــرار واحـد ، ال تتجــاوز 
والرسـوب            التسـرب ( المدرسـي  لإلخفاقالنسبة الهائلة من ثمة یمكن تصور البكالوریا ، و 

ـــة  200.000ســـنویا مـــنهم  تلمیـــذ  500.000بحیـــث یقـــدر عـــدد المتســـربین بحـــوالي )  خـــالل مرحل
ــیم األ 130.000و  األساســيالتعلــیم  ــة التعل ــة  140.000و  ساســيفــي نهایــة مرحل فــي نهایــة مرحل

  )1(. التعلیم األساسي
لهــم بـالتكرار لــیس لهــم إال  یسـمحو الــذین ال  المـوالي الـذین ال یرتقــون إلـى الطــور أن التالمیــذ علمـا

نظـرا لغیـاب جهـاز نظـامي  شـغلحظوظ محدودة في الحصـول علـى تكـوین مهنـي أو علـى منصـب 
التربیـــة ( القطاعـــات المكونـــة  كـــلللتكفــل بهـــم ، و هـــو الجهـــاز الــذي مـــن المفـــروض أن تمثـــل فیــه 

  .عن عالم الشغل ممثلینإلى جانب ) ین المهني التعلیم العالي ، التكو 
هذه األنظمة تسیر حالیـا بصـفة أحادیـة و منفـردة بسـبب غیـاب التنسـیق  أنأن ما یالحظ هو  غیر 

  . شاملة للمنظومة التربویة بكل مكوناتها و أنظمتها الفرعیة موحدةو غیاب نظرة 
ـــــة  القـــــرارات لـــــبعضالمعاینـــــة التمركـــــز المفـــــرط  وتبـــــرر التطـــــرف اإلداري علـــــى التصـــــرف و أولوی

      و الطــــابع غیــــر المالئــــم لــــبعض بــــرامج التكــــوین االجتمــــاعيالبیــــداغوجي و التــــأثیر المفــــرط للبعــــد 
   الجامــد و أنمــاط الســلوك و التســییر التــي ال تســمح بالتجدیــد التنظــیمولألشــكال التنظیمیــة البالیــة و 
                                                

  .08،ص سابقوزیر التربیة الوطنیة حول المنظومة التربویة ، مرجع  عرض  - ) )1
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حظـة فیمـا یخـص البحـث العلمـي و تسـییره  إذ ، كما یمكـن إبـداء نفـس المال المبادرةوال تشجع روح 
األساسـي  قانونـهله بها الخطاب السیاسي على مسـتوى تسـییره و  یستفد من األولویة التي یعترف لم

  .للرقي االجتماعي  كامنا، وكذا المنزلة االجتماعیة للباحث ، باعتبار البحث العلمي مصدرا 
القصـــور و یة التـــي تحتـــوي علیهــا طاقـــة الـــبالد البشــر  المـــواردیالحـــظ بعـــض العجــز فـــي تعبئـــة  كمــا 

التـي ینبغـي علـى المشـروع اإلصـالحي أخـذ معالجتهـا و العدیدة فیها ،علـى مسـتویي الكـم و النوعیـة  
  )1(. الحسبان  في

  ):إلى يومنا هذا    1990( المدرسة الجزائرية من    إصالح
عیة ، تمثلت خاصة فـي سـقوط سیاسیة واقتصادیة واجتما تغیراتعرف العالم في هذه المرحلة  لقد 

تمثلــت فــي ســقوط جــدار بــرلین وتهــاوي الــدول االشــتراكیة ســابقا  تــداعیاتاالتحــاد الســوفیتي ، تبعتــه 
ـــداعیات هجمـــات  النظـــاموتحولهـــا إلـــى  ـــات المتحـــدة  2000ســـبتمبر  11الرأســـمالي ، ت علـــى الوالی

  . أخیرا االحتالل األمریكي و حلفائه على أراضي العراق واألمریكیة، 
دسـتوریة و  جذریـةالدامیـة التـي انجـرت عنهـا تغیـرات  1988في الجزائر ، فبعد حوادث أكتوبر  أما

الهامـة والخطیـرة جسـدها  االقتصـادیةتشریعیة ، و توقیـع الدولـة جملـة مـن اإلصـالحات السیاسـیة و 
  . 1989فیفري  23دستور 
األمنیـة بعـد توقیـف  ووضـاع السیاسـیة السیاسي و التجربة الدیمقراطیة ، و ما آلت إلیه األ االنفتاح

ظــاهرة اإلرهــاب األعمــى  انتشــار، و اســتقالة رئــیس الجمهوریــة ، و  1991المســار االنتخــابي ســنة 
الدولــة عــن الــنهج االشــتراكي و االنفتــاح علــى  تخلــي.التــي حصــدت أرواح العدیــد مــن الجزائــریین 

  .االقتصادیة  المعامالتسیاسة اقتصاد السوق في 
المنظومـة التربویـة و  علـىلهذه التغیرات الجذریة و األحداث التي عرفتها البالد آثارا بـارزة  كان لقد

ـــر بطبیعـــة  ـــة ممـــا أث ـــي التنمی ـــى مكانتهـــا اإلســـتراتیجیة ف ـــة  الحـــالكـــذا عل ـــى المخصصـــات المالی عل
الجیش و مخصصات مالیة لتغطیة  والمعتمدة لهذا القطاع و ذلك لحساب قطاعات أخرى كاألمن 

  . اكل و المؤسسات التي خربها اإلرهاب الهی
من المیزانیة العامة )  % 6.50( لقد كانت حصة قطاع التربیة و التعلیم في هذه الفترة ما یقارب و 

 )2() ج .د.م  1202.4( للدولة أي ما قیمة
                                                

  .1971 سنة ، التعلیم العالي إصالح العلمي،التعلیم العالي و البحث  وزارة-))  1
  
  .1990أكتوبر ) 1989- 1985( ،اسي الثانيالخم المخططتقریر الوطني للتخطیط ، المجلس  - )  )2
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  )1() 2002-1990( یقارن بین میزانیة الدولة و میزانیة قطاع التربیة بین سنتي ): 8(رقم  الجدول
 ) %( النسبة )ج.د.م(التربیة  میزانیة )ج.د.م(الدولة  میزانیة  السنوات
1990 333.35 27.10 8.13 
1991 458.15 30.46 6.65 
1992 737.8 54.74 7.42 
1993 648.55 63.68 9.82 
1994 773.50 60.72 7.85 
1995 1760.60 72.53 4.12 
1996 179.52 92.97 5.17 
1997 1627.32 106.42 6.54 
1998 1219.75 117.82 9.66 
1999 1670.76 124.30 7.44 
2000 1726.86 130.89 7.58 
2001 2472.22 177.25 7.17 
2002 3266.37 143.72 4.40 

 6.50 1202.4 18489.75  المجموع

   الوطنیة التربیة رةوزاموقع  االنترنات من : المصدر                                                         
  :  یليأهم اإلجراءات اإلصالحیة على المنظومة التربویة الجزائریة نذكر ما  و

  .، حتى تواكب التغیرات  76أهم تعدیل هو تكییف أمریه  كان
، فــي إطــار  1993تعــدیالت جزئیــة علــى بــرامج المــواد االجتماعیــة ، ثــم مجمــوع المــواد ســنة  إجــراء

  . 1996ادة الصیاغة سنة تخفیف المحتویات ، مع إع
  ).كلغة أجنبیة أولى ( اإلنجلیزیة في الطور الثاني من التعلیم األساسي  إدراج تم

      اإلداريتطبیـــــق المدرســـــة األساســـــیة المندمجــــة فـــــي المجـــــال البیـــــداغوجي و التنظیمـــــي و  محاولــــة
  . 76والمالي ، تنفیذا لما جاء في أمریه 

ودراسة نقائصها  التربویةاصة لمتابعة تطور المنظومة عرفت هذه الفترة وضع هیاكل خ كما
الوطنیة إلصالح المنظومة  اللجنةووضع طرق إلصالحها ، و أهمها المجلس األعلى للتربیة ثم 

  التربویة
   :المجلس األعلى للتربية    - 1

                                                
1( (-  www.medication.com 2003 إحصائیات،التربیة الوطنیة ،) .مساءا14.30على الساعة 15/03/2003-2003 إحصائیات- 

15/03/2003  

http://www.medication.com
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ــــس األ یتكــــون ــــىالمجل ــــة  عل ــــاریخ  بموجــــبللتربی  1996نــــوفمبر  12المرســــوم الرئاســــي المــــؤرخ بت
مـن  للتربیـة علـىو یعتبـر المجلـس األ. عضـوا  156مـن  األعلـىن تعیین أعضاء المجلـس المتضم

، التعلیم العـالي ،  المهنيالتربیة التكوین ( المؤسسات التي نالت رضى قطاعات التربیة و التكوین 
  مع المعنیین باألمر  شاوراتمو ذلك بناء على دراسات علمیة و ...) القطاعات المشغلة 

   : لمجلس األعلى للتربیةمساھمات ا
فـي الجزائـر قـام المجلـس بإیجـاد دینامیكیـة جدیـدة مـن  التربـوي البحـثضوء الفـراغ الـذي عرفـه   في

و قــد وضـعت بــین أهـدافها دراســة ثالثـة ملفــات أساسـیة و هــي مجموعــة  ،البحـث التربــوي بـالجزائر 
ح مختلف مراحـل التعلـیم و التشریعي و التنظیمي والعلمي ، كأسس إلصال الطابعمن الوثائق ذات 

  :  یليما  فيتتمثل 
  : التعلیم األساسي -1
مجموعــة مــن النــدوات الجهویــة بمختلــف جهــات الــوطن ، وقــد ختمــت هــذه األعمــال  المجلــس نظــم 

 الجمعیـاتوطنیة بمشاركة ممثلي أهم التشكیالت السیاسـیة الممثلـة فـي الجزائـر،و ممثلـي أهـم  بندوة
والثقافیـــة      التربویـــةدان ، بحضـــور قـــدماء الـــوزراء و أهـــم الشخصـــیات الوطنیـــة الفاعلـــة فـــي المیـــ

تســجیل بعــض المتــدخلین  مــعالوطنیــة وقــد كانــت النتیجــة الوصــول علــى شــبه إجمــاع حــول الوثیقــة 
إدخــال القطــاع الخــاص إلــى  و  األجنبیــةتحفضـات حــول بعــض النقــاط ن كســنة بدایــة دراسـة اللغــة 

علـى أن یـتم الفصـل  صـلیةمعت في وثیقة مرفقة مـع الوثیقـة األو هي تحفضات ج ،التربوي القطاع
  .فیها الحقا من طرف الجهات المعنیة 

   :التعلیم و التكوین في مرحلة ما بعد األ ساسي  -2
 ساسـيالتعلـیم األ إصـالحاالنتهاء من وضع البرامج العامة للسیاسة التربویة الجدیدة ، و أسس  بعد

هــو تنظـیم النــدوة الدولیــة  االتجــاههـذا  فــي، و قــد كـان أول نشــاط   مهنــي تكـوینمـن تعلــیم ثــانوي و 
لوثیقــة شــملت علــى أهــم مســاهمات الملتقــى  الدراســاتتبعــه إعــداد مــدیر  ،للتعلــیم مــا بعــد األساســي 

مـن أجـل  تنقیحهـاعملـت علـى و مختلـف لجـان المجلـس  طـرفوهي الوثیقة التـي تمـت مناقشـتها مـن 
الجمعیــة العامــة  تمكنــتلتنظــیم التعلــیم مــا بعــد األساســي و قــد  بلــورة وثیقــة توضــح تصــورا مقترحــا

ـــیم  آفـــاق" علـــى وثیقـــة فـــي هـــذا االتجـــاه وعنوانهـــا  المصـــادقةللتربیـــة  علـــىللمجلـــس األ تطـــویر التعل
  " التكوین في مرحلة ما بعد األساسي و 
  : التعلیم العالي -3
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  " التعلــیم العــالي  إلصــالحجدیــدة نظــرة  نحــو" أعــد المجلــس األعلــى للتربیــة وثیقــة تحــت عنــوان  لقــد
ـــداء و  ـــس لدراســـتها و إب ـــس عـــن  آرائهـــمأرســـلت إلـــى كـــل أعضـــاء المجل فیهـــا ، إال أن توقـــف المجل

  ) 1(. الموضوع الحساس  هذانشاطاته و حله فیما بعد ، أعاق إتمام دراسة 
  : صعوبات المجلس و عوائقھ 

تتمثل أهمها في أن المجلس لم یمنح مقـرا من العوائق ،  مجموعةللتربیة من  علىالمجلس األ عانى
  .الحسن للمجلس  السیرمالئما ، مما عرقل 

 فهــو  القطاعــاتأنــه یمكــن مالحظــة عــدم انســجام أعضــاء المجلــس ، لكــونهم یمثلــون مختلــف  كمــا
مـــن  فالهـــدفاهـــتم بجمــع الكفـــاءات التربویـــة و الفعالیـــة العمـــل   ممـــامجلــس اهـــتم بالتمثیـــل ، أكثـــر 

ــام قــدرات عقلیــة وعملیــة و خبــرات  إلــىبدراســات علمیــة و نقدیــة و تصــوریة ، تحتــاج  المجلــس القی
  . ضاءعمهنیة ، و هو ما ال یتوفر عند الكثیر من ا

المهمــة  التربویـةإعطـاء أهمیــة كبیـرة للبحــث التربـوي المیــداني عنـد الفصـل فــي بعـض القضــایا  عـدم
زاد فــي  ومــاالنــدوات   أوفــي المجلــس وخاصــة تلــك التــي تعــرف اختالفــا فــي اآلراء بــین المشــاركین 

انعكاســـات علـــى المجتمـــع  و ، مجـــال التربیـــة و مالـــه مـــن ارتباطـــات  حساســـیتهصـــعوبة الموضـــوع و 
  .بالثقافي  المهنيحیث یختلط العلمي بالسیاسي ، و 

 
  : نھایة المجلس األعلى للتربیة 

 ادنشــاءه أدى إلــى االعتقــمطلــب كــل المــربین ، لهــذا فــإن إ هــوإنشــاء المجلــس األعلــى للتربیــة  إن 
أن ذلـك هـو الخطـوة و الهیاكل المختصة لمواجهـة التحـدیات التربویـة  إنشاءبدخول مرحلة جدیدة من 

أســس علمیــة إلصـالح المنظومــة التربویــة فــي  علـىاألولـى نحــو وضــع إسـتراتیجیة واضــحة ، مبنیــة 
تقال السـلطة إلـى رئـیس جدیـد إلى إلغاء المجلس عند ان أدىإال أن غیاب تلك اإلستراتیجیة .الجزائر

زروال  الیمـین" المجالس االستشاریة التـي أنشـأها الـرئیس السـابق  غالبیةللجمهوریة ، و الذي ألغى 
 إلصــالحو توصــیات   المجلــس بلجنــة مؤقتــة محــددة المهــام و اآلجــال لتقــدم تقریــرا  عــوضوقــد ".

  یة ، دونو بهذا انتهت تجربة المجلس األعلى للترب،المنظومة التربویة 
تقــویمي عــن نشــاط المجلــس و دون تطبیــق توصــیاته ، و دون تعویضــه بهیئــة دائمــة  تقریــرظهــور 
   )2(المنظومة التربویة و إصالحها  لمتابعة

                                                
  178-176ص ص ،مرجع سابق ،بوفلجة غیاث  -)  )1

  .180- 179غیاث، مرجع سابق، ص ص  بوفلجة  - )  2(
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مسـتوى جمیـع  علـىنتیجة الستمرار اإلشكالیات المطروحة على مستوى النظام التربـوي الجزائـري  و
الجزائریـة التـي مـرت بفتـرة  المدرسـةجیة التي تعـاني منهـا المراحل و أمام التحدیات الداخلیة و الخار 

 التالمیــذوعــدد      اإلطــارات التربویــة و  المــربینالتوســع الســریع مــن حیــث الهیاكــل التربویــة و عــدد 
أصـبحت حالیـا تواجـه عـدة عوائـق مادیـة ، و محـل و المتمدرسین ، عرفت بعد ذلك نوعا مـن الركـود 

ذا ما دفع الحكومة الجزائریة إلى إنشـاء هیئـة جدیـدة تتـولى دراسـة متعدد ، و ه أطرافانتقادات من 
،  الجدیـدالوضـعیة الحالیـة التـي تعیشـها المدرسـة الجزائریـة و محاولـة اقتـراح اإلصـالح  تشخیصو 

الدراســـــي  الموســــمالــــذي دعــــت إلیــــه اللجنـــــة الوطنیــــة إلصــــالح المنظومــــة التربویـــــة انطالقــــا مــــن 
  . األولى ابتدائي و السنة أولى متوسط  بدایة بتنصیب السنة 2003/2004

أن نتطـرق  یجـبقبل الشروع في شرح اإلجـراءات التـي تـم اتخاذهـا فـي إطـار هـذا اإلصـالح ،  لكن
  .إلى إعطاء لمحة وجیزة عن اللجنة الوطنیة لإلصالح 

ومـاهي الهـداف والمقاصـد مـن وراء تشـكیل هـذه اللجنـة ؟ ومـاهي    ؟ اللجنـةكیف تم تنصیب هذه  
  هذه الساعة على مستوى إصالح المنظومة التربویة ؟  حدجازاتها إلى إن
  :  إلصالح المنظومة التربوية  الوطنية جنةلتنصيب ال-2
رئــیس  طــرفم مــن  2000مــاي  13تنصــیب اللجنــة الوطنیــة إلصــالح المنظومــة التربویــة یــوم  تــم

ـــد" الجمهوریـــة الســـید  ـــة  عب ـــز بوتفلیق ـــادي الصـــنوبرحفـــل رســـمي نظـــم بقصـــر ا فـــي"  العزی        لمـــم بن
ـــــك ـــــة و مـــــن القطـــــاع ، و أعضـــــاء مـــــن الحكومـــــة   ذل           بحضـــــور شخصـــــیات مـــــن مهمـــــة مـــــن الدول

و إطـــارات الدولـــة و رؤســـاء األحـــزاب السیاســـیة ، واألمـــین العـــام لالتحـــاد العـــام  الهیئـــاتو ممثلـــي 
  )1(مهوریة الجزائریین و المحافظ السامي األمازیغیة ، و ممثلو الحركة الج للعمال

ـــاءتهم 158مـــن  اللجنـــة وتتـــألف       عضـــوا عینـــوا العتبـــار شخصـــي مـــن رئـــیس الجمهوریـــة بحكـــم كف
  . )2(العنایة التي یولونها لمنظومة لتربیة و التكوین  ووبخبرتهم 

علـي بـن زاغـو  بـنالبدایة تولى لسید عبد الرحمـان حـاج صـالح رئاسـة اللجنـة ن ثـم خلفـه السـید  في
تقــدیم تقریرهـا النهــائي  وم و حتــى نهایـة أشــغال اللجنـة 2000ابتـداء مــن سـبتمبر  فـي رئاسـة اللجنــة

السـید رابـح خدوسـي والـذي كــان  صــنفهاللسـید رئـیس الجمهوریـة أمـا فیمــا یخـص تشـكیل اللجنـة فقـد 
  :أحد أعضاء هذه اللجنة على ثالثة أصناف و هي 

                                                
ة  ةاللجن  -) )1 ة  إلصالحالوطنی ة التربوی ة ،المنظوم ة التربوی ة إلصالح المنظوم ة الوطنی ام للجن ر الع ارس ) مشروع(التقری م
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  .من الوطنیین المدافعین على الثوابت  ربع
  .ین على اللجنة قصد فرنسة المدرسة و المجتمع من الوافد ربعان

  )1() .أي ال یتحرك اال لرفع األیدي ( غائب غیاب شخصي أو غیاب بالحضور  ربع
  : صنفها علي بن محمد إلى فئتین هما  كما

ـــة ـــى الفئ ـــون بمـــواقفهم اإلستئصـــالیة  أعضـــاءو تتشـــكل منهـــا أغلبیـــة :  األول قصـــد ( و هـــم معروف
   و بـــآرائهم المتطرفـــة ) و اآلخـــر لـــیس إال فرعـــا منـــه  األصـــللـــذات و هـــو االستئصـــال الحضـــاري با

قناع   المعلنة في كل المناسبات و في كل المنابر اإلعالمیة  تهم اوإ

ــــة ــــا بوجــــه عــــام فــــي أغلبیــــة أعضــــائها محســــوبین خطــــأ عــــن التربیــــة    تكلملــــو ا:  الثانیــــة الفئ          هن
متمیـــز ، كـــانوا طـــوال حیـــاتهم أدوات طبیعیـــة  موقـــفأو التعلـــیم فهـــم لـــم یعرفـــوا یومـــا بـــرأي أصـــیل و 

   )2(... لمشیئة من یتصورون أن بیده تلبیة رغباتهم  العابرةتستجیب بالغمزة الخاطفة و اإلشارة 
یفســر  وو الفكــري بـین أعضــاء اللجنـة   اإلیـدیولوجي منقسـااإلهـذا إن دل علـى شــيء فیـدل علــى و  

فیمــا  خاصــةالتربــوي   صــالحإلملــف ا ملهــاحالتناقضــات فــي تبنــي بعــض المواقــف و القضــایا لتــي 
اللغات األجنبیـة ،و تعـدیل بـرامج بعـض المـواد مثـل مـادة  مكانةیخص مكانة اللغة العربیة و تعزیز 

میـز جـو العمـل شعبة العلوم الشرعیة من مرحلة التعلیم الثانوي ، لـذلك ت إلغاءالعلوم اإلسالمیة ، و 
بالنقــاش الحــاد ن و التــوتر و االنفعــال فــي بعــض األحیــان الــذي أدى إلــى انســـحاب  اللجنــةداخــل 
للسـید  النهـائيأعضائها مثل السید رابح خدوسي قبل أن تنهي اللجنة أعماها و تسلم تقریرهـا  بعض

  رئیس الجمهوریة
 : مھمة اللجنة و عملھا

 ومنحهــــامهمــــة اللجنــــة و أعضــــائها   2000مــــاي  09: المــــؤرخ فــــي  101: رقــــم  المرســــوم حــــدد
  : الصالحیات و المهام التالیة 

ودراسة إصالح كلي وشامل للمنظومة التربویة علـى ضـوء  العاليالتربیة والتكوین المهني و التعلیم 
  .هذا التقییم 

بویــة مشــروع یحــدد العناصــر المكونــة لسیاســة تر  بــاقتراحتكلــف اللجنــة فــي هــذا اإلطــار : 03 المــادة
ـــــدة تشـــــمل علـــــى الخصـــــوص            األهـــــدافو مخطـــــط رئیســـــي یتضـــــمن المبـــــادئ العامـــــة  اقتـــــراحجدی

                                                
  97-96ص ص، 2001،الجزائر ،الحضارة  دار ،مذكرات شاھد -المدرسة و اإلصالح ،خدوسي  رابح - )1( 

 معركة المصیر والھویة في المنظومة التعلیمیة صراع بین األصالة ةاإلنسالخ في المدرسة الجزائریةعلي بن محمد ،   -) ( 2
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ـــدریجي للسیاســـة  ـــذ الت ـــة بالتنفی ـــةواإلســـتراتیجیات واآلجـــال المتعلق ـــدة مـــن جهـــة وتنظـــیم  التربوی الجدی
  .الواجب توفیرها من جهة أخرى  المالیةالمنظومات الفرعیة وكذا تقییم الوسائل البشریة و 

مـن تـاریخ تنصـیبها نتـائج أشـغالها فـي تقریـر  أشـهرتقدم اللجنة الوطنیة في أجـل تسـعة : 04 المادة
فـي مجملهـا و إلعـداد ترتیـب قـانوني جدیـد بحكـم  التربویـةعام یسـتخدم كأسـاس إلصـالح المنظومـة 

  .منظومة التربیة و التكوین 
علـى أسـاس و  مسعى العام لمهمتهـافي إطار ال تقترحتدرس اللجنة الوطنیة لإلصالح و  :05 المادة

عاجلة لتطبیقها فـي میـادین و  ضروریةالتشخیص الذي تعده ضمن تقریر مفصل للتدابیر التي تراها 
  .أولویة مباشرة مع الدخول المدرسي الذي یلي تاریخ تنصیبها  ذات

  : بما یأتي  للقیامتؤهل اللجنة في إطار إنجازاتها : 06 المادة
ـــــب ـــــائق و الدراســـــات و مـــــن اإلدارات و ا تطل ـــــع الوث ـــــة إبالغهـــــا بجمی ـــــات العمومی  المعلومـــــاتلهیئ

  . استعمالهااإلحصائیة أو غیرها المتعلقة بالمنظومة التربویة التي من شأنها أن تكمل 
  .جمیع الدراسات ذات الصلة بمهامها  تستلم
  .إلى كل شخص یكتسي االستماع إلیه فائدة في تسییر أشغالها  تستمع
  ) 1(ء و مستشارین أو تابعین لمنظمات دولیة لمساعدتها في أشغالها بخبرا تستعین
 فــيعضــوا قصــد التحقیــق  24فــوج عمــل یتكــون مــن  2000مــاي  15اللجنــة الوطنیــة یــوم  عینــت

ـــي  تطبیقهـــاالمیـــادین ذات األولویـــة التـــي تتطلـــب عالجـــا مســـتعجال و دراســـة اإلجـــراءات الممكـــن  ف
بمناسـبة  أعمالـه، و قـد عـرض الفـوج نتـائج ) 2000/2001(مستهل الـدخول الجـامعي و المدرسـي 

التقریـر المفصـل  ىلـصادقت اللجنة عو  ،2000یولیو  10و  09الدورة الثالثة للجنة المنعقدة یومي 
  .2000یولیو  27بعد مناقشة واسعة و حولته إلى السید رئیس الجمهوریة یوم 

اتخاذهـا وتنفیـذها فـي المیـدان انطالقـا التـي تـم  واإلصالحاتالتطرق إلى موضوع اإلجراءات  وقبل 
على مستوى المدرسة االبتدائیة بدایة من السنة أولى ابتدائي  2004/ 2000:  دراسيمن الموسم ال

فـي المرحلـة  دراسـیةاصبح التلمیذ یقضي خمس سنوات  حیث،أولى أساسي سابقا  السنة، بدال من 
بـدال مــن امتحـان القبــول  االبتــدائيادة التعلـیم ویجتـاز المرحلــة بشـه،االبتدائیـة بـدال مــن سـتة ســنوات 

الدراســي تنصــیب السـنة أولــى متوســط  الموسـمفـي الســنة الســابعة أساسـي ، كمــا تــم كـذلك فــي نفــس 
یقضـــي أربـــع ســـنوات دراســـیة فـــي مرحلـــة التعلـــیم  التلمیـــذبـــدال مـــن الســـنة الســـابعة أساســـي وأصـــبح 
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م اإلكمـالي ، وبهـذا القـرار تـم فصـل التعلــیم فـي مرحلـة التعلـی سـابقاالمتوسـط بـدال مـن ثـالث سـنوات 
الــذي یقضــي فیــه التلمیــذ تســع  األساســيالتعلــیم  یمثــلالمتوســط ، الــذي كــان   التعلــیمعــن  االبتــدائي

یمكــن التلمیـذ مــن الــدخول إلـى المرحلــة الثالثــة  الــذيسـنوات ســابقا و یتـوج بشــهادة التعلــیم األساسـي 
  .وهي مرحلة التعلیم الثانوي

مـن  انطالقـارق بالتفصیل إلى أهم اإلجراءات واإلصالحات التي تم تنفیـذها فـي المیـدان التط قبلو  
   :العناصر التالیة إلى تجدر اإلشارة ،2003/2004: الموسم الدراسي 

   لإلصالحتم تشخیص الوضع الراهن للمنظومة التربویة من طرف اللجنة الوطنیة  كیف
  : وجهة نظر اللجنة الوطنية لإلصالح  التحديات والتوجهات العالمية للتربية من  

  .هناك نوعین من التحدیات ،تحدیات داخلیة و تحدیات خارجیة
أن نعید توحید مهام المدرسة إلى وظائفهـا الطبیعیـة  كذلكیبدو من الضروري و من المستعجل  -1

ــة  الضــغوط و فــي المجتمعیــة و التأهیــل ، وعلــى المدرســة أن تتجــرد مــن  التعلــیمو الرئیســیة المتمثل
ـــر إال المطالـــب  أنالسیاســـیة و  ـــة أي كـــان منبعهـــا حتـــى ال تعتب تبتعـــد أن التحریضـــات اإلیدیولوجی

  . الجمهوریة و على أساس االستحقاق و العلم و القیم الدیمقراطیة  الشرعیة
التحقیق المیداني لدیمقراطیة التعلیم  رهان :إن المنظومة التربویة مدعوة لربح أربعة رھانات  -2

 من  أعمارهمالتالمیذ الذین تتراوح  من  % 80  ما بالوصول على األقل إلىالسی

محقـق الیـوم  هوأن ما  العلمإلى نهایة الفترة الدراسیة اإللزامیة في اآلجال القریبة مع ) سنة16 -6(
  . % 62ال یتعدى 

اءات علــى الكفــو  للمــؤهالتالنوعیــة لصــالح عــدد مـن التالمیــذ و ذلــك بوضــع المعـاییر الدولیــة  رهـان
كحتمیــة وحیــدة فاصــلة لالنتقــال و النجــاح ، للترقیــة وتشــغیل مناصــب المســؤولیة  المســتویاتجمیــع 
  .كان مستوى المؤسسات التربویة أي من المدرسة االبتدائیة إلى أكبر جامعات الوطن  مهما

ئـق التعلیمیـة الطرا تصـبغالتحكم في العلوم والتكنولوجیا اللتین البد أن تطبـع المحتویـات و أن  هانر 
.  

یلهـم المدرسـة  أنالعصرنة الذي باإلضـافة إلـى تحـدیث الوسـائل والـدعامات البیداغوجیـة البـد  رهان
وأطیرهـا أخیـرا         وتنظیمهـا تعلیمهـاالجزائریة حداثة في تجسید غایاتها وأهدافها فـي محتویاتهـا و 

.)1 (  
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هـذه القـیم أن  عـنوقـد ترتـب عـن التخلـي على المنظومة التربویة أن تسترجع القـیم األخالقیـة ،  -3
التغاضـــي والتجـــاوز و  غشلأقلیـــة مـــن المتعـــاملین علـــى مختلـــف المســـتویات تعاطـــت االنحرافـــات كـــا

 أضــرارامــن محاربتهـا و استئصــال جـذورها ألنهـا تلحــق بالمدرسـة  البـد التـي المحابـاة تلـك المســاوئو 
  .كبیرة 

  : شهدت الجزائر تغیرات في شتى المیادین نظرا لـو 
و سیاسیة كبرى وضعت حدا لنظام الحزب الواحد ، وشرعت في إرساء دولة  مؤسساتیة إستحداثات

  .منظور دیمقراطي جدید  فيالحق 
اجتماعیة تلت فشـل  تحوالت، مرتبطة بمرور اقتصاد المسیر إلى اقتصاد السوق  اقتصادیة تغیرات

  .والكفالة  ةالمساعدالعنایة و السیاسات غیر الواقعیة التي أنذرت بنهایة دولة 
الجزائـریین ولـدوا بعـد  مـن %70هذا الوقت عرف المجتمع الجزائري تحوال عمیقـا باعتبـار أن  في و

كانت لدى أسالفهم لقـد تعلمـوا  التياالستقالل و لیس لهم باألحرى نفس النظرة أو نفس الطموحات 
بـنفس الحـظ فـي الحصـول علـى  للمطالبـة مقنعـةو تكونوا السیما الفتیات منهم آالئي یقدمن مطالب 

  )1(. منصب شغل 
 نآجمیع بلدان العـالم سـتجابه الجزائـر أكثـر فـأكثر و فـي  غرار على:  من النوع الخارجي  التحديات

  : واحد ثالث صدمات كبرى 
ستضر في نفس الوقـت بالمتبـدالت التجاریـة و المالیـة و التكنولوجیـة ، كمـا أنهـا  العولمةصدمة -1

 عالمیــةعن تشــكله ســوق عمــل شــبه ،المســتقبل القریــب بســوق العمــل و التــأجیرخســائر فــي  ســتلحق
مع احتمـال  عالیةستحدث منافسة شدیدة و قاسیة حیث ستكون إلزامیة التوعیة و المؤهالت مرتفعة 
العلـــم أن هـــذه  مـــعأخطــار واضـــحة لتســـارع ظـــاهرة هجـــرة األدمغـــة و هـــي ظـــاهرة مضـــرة و مؤســـفة 

مغریــة قائمــة  إمكانیــاتة بــالد أو شــركات متعــدد الجنســیات تقــدم األدمغــة ســتجعل نفســها فــي خدمــ
  .للغایة بدون أن یجبروا أنفسهم على الهجرة 

 اإلنتـاجمجتمع اإلعالم و االتصال فتتولى التغییـر التـدریجي لطبیعـة العمـل و تنظـیم  صدمةأما -2
الحدیثــة  الظــروف و الجهــود المبذولــة مــن أجــل التكیــف مــع الوســائل التقنیــة الجدیــدة مــن جهــة ومــع

مـــن طـــرف  المســـطرةوقـــد تضـــر األفـــاق ،للعمـــل التـــي البـــد أن تكـــون متواصـــلة ومســـتمرة مـــن جهـــة 
الجغرافیـة والثقافیـة ، ممـا یتطلـب و  اإلعالم ، السـیما عبـر عـالم االتصـال المتعـدد بالمعـالم التاریخیـة
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اإلعــالم واالتصــال ســیغیر مجتمــع .أن تبحــث عــن الوســائل الفعالــة لتقــي نفســها بنفســها  الدولــةمــن 
  .المتعلم و و كیفیات التعلیم و یعدل بصفة جذریة طبیعیة صور العالقات بین المعلم  أنماط

 المـدهشالصدمة الثالثة في صدمة الهتزاز الحضارة العلمیة والتقنیة المرتبطة بالتطور  تتمثلو -3
هنـاك شـكل جدیـد للمجتمــع ،م التقنیـة السـریعة االنتشـار فـي العـال الوسـائلإلنتـاج و للمعـارف العلمیـة  

طاغیة وهو مجتمع العلم والتقنیات الذي یقرن بین التخصـص المفـرد و اإلبـداع  بكیفیةیبرز للوجود 
العلمـي  البحـثستمثل هذه الثورة العلمیة كل القطاعات وتطبعها بطابع بعهـا الخـاص و  الالحدودي

تســاؤالت و  عنــهبــل تولــدت  الــذي یقتضــي تجهیــزات متطــورة اكثــر فــأكثر أصــبح ال یعــرف حــدودا
  )1(.تخوفات على مستوى األخالق 

العلـم والتقنیـات فـي خدمـة تقـدم البشـریة بـدأ التخـوف مـن االسـتثمار المكثـف  أصـبحبمجرد مـا  لكن 
  )2(.ثقافة حقیقیة للتجدید و اإلبداع غیر وارد  لوضع

ـــه ســـیكون مشـــبو  ســـتدخلنا  ـــرى عصـــرا جدیـــدا الشـــك أن ـــر هـــذه الصـــدمات الـــثالث الكب ها ولكنـــه مثی
ومع هـــذا كلـــه فـــإن هـــذا العصـــر ،لرفضـــها و نبـــذها حتـــىتخوفـــات اتجـــاه التغییـــرات بـــل و   لتســـاؤالت

یشكل فرصة تاریخیة بالنسبة للجزائر ألن هذه الفتـرة االنتقالیـة  أنالمتمیز بالتغییرات من المفروض 
  .وهادئة نسبیا و في آن واحد  عمیقةتسمح بإصالحات 

  :  أھداف لجنة اإلصالح
السـلبیة مـع و في إطار تشخیص المنظومـة التربویـة مـن النتـائج المسـجلة اإلیجابیـة منهـا  التحقق -1

  .آثارها و تحلیل أسبابها العمیقة 
 مــواطنالتحــدیات الجدیـدة التــي البــد أن تواجههـا و تحدیــد المتطلبــات الضـروریة لتكــوین  تحلیـل -2

      كیــف مــع عــالم یتســم بتنــامي تطــور المعــارف الــوطن والت تنمیــةالمســاهمة فــي و قــادر علــى التفــتح  
   .التكنولوجیةالعلمیة والتقنیة و و الثقافیة   التغیراتوتسارع التحوالت و 

و      إلزامـياإلجراءات الكفیلـة بالسـماح للناشـئة الجزائریـة باالسـتفادة مـن تعلـیم قاعـدي  اقتراح -3
  . مجاني ن و ضمان التكافؤ لها في فرص النجاح في تمدرسها

علــى الظــروف الكفیلــة بضــمان النجــاح ألكبــر عــدد مــن التالمیــذ علــى أســاس قــدراتهم  التأكیــد -4
الخاصـة  الحاجـاتآلیات من شـأنها التقلیـل مـن الرسـوب والتسـرب ، وبالتكفـل بالتالمیـذ ذوي  بوضع

  .والقدرات المتمیزة 
                                                

  .44مرجع سابق ، ص، المجلس األعلى للتربیة  -)  1(  
  .45 ص ،مرجع سابقنفس ال -) 2(   
  



  
  
  

  161

مـا بعـد  التعلـیمیات وتنظـیم اختیارات تساعد على حل أحد المشاكل الرئیسیة المتعلقة بغا اقتراح -5
  . األساسي في إطار منسجم شامل ومتكامل

ـــــــة       دراســـــــة -6 ـــــــاهج البیداغوجی ـــــــات والمن ـــــــد جـــــــذري للمحتوی ـــــــى تجدی ـــــــي تســـــــاعد عل       الوســـــــائل الت
ـــذ فـــي منـــأى عـــن و  ـــأثیراتالعمـــل علـــى جعـــل التالمی     و محاولـــة التغییـــر األیـــدلوجي أو السیاســـي  الت

مــواطن یكتســب علمــا و مهــارة و منهجــا ســلوكیا و آداب  تكــوینإلــى  بحیــث یهــدف هــذا اإلصــالح
  .التعایش مع الغیر

  .مشروع بعید المدى یتناول التعلیم العالي و البحث العلمي  اقتراح -7
 المنظومـــةالترتیبــات المناســـبة قصــد إدمــاج تعلـــیم اللغــات األجنبیــة فـــي مختلــف مراحــل  دراســة -8

االنفتـاح علـى  وتسـهیلمن الوصول المباشر إلى المعارف العالمیـة التربویة لتمكین الطلبة من جهة 
الثـانوي و التكـوین المهنـي  التعلـیمثقافات أخرى و القیام من جهة بتساوي نـاجح بـین مختلـف شـعب 

  .و التعلیم العالي 
و  التربویـةالظروف و اقتراح مـا یسـتلزم مـن إدمـاج التكنولوجیـات الجدیـدة فـي المنظومـة  تحدید -9

  .ة منها تلك المتعلقة باإلعالم و االتصال و اإلعالم اآللي خاص
  .مع وضعتهم القانونیة  وقمنظومة فعالة ومستقرة لتكوین و تقییم مكونین بالتسا اقتراح -10
 ذاتاللجنــة فــي تفكیرهــا االســتناد دومــا إلــى مرجعیــة قوامهــا المبــادئ و القــیم السیاســیة  تــوخي -11

التفتح علـى العـالم و  الوطنلمساواة والتسامح والسلم و الدیمقراطیة وحب الصلة بمفاهیم المواطنة و ا
  . ریةئالبد أن تكون قاعدة صلبة ینبني علیها نشاط المدرسة الجزا التيو هي القیم 

(        الثقافة و بأي شخص كفء و مؤهل السیما خبراء المنظمة العالمیة للتربیة  االستعانة -12
   .)اآللیسكو(  الثقافةبیة للتربیة و والمنظمة العر ) الیونسكو

  ) 1(. كل الحلول التي من شأنها أن تحقق التقدم  اقتراح -13
  : اللجنة الوطنية لإلصالح    نظروجهة    منالراهن و تشخيص المنظومة التربوية    الوضع

تتعلـق بـإبراز  التربویـةاإلستخالصات الواردة في الوضع الـراهن و فـي تشـخیص المنظومـة   أهم إن
تطــور المنظومــة التربویــة الجزائریــة منــذ االســتقالل إلــى یومنــا هــذا ،  ســادتالتوجهــات الكبــرى التــي 

االنسجام ، و كذا الحركیة اإلجمالیة التي تحملهـا المنظومـة التربویـة مـع العلـم  مدىبهدف اكتشاف 
كما هـو  وت هذا االنسجام و هذه الحركیة قد كیفتا ملمحها الحالي وفق المقتضیات و المستجدا أن

                                                
 مارس  )مشروع ( المنظومة التربویة  إلصالحالعام للجنة الوطنیة  التقریر ،اللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة  -)1(  
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و الحـواجز التـي  المسـتقبلمعلوم حصر المكتسـبات الحقیقیـة التـي تعتـز بهـا المدرسـة الجزائریـة فـي 
الوصــول إلــى تقــدیم اقتراحــات  أجــلتعرقــل تحقیــق اآلمــال التــي وضــعتها فیهــا األمــة ، و هــذا مــن 

  )1(.ال مناص منه  ضروریاوجیهة قصد تطبیق إصالح اقل ما یقال عنه إنه أصبح 
 مسـتوىالمبـادرة األولـى إلعـداد نظـام تربـوي متمركـز علـى  1962المدرسة الموروثة فـي  شكلت لقد

كانــت تســتجیب و ،التــراب الــوطني یســیر حســب معــاییر بــرزت للوجــود مــع ظهــور العــالم العصــري 
داخــل الوطن،أضــف علــى ذلــك طــابع اســتغالل الشــعوب  الفرنســيلألهــداف التــي ســطرها االحــتالل 

  )2(المقر آنذاك  واالقتصاديلتنظیم االجتماعي والطابع المنبسط ل
وضــعیة الجزائــر غــداة االســتقالل مزریــة فــي جمیـع المیــادین تعكــس معانــاة بلــد خــرج مــن  كانـت -1

 بعـــداالجتماعیـــة و  اســـتعماریة طویلـــة شـــوهت خصوصـــیاته فـــي مختلـــف المجـــاالت االقتصـــادیة فتـــرة
  : حرب تحریر ضاریة دامیة 

  .ذا الوضع المزري و من هذا اإلرث الثقیل قطاع التربیة من ه یخل لم
ما طبقـت علـى الجزائـریین وحـدهم  إذاهذه النسبة أرفع من هذا الرقم ن و  % 85تعادل  األمیة نسبة

    )3.(آنذاك بالجزائر  المتواجدینتبار عدد األوروبیین ‘هذه النسبة أخذت بعین ا
دد السكان مع العلم أن عدد التالمیـذ ع من)  1/10یقل عن (المتمدرسین ضئیل جدا  التالمیذ عدد

  .من مرحلة التعلیم االبتدائي إلى التعلیم العالي  مدهشةالجزائریین المتمدرسین یتناقض بصفة 
 هــذاالتربویــة یغطــي أساســا المنــاطق األكثــر كثافــة بــاألوروبیین ، و بالمقابــل نجــد  المؤسســات عــدد

  )4(.المهني و التعلیم العالي  العدد ضئیال فیما یخص التعلیم الثانوي و التكوین
مـن جهـة و ) 17000(نتیجة الهجرة المكثفة للمعلمـین األوروبیـین ) 2000( ضئیل  المعلمین تعداد

جهة  منأقلیة اإلطارات الموجودة آنذاك من طرف القطاعات الحیویة األخرى في البالد  امتصاص
تـــــاریخ الـــــوطني ولحقائقـــــه الثقافیـــــة و المســـــارات الدراســـــیة و التكوینیـــــة لل البـــــرامج تجاهـــــل ،أخـــــرى 

ــارة أوالجغرافیــة و  ــة للتكفــل  بعب أخــرى منظومــة تربویــة غریبــة فــي أهــدافها و محتویاتهــا ، غیــر مؤهل
الــــذي حــــرر الطموحــــات الشــــرعیة  الــــوطنيالســــترجاع االســــتقالل  واليمــــالملــــح للتربیــــة وال بالطلـــب

                                                
   . 26ص  ،جع سابق،مرالوطنیة إلصالح المنظومة التربویة  اللجنة-)  1(
  .26ص، المرجع السابق نفس  - ) 2(
  . 27ص ،السابق المرجع نفس- )3(
  . 27ص ،المرجع السابق نفس - )4(
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ن فرضها علیه االستعمار و الدخول فـي اللذی األمیةللجزائریین و المتمثلة في الخروج من الجهل و 
  ) 1.(و إلى تبوء مكانة محترمة بین األمم  شریفةمیدان المعرفة الذي یقود إلى حیاة 

 تعــدادومضــاعفة ) 16(التمــدرس و تمدیــد مــدة الدراســة اإللزامیــة إلــى ســن السادســة عشــر تعمــیم إن
و      مكتسـبات مثالیـة هذام العالي ، كل التالمیذ المنتمین للتعلیم الثانوي و للتكوین المهني والتعلی

  )2.( الثالثمفخرة لیس فقط على المستوى الوطني ، بل على مستوى العالم 
 تلمیـذمالیـین  8السكان یتـابعون دراسـتهم بالمؤسسـات التعلیمیـة و التكوینیـة ، أي ) 4/1(  أن حیث

العلـــم أن عـــدد الســـكان مـــن المتمدرســـین غـــداة االســـتقالل مـــع  فقـــط % 8طالـــب ، مقارنـــة بنســـبة و 
  .الفترة  هذهتضاعف ثالثة مرات خالل 

 االسـتقاللالمنطقیة المنبثقة عـن تقـدم التمـدرس العـالمي الـذي أسـتمر بـدون انقطـاع منـذ  النتیجة إن
   )3( .م1999 سنة %34إلى  1962 سنة %85أحبط نسبة األمیة من 

الــــدعم و المســــتخدمین فــــي التأطیر  الجبــــارة المبذولــــة فــــي توظیــــف و تكــــوین المعلمــــین و الجهــــود إن
ــــى  ــــام للمعــــاونین األجانــــب مــــن جهــــة  االســــتخالفالبیــــداغوجي التقنــــي ، قــــد ســــاعدت عل         شــــبه الت

فـي عـدة میـادین  مهنیاطاقة بشریة هائلة مؤهلة و مشرفة  مثقفةوأعطت الوطن من جهة أخرى نخبة 
للوظیـف العمـومي  التـابعین ذات تخصص نوعي ، أو بعبارة أخرى ما یقارب نصف عدد المـوظفین

  .یشتغلون في المنظومة التربویة 
ذات  العدیـدةعملیتا محو األمیة و تربیة الكبار نتائج معتبـرة رغـم المضـایقات و العراقیـل  سجلت قد

  .الطابع ألبسیكولوجي و المادي التي فرملت و كبحت تطورها 
 فـروعلثـانوي ، و كـذا بالنسـبة لـبعض لغة التدریس تحقـق فـي التعلـیم األساسـي ، ثـم فـي ا تعریب إن

  .التعلیم العالي 
ــذین شــرع فیهمــا فــي الســنوات األولــى مــن االســتقالل  تعریــب إن ــیم الل  رافقتهمــاو جــزأرة بــرامج التعل

  )4(. التربوي و بصفة تدریجیة تعریب و جزأرة الكتاب المدرسي و جزأرة المؤطر اإلداري 
ثمینــا  نجاحــامــي و التقنــي ال تــدعو لالحتشــام ، بــل تعتبــر المحققــة لصــالح االختیــار العل النتــائج إن

  .العلوم التكنولوجیة  وعلى مستوى التعلیم العالي كالطب و العلوم الدقیقة و العلوم التجریبیة 

                                                
  . 27ص ،سابق مرجع ، الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة اللجنة  -)  1(  
  .27ص ،المرجع السابق نفس - )2( 
   .28ص ، المرجع السابق نفس -   )3( 
  .28ص،سابق  مرجع ، الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة اللجنة -   )4( 
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 المـأمولدون أن تصـل النتـائج الحـد  –عامة فإن الجهود المبذولة للنهوض بالتعلیم التقني  بصفة و
ــــا فــــي ین المهنــــي و جهــــاز وطنــــي قــــوي للتكــــو  و وضــــع ــــذي أحرزتــــه التكنولوجی     الجامعــــاتالتقــــدم ال

المسـتقبلیة  اإلصـالحاتالتنوع المتتالي في التعلـیم العـالي ، تشـكل قاعـدة صـلبة إلعـادة النظـر فـي و 
حیـث اإلطـارات  مـنذات نوعیـة ، و  المؤهلـة قصد تلبیة حاجات االقتصاد من حیث الیـد العاملـة و

  )1(.الحیویة الكفأة في جمیع النشاطات 
المنــتج  مــن) %11(ســمح تطــور المنظومــة التربویــة الــذي جنــى وســائل بشــریة و مالیــة هامــة  لقــد

الســـنوات العشـــر الخیـــرة بتكـــوین  خـــالل % 08إلـــى  06الـــداخلي الخـــام فـــي الســـبعینات ، و معـــدل 
كمـا   مختلـف القطاعـات الحیویـة فـي الـبالد  فيأغلب الموظفین المؤهلین و اإلطارات التي تشتغل 

أخـرى بعــدم االنهیــار أمــام األزمــة التــي اجتازتهــا  لمؤسســاتسـمح كــذلك لــنفس المنظومــة التربویــة و 
مــع العلــم أنهــا عرفــت ضــآلة و .مــن خــالل الســنوات العشــر هــذه  مثیــلالــبالد و التــي لــم یعــرف لهــا 

ــةتقتیــرا فــي المــوارد  ریــة علــى باإلضــافة إلــى شراســة اإلرهــاب الــذي اســتهدف المدرســة الجزائ المالی
  ) 2(. الخصوص 

  : على مستوى الخيار الديمقراطي   - 1
فــي غالبهــا الیــوم ،ســواء تعلــق األمــر بــالتطور  مرضــیة )3(كانــت نســب التمــدرس المعلــن عنهــا  إذا

مــع بلـدان لهـا نفـس مســتوى التطـور مـع الجزائـر ، فإنهــا ال  بالمقارنـةالـداخلي للمنظومـة نفسـها ، أو 
  :  خطیراتخفي اختالال 

  . سنة لفظتهم المنظومة التربویة 15و06بین  سنهمیتراوح  راهقمملیون طفل و ك يحوال
و    الحضـریة المنـاطقنسبة التمدرس ثباتا شاسعا بین الوالیات و داخل نفس الوالیـة ، بـین  سجلت

  :التربویة  المنظومةبین المناطق الریفیة ، أي یوجد هناك عدد كبیر من األطفال همشتهم 
غــادروا المدرســة  أواطق الریفیــة ، أطفــال األســر المحرومـة الــذین لــم یلتحقــوا بالتربیــة فــي المنــ بنـات

ــــل  ــــم تتكف ــــون ذوو الحاجــــات الخاصــــة ل ــــال المراهق ــــل األوان ، األطف المنظومــــة التربویــــة ن  بهــــمقب
ـــــة  حاجـــــةكـــــالمعوقین ، ذوي األمـــــراض المزمنـــــة ، و الحـــــاالت التـــــي هـــــي فـــــي  إلـــــى دعـــــم و رعای

تعمیم التمـدرس  وعن تكثیف  عبارةو كان مفهوم الدیمقراطیة أصبح ...خاصة ...بسیكوبیداغوجیة 

                                                
  .28ص ،السابق المرجع نفس-  ) 1( 
  .29 ص،المرجع السابق نفس -  ) 2( 
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و إلـــى        مـــن جهـــة أخـــرى إن مـــردود المنظومـــة ضـــعیف بـــالنظر إلـــى التســـرب المـــذهل و )1(.
 التربیـةلتكرار السنة الدراسیة ، كمـا أشـارت إلـى ذلـك دراسـة حدیثـة قامـت بهـا وزارة  المرتفعةالنسب 

  : ساسيمن تالمیذ التعلیم األ مجموعة في)2(: فرت عن الوطنیة و التي أس
  .بدون تكرار  أساسيیصلون إلى السنة التاسعة  فقط 21%
  .أو عدة مرات  مرةإلى نفس القسم بعد تكراره  یصلون % 46
  .المجموع ینقطع عن الدراسة و لم یصل السنة التاسعة أساسي  ثلث
تعـداد تالمیـذ السـنة التاسـعة أساسـي  مـن % 45ي حـوالي التالمیذ المنتقلون للسنة األولى ثانو  یمثل

ذلــك حســب قــدرة االســتیعاب  و % 30یقــارب (  مرتفعــةمــع العلــم أن نســبة التكــرار فــي هــذه الســنة 
المدرسـة بــدون  فتغــادر % 25أمــا البقیـة ، و نسـبتها ) المسـتقبلة وحســب سـن التالمیـذ  بالمؤسسـات

إیجــاد مناســبة تســاعده علــى اكتســاب مهنــة أو انــدماج  ، أو فــي تكوینیــةأمــل فــي االلتحــاق بمؤسســة 
   )3(.في الحیاة العملیة 

  .التعداد المرتفع للمسجلین الجدد مقابل ضعف االستقبال و التأطیر  عامل
  .ارتفاع نسبة التكرار  عامل

فــإن ) تقریبــا %25( البكالوریــافیمــا یخــص التعلــیم الثــانوي و اعتبــارا لضــعف نتــائج امتحــان شــهادة و 
نســبة ( مرتفــع جــدا  ثــانويد الراســبین الــذین یســمح لهــم بإعــادة الســنة أو یغــادرون الســنة الثالثــة عــد

فـي  180.000( ، و من بین الراسبین في امتحان شـهادة البكالوریـا )  % 30ما تفوق كثیراالتكرار 
   )4(.  التكوینیةنجد نسبة قلیلة منهم یلتحقون بالهیاكل ) 1999/2000السنة الدراسیة 

و   للمنـاطقاالجتماعي لدعم التمدرس یكون أكثر إقداما و شجاعة و موجها ، خصیصـا  لتضامنا
بإعــادة االعتبــار إلــى  والفئــات المحرومــة فعــال ، و ذلــك بــاللجوء إلــى المطــاعم و النقــل المدرســي  

المنح الصحیة و  الرعایةاالستفادة من  و المدرسیة دواتهذه الفئات في األ إعانةالنظام الداخلي و 
  ) 5(. المدرسیة التشجیعیة 

                                                
  .30ص،السابق  المرجع ، ومة التربویةظنالوطنیة إلصالح الم اللجنة - )1( 
  
   1999أكتوبر  2000حوصلة لسنة  ،تعلیم أساسي،التربیة للجمیع :  عن نقال، 30ص السابقالمرجع نفس -)2( 
  
  .30ص ،نفس المرجع السابق  -  )3( 
  
  .30ص ،المرجع السابق  نفس - )4(
  
  .31ص ،رجع السابقنفس الم ،اللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة -  )5( 
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ـــتح  األنشـــطة ـــي تســـاعد علـــى تف ـــة و الریاضـــیة و الترفیهیـــة الت ـــدم  الشخصـــیةالثقافیـــة و الفنی ، و تق
     مؤسســـاتنا التعلیمیـــة عـــناإلطـــار المالئـــم لممارســـة وظیفـــة المواطنـــة تلـــك األنشـــطة التـــي قـــد تغیـــب 

  .والتكوینیة على جمیع المستویات 
ــــةة و الجامعیــــة و المدرســــی المكتبــــات  ــــب  العمومی ــــى كت ــــة ، تحتــــوي عل ــــي یجــــب أن تكــــون ثری       الت

اإلنتــاج الفكریــة ، و علـى مجــاالت علمیـة حتــى تســتطیع  وومراجـع تخــص مختلـف میــادین المعرفـة 
فـي تنمیــة  والتوثیــق لـدى التالمیــذ و الطلبـة و المعلمــین   حاجیـاتأن تلعـب دورهـا كــامال فـي تلبیــة 

ـــراءة  ـــي الق ـــاظ اهتمامـــاتهم الـــذوق ف ـــل للمطالعـــة و إیق ـــةو المی ـــة  الثقافی ـــة الجمالی ـــة ، و الفنی  إنالعلمی
أو  العمومیــةاالســتغالل غیــر الكــافي و غیــر المالئــم لجمیــع هــذه الخطــط أبــرز تحفظــات الســلطات 

االحتیاجـــات  وفـــقعـــدم قـــدرتها علـــى تطبیـــق سیاســـة صـــریحة ، تتســـم بتمییـــز إیجـــابي یـــتم اتخاذهـــا 
هــم فــي حاجــة ماســة  الــذینفهــا مختلــف أصــناف التالمیــذ الســیما بمســاعدة أولئــك الحقیقیــة التــي تعر 

المطبقـة فـي  یاسـاتسعشـوائیة ، و كـذا الو إن عدم التمییز في تقدیم مساعدات بصفة معممـة .إلیها 
لــم یخــدما دائمــا أهــداف  تلقائیــةهــذا الشــأن و التــي كلفــت مصــاریف باهضــة بصــفة غیــر مباشــرة و 

  ) 1(.دیمقراطیة التعلیم 
 
  :  الجزأرةعلى مستوى اختيار   – 2

بتكـوین  التكفـلالخلط بین دمقرطـة التعلـیم و بـین تكثیفـه و تعمیمـه تسـبب فـي ضـعف العنایـة و  نفس
أدى إلـى ضـیاع و  مماالمعلمین و إستبخاس قانونهم المعنوي و االجتماعي المهني إلى أقصى حد 

بمــا فیهــا خــارج الــوطن  أخــرىا لقطاعــات فقــدان الطاقــات و الكفــاءات التــي فضــلت تقــدیم خــدماته
  : المعلمین والمكونین ما یلي  مؤهالتبالنسبة لألساتذة الجامعیین و الباحثین ن و تبین دراسة 

  .التكوین المهني كاملة  فيتكون جزأرة أسالك التعلیم من التربیة الوطنیة وفي التعلیم العالي و  تكاد
دائي المعلمـین ، تـم تـوظیفهم بـدون شـهادة البكالوریـا فـي وقـت  نمـعـددا كبیـرا  یعـرف : التعلیم االبت

ــالتكوین األولــي  التكنولوجیــة للتربیــة ، و مــازال هنــاك نســبة ال یســتهان بهــا مــن  بالمعاهــدالتحــاقهم ب
تـم تـوظیفهم علـى أسـاس مســتوى معرفـي یتـراوح بـین مسـتوى الرابعـة متوسـط إلــى  اللـذینالمسـاعدین 

   ) 2(.ثانوي  الثالثةالسنة 

                                                
  .31ص ،نفس المرجع السابق   -  )1( 
  .32ص ،مرجع سابق ،المنظومة التربویة  إلصالحالوطنیة  اللجنة  - )2( 
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طف یم المتوس عنـــد  البكالوریــابــدون شــهادة  ساســيالتعلــیم األ أســاتذةتــم توظیــف أغلبیـــة :  ي التعل
  .تكوینهم األولي بالمعاهد التكنولوجیة 

انوي یم الث ي التعل ا ف فــیهم الشــروط القانونیــة للتوظیــف و هــي شــهادة  تتــوفرفأغلبیــة األســاتذة :  أم
جلهـــم لـــم یتلقـــوا تكوینـــا  أنخصصـــهم بیـــد لكـــن بعضـــهم یدرســـون مـــواد غیـــر مـــواد ت واللیســـانس  

  )1(.  المهندسینبیداغوجیا قبل ممارسة مهنتهم التعلیمیة كاألساتذة 
 ىالتكـوین المهنـي اللـذین تـم تـوظیفهم علـ أسـاتذةهنـاك عـدد كبیـر مـن :  في قطاع التكوین المھني

ــــى  ــــة أو عل ــــاءة المهنی ــــاه بعــــد أســــاسأســــاس شــــهادة الكف ــــتحكم ن إذا مــــا قارن د األســــاتذة شــــهادة ال
أو باألســاتذة ) أي مســتوى التقنیــین الســامین ( األولــى  الدرجــةالمختصــین فــي التعلــیم المهنــي مــن 

  ) أي مستوى مهندس دولة (من الدرجة الثانیة  المهنيالمتخصصین في التعلیم 
الي یم الع ي التعل ـــر مـــن عـــدد األســـاتذة  األســـاتذةعـــدد المســـاعدین و :  ف ـــى بكثی المســـاعدین أعل

 % 50العلـم ان نسـبة  مـع % 14الجامعیین حولي  األساتذةو یمثل عدد ( یین المحاضرین الجامع
و یتمركــزون أساســا فــي العاصــمة و فــي بعــض المــدن  الطــبهــم أســاتذة جــامعیون یدرســون  مــنهم

و مــن جهــة أخــرى مازالــت الجامعــة الجزائریــة تعــاني مــن  ،) الجامعیــة الموجــودة فــي شــمال الــوطن 
التوقـف الشــبه تـام للتعــاون مـع الخــارج و انقطـاع التبــدالت الدولیــة  عــنیة الناجمـة ردود الفعـل الســلب

تشـكل بالنسـبة  التبـادالتنـدرك أن هـذه  ننـاإفیما یخص التوثیق العلمـي ،  السیمامنذ زمن طویل ن 
  ) 2(.التحفیز  ولجمیع جامعات العالم رافدا قیما خصبا لإلثراء 

فـي بـرامج و  یتمثـلأرة و یتسم بـإختالالت وعـدم االنسـجام ، و میدان آخر یرتبط باختبار الجز  هناك
  :مناهج و وسائل التعلیم و خصوصیاته الرئیسیة و هي كالتالي 

الجزائریـة  المدرسـةالعالج المخصص الستعمال و تعمیم اللغة العربیـة كلغـة تعلـیم و تكـوین فـي  إن
التقنیــة ، و ال  الضـماناتفد مـن لـم یسـت –هـذا العـالج الـذي وضـع تحـت صـرح العملیــة اإلداریـة  –

، مرجـع  اللغـةاختیـار ( االسـتمراریة  و النجـاحمن الشروط المالئمـة للتطبیـق ، مـن شـانه أن یحقـق 
  ...) المحتویات 

ــا فــي ( البــرامج أنجزهــا مطبقــون ، غیــر متخصصــین  هــذه تنمیــة  منهجیــةجلهــم لــم یتلــق تكوینــا أولی
  ) المسارات 

                                                
  . 32ص،السابق  المرجعنفس    -  )1(
   
  . 33ص ،مرجع سابق نفس  - )2( 
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مـن مفــاهیم  قـوائمیــات التعلـیم بحیـث أكتفـي بعضـها علــى سـرد تطـور البـرامج مركـزة علـى محتو  هـذه
  یرجى تلقینها 

     التركیـــبو  التحلیـــلهـــذه البـــرامج علــى الـــذاكرة مـــن حفـــظ و ســرد علـــى حســـاب تطــور قـــدرات  تعتمــد
   االستقاللیةوالنقد البناء فهي إذن تنمي الطاعة و االمتثال على حساب اإلبداع و  التفكیروالحكم و 

تجاوزهـا  بـلالبـرامج سـائرة المفعـول لـزمن طویـل و تحتـوي إذن علـى معـارف غیـر وجیهـة  هذه تبقى
  )1(.الزمن و أصبحت ال تسمن و ال تغني من جوع 

محتویات التربیة التكنولوجیة في المرحلة الثالثة مـن التعلـیم  تنظیمالكیفیة التي تم بها تحدید و  عن 
بالنسـبة لمالمــح  الالفائــدة مـن تـدریس هـذه المـادة  واحـد مشـكلة الوجاهـة و  آناألساسـي تطـرح فـي 

فحســـب ، بــل كـــذلك بالنســـبة للـــذین  المرحلـــةالتالمیــذ الـــذین ینقطعـــون عــن الدراســـة فـــي نهایـــة هــذه 
             )  2(.یتابعون دراستهم الثانویة 

" عـن شـعبة و االبتعـاد  الثـانويوالى إعادة هیكلة التعلیم  الذي" الریاضیة  التقنیة" حذف شعبة  عن
قـد حـال دون إقبـال الطلبـة ) 18/08/93قـرار ( البكالوریـاإلعـادة تنظـیم شـهادة  تبعـا" الدقیقة  العلوم

التعلـیم (        للتعلیم العالي ، كمـا منعـا بعـض المـدارس الكبـرى التابعة" الدقیقة العلوم"على فروع 
 المدرسـةو             غال العمومیـة التقنیات ، و الهندسة المعماریة و المعهد الـوطني األشـ المتعدد

الماضـي القریـب  مفخـرةمن هذا الملمح المتمیز الذي كـان ) الوطنیة للمهندسین و التقنیین بالجزائر 
.  

       یفضـــل الـــذيكیفیـــات التوجیـــه علـــى جمیـــع المســـتویات قـــد انحرفـــت نتیجـــة الضـــغط االجتمـــاعي  إن
  : و یختار حسب المستویات 

  .م في السنة األولى ثانوي المشترك للعلو  الجذع
  .الثانیة ثانوي  السنةعلوم الطبیعة و الحیاة في  شعبة 
اإلعــالم  و فــي التعلــیم العــالي و التخصصــات البیوطبیــة الحیــاةالمشــترك لعلــوم الطبیعــة و  الجــذع 

         تجــــــد نفســــــها مهمشــــــة منبــــــوذة  التكنولوجیــــــةو الشــــــعب التقنیــــــة ... اآللــــــي و الهندســــــة المعماریــــــة 
 یـزالهـي الحالـة التـي عرفهـا التكـوین المهنـي و ال  هـذهو ( والتوجیه لهذه الشعب یـتم بعـد الرسـوب 

   )3() یعرفها 

                                                
  .33ص ،مرجع سابق ،المنظومة التربویة  إلصالحالوطنیة  اللجنة  -   )1(
  .35ص،سابق ال مرجعفس الن -   )2(
  .35 ص ،الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة ،مرجع سابق اللجنة -  )3(
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االتصـال فـي و  لإلعـالمأخیرا إن التأخر الذي عرفـه إدخـال اإلعـالم اآللـي و التكنولوجیـات الجدیـدة و 
  .التربویة یشكل عائقا كبیرا ال یستهان به  المنظومةمختلف مستویات 

تطبیــــق  عــــنمجموعــــة النقــــائص المــــذكورة آنفــــا لهــــا صــــلة مباشــــرة بالعواقــــب الوخیمــــة الناتجــــة  إن
االختیــارات التـــي  تلـــك ،االختیــارات األساســیة كالدیمقراطیـــة و الجــزأرة و التوجیـــه العلمــي و التقنــي 

و            الوضـع الـراهن دراسـةكمـا أبـرزت . كانت أساس تطور المنظومـة التربویـة منـذ البدایـة 
بعـــض المـــواد للعلـــوم  تعلـــیمتشـــخیص حالـــة عـــدم انســـجام و بـــإختالالت أثـــرت ســـلبا علـــى كـــل مـــن 

  . االجتماعیة و من تسییر المنظومة نفسها 
ـــة و  وبصـــفة  ـــع الطرائـــق البیداغوجیـــة المســـتعملة  الیقینیـــةعامـــة فـــإن التقالیدی الدوغماتیـــة التـــي تطب

لنقـد لـدیهم ، حیـث تجعلهـم فـي وضـعیة تلـق سـلبي و الطلبـة و روح ا التالمیـذأعاقت تماما فضولیة 
لهــــم كمســــلمات و بصــــفة عفویــــة لیطلـــب مــــنهم بعــــد ذلــــك وفــــي وقــــت محــــدد  تقــــدمللمعـــارف التــــي 
 أ)1(على أوراق االختبارات و االمتحانات هياسترجاعها كما 

ي تـم البـرامج و الكتـب المدرسـیة المطبقـة هـي تلـك البـرامج التـ فـإنعلى مستوى التعلیم األساسي  ما
أخـــرى  أو بعبــارة 1981وســنة  1980المدرســة ألساســیة أي بــین ســنة  إقامــةإنجازهــا بســرعة عنــد 

  )2(.سنة و إحدى عشر سنة  20و هذه الكتب یتراوح بین البرامجفعمرهذه 
البـرامج لكـن  لتجدیـدللتعلیم الثانوي فان عشریة التسـعینات كانـت فتـرة أنشـطة مكثفـة موجهـة  بالنسبة

ــم یــدعم و  البیــداغوجيمــن قیمتهــا ســیبقى تأثیرهــا علــى نوعیــة الفعــل و بــدون انتقــاص  ضــئیال إن ل
  .یعزز بتغییر الكتب المدرسیة 

) الجذریــة  البــرامجتــدرج التمــارین و ( فــي قطــاع التكــوین المهنــي فــإن صــنفي البــرامج المطبقــة  أمــا
وزهـا المرونـة إذا مـا لكـن تع ،قـدیمان نسـبیا و ینطبقـان علـى كیفیـة التكـوین علـى النمـوذج المدرسـي 

أو علـى )  التكـوینمركـز / مؤسسـة (  التنـاوبطبق هذان الصنفان على نظـام یعتمـد علـى التكـوین 
  .التكیف مع التغیرات التكنولوجیة و المهنیة 

  : و التقني    العلميعلى مستوى اختيار التوجيه   – 3
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المتخـذة  اإلجـراءاتات و بـین یخص التوجیـه العلمـي و التقنـي فغـن الخلـل الموجـود بـین التوقعـ فیما
مـن جهـة أخـرى یبـین  المیـدانمن أجل تطبیق هذا االختیار مـن جهـة ، و بـین النتـائج المسـجلة فـي 

  عدم رضا المجتمع عن التوجیه 
ــیم العلــوم  – أ ــدان ( رغــم مــنح توقیــت هــام لتعل فــإن )  المتقدمــةفهــو نفــس التوقیــت المطبــق فــي البل

  . ظرة لعدة أسبابالتعلیم لم یحقق النتائج المنت
  . ساسیةالتحكم في المفاهیم األ نقص

العلمــي  التكــوینغیــر واقعیــة للریاضــیات العصــریة المدرســیة فــي التعلــیم االبتــدائي ، فــي  مســاهمة
  .للتالمیذ 
  . سلبیةعن التحفظات المتتالیة التي عرفها تعلیم الهندسة في الثانوي عواقب  أنتجت
النقـل التلقـائي  علـىالتعلیمیـة التـي مـا فتئـت تعتمـد فـي الغالـب  علمیة غیر مكیفة مـع المنـاهج خطة

  .للمعارف قصد االستذكار على حساب استخدام النشاط الذاتي للمتعلم 
  )1(.استعمال الرموز العلمیة  عدم
التكـوین مـن أجـل  غایـةتعلیم األدب و التاریخ و الفلسفة و التربیة المدنیة تعرض طـویال لفقـدان  إن

  .لتحضیر لذهنیة و عقلیة المواطن التفكیر و ا
الملقن بصفة یقینیة دوغماتیة كثیراما كانت تحریضیة قصـد تعنیـف عقـول الشـبان  الدینيالتعلیم  أم 

         اإلنســـــــانیةمتجـــــــاهال بـــــــذلك التطبـــــــع بـــــــالقیم الســـــــمحاء كالتســـــــامح و الحلـــــــم و األخـــــــالق  فكـــــــان
 بیداغوجیــةیبقــى أن توضــع  إذ،ة اإلســالمیةأیــام المجــد للحضــار  صــنعتاالجتهــاد ، تلــك القــیم التــي و 

  )2(تحدیثیة من واجبها أن تساهم في إعادة االعتبار للتعلیم الدیني و تعمیمه 
ــتحكم فــي  الوســائلتلقــین اللغــة العربیــة المفــرغ مــن  إن  البیداغوجیــة والتعلیمیــة المناســبة وضــعف ال

   ي مجتمعنـــا وعلـــى مســـتوى الشـــعبالفرنســـیة لغـــة ذات اســـتعمال واســـع فـــ أوالهـــااللغـــات األجنبیـــة و 
ال  هذااإلنجلیزیة واللغات األخرى الضروریة المساعدة على التفتح على العالمیة،وكل  اللغةوثانیتها 

تتجلـى  بوادرهـایحضر بصفة مجدیة لتالمذتنا وطلبتنـا لمواجهـة تحـدیات أشـكال العولمـة التـي بـدأت 
التلجج لم ینطلق بعد  مرحلةللغة األمازیغیة في منذ مطلع هذا القرن ،ومن جهة أخرى مازال تعلیم ا
و لم تحدد إلى حـد اآلن      سنوات ستمنذ  بصفة كافیة وجدیة رغم إدخاله في المنظومة التربویة
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و وســـــائله التعلیمیـــــة ،وكـــــذا قانونـــــه  تـــــأطیرهبوضـــــوح المســـــائل اإلســـــتراتیجیة الخاصـــــة بتنظیمـــــه و 
كـل مـن الوضـع الـراهن وفـي التشـخیص، تجــدر  افرزهـاالبیـداغوجي و فیمـا یتعلـق اإلخـتالالت التـي 

  .من نقص فادح من حیث التكامل و االنسجام  تعانياإلشارة إلى أن المنظومة التربویة 
نــاتج عــن التغیــرات العدیــدة الجزئیــة التــي ادخلهــا كــل  التربویــةنمــط التنظــیم الحــالي للمنظومــة  عــن 

     )1(.راءات المتخذة في خطة متكاملة شاملة و دون أن تدمج اإلج المختلفةقطاع من قطاعاتها 
 الجســـمیةإلــى اإلخــتالالت  أديالنطــق الضــیق علــى كــل قطــاع علـــى النظــرة الشــمولیة ممــا  تغلــب
  :التالیة 
  .كل قطاع  داخلالمعابر بین قطاعات التربیة و التكوین المهني و التعلیم العالي و حتى  غیاب

  .مة التكامل بین مختلف قطاعات المنظو  ضعف 
  .حواجز على مستویات اتخاذ القرار و التسییر و التطبیق  وجود

التكـوین مـع تضـخم فـي المسـتویات العلیـا علـى حسـاب  مسـتویاتالتوازن علـى مسـتوى هـرم  انعدام 
  ... )إطارات التحكم  وتقنیین ( المستویات الوسیطة 

  .مركزیة في مختلف القطاعات  قوة 
وعن التطـورات ،االجتماعي و االقتصادي و الثقافي  المحیطعن  تهمیش المنظومة و إبعادها شبه 

  . العالمیةالعلمیة و التقنیة 
      االقتصــــادیة أو الخلــــط بینهمــــا ممــــا أدى إلــــى غایــــات  الوظیفــــةالوظیفــــة االجتماعیــــة علــــى  هیمنــــة 

تســییر هــذه ، الطــابع التقلیــدي ل مجموعــةالتعلــیم الثــانوي ، أضــف إلــى  و  المهنــيوأهــداف التكــوین 
ارتفـاع وتیـرة النمـو الـدیمغرافي الـذي یطـرح نفسـه  قضـیةالمنظومة التربویة الذي كثیـرا مـا توجـه إلـى 

یأخـذ فـي الحسـبان الحتمیـات البیداغوجیـة و العلمیـة التـي  أنفي مطلع كل موسـم دراسـي ، عـوض 
  . محتوىهي أكثر وجاهة و أغزر 

  :حالیاي یتم تطبیقھا العملیة لإلصالحات التربویة الت اإلجراءات:رابعا 
والمدونـة فـي بیـان  الجزائریـةالمنظومة التربویة تستمد أسسها من المبادئ التي تتكون منها األمة  إن

لتكون متجذرة في إمـداداتها  الجزائریةأن تساهم في ترسیخ صورة األمة  ها، وعلی1954أول نوفمبر 
یجــب علیهــا ترقیــة القــیم المرتبطــة باإلســالم كمــا .  والحضــاریةالجغرافیــة والتاریخیــة ، واإلنســانیة، ، 

  .والسیاسي لمجتمعنا      والدینيتاریخیة للتطور الدیمغرافي والثقافي   كحبكةوالعروبة االمازیغیة 
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قیمـه  تعكـسمرجعیـات وطنیـة أكیـدة  المنظومة التربویة ضـمان تكـوین مـواطن مـزود بمعـالم و وعلى
  .العالم  علىلذي یحیط به ، وباستطاعته التفتح الحضاریة بصدق ، وقادر على فهم العالم ا

  : الكبــرى    اإلصالح محــاور
سلسلة من اإلجـراءات التـي تتمحـور حـول ثالثـة محـاور  تنفیذالتربویة في  المنظومةإصالح   یتمثل

 ،، التحــویر البیــداغوجي، إعــادة تنظــیم المنظومــة التربویــة  التــأطیركبــرى ، أال وهــي تحســین نوعیــة 
وتقیـیم التـأطیر ، تـم الشـروع فـي تطبیـق اإلجـراءات  نومسـتقر لتكـویص وضـع نظـام مجـدد یخـ فیمـا

  : التالیة 
  : إطار التكوين األولي للمعلمين واألساتذة    في

ـــیم االبتـــدائي ، إنشـــاء معاهـــد تكـــوین وتحســـین مســـتوى المعلمـــین  بالنســـبة مـــن تحویـــل  انطالقـــاللتعل
ومتعـددي اللغـات أو  والمعلوماتیـةكمـین فـي اللغـة العربیـة المعاهد التكنولوجیة ، لتكوین معلمین متح

، وذلـــك فـــي ثـــالث ســـنوات بعــــد  جیـــدعلـــى األقـــل مزدوجـــي اللغـــة وذوي تكـــوین أكـــادیمي ومهنـــي 
  )1(.البكالوریا 

، لحاملي شهادات  المسابقةللتعلیم المتوسط والتعلیم الثانوي العام ، التوظیف ، عن طریق  بالنسبة
الثانوي ، متحكمین في اللغة العربیة  التعلیمن أساتذة التعلیم المتوسط وأساتذة التدرج من أجل تكوی

مهنیا بیداغوجیا ، على مستوى المدارس العلیا  تكویناوالمعلوماتیة ومتعددي اللغات ، ومنحهم 
   ،لألساتذة 

لجدیـــدة ا المالمـــحتأســـیس مســـابقة األســـاتذة المبـــرزین للتعلـــیم الثـــانوي واالنطـــالق فـــي تكـــوین  إعـــادة
  .لألساتذة لمواجهة متطلبات اإلصالح البیداغوجي 

التى تشكل فرعا جدیدا من التعلیم مـا بعـد  االجبـاري الـذي تـم  شعب التعلیم التقني والمهني التأطیر
أســـاتذة للتعلـــیم  تكـــویناألعلـــى مـــن مســـتوى تقنـــي ، فإنـــه یرتـــأ  احداثـــه وكـــذا شـــعب التكـــوین المهنـــي

  .ألساتذة التعلیم التقني العلیاسنوات بعد البكالوریا في المدارس الثانوي التقني في مدة خمس 
  : إطار التكوين أثناء الخدمة للمعلمين واألساتذة    في

مستوى المعلمین ، مع األخذ بعـین االعتبـار لتعـدد طـرق  منمخطط وطني للتحسین والرفع   إنجاز
مكانیةالتدخل  وین عـن بعـد علـى الطریقـة التقلیدیـة أو ، التكـ بالجامعـةمواصلة الدراسة (  التثمین  وإ

  )تربصات مغلقة ، تكوین تناوبي  ،عن طریق التكنولوجیات الحدیثة 
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التعلـیم األساسـي   أسـاتذةاألولویة في مخطط الرفع من المستوى لمعلمي التعلـیم االبتـدائي وكـذا  منح
  .األصغر سنا واألكثر حاجة  المهنيالتعلیم  وأساتذة

مســتوى أداء  بتحســینء االجتمــاعیین ، وضــع آلیــات للتحفــز وللترقیــة مرتبطــة مــع الشــركا بالتشــاور
  .المعلمین 

  :  مـالتعلي  كـلسل  ارـاالعتب  ادةـإع  ارـإط  في 
الشـــــركاء  مـــــعأجـــــل الترجمــــة المیدانیـــــة لألولویــــة الممنوحـــــة للتربیـــــة والتكــــوین ، فـــــتح الحــــوار  مــــن

  . نین یكون أفضلاالجتماعیین قصد إعداد القانون خاص للمعلمین والمكو 
منحـــة  ونظـــام) خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بالســـكن (شـــروط إنشـــاء تعاضـــدیه للمعلمـــین والمكـــونین  دراســـة

  .التقاعد التكمیلیة ممولة ومسیرة من طرف المعلمین والمكونین أنفسهم 
المتواصــل  والتكــوینالحــوار لوضـع قــوانین جدیــدة فـي مجــال األمـراض المهنیــة والعطــل السـبتیة  فـتح

  .المعلمین والمكونینلفائدة 
  .شهادات شرفیة وأوسمة أكادیمیة  إحداث
أخالقیــات  حیــثالمیثــاق المربــي یحــدد االلتزامــات التــي یخضــع لهــا المعلمــون والمكونــون مــن  وضــع
  )1(المهنة

ـــداغوجیا أحـــد المحـــاور األساســـیة لإلصـــالح   فیمـــا  وفـــي هـــذا المجـــال فـــإن  ،یخـــص إصـــالح البی
  : هياإلجراءات المتفق علیها 

ـــیم مـــع األخـــذ بعـــین االعتبـــار  ةیتعلـــق األمـــر بالدرجـــ األولـــى القـــیم باإلصـــالح الشـــامل لبـــرامج التعل
  .   لتوجهات اللجنة الوطنیة لإلصالح والبرامج المنصبة لدى وزیر التربیة الوطنیة 

  :  يخص اللغة العربية  فيما
ـــیم اللغـــة الوطنیـــة والرســـمیة قصـــد ج هـــيتـــدریس اللغـــة العربیـــة ، التـــي  دعـــم  علهـــا أداة فعالـــة للتعل

لكل المواد التعلیمیة مـن السـنة األولـى االبتدائیـة إلـى السـنة النهائیـة  التدریسوالتكوین باعتبارها لغة 
    :الثانوي ،وبهذا المنظور فإن التدابیر التي ستتخذ تتعلق أساسا بـ التعلیممن 

  . البیداغوجیةالطرائق برامج وكتب اللغة العربیة في مضامینها وشكلها وتحدیث  مراجعة
(     األدبیـة الجدیـدة  األنـواعاآلداب والثقافـة العربیـة الكالسـیكیة الحدیثـة والمعاصـرة ، وكـذا  إدماج

  . التعلیمیةفي المضامین ...... ) الروایات ، الشعر الحر ، المسرح
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  .التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم واالتصال في تعلیم اللغة العربیة  استعمال
  : يخص تعليم اللغة األمازيغية    فيما

ــیم األمازیغیــة  الوســائل تجنیــد وجــد  أینمــاالتنظیمیــة البشــریة والمادیــة البیداغوجیــة لضــمان فعلیــة تعل
  .الطلب على مستوى التراب الوطني 

اإلیقـاظ ، ثـم كمـادة  مـوادتعلیم اللغة األمازیغیـة إبتـدءا مـن بدایـة المرحلـة اإللزامیـة فـي إطـار  إدخال
   ابتدائية إبتدءا من السنة الرابعة  تعلیمی
  .بالبعد الثقافي االمازیغي في برامج العلوم االجتماعیة واإلنسانیة  التكفل
 – االجتمـــاععلـــم ( األمازیغیـــة أو التـــدریس بهــا كوحـــدة فـــي بعـــض التخصصــات الجامعیـــة  تــدریس

  )وأنثروبولوجیا 
االمــازیغیتین  والثقافــةاث أكادیمیــة للغــة المتوســط ، إحــد ىمركــز للتهیئــة اللغویــة ، علــى المــد إنشــاء

حداث االنسجام في المفردات والمصطلحات    )1(. المكتوبةتكلف بالبحث وإ
  :  األجنبيةيخص تعليم اللغات    فيما 
 التفـتحالمعـارف العالمیـة وتفضـیل  إلـىبهدف الوصـول مباشـرة  األجنبیةعلى اللغات  التفتح اختیار 

 فــروعجهــة أخــرى ، ضــمان تمفصــل نــاجح مــا بــین مختلــف  علــى ثقافــات أخــرى مــن جهــة ، ومــن
  .التعلیم الثانوي والتكوین المهني والتعلیم العالي 

  :، تتخذ التدابیر التالیة  المنظور وهذا 
  .مع توفیر التأطیر الالزم لذلك  ابتدائي الثانیةإدخال تعلیم اللغة الفرنسیة في السنة  تقدیم

دخـــالم المـــواد العلمیـــة الرمـــوز العالمیـــة فـــي تعلـــی اســـتعمال المصـــطلحات المزدوجـــة اللغـــة علیهـــا  وإ
  .بهامش كل صفحة من الكتب المدرسیة المعنیة 

  .للتعلیم الثانوي  األدبیةفي الشعب  اختیاریةوتطویر لغة أجنبیة ثالثة ،  إدخال
دراج المصطلحات باللغتین حیـ العالمیةالرموز  استعمال إلىالعودة  : العلوم الدقيقة  في ث یجـب وإ

العالمیــــــة  زالطبیعیــــــة الرمــــــو والكیمیــــــاء والعلــــــوم  والفیزیــــــاءأن تســــــتعمل جمیــــــع كتــــــب الریاضــــــیات 
النظـر  بإعـادةإعادة االعتبار فـي كـل المسـتویات ، لتـدریس مـادة التـاریخ ، ،والمصطلحات باللغتین 

ب الماضـي لكـل جوانـ االعتبـارفـي  األخذللتاریخ الوطني مع  األولویةجذریا في البرامج بهدف منح 
  .عدة مرات في الجزائر  األلفیةالذي تجاوز 
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ـــل إعـــادة  ـــق البیداغوجیـــة  تأهی ـــف الطرائ ـــرامج وتكیی ـــق مراجعـــة الب ـــك عـــن طری ـــدریس الفلســـفة وذل ت
  .الفلسفیة  المقالةتعلم كیفیة التفكیر والمساءلة وتحیر  إلى بطریقة توجه تعلیم المادة المستعملة

الســـیما بفضـــل مراجعـــة  ،یات والریاضـــیات التقنیـــة والفلســـفة  للریاضـــ االمتیـــازتأهیـــل شـــعب  إعـــادة
البكالوریـا  شـهادةعلـى  حصـلینمتالجـذع المشـترك وال نهایـةمعاییر توجیه تالمیـذ التعلـیم الثـانوي فـي 

  " والحیاةالطبیعة  عوم"في التعلیم العالي وتعدیل تعداد تالمیذ شعبة 
دخالهــا علــى ســبیل االختیــار التربیــة الفنیــة علــى كــل مســتویات التعلــیم و  تعمــیم شــهادة التعلــیم  فــيإ

  .القاعدي وشهادة البكالوریا 
دخالهــا فــي التقــویم خــالل  جعــل وفــي امتحانــات  الســنةالتربیــة البدنیــة والریاضــیة إجباریــة للجمیــع وإ

  )1(شهادة التعلیم القاعدي وشهادة البكالوریا 
  :يخص التربية اإلسالمية والتربية المدنية  فيما

المدنیــة أبناءنــا لممارســة المواطنــة ولــتعلم واحتــرام المبــادئ  والتربیــةادتــا التربیــة اإلســالمیة م تحضـر 
  . الجزائري بعفي إطار القیم الحضاریة للش والدینیةاألخالقیة 

نجـازالنظر وبعمق في برامج التربیة اإلسالمیة وبرامج التربیة المدنیـة  إعادة كتـب مدرسـیة جدیـدة  وإ
  .لها 
التعلــیم االبتــدائي بحیــث  مــنلتربیــة اإلســالمیة والتربیــة المدنیــة انطالقــا مــن الســنة األولــى ا تعلــیم بــدا

لإلســالم مــع إدمــاج المفــاهیم المرتبطــة  القاعدیــةموجهــا نحــو المبــادئ  اإلســالمیةیكـون تعلــیم التربیــة 
حــول  مـن جهــة ، ومـن جهـة أخــرى تتمحـور التربیــة المدنیـة اإلســالميبـأداء العبـادات وأركــان الـدین 

  .التربیة للمواطنة 
لتعلیم  ةیقوم بتدریس مادة التربیة اإلسالمیة معلمون وأساتذة مؤهلون متكون من اجل ذلك ،بالنسب

  .الثانوي یكون أساتذة في معاهد متخصصة لتعلیم العالي 
  :  التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال    إدماج

   :جرات التالیة  هذا المیدان تم اتخاذ اإل في
استعمال التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم واالتصال في المنظومة ر لتطویوطني  جأعداد برنام

المركز الوطني إلدماج االبتكارات ( هیئة وطنیة لتوجیه هذا البرنامج  استحداثالتربویة ، مع 
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ي مجال برنامج لتكوین المعلمین ف تنفیذ التقنیات الحدیثة لإلعالم واالتصال  وتطویر البیداغوجیة
 .التكنولوجیات الحدي

مع  واالنترنیت االنترنیتالمؤسسات التعلیمیة تدریجیا بأجهزة اإلعالم اآللي وربطها بشبكة   تزوید
  .تكوین المكونین ومؤسسات التعلیم العالي والتعلیم الثانوي  لهیئاتمع إیالء األولویة 

 البریـــــدتكـــــوین مــــن طـــــرف ام اتصـــــال ســــریع وبتســـــعیرة خاصـــــة لمؤسســــات التربیـــــة والظـــــن تطــــویر
  . والمواصالت

  .الجامعاتهیاكل لإلنتاج البیداغوجي على مستوى هیئات تكوین المعلمین وعلى مستوى  تنصیب
والفنیـة  المالیـةالتعلیم والتكوین عن بغد ووضع شبكات افتراضیة ، بالبحـث عـن المسـاعدات  تطویر

  . د األوربيالخارجیة ال سیما لدى منظمة الیونسكو وااللسكو واالتحا
الموهوبـــون  للتالمیـــذوحـــدات لالمتیـــاز بصـــفة تدریجیـــة ، لضـــمان متابعـــة بیداغوجیـــة فردیـــة  إحـــداث

  . والمتفوقین
حداث سلك و الصحة المدرسیة بتوسیع شبكة و  تطویر  لنفسانیینحدات الكشف والمتابعة وإ

  .المخدرات  على واإلدمان ن ومحاربة العنف الوقایةبرامج  تكثیف،المدرسین واالرطوفونیي
علـى القـدرات المؤسسـاتیة الموجـودة وعلـى مشـاركة  باالعتمادوتنفیذ إستراتیجیة لمحو األمیة   إعداد

  . الحركة الجمعویة
  الوطنیة والوزارة المكلفة بالشؤون الدینیة التربیةالمدارس القرآنیة بالتنسیق بین وزارة  إشراك 

االجتماعیـة  مكـانتهمتحسـین مسـتواهم التعلیمـي أو  االعتبار لمدرسة الشـغل لكـل الـراغبین فـي إعادة
  .المهنیة 

  : التربويةيتعلق بإعادة التنظيم العام للمنظومة    فيما
  :  التربية التحضيرية  تعميم

لألطفال في سن  التحضیریةالتدریجي وفي حدود اإلمكانیات المتوفرة للدولة ، للتربیة  التعمیم 
  .الخامسة وذلك بفتح ریاض األطفال 

إلــى أن الشــروع فــي التربیــة التحضــیریة هــي بالدرجــة األولــى علــى كاهــل الحركــات  اإلشــارة وتجــدر
 مجانیـــةوالجماعـــات المحلیـــة والمؤسســـات، ولكـــون التربیـــة التحضـــیریة لیســـت بالضـــرورة  الجمعویـــة

 فـــيستســـهر الدولـــة علـــى ضـــمان تكـــافئ الفـــرص بإنشـــاء شـــبكة مالئمـــة لریـــاض األطفـــال خاصـــة 
  .مة المناطق المحرو 
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متمیـزتین همـا  وحـدتینتنظیم جدید أكثر فعالیة للتعلم القاعدي اإلجباري بتحقیـق التقسـیم إلـى  وضع
  . أخرىالمدرسة االبتدائیة من جهة ومؤسسة التعلیم المتوسط من جهة : 

  : سنوات  4إلى  3المتوسط من  التعلیم تمدید
فـي  یسـتجیب  الحالیـةحتـة ، كثافـة البـرامج اإلجراء الذي تبرره ، من الناحیـة البیداغوجیـة الب هذا إن

إن تطبیقه البد أن )معلمون، تالمیذ وأولیاء (لكل الجماعة التربویة  ومستمرنفس الوقت لطلب ملح 
برامج التعلیم ،التخفـیض علـى المـدى المتوسـط  توزیعإعادة النظر في  لضرورةنظرا   تدریجیایكون 

  )1(.  ات مع التعمیم التدریجي للتربیة التحضیریة سنو  5 إلى 6من مدة التعلیم االبتدائي من 
  : تنظيم التعليم ما بعد اإلجباري    إعادة

  :فروع  ثالثةهیكلة مرحلة التعلیم ما بعد اإلجباري إلى  إعادة 
  . المهني التكوین والمهني، التعلیم التقني،  و التكنولوجي العام الثانوي التعلیم

 لاللتحـاقتمییـزا واضـحا بـین تعلـیم ثـانوي عـام وتكنولـوجي یحضـر الهیكلة المقترحة تـدخل  إعادة أن
مهنیة ، إن هـذا  ببكالوریابالجامعة وتعلیم تقني ومهني یحضر للحیاة العملیة ویتوج بشهادة تقني أو 

الذي یمثل الجدیـد فـي هـذا الطـور  والمهنياإلجراء یتطلب تعمیق التفكیر حول هیكلة التعلیم التقني 
  ...)  الدراسةمدة الدراسة تتویج  عائالت الحرف ،(

 الوطنیــةلجنـة تقنیــة وزارة مشــتركة مشـكلة مــن ممثلـین عــن وزارات التعلــیم العـالي والتربیــة  تنشــأ لهـذا
خاصـة بـالتعلیم التقنـي والمهنـي  ،ة ومفصلة لهذا الطـور  لوالتكوین المهني تكلف باقتراح هیكلة كام

.  
   :التعليم الخاص    تأسيس
ــیم تأســیس ــة التحضــیریة إلــى ا التعل لخــاص كجــزء ال یتجــزأ مــن النظــام التربــوي الــوطني مــن المرحل
مـنح  شـروطوالتكوین العالیین ، ووضع تقنین تأطیره ، في اقرب اآلجال ، خاصة من تحدید  التعلیم

  .التمدرس كیفیات التقییم  بظروفاالعتماد ومستوي تأهیل الموظفین  
فــي إطــار اتفاقیــات ثنائیــة أو دولیــة ، ولهــذا الغــرض  أخــرى ، یســمح بفــتح مــدارس دولیــة جهــة ومــن

  .تحدید شروط فتح وسیر هذه المدارس  ،ینبغي
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ـــة إتمـــام  ـــیم  دیمقراطی بتكثیـــف محاربـــة التســـرب المدرســـي مـــن خـــالل إعـــادة بعـــث سیاســـات : التعل
طــاعم الم(  األولویــةالبیداغوجیــة مــن ناحیــة وتنفیــذ بــرامج دعــم لفائــدة منــاطق التربیــة ذات  المعالجــة

  )1(. من ناحیة أخرى ) المدرسیة ، النقل المدرسي 
  :إصالح المنظومـة التربويـة  في المناهـج

بإضــفاء كــل االنظمــة التربویــة مطالبــة  ،الــى التطــور الســریع فــي العــالم فــي شــتى المجــاالت  نظــرا
بـــرى إصـــالحات ك مرحلـــةعلـــى إســـتراتیجیاتها التربویـــة فكلهـــا فـــي  والواجهـــةعلـــى مناهجهـــا   ةالجـــود

ثرائهــا ویحــدث ذلــك  المجتمعــات تتغیــر  ألنتبحــث عــن كــل الطــرق لتعــدیل مناهجهــا وتصــحیحها وإ
مذهلـة وكـذا علـوم التربیـة  نجاحـاتبسرعة وتتطور حاجاتها كما أن العلوم والتكنولوجیـات قـد حققـت 

.  
نظــــرا الـــى التغیـــرات السیاســــیة  عمیـــقالتربـــوي الجزائـــري هــــو كـــذلك یحتـــاج الــــى إصـــالح  فالنظـــام

الــى الطموحــات المعلــن عنهــا والتحــدیات  نظــرااالقتصــادیة واالجتماعیــة التــي شــهدتها الــبالد وكــذا و 
 بغرفتیـــهعلیهـــا البرلمـــان  صـــادقالدولـــة والتـــي   قررتهـــاالتـــي ینبغـــي ان یواجههـــا، فـــاالجراءات التـــي 

  : تهدف أساسا الى 
  .  الجزائريام التربوي ظعلى التوجیهات الوطنیة للن التاكید

المتمثلــــة فــــي التعلــــیم والتاهیــــل  االساســــیةمــــردوده بمعالجــــة إختالالتــــه التــــي تهــــدد مهامــــه  تحســــین
  .واالندماج االجتماعي 

 واالقتصـــاديبـــالتحوالت المشـــاهدة علـــى الصـــعید الـــوطني والـــدولي فـــي المیـــدان السیاســـي  التكفـــل
یـات الجدیـدة للعـالم للحركـة الواسـعة لتنمیـة مجـاالت المعرفـة والتكنولوج امظـالن مواكبـة،واالجتماعي 

  )2(. واالتصال
  :الجديد للمناهج  التنظيم

ضـرورة تغییـر النمـوذج الحـالي الـذي یرتكـز  الـتعلم،ضرورة إعطاء المتعلم مكانته فـي صـیرورة  -1
وتفضـیل تنمیـة الـذاكرة إلـى نمـوذج ینمـي قـدرات المـتعلم فـي التفكیـر  الموسـوعیةعلى تـراكم المعرفـة 

  .قدیة الممارسة الن فيوكفاءاته 

                                                
الخاص 2005مارس 13المؤرخ في /ع.ا./و.ت.و/2039رقم والتوجیھ واالتصال ،المنشور الوزاري السابق  التقویم مدیریة  )1( 

  .نظام التقویم التربوي بإصالح 
الخاص بإصالح نظام 2005مارس 13المؤرخ في \ع.أ\ت،و.و\2039التربیة الوطنیة ،المنشور الوزاري رقم  وزارة  -  )2( 

  .التقویم التربوي 
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ــــة متواصــــلة -2 ــــهتحضــــیر المــــتعلم لتنمی ــــف یــــتعلم ویمنحــــه  لمعارف وتحــــدیثها وتحیینهــــا بتعلیمــــه كی
  )1(.والمنهجیة  الفكریةاالستقاللیة في اختیاراته 

  :التكفـل بهذه األسس  إطار
ــیمتــم فیهــا تحدیــد مهــام المدرســة الجزائریــة مــن : األهــداف االســتراتیجیة للمنظومــة مســتوى علــى  تعل

  .اندماج اجتماعي وتأهیل و 
حـداث التمفصـل :التنظیم  مستوى على  الضـروريبحیث ینبغي هیكلة النظام التربوي بكل مركباته وإ

  .بینها وتحدید المعاییر لتنظیم األطوار 
  : البیداغوجي  المستوى على
لمهم بناءا محكما أمرا ضروري غیر انه من ا البرنامجفبناء :  التلميذ في قـلب العالقة التربوية  وضع

. علــى إسـتعابه حســب عمـره العقلــي وتجاربـه الســابقة ورغباتــه  المـتعلمأن یأخـذ بعــین االعتبـار قــدرة 
  . معقدةفالتعلم عملیة 

هي تفصیل لمنطق الـتعلم المركـز علـى التلمیـذ  المقاربة هذه : المقـاربة عن طريق الكفـاءات  تطبيق
رســـة التلمیـــذ بـــاألدوات المنهجیـــة ،ینبغـــي أن تـــزود المد مشـــكالت عیاتضـــونشـــاطه وردود فعلـــه لو 

فهــو یكـون قــد حقـق نجاحـا إذا تمكــن مـن تجنیــد . هـذه المشـكالت  بمواجهــة لـه والفكریـة التـي تســمح
  )2(.فعالة  بصفةمعارفه وتجاربه 

عن طریق الكومبیوتر لغة أساسیة جدیدة ال  واالتصال اإلعالم :تكنولوجيات اإلعالم واالتصال    إدماج
ــة فــي تحســین األداء التربــوي  فقــطیتهــا ال یمكــن وأعم.یمكــن تجاهلهــا  ــتحكم فــي اســتعمال اآلل فــي ال

فـــي هـــذا الموضـــوع بتغییـــر دور المعلـــم فـــي القســـم فهـــو یحتـــاج إلـــى  المقصـــودةوتحقیـــق التعلیمـــات 
إلى تكوینه القاعدي فهوى منشط وموجـه وال ینفـرد بتقـدیم المعرفـة إذ یشـاركه  تضافكفاءات جدیدة 

  .یوتر ، فالجهاز نفسه وسیلة لتوسیع معارف المعلم والبحث جهاز الكومب ذلكفي 
ومكانتهــا ومســاهمتها فــي المســار الدراســي  الدراســیةتحدیــد المــواد : تنظــيم شــبكة المواقيــت  إعــادة

وفــي هــذا المجــال ینبغــي أن نهــتم بالمــادة . اعتمادهــا  ینبغــيیتطلــب وضــعه شــبكة للمواقیــت التــي 
ل بقـدر معـین لـذا التنسـیق بـین المـواد مبـدأ ینبغـي أن یبـرز الطفـ شخصـیةكمجال یساهم فـي تكـوین 

                                                
  .09السابق ، ص نفس المرجع – )1( 

  .قمنشورساب،2005ماارس 13المؤرخ في \و .ت.و\،2039 ،رقموزارة التربیة الوطنیة  -  )2( 
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إلــى  محتــاجونفــالمعلمون واألســاتذة . التربویــة  المؤسســات  بــهأن تتكفــل   ینبغــيفــي مناهجهــا كمــا 
  .مشتركة  بطریقةالتشاور الدائم وبناء المخططات الدراسیة  

للطفل وال یمكن ذلك  قاللیةمنح الستالجدیدة تهدف إلى  التربویة المقاربة: المؤسسة على المحيط  فتح
ـــم  ـــالتحركإذا ســـمح للمعل ـــه  ب ـــائج المرجـــو مـــع أبنائ ـــى النت ـــرامج للوصـــول إل ففـــتح  ،داخـــل إطـــار الب

عطائه إمكانیة التصرف في طرق الوصول إلى ا علىالمؤسسة  الجید یؤدي  ألداءالمحیط القریب وإ
  .اعتماد مشروع المؤسسة كإطار منظم لذلك  إلى

أدوار جدیدة في المدرسة ،فلـیس هـو العنصـر الـذي  للتلمیذ:  ر جديدة في خدمة المتعلمأدوا  ترقية
مـــع المعلـــم فـــي بنـــاء  المشــاركةحـــق  تعطیـــه،فالمقاربـــة الجدیـــدة  نشــاطیتلقــى معـــرف وتعلیمـــا بـــدون 

یبحـث عـن المعلومـة ویقیمهـا ویسـتعملها  فـالمتعلمتعلیماته ضمن عالقة أفقیـة تفاعلیـة مثـل المعلـم ، 
  .لذلك  المنهجیةالمدرسة أن تعطیه األدوات  وعلى

  :یليتحدید األسس التي تشكل قاعدة البرامج فیما  تم  :  المناهج  تصميم
  . ومةظوأهداف المن غایات 
  .المستویاتمن مختلف  رةظالتخرج المنت مالمح 
  .التعلیم ومیادین المواد  مجاالت یمظتن
  .وشبكات التوقیت المناسبة المدرسیة داخل وخارج المواد  األزمنة یمظتن
  )1(.  ومةظالمن وهیكلةالمسارات  یمظتن 
  : وتبین  سبق تعد انطالقا من كل ما مادةخاصة لكل  اتیمرجع 

  .المتعلقة بمجاالت المعارف واألهداف الخاصة للمادة والكفئات المراد إكسابها العامة األهداف
  )2(عاة نمو شخصیة المتعلمهذه األهداف وغایات المنظومة مع مرا بین االنسجام

  .التطبیق  حیز الموضوعیة البیداغوجیة
  .والكفاءات المقصودة  المعارف اختیار
  . التعلم وضعیات و مضامین اختیار
  . ووسائله  التقییم ترتیبات

   :المتابعة والضبط  إجراءات

                                                
  .سابق  منشورالمنظومة التربویة ، إصالحالتربیة الوطنیة ،مخطط العمل لتنفیذ  وزارة  )1( 
م ،التربیة الوطنیة  وزارة  -) 2( ؤرخ / ع .أ/ و . ت. و/  2039المنشور الوزاري رق يالم الخاص بإصالح  2005مارس  13 ف

  .نضام التقویم التربوي 
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  :الجـديـدة  اإلجراءات
 اعتمـادعلى مستوى وزارة التربیة الوطنیـة قرارات مجلس الوزراء وبرنامج الحكومة تقرر  إلى استنادا

   :2003/2004الدراسیة  السنةالتالیة والتي شرع في تطبیقها من  اإلجراءات
  .مرحلة التعلیم المتوسط من ثالثة إلى أربع سنوات  تمدید -1
  . 2003منها ابتداء من شهر سبتمبر  األولىبرنامج السنة  تنصیب -2
نة األولــى مــن التعلــیم المتوســط وهكــذا تــدرس اللغــة فــي الســ اإلنجلیزیــةتــدریس اللغــة  تقــدیم -3

  .سنوات عوض من اثنین  أربعاإلنجلیزیة مدة 
فـي االبتـدائي إلـى خمـس سـنوات عـوض سـتة علمـا بأنـه ینبغـي فـي .المسـار الدراسـي  تنظـیم -4

  .التعلیم التحضیري  تعمیمنفس الوقت العمل على 
لثانیـة مــن التعلــیم االبتـدائي وذلــك ابتــداء أجنبیــة أولــى فـي الســنة ا كلغـةاللغـة الفرنســیة  إدراج -5

  )1( .2004من سبتمبر 
فـي البـرامج  تـدریجیاالمصـطلحات العلمیـة باللغـة األجنبیـة   واسـتعمالالترمیز العالمي  إدراج -6

للسـنة األولـى ابتـدائي  برنامجـا 22والكتب المدرسیة وهكـذا أعـدت المجموعـات المتخصصـة 
  .ومتوسط 

   :یم االبتدائي ولى من التعلالسنة األ -1
  : برامج صادقت علیها الجنة الوطنیة للمناهج وهي كالتالي 8المتخصصة  المجموعات أعدت

  ساعة  14    العربیة                                  اللغة  
  ساعات 05                                      الریاضیات  
    ساعتان                      والتكنولوجیةالعلمیة  التربیة  
  ونصف ساعتان     اإلسالمیة                            التربیة  
  واحدة  ساعة     المدنیة                               التربیة  
  واحدة  ساعة     الموسیقیة                            التربیة  
  واحدة  ساعة             التشكیلیة                     التربیة  
   ونصف ساعة      البدنیة والریاضیة                  التربیة  

  : التعلیمیة تتمثل في الوسائل
                                                

الخاص بإجراءات تقویم  2005\03\ 15المؤرخ في  05\.6.0.0\26الوزاري رقم  ر،المنشووزارة التربیة الوطنیة  -  )1( 
  التالمیذ تنظیمیة  أعمال
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  .والمرجع الرسمي للتدریس  األساسیةالبرنامج وهو الوسیلة  وثیقة 
وتوضـح المفـاهیم  البرنـامجالمرافقة للبرنامج وهي تقدیم األسـس البیداغوجیـة التـي بنـي علیهـا  الوثیقة

  .وتقدیم التوجیهات العلمیة للممارسة في القسم  البرنامجالواردة في   
 التربیـة  الریاضـیاتاللغـة العربیـة ، ( كتـب مدرسـیة منهـا ثالثـة  05وقد تـم تـألیف  سيالمدر  الكتاب

ة التربیـــــة المدنیـــــة والتربیـــــ( وضـــــعت للمنافســـــة بـــــین الناشـــــرین ، واثنـــــان ) العلمیـــــة والتكنولوجیـــــة 
   )1(.أعدتهما المجموعة المتخصصة)اإلسالمیة

  : تنصیب برامج السنة األولى من التعلیم المتوسط -2
  :وهيبرنامجا صادقت علیها اللجنة الوطنیة للمناهج  14المجموعات المتخصصة  أعدت
  ساعات 5                        العربیة      اللغة
  ساعات 3               الفرنسیة اللغة
  ساعات 3    نجلیزیة                                  اإل اللغة
  ساعات 3  األمازیغیة                                     اللغة

  ساعات 5                                           الریاضیات
  ساعتان   الفیزیائیة والتكنولوجیة                       العلوم
  واحدة ساعةلحیاة                                 الطبیعة وا علوم

  واحدة                                          ساعةاإلسالمیة                                      التربیة
  واحدة ساعةالمدنیة                                         التربیة
  واحدة ساعة                                               التاریخ

  واحدة ساعة                                             الجغرافیا
  واحدة ساعةالموسیقیة                                      التربیة
  واحدة ساعةالتشكیلیة                                       التربیة
      ساعاتیة                              البدنیة والریاض التربیة

                                                
المتعلق بتأسیس امتحان نھایة مرحلة 2005\03\06المؤرخ في \و.خ.أ\و.ت.و\07التربیة الوطنیة ،القرار رقم  وزارة  -  )1( 

  . لنجاح وتحدید كیفیات تنظیمھ ومنح شھادة ا االبتدائيالتعلیم 
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  )األمازیغیة(سا3+ ساعة  28                                            المجموع
  : اإللزاميالتعليم والتكوين ما بعد    يمظإعادة تن  مشروع 

لویــة وطنیــة تشــغل بهــا كــل أمــة ، ویهــتم بهــا كــل فــرد ألهمیتــه التــي تمثــل األو  قضــیةالتعلــیم  تطــویر
ــة  ،األولــى  و آداة المجتمــع الكبــرى فــي تــأمین وجــوده وتحســین معیشــة أفــراده، وتكــوین أجیــال مؤهل

  باقتدار تحدیات العولمة ومنافساتها الدولیة تواجه
  

ذا فهـو اكثـر ضـرورة وأشـد إلحاحـا فــي  ،مجـاالت الحیــاة والعمـل  كـلضـرورة فـي   اإلصـالحكـان  وإ
التنمیـة البشـریة التـي تـتحكم ممارسـتها فــي  عـنالمجـال المســؤول مجـال التربیـة والتعلـیم ، الـذي یعـد 

  .مستقبل المجتمع ككل 
تجدیـد الـنفس   خاللهـافي حقیقة األمر ، وقفة جـادة ، یمكـن مـن  یقتضيإصالح قطاع التربیة   إن 

منــاحي الحیـاة فـي المجتمــع  مختلـفوكلنـا نتفـق بـأن المنظومــة التربویـة تـأثرت بــالوهن الـذي أصـاب 
فروعهـا ، وتبعـا لهـذا االهتمـام انطلقـت حملـة  ابسـط ىفي العقد األخیر فـي إطارهـا العـام حتـخاصة 

التربویـة  ومـةظفي نقـاش جـدي ونقـاش عمیـق حـول غایـات المن االتجاهاتواسعة شاركت فیها كافة 
والمسـتقبلیة ،فـرغم أن التطـویر  الراهنـةالتي سـعى إلـى تحقیقهـا مـع األخـذ بعـین االعتبـار الحاجیـات 

إلیهـا حتـى ال یكـون هـذا التطـور مرتـدا  ُ یحـتكمله مرجعیة خاصـة  ي أي مجال من المجاالت یكونف
الذي یستدعي اإلفادة من خبرات دول رائدة في تحدیث  األمرللوراء وتخلفا عن الركب الحضاري ، 

في ضوء القیم السـامیة للمجتمـع ، وفـي هـذا الصـدد تبنـى اإلصـالح  ،تعلیمها وفق مقاییس العصر 
التربویــة لهــا منهجیــة مخططــة تحكمــه ، وآلیــات تنفیــذ رشــیدة  ومــةظالمن لتطــویرإســتراتیجیة عقالنیــة 

اإلصـالح الجزئـي والتجدیـدات الفتریـة  عملیـاتإستراتیجیة للتطویر الجذري التي تتجاوز  إنهاتسیره  
قاعـدي لكـل  منصبا في مجال التربیة على مـنح تعلـیم الماضیةإذا كان اهتمام الدولة في العشریات 

في منظور اإلصـالح فـي األوقـات الراهنـة یرتكـز علـى أن یكـون  االهتماماألطفال الجزائریین ، فإن 
مــــن خـــالل تنمیــــة قــــدرات  التعلــــیمفـــي جمیــــع مراحـــل  رةظــــیحقـــق الغایــــات المنت ،التعلـــیم ذا نوعیــــة 

لمــي لــدیهم وتعمیــق وتنمیــة التفكیــر الع یناســبهمالمتعلمــین واســتعداداتهم المختلفــة وتوجیههــا وفــق مــا 
  .روح البحث فیهم 

ــاءا ــم التفكیــر فــي  ســبقعلــى مــا  وبن ــدة تناســب و تــتالءم مــع المســتجدات والتوصــیات  هیكلــةت جدی
وعلــى غــرار مــا تــم إنجــازه فــي مرحلــة التعلــیم الثــانوي ،التربویــة  ومــةظالــواردة فــي وثیقــة إصــالح المن
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إجباریـة وأخـرى تخصصـیة وثالثـة اختیاریـة  بالعمق ویتنوع فـي المـواد علـى أسـاس قاعـدة یهتمتعلیما 
 المسـتویاتللتخصص أو التكامل الثقافي بشكل یسمح بتأهیل المتعلمین لواصلة تعلمهم في  مدعمة

تــدریبا مهنیــا  یتطلــبوالتخصصــات المختلفــة بالمعاهــد العلیــا والكلیــات الجامعیــة ولممارســة عمــل قــد 
البـرامج وبنـاء المنـاهج  ومراجعـةللسـلم التعلیمـي في مراكز خاصة فضال عن تحدید الهیكلة الجدیدة 

  .وفق مقاربات جدیدة 
  : والكـتب المدرسيــة  المناهـج

تشكو منه المناهج والكتب المدرسیة من التكدیس المفـرط  كانتمن نافلة القول التأكید على ما  لعله
اب الجانـــب علـــى أن هنـــاك اهتمامـــا ملموســـا بالجانـــب الكمـــي علـــى حســـ أولیـــاممـــا یعطـــي انطباعـــا 
ـــف  ـــذي یخل ـــي ال ـــاتالكیف ـــذكاء واإلبـــداع  عقلی ـــة ال ـــص فـــرص تنمی ـــي واالســـتهالك ، وتقل ـــأة للتلق مهی

 االعتبـاربعـین  واألخذالعقلي والوجداني  إدراكهمومیولهم وانسجامها مع  نیالمتعلم باهتمامواتصالها 
ــا إذا  البحــث عــن  اغــدخصوصــیات الفئــات المســتهدفة بمــا یشــجعها علــى التكــوین الــذاتي ، مــن هن

وقدراتهم واسـتعداداتهم  وتنسجممناهج وكتب جدیدة تسهم في تنمیة میول المتعلمین العلمیة والثقافیة 
األخیرة نقاشات معمقة حول الموضـوع  اآلونةعرف في  أمرا ملحا ال سیما أن قطاع التربیة الوطنیة

رهن بوضع مقررات تنسجم  العلمیة والمعرفیة ودیتهوال شك أن إصالح قطاع التعلیم من حیث مرد 
  البیداغوجیا الحدیثة وبمواصفات خاصة منها  دافهمع أ

 المجتمع،عرضـــهابمشـــكالت  ارتباطهـــا، والمعاصـــرة بالمواصـــلة ارتباطهـــابحیـــاة المـــتعلم ،  ارتباطهـــا
  .لقضایا تعلیمیة تتحدى تفكیر المتعلمین وتثیر حب االستطالع لدیهم 

   :یليما  المدرسیةمن خالل المناهج التعلیمیة والكتب  األهداف التي تسعى إلى تحقیقها ومن
  .إنسان متعدد الكفاءات  تأهیل
  .المتعلمین بمهارات االتصال الالزمة  تزوید

  .المهارات التكنولوجیة واللغویة  امتالك
  .االقتصادي في ضل العولمة  احتمهارات التعامل مع أجواء االنف اكتساب
موجـات االنحـالل  أمـاملقـیم األخالقیـة التـي تشـكل لهـم الـدرع الـواقي المتعلمین االتجاهـات وا إكساب

  )1(.واالنحراف 

                                                
الخاص بإصالح نظام التقویم 2005\03\13المؤرخ في \.ع.أ\. و.ت.و \2039التربیة الوطنیة ،المنشور رقم  وزارة  -  )1(  
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  :  المتخـذة فـي مؤسسـات التعليـم الثانــوي    إجـراءات
  : اإللزامي  بعد بعض المبادئ العامة المتعلقة بإعادة تنظیم الطور ما-1

  .زامي امتداد التعلیم اإلل إالالتعلیم ما بعد اإللزامي ماهي  مرحلة
اإللزامي وحصر ذلـك فـي الوقـت ولمـا  بعد ما مرحلةادراج أهداف التنمیة وامتداد التمدرس في  یتم 

  .أو في قوانین البرامج  مخططاتحصرها في 
 ویبنـى  المتقاطعـةیصمم التعلیم ما بعد اإللزامي بصفة شاملة ولیس بجمع القطع الجزئیة  أن ینبغي

بحیـــث تســـجل أحســـن توجیـــه  ،الثانویـــة  مظخصوصـــیات الـــنبعـــض  بـــاحترامهـــذا التصـــمیم الشـــامل 
عادة التوجیه للتالمیذ ، مستعملین في ذلك الوسائل    .وأدوات التكوین كأمر مكمل  البشریةوإ

بنـاء علـى غایـات واضـحة بحیـث یكـون تنظـیم هـذا  اإللزامـي بعـد تصمم مرحلة التعلـیم مـا ان ینبغي
  : میذ على غایتین لكل تل بالنسبةالتعلیم الهدف منه التركیز 

ـــیم التحضـــیر العـــالي والحیـــاة العملیـــة یتضـــمن خطـــرا جســـیما یتمثـــل فـــي عـــدم تحقیـــق أي مـــن  للتعل
  .المسطرین  الهدفین

 تعلیمـااعتبار مرحلة ما بعـد اإللزامـي كمجـرد طـور مـا قبـل الجـامعي إذ یجـب أن یتضـمن  ینبغي ال
  .مهنة  وتكوینا ذا طابع مهني بغایات خاصة أي التحضیر للممارسة

بحیــث یقلــص التســرب المدرســي ، إضــافة إلــى  اإللزامــي بعــد هیكلــة مرحلــة التعلــیم مــا إعــادة ینبغــي
للتسـرب المدرسـي الواقـع فـي السـنوات الماضـیة وذلـك عـن  التـدریجيالقدرة على إعادة االمتصـاص 

ــذ الــذ دونطریــق إجــراءات مناســبة ،  ین مســهم إهمــال جوانــب االجتماعیــة المتعلقــة بالتكفــل بالتالمی
  .مستواهم  االعتبارالتربوي علینا أن نوفر لهم تأهیل یأخذ بعین  امظالن فيالتسرب المدرسي 

لكـي یتسـنى لـه التكفـل بالفئـة التـي تشـكل انشـغاله  تدریجيینبغي إعادة تنظیم التكوین المهني  وهنا 
  .مجرد التكفل بمسائل التسرب المدرسي  وتجاوزاألول وتحقیق مهمته األساسیة 

إال عـن طریـق نظـام التوجیـه النـاجح كتكملـة ال  تصـورهااإللزامـي ال یمكـن  بعد التعلیم ما مرحلة إن
والعدالــة ، فغایتــه كغایــة التعلــیم والتكــوین القصــد منهــا ترقیــة كــل  الــتعلمبــد منهــا بتحقیــق دیمقراطیــة 

تشـكل وضـعیته وكل متدرب إلى أعلى مستوى بمـا تسـمح بـه قدراتـه ومیولـه دون أن  تلمیذتعلیم كل 
  .واالجتماعیة حاجزا أو امتیازا  لیةئالعا

 یخـصتیسـر عملیـة إعـادة تنظـیم مرحلـة مـا بعـد اإللزامـي ، مكافحـة الفـوارق الجهویـة فیمـا  أن یجب
  .االلتحاق بالتعلیم الثانوي وكذا التعلیم والتكوین المهنیین 
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  : الخاص بإعادة تنظيم مرحلة ما بعد اإللزامي    المقترح
 یمـرتحقیق الغایات المقترحة وسهولة تجسید األهداف المسطرة لمرحلـة مـا بعـد اإللزامـي  ضمان إن

  .الكلي لهذه المرحلة  یمظحتما بإعادة التن
للمسارات المدرسیة والمهنیة ، إضافة إلـى إعـادة  الهیكلةإعادة هذا التنظیم حتما یستلزم إعادة  عن 

میـــذ ، مـــع األخــذ بعـــین االعتبـــار طـــرق التوجیـــه عمـــل التال ومراقبــةتنضــیم طـــرق التقـــویم المدرســـي 
عادة التوجیه الفعال    .ومراجعة شاملة ألنماط وطرق تتویج الدراسات  ،وإ

  : الخاص مع مسالك وغایات خاصة وهكذا سیكون لدینا التكوین أو التعلیممع أنماط  ینسجمان
  .وجي طابع ما قبل الجامعي ممثل بالتعلیم الثانوي العام والتكنول ذو مسلك
  : طابع مهني ممثل بـ  ذو مسلك

  .المهني، التكوین المهني  التعلیم 
  : والتكنولوجيالعامة إلعادة تنظيم التعليم الثانوي العام    المبادئ

إال  یســـتقبلالثـــانوي العـــام والتكنولـــوجي ال ینـــدرج ضـــمن التعلـــیم اإلجبـــاري أي انـــه ال  التعلـــیمإن -1
  . ثانويقبول المقرر االلتحاق بالسنة األولى التالمیذ الذین تتوفر فیهم شروط ال

أي هـو تعلـیم  الثـانويیحضـر التعلـیم الثـانوي العـام والتكنولـوجي المتحـان شـهادة بكالوریـا التعلـیم -2
  .یحضر بشكل أساسي إلى التكوین في الدراسات العلیا 

جهــة مشـروع تنظــیم الثـانوي والعـام والتكنولــوجي أن یأخـذ بعــین االعتبـار مـن  التعلــیمیم ظـعلـى تن-3
ــیم ن یهیكــل نفســه حتــى یكــون منســجما معــه ، ومــن جهــة أخــرى التنظــیم المتبــع  التعل  فــيالعــالي وإ

  .المسلك المهني
التعلیم الثانوي العـام والتكنولـوجي فـي إطـار التوجـه العـالمي الـذي یتفـادى  تنظیمینبغي أن یندرج -4

  .المبكر واالبتعاد عن مضاعفة المسالك والشعب  التخصص
. التعلیم العام والتكنولـوجي فـتح شـعب موازیـة تعطـى نفـس ملمـح التخـرج تنظیمینبغي أن یتجنب -5
)1(  

ـــــــى تنظـــــــیم -6 ـــــــیمینبغـــــــي عل ـــــــة                    التعل ـــــــوجي أن ییســـــــر التوجیهـــــــات الممكن ـــــــانوي العـــــــام والتكنول الث
ـــه ، هـــذه التوجیهـــات یجـــب أن تشـــجع متابعـــة دراســـات  مســـالكه كـــوین فـــي وت أخـــرىومرونـــة وطرق

  .مع مراعاة تحین مكتسبات التالمیذ  اإللزامي بعد مجاالت التعلیم ما
                                                

 التربویةتحت موضوع التدابیر  05\003\862: التعلیم الثانوي العام ،المنشور الوزاري  ،مدیریةالتربیة الوطنیة  وزارة  -  )1( 
  یة المرافقة لتنصیب السنة األولى ثانوي البیداغوج
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ــة -7 ــذ لیســت  التــيالمرحل ــانوي العــام والتكنولــوجي فــي المســارات الدراســیة للتالمی تشــكل التعلــیم الث
  اآلدابتخصص بل هـي المرحلـة التـي یتلقـى فیهـا التلمیـذ تكـوین متـین أساسـي فـي مجـاالت  مرحلة

ـــــي تنمـــــي روح اللغـــــات ، ا ـــــات دون إهمـــــال المـــــواد الت ـــــوم والتكنولوجی ـــــون ، العل ـــــةلفن وروح  المواطن
  .المسؤولیة 

التعلـــــیم الثـــــانوي علـــــى عاتقـــــه المعطیـــــات الناتجـــــة مـــــن تطـــــور العلـــــوم  یمظـــــتنینبغــــي أن یأخـــــذ -8
  .إعداد المناهج  أثناءوالتكنولوجیا 

صــلة االعتبــارات المقــررة فــي البدایـــة  موا إطــار فـــي:   العــام والتكنولــوجي  الثــانويالتعلــيم    غايــات 
مرحلة التعلیم ما بعد اإللزامـي فـإن التعلـیم الثـانوي العـام  تنظیموالمبادئ العامة التي تستوجب إعادة 

  : تحقیق الغایات التالیة بشكل أساسي  إلىوالتكنولوجي یسعى 
  .تطویر وتحسین المستوى المعرفي والوعي للمواطنین  فيالمساهمة -1
 لمستویات"تخریج حاملي الشهادات ذوي مستویات معرفیة وكفاءات ثقافیة معادلة  فياهمة المس-2

  " دولیة  ومقاییس
  الحیاة في مجتمع دیمقراطي بحیث یعتمدون على أنفسهم مع احترام اآلخرین  إلىتحفیر التالمیذ -3
  .الوطنیة والحضاریة العالمیة  الثقافةتطویر وتدعیم قیم -4
  .البحث عن االمتیاز لدى التالمیذ تطویرالمساهمة في -5
  .والكفاءات في مجال العلوم والتكنولوجیا واآلداب والفنون واالقتصاد  المعارفتشجیع وتطویر -6
  )1.(.والتسییر األكثر نجاعة  یمظالتنالبحث عن أنماط -7

   : لتطبيق استعمال الترميز العالمي والمصطلحات العلمية  العملية التدابير
حـول الشـروع فـي التطبیـق التـدریجي  2002أفریـل 30مجلـس الـوزراء المنعقـد بتـاریخ  لقـرارات یذاتنف

 العــالميالمنظومــة التربویــة تــم تحدیــد التــدابیر التــي مــن شــانها الســماح بتطبیــق الترمیــز  إلصــالح
حلـة هـذه المر  لسـنواتوالمصطلحات العلمیة في مرحلة التعلیم الثـانوي عنـد تطبیـق المنـاهج الجدیـدة 

  .المتوسط  االبتدائي لتعلیما وذلك على غرار ما تم به في السنوات األولى من
ــــیم الثــــانوي العــــام  الترمیــــز إدراجالمبــــادئ الموجهــــة لتطبیــــق  وتتمحــــور ــــى مســــتوى التعل العلمــــي عل

وكتابـــة الصـــیغ والقـــوانین العلمیـــة مرفقـــة بـــنفس الصـــیغ  ،والتكنولـــوجي مـــن خـــالل وحـــدات القیـــاس 

                                                
تنصیب السنة األولى : الخاص بموضوع /ع.أ/و.ت.و/2160وزارة التربیة الوطنیة ،األمین العام ،المنشور الوزاري رقم -  )1( 

  . والتكنولوجيمن التعلیم الثانوي العام 
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ســابقا ، كمـا یـدرج المصـطلح العلمــي بالغـة األجنبیـة فـي تعلــیم  المسـتعملوبـة بـالترمیز والقـوانین مكت
  .جانب المصطلح باللغة العربیة  إلىالمادة العلمیة 

  :  المتخـذة فـي مؤسسـات التعليـم الثانــوي    إجـراءات
ة مـن الموسـم العـالمي بدایـ الترمیـزمستوى السـنتین األولـى ابتـدائي واألولـى متوسـط تـم تطبیـق  على

   .م 2003/2004 الدراسي
والثــانوي تــم تطبیــق الترمیــز  والمتوســطمســتوى الســنوات األخــرى مــن مراحــل التعلــیم االبتــدائي  علــى

  . المناهج الجدیدة لهذه المستویات تطبیقالعالمي توازیا مع  
باللغـة العربیـة   جیـةوالتكنولو تعلـیم المـواد العلمیـة  تـم:العـالمي  لترميـزالموجهة لتطبيـق إدراج    المبادئ

ــانوي   كــلمســتوى  علــى ــدائي والمتوســط والث ــیم االبت ــم هــذه  وتــموالتكنولــوجي   العــاممراحــل التعل تعل
  . تدریجیةمرفوقا باكتساب الترمیز العلمي والمصطلحات العلمیة واستعمالها بصفة  المواد

  :العلمية    والمصطلحاتميز العالمي  ر إدراج الت  أهداف
المصـطلحات العلمیـة خـالل مراحـل  وتعلیمل الترمیز العالمي في المواد العلمیة إدراج استعما یهدف

  : إلى  التربویةالتعلمي المختلفة ، في إطار إصالح المنظومة 
لتـدعیم كفاءاتـه الثقافیـة والعلمیـة والمهنیـة  العالمیةالمتعلم من المعلومات العلمیة والتكنولوجیا  تمكین

واالتصـال ، وتمكینـه مـن اسـتعمال التوثیـق العلمـي والتقنـي باللغـة  ماإلعـالبما في ذلـك تكنولوجیـات 
ــیم اإلجبــاري  تســاوي تــدعیماألجنبیــة ،و  واللغــاتالعربیــة  الفــرص بــین التالمیــذ بتمكــین خریجــي التعل

مــــــن اكتســــــاب الكفــــــاءات الضــــــروریة فــــــي مجــــــال الترمیــــــز  والتكنولــــــوجيوالتعلــــــیم الثــــــانوي العــــــام 
ــــة ،  ــــدراتهم ورغبــــاتهم ولمشــــاریعهم  حللســــماوالمصــــطلحات العلمی ــــه المالئــــم لق لهــــم باختیــــار التوجی

فـي  المسـاهمة،دراستهم أو تكوینهم بنجاح في الشعبة المختارة بدون عائق لغـوي  ومتابعةالمستقبلیة 
حــداث انســجام بینهمــا بالقضــاء  المدرســيالحــد مــن التســرب  بــین التعلــیم الثــانوي والتعلــیم العــالي ، وإ

ـــــى  ـــــز االنت صـــــعوباتعل ـــــر الترمی ـــــك الناتجـــــة عـــــن تغیی ـــــین هـــــذه األطـــــوار ، وخصوصـــــا تل ـــــال ب ق
  .العلمیة  والمصطلحات

  من سهولة التكیف مع الوسط المهني والحیاة العملیة  اإلجباريالمتخرج من التعلیم  تمكین
  :حسب المراحل التعليمية    التطبيق

ساسا و علـى وجـه الخصـوص أ المرحلةالتطبیق في هذه  یرتكز :التعليم االبتدائي  مستوي علي -1
األولـى  السـنةالجمـع فـي و الیمـین ، المسـاواة  إلـىعلى كتابة و قراءة العملیات الریاضیة مـن الیسـار 
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اإلدراج التـــدریجي  یكـــونیمكـــن أن . ،والطـــرح و الضـــرب و القســـمة فـــي الســـنوات الموالیـــة مســـتقبال
 قیـاس الـزمن الثانیـة وحـدة ) (mمتـرالللرموز العالمیة لوحدات القیاس المتداولة كوحدة قیاس الطـول 

s) (أن یــتم الترمیــز الهندســي  یمكــنوقــراءة هــذه الحــروف ،  مســتوى تحكــم التالمیــذ فــي كتابــة حســب
و الالتینیة ،و ذلك  العربیةبالحروف ) مربعات.مثلثات(المضلعات  وللنقاط و المستقیمات والقطع  

تحكــم التالمیــذ فــي كتابــة وقــراءة  مســتوىو  حســب ســهولة إدراجهــا و الفائــدة التربویــة مــن اســتعمالها
إلــى العملیـــة الوطنیــة فــي الســـنوات األولــى مــن التعلـــیم  لإلشــارة )دج(هــذه الحروف،یســتعمل الرمـــز 

ــدائي ،و  ــاة التالمیــذ ) )daفــي الســنوات األخیــرة منــه برمــز یرفــقاالبت بــین وهــو رمــز متواجــد فــي حی
      ) .خال...صكوك.فاتورات(الیومیة 

فـي كتابـة العملیـات للریاضـیات فـي السـنة  العـالمياالتجـاه  یطبـق :  المتوسـط  التعلـيم مستوي  على 
و تســتعمل الرمــوز العالمیــة لوحــدات القیــاس بأنواعهــا  الیمــیناألولــى متوســط ،أي مــن الیســار إلــى 

  . باللغة العربیة المستعملة سابقا المصطلحالمختلفة إلى جانب 
العلمیـة بـالرموز العالمیـة فـي  القـوانینة ترافـق إدراج الصـیغ و المصـطلح العلمـي باللغـة العربیـ یـدرج

وعلـوم     العلمیة محدود في العلـوم الفیزیائیـة  القوانینثم أن عدد هذه الصیغ و .المرحلة االنتقالیة 
  . المتوسطالطبیعة و الحیاة في التعلیم 

و     تبـر إدراج هـذه الصـیغو یع.تعلـیم هـاتین المـادتین فـي هـذا المسـتوى نـوعي أن إلـىنظـرا   وهذا
  .فیهما بمثابة تدریب أولي العلمیةالقوانین 

ـــز العـــالمي لوحـــدات القیـــاس  یســـتعمل : الثـــانوي العـــام و التكنولـــوجي  التعلـــيممســـتوى    علـــى       الترمی
المنـاهج  تطبیـقهذا عندما شرع في  تمالصیغ و القوانین مكتوبة بالترمیز المستعمل سابقا،و  كتابةو 

تعلیم المـادة العلمیـة إلـى  فيفي السنوات الموالیة ،و یدرج المصطلح العلمي باللغة األجنیة الجدیدة 
.                                                                                                 جانب المصطلح باللغة العربیة

               : بالتكوين  الخاصة اإلجراءات
إلصـــالح لمنظومـــة التربویـــة ألنـــه  األساســـیةتكـــوین المعلمـــین واألســـاتذة أحـــد األقطـــاب الثالثـــة  یعـــد

ـــذي یضـــبط كـــل تقـــدم فـــي  ـــة  مجـــاالتالعامـــل األساســـي ال دمـــاج المســـتجدات البیداغوجی الفعالیـــة وإ
ــاة  التربویــةوتحســین مســتوى مــردود المؤسســة  طــرون الحی ، بالفعــل فــإن األســاتذة والمعلمــین الــذین ِی

العملــي ،إن ســلك  بعــدهاســیعطون لإلصــالح واالســتراتیجیات التطبیقیــة  الــذینهــم  ومیــة المدرســیةالی
ـــذيالمعلمـــین  ـــر مـــن  ال ـــز  معلمـــا 335700یشـــمل علـــى أكث مســـتوى التأهیـــل  بضـــعفواســـتنادا یتمی
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معلمـي التعلـیم االبتـدائي تحتـاج  مـن% 80وخصوصا فـي مرحلـة التعلـیم االبتـدائي ، حیـث أن نسـبة 
تعقـد الوضــعیة  أمــام،و یعـد أمــرا ضـروریا  وهـذاالمســتوى لمـدة طویلــة  وتحسـین ت الرســكلةإلـى عملیـا

ـــاریخ  ـــس الحكومـــة بت ـــر مجل ـــالتكوین وتحســـین  عـــدادا30/04/2002أق مـــن اإلجـــراءات ذات الصـــلة ب
  : مستوى المعلمین والمسیرین وهي 

 
 
 
  : التكوين األولى للمعلمين واألساتذة    بخصوص 

معاهــد التكــوین أثنــاء ( التكنولوجیــةســین مســتوى المعلمــین بتحویــل المعاهــد معاهــد تكــوین وتح إنشــاء
بعــد البكالوریــا ، معلمــین متمكنــین مــن  ســنوات 3وذلــك قصــد تكــوین المعلمــین لمــدة ) الخدمــة حالیــا 

  .أكادیمي ومهني  بتكوینویتمتعون ) لغتین على األقل ( عدة لغات 
، ألســاتذة التعلــیم العــام  لألســاتذةدارس العلیــا تكــوین بیــداغوجي مــدة ســنة علــى مســتوى المــ ضــمان

  طریق المسابقة  عنالحاملین للشهادات الجامعیة الذین سیتم توظیفهم 
  .اإلصالح البیداغوجي  متطلباتوفي عجالة على إعادة تأسیس مسابقة التبریز لمواجهة  العمل

بالمدرســة العلیــا لألســاتذة  لوریــاالبكاســنوات بعــد  5فــي تكــوین أســاتذة التعلــیم التقنــي لمــدة  االســتمرار
  )1(اإللزامیة وشعب التكوین المهني  المرحلةالتعلیم التقني لمواجهة حاجیات تأطیر ما بعد 

اإلجــراءات  هـذهشـرعت الـوزارة منـذ ثـالث سـنوات فـي إعـداد مسـتلزمات تطبیـق  لقـد:  إنجـازه تـم مـا
  : حیث حضرت 

  : المرغوب فیه  للملمحوانب األساسیة برامج تكوین المعلمین رعي فیها كل الج مشاریع
التطبیقــــــي ،الجانــــــب الفنـــــــي  البیــــــداغوجي،الجانبالمهنــــــي  الجانــــــب،المعرفــــــي األكادیمي الجانــــــب
  . تكنولوجیات اإلعالم واالتصال  ،جانبالتفتح على اللغات األجنبیة  جانب،الجمالي

البحـث العلمــي فـي ملتقــى و  العـاليتمـت المصــادقة علـى هـذه المشــاریع مـن طـرف وزارة التعلــیم  وقـد
تجسیدا للوصایة البیداغوجیـة التـي ترجـع  وهذا2003 أكتوبر 23و 22وطني الذي نضم خالل یومي 

  .لقطاع التعلیم العالي 
  :  یمیةظالتن النصوص

  :  وهيمة لعملیة التكوین األولى ظتم إعداد جملة من النصوص المن لقد
                                                

  .02سابق ،ص  ،مرجع تربویةالعمل لتنفیذ إصالح المنظومة ال مخطط،التربیة الوطنیة  وزارة  -  )1( 
  



  
  
  

  191

معاهـد تكـوین وتحسـین مسـتوى  لتصـبحأثناء الخدمـة یعدل القانون األساسي لمعاهد التكوین  مرسوم
ــالمتربص  یمظــقــرارات وزاریــة مشــتركة تن مشــاریع،المعلمــین  ،  التكــوین یمظــوتن ،القــانون الخــاص ب

  .نص یحدد الترتیبات الخاصة بالتطبیق  مشروعو  ،التقویم جزاء التكوین
  .كوین مؤسسات الت خرائطو مشترك یحدد شروط القبول بمعاهد التكوین  إعالن
  )1(.نصوص خاصة بالتبریز  مشاریع

  : بخصوص التكوین أثناء الخدمة  
  : نصت اإلجراءات على  لقد
مكانیـات  لتحسینمخطط وطني  إعداد  ورفـع مسـتوى المعلمـین بإتبـاع مختلـف الصـیغ والتـدخالت وإ

ل الدراســـــة بالجامعــــــة ، التكـــــوین عـــــن بعــــــد بالطریقـــــة الكالســـــیكیة وباســــــتعما مواصـــــلة( التحفیـــــز 
  )  اإلعالم واالتصال ، تربصات مغلقة ،تكوین تناوبي  تكنولوجیات

بین هؤالء سیبقون في حالـة  من%85أولویة لصغار السن في عملیات تحسین المستوى ألن  إعطاء
  مستقبال  سنة20في حالة نشاط لمدة  سیبقون منهم%70وألن  سنوات10نشاط لمدة 

نظـرا الضـغوطات التـي  الـبالدطبقت منـذ اسـتقالل  هذه الوضعیة هي بدون شك ولیدة ممارسات إن
  : بـفرضتها دیمقراطیة التعلیم ، وعلیه فإن هذا المسار یفسر 

  في التأطیر التربوي  الحاجیاتاالستعجالیة وحدة  روفظالتوظیف التي فرضتها ال أسالیب
  .الحاجیات  لحجماإلمكانیات خصوصا ما یتعلق منها بشبكة التكوین بالنضر  ضعف

  .السلطة البیداغوجیة في فائدة السلطة االداریة  شيتال
  .وتحسین المستوى  المستمرالشكلیة المحدودة الفعالیة في مجال التكوین  الممارسات

 – 92إلـى أحكـام المرسـوم  األخـرىالتكوین أثنـاء الخدمـة فـي قطاعنـا علـى غـرار القطاعـات  یخضع
بقا علـى ضـوء حاجیـات القطـاع والـذي بـدوره سـنویا یعـد مسـ وطنیـایشترط لزوما مخططـا  والذي 96

هــذا  ویشـتمل ،)2(قبـل المصـادقة علیـه  العمـومي یـفظمصـالح الو  طـرفیخضـع لدراسـة مدققـة مـن 
بكــل  خاصــةالمخطــط علــى كــل األنمــاط واألســالك التــي تعمــل بالقطــاع ویتضــمن المخطــط جــداول 

  .سلك وبكل نوع من أنواع العملیات التكوینیة 
                                                

  .03سابق ،ص مرجع -   )1( 
  
  
  .04سابق ، ص  ،مرجع إصالح المنظومة التربویة لتنفیذالعمل  مخططالتربیة الوطنیة ، وزارة -  )2( 
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تكشــف بوضــوح أولویــات القطــاع خصوصــا مــا یتعلــق  مــثال 2003یــة لمخطــط ســنة القــراءة المتأن إن
  :منها بـ 
  .عملیة تطبیق المناهج الجدیدة  مواكبة
  .في مجال تكنولوجیات اإلعالم واالتصال  التكوین
  .المكونین  تكوین
  .مستوى بعض الفئات من المعلمین  تحسین
  : تطبیق المناهج الجدیدة  مرافقة

ــ إن ــةاهج الجدیــدة بمســتجدیاتها وتوجهاتهــا تحــتم ال تطبیــق المن إعــداد مخطــط خــاص لمواكبــة  محال
إعالمیـة  خطـة 2003منـذ شـهر جـانفي  الـوزارةعملیة تطبیـق المنـاهج الجدیـدة ، وبالفعـل لقـد أعـدت 

(        كل المتعاملین التربـویین مفتشـون ، معلمـون أسـاتذة ومـدیرو المؤسسـات  فائدةوتكوینیة في 
وذلــك تجســید لقــرار تطبیــق منــاهج الســنة األولــى ابتــدائي والســنة األولــى متوســط وقــد ..) .المنشــور 

  : عند إعداد الخطة االعتبارات التالیة  أخذت
خصوصـا وأن المفـتش یعـد  والتكوینیـةوتجنید أكثـر لسـلك التفتـیش فـي العملیـات اإلعالمیـة  تحضیر

  . هو المكون األول في القطاع
  .اء وفي نفس الوقت اإلعالم لكل الشرك ضمان
  .في مختلف المستویات األولى العملیات منمجموعة   تخطیط

  :  فداالها
  .والسنة األولى متوسط  ابتدائياإلعالم والبینات الكافیة حول مناهج السنة األولى  تقدیم

  . المعلمین ائدةالمفتشین التأطیر العملیات التكوینیة في ف تحضیر
  .ق البرامج الجدیدة المفتشین لمتابعة تطبی تحضیر

الجدیـدة حظیـت بمكانـة خاصـة  المنـاهجهذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن عملیة مرافقة تطبیق  وفي
ضـوء النقـائص المسـجلة فـي العملیـات التكوینیـة التـي طبقــت  علـى 2004فـي مخطـط التكـوین لسـنة 

 تلـــكینیـــة أولهـــا حیـــث برمجـــت مصـــالح الـــوزارة سلســـلة مـــن العملیـــات التكو  ،خـــالل الســـنة الحالیـــة 
المجموعــــات ( ، الجهــــوي والتكوینیـــة علــــى المســــتویین الـــوطني    العملیــــاتالمخصصـــة لمــــؤطري 

وهذا نتیجة لالختالالت الملموسة في المستوى اإلعالمي بین مجموعة وأخرى )  للموادالمتخصصة 
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 ألســالكا سموســت 2004فــرد وآخــر وســتنطلق العملیــات اإلعالمیــة والتكوینیــة مــع مطلــع ســنة  وبــین
  : المعنیة بتطبیق المناهج الجدیدة وهي 

  ) 1561(التعلیم األساسي  ،مفتشو)460( التربیة والتكوین مفتشو، المكونون،المؤطرة  الفرق
  )22400(السنة الثانیة لغة فرنسیة  ،معلمو )24800(السنة الثانیة لغة عربیة  معلمو
  )14635(بتدائیة المدارس اال ،مدیرو )35300( التعلیم المتوسط  أساتذة
  )23000(التعلیم الثانوي  ،أساتذة )3610( المدارس المتوسطة  مدیرو
  )1( )1312( الثانویات  مدیرو

  :التكوین في مجال تكنولوجیات اإلعالم واالتصال 
تكنولوجیـات اإلعـالم واالتصـال  مـنالمؤكد أن میول المعلمین واألساتذة وتكـوینهم قصـد الـتمكن  من

تكنولوجیــات اإلعــالم واالتصــال  وتطــویرالقســم ، مــن عناصــر نجــاح بــرامج إدراج وتطبیقهــا داخــل 
  .داخل المدرسة 

اعتماد البعد التكنولوجي كـأداة  فيلد شرعت الوزارة منذ سنوات في إطار برنامج اإلصالح  وبالفعل
  .البیداغوجي التجدیدمفضلة لمرافقته ذلك بتحدیث تسییر القطاع وكذا 

  : اعي إلى البرنامج القط یهدف
  .التدریجي للمؤسسات التربویة وربطها بشبكة إنترنت التجهیز
  .مجموع المؤسسات في شبكة االنترنیت  إدخال
  .المعلمین في مجال تكنولوجیات اإلعالم واالتصال  تكوین

  .عرف هذا البرنامج بدایة التطبیق منذ ثالث سنوات  لقد
 30واألسـاتذة حیـث سـجلنا إلـى غایـة  المعلمـینف اهتمامـا كبیـرا مـن طـر  نـاظمجال التكوین الح ففي

  .الفارطتین  السنینمن التكوین خالل  مستفیدا 126578أكثر من  سبتمبر
في الوحـدة األولـى المتمثلـة فـي  الساعةأن الجانب النوعي لهذا التكوین یبقى منحصرا إلى حد  غیر

لنوعیــة األخــرى ، كاإلنتــاج ، بالجوانــب ا اإللمــاماســتعمال التجهیــزات وهــذا غیــر كــاف حیــث یتعــین 
التقنیــة كمــا تطــرح مســألة القیــاس والمصــادقة علــى  البــرامجالتواصــل عبــر الشــبكة اســتعمال بعــض 

ـــي مجـــال  ـــتحكمالمســـتوى الحقیقـــي ف ـــه أن  ال فـــي تكنولوجیـــات اإلعـــالم واالتصـــال ، وممـــا الشـــك فی

                                                
الخاص بإصالح نظام التقویم 2005\03\13المؤرخ في \.ع.أ\. و.ت.و \2039التربیة الوطنیة ،المنشور رقم  وزارة  -  )1( 
  . لتربويا
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ــ ضــروریةالمكتبیــة أبحــت أداة  فــي  األداةهــذه  یحتــاج إلــى 02أن عــامال مــن  حیــث  فلكــل موظف
  )1(.عمله الیومي 

التكوین  ة ب راءات الخاص الحتمیــة ســطرت وزارة التربیــة الوطنیــة ابتــداء مــن  ذههــل فاســتجابة: اإلج
لمراجعة محتویات التكوین الممنوح ووضع عـدة أخـرى بإمكانهـا  إستراتیجیةالدخول المدرسي الحالي 

  . المعلوماتي نولوجي وواألساتذة لإللمام أكثر بالبعد التك المعلمینتحضیر 
علـى  اآللـياالستراتیجیة في االعتماد على برنامج الشـهادة الدولیـة للسـیاقة فـي اإلعـالم  هذه وتتمثل

مــن الــدول وهــي مشــجعة مــن طــرف  العدیــدحققــت نجاحــات فــي  التــي، )ICDL(غــرار عــدة تجــارب 
  .الیونسكو ومنضمات دولیة أخرى 

إطــار التكــوین  فــي ICDLبرنــامج  إدراج 2003/2004ســي مــن الــدخول المدر  ابتــداء الــوزارة  شــرعت
  .المعلمین واألساتذة المؤطرین وكذا في التكوین األولى للمعلمین  فائدةأثناء الخدمة في 

بتقـدیر كفاءاتـه القاعدیـة فـي  واحـدالبرنـامج علـى عـدة وحـدات متدرجـة ومتكاملـة تسـمح لكـل  یشتمل
  .مجال تكنولوجیات اإلعالم واالتصال 

االختبــارات  مركــز تحضــیر، التكــوینلنجــاح البرنــامج تســعى الــوزارة إلــى التحضــیر لبــرامج  ناوضــما
  .،احتساب هذه الشهادة في المسار المهني 

  : الحوار البیداغوجي خصوصا بالمؤسسات التكوینیة یهدف إلى  یمظتأسیس وتن إن
  . المعلمین في الحوار حول اإلصالحات والمستجدات إسهام

  .مین واألساتذة لطرح األسئلة والتفكیر في الحلول المعل مساعدة
  المسائل البیداغوجیة  مناقشة
  . البیداغوجیة الثقافیةوتشجیع المعلمین في خلق جو للحیاة الفكریة والنشاطات  مساعدة

نتاج الوثائق تبادل   .البیداغوجیة  والملفات التجارب وإ
  : المتخصص التكوین 

  :اعتبارات عامة 
جدیـــدة ، حاجیـــات جدیـــدة  متطلبـــاتلتغیـــر الحاصـــل فـــي الســـیاق الـــوطني والـــدولي ، إلـــى ا بـــالنظر

  .مرتبطة بالحداثة وبالحركیة التي یعرفها العالم 
  .وتراكم مصادر المعرفة  تنوع

                                                
  .07سابق ، ص ،مرجع التربویةالعمل لتنفیذ إصالح المنظومة  مخططالتربیة الوطنیة ، وزارة   -  )1( 
  
  



  
  
  

  195

  .في العالقات  بدیمقراطیةمرفوقة  لتسیرمقاییس جدیدة   هورظو  تطور
  .التسییرلیب تكنولوجیات اإلعالم واالتصال وأثر ذلك على أسا تطور

  . النوعیة  تسییراإللزامي الذي یفرضه العصر من تسییر الوسائل إلى  التحول
، فعلـــى المدرســـة الحدیثـــة  وعلیـــههـــذه االعتبـــارات تحـــتم علینـــا إعـــادة تجدیـــد مهـــام المؤسســـة ،  كـــل

  . المتتالیةبهیكلتها الجدیدة أن تتكفل وباستمرار بالمستجدات 
  
  

  : المتخصص    التكويننظر في  األساسية إلعادة ال  المبادئ
كـل النشـاطات إلـى مـا یخـدم الفعـل  بتوجیـهمصـلحة التلمیـذ وذلـك  یمظـأن یراعى فـي إعـادة التن البد

  .التربوي 
تقـدیم المسـاهمة سـواء  بإمكـانهمعلى الوسط وذلك بالبحث عن صیغة لتعـاون الشـركاء الـذین  التفتح

  .في المجال اإلداري ، والمالي البیداغوجي 
ملمـح اإلداري المكلــف بتســیر  مــنالمدونــة الخاصــة بكفـاءات التــأطیر حیــث یتعـین االنتقــال  ةمراجعـ

النوعیـة أي االنتقـال مـن التسـییر  تحسـینالوسائل فحسب إلـى ملمـح المسـیر الـذي یسـعى دومـا الـى 
  .الجامد إلى التسییر الحركي 

  "  ضمن فریق العمل" روح الشراكة في تسییر المشاریع والمؤسسات  تنمیة
بهـا فـي تكـوین مختلـف  المعمـولهذه المبادئ تحتم الشروع في عملیة مراجعـة جذریـة لألسـالیب  كل

  : المؤطرین سواء تعلق األمر بـ
العمــل داخـــل  نضـــام ،التحفیــز ،التقـــویم ،لتــأطیرا ، البـــرامجالمســتهدفة  الكفـــاءات ، التكــوین یمظــتن 

  .تاالمؤسس
  مةالنظام التربوي بالجزائر والعول:  سادسا

البلد بتواجد ثالث عناصر أساسـیة  لهذاأي نظام تربوي بغض النظر عن األنظمة السیاسیة   یتمیز
 فإنهــاكلمــا كانــت متفاعلــة ومؤسســة علــى فلســفة تربویــة . والمنــاهج , البــرامج , البنــاء : فــيتتمثــل 

یأخـذ  الیـومومـن خـالل حـدیثنا هـذا یتضـح أن عـالم .ستضع مصلحة المجتمع وتطلعاتـه فـي المقدمـة
ومسـاهمة هـذا األخیـر  التعلـیموكالهما ال یتم تحقیقه إال عن طریـق , بالقوة العلمیة واإلنتاج القومي 

 بــالتطورفیــه المعلوماتیــة وتســمح لهــم   تســودبقــوة وبفعالیــة فــي إعــداد وتهیئــة األفــراد لمجتمــع جدیــد 
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علـى  تعمـلات فرصـة أن الحركة الجدیدة للعولمة تعطي للمجتمعـ: (( وعلیه فإن . والعلمي  الفكري
فیحـــدث ) التربویــة  نظمــةممقومـــات ال(تخصــیب ذاتــي ألنظمتهـــا التربویــة ومنــه یـــتم تفعیــل مقوماتهــا

تعلیم جدید بأسالیب جدیـدة تتـیح لنـا إمكانیـة  إلىاإلثراء المشترك ومن ثم فإن النظام التربوي یحتاج 
ذا كانـت العولمـة تقـود علـى أسـس وإ . فـي العـالم  الحاصـلاالستفادة من كـل جدیـد ومواكبـة التطـور 

وخاصــة فــي النظــام , المتاحــة للتغییــر والبیئــة المناســبة لــذلك  الوســائلفــال بــد أن نعــرف , التغییــر 
 التربویـةوأوضـح أكثـر ألقـول أن العملیـة ,  ومنهجیـااإلعـداد لـه بشـریا وبرمجیـا   یلـزم  الـذيالتربوي 

أضــف إلــى ذلــك  المدرســيوأقصــد الكتــاب , ائل التلمیــذ والمعلــم والوســ: تعتمــد علــى ركــائز أساســیة 
مكانیــات أخـــرى مســـاعدة كالبیئــة التربویـــة  عـــداد المعلـــم  والتســـهیالتالمنهــاج والبرنـــامج وإ التربویــة وإ

 .وتكنولوجیا التعلیم الحدیث 

ــیم .مــع المحافظــة علــى قــیم المدرســة الجزائریــة  مجابهتــهوهــذا تحــد ال بــد مــن  فبالنســبة لعمیلــة التعل
وهنــا ال بــد أن نشــیر إلــى مــا ذهــب إلیــه , أن یــتم فــي إطــار أعــداد منــاخ مدرســي ســلیم  بــدالوالــتعلم 
 علــىالعربـي محمـد عبـد الـرحیم عـدس حینمـا أشــار إلـى أن هنـاك عوامـل مختلفـة لهـا تـأثیر  الباحـث

  :عمیلة التعلم والتعلیم ملخصا إیاها كما یلي 
التلمیـذ أكادیمیـا  ینمـوإذ یفتـرض أن , إلداري المسـتمر الـذي یتنـاول كـل مـن التلمیـذ والمعلـم وا النمو

لـــذلك االحتـــرام المتبـــادل   الضـــروریةمنمـــین عنـــده المهـــارات والمعرفـــة , واجتماعیـــا وجســـمیا وروحیـــا 
ــار المدرســة فضــاء یجــد فیــه الفــرد ,  فیهــاوأثــره , بقیمتــه  المدرســةكــل مــن فــي   یشــعر حیــث واعتب

فسه وفي اآلخرین شعور الفرد باالرتیاح من كل ما یجري ن فيشعور الفرد بالثقة .االحترام المتبادل 
كــل ذلــك یبعــده عــن ,  الــنفس فــيویعمــل بانضــباط كبیــر وبثقــة   اإلنجــازوتــزداد رغبتــه فــي , حولــه 

أوقاتـه باسـتمرار واالسـتمتاع  قضاءاإلحساس بالوالء واالنتماء للمدرسة من خالل  .الیأس واإلحباط 
و لإلشـارة فـإن .بالمسـاهمة والمشـاركة فـي كـل شـيء اإلحسـاس، )1(روح التعاون  ونشربالوقت فیها 

الجزائــر فــي العشــریة األخیــرة أثــارت اهتمــام وانشــغال كــل أفــراد المجتمــع   فــيمســألة النظــام التربــوي 
المختلفــة الحالیــة كلهــا إلــى مشــاركة مختلــف الشــركاء  المقاربــاتوتتجــه , لهــا رعایــة خاصــة  وأولیــت

خـراج ,التربـوي مـن عـدة قیـود  نظامالوتحریر , االجتماعیین  و السـعي إلـى إدخـال تغییـرات عمیقـة وإ

                                                
دفاتر المخبر،  ، على النظام التربوي في الجزائر بین الضرورة والتغیر والهیمنة العالمیة العولمة آثارجفال عبد الحمید ، - )1( 

،مخبر المسالة التربویة في الجزائر في ظل التحدیات 08/09/2004،ائر ،جامعة محمد خیضر العولمة والنظام التربوي في الجز 
  .70-69،ص ص2005 دیسمبرالراهنة، بسكرة 
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هــذا النظــام یصــبح مشــروع مجتمــع بأكملــه ألن المدرســة تمثــل العمــود الفقــري .أزمتهــاالمنظومــة مــن 
ومـن ثـم إیجـاد جیـل قـوي فـي , الجزائري لیجابـه تحـدیات ورهانـات الحاضـر والمسـتقبل  الفردلتكوین 

 المنظومـةوعلیـه فـإن إصـالح , بأمتـه ووطنـه وقیمـه والمحافظـة علـى اإلنجـازات وأخالقه یعتز  بنیته
و فالمرحلــة القادمــة ستكتســي أهمیــة بالغــة بمــا ,كــل شــيء  قبــلأن یخضــع للواقعیــة  یجــبالتربویــة  

ــه مــن توجهــات فــي مجــال  تأخــذ فــي الحســبان  اســتراتیجیةعلــى  یعتمــدلنظــام تربــوي   اإلعــدادتحمل
 والمتوسـطله فعال إلصالح التعلیم االبتـدائي  یتم مایات والمتغیرات  وهذا  جانب التكیف مع المعط

أن تقلــیص  أعــالهالتــي یجــب أن تخضــع للواقعیــة وتعتمــد علــى التفكیــر اإلســتراتیجي المشــار إلیــه , 
دماجها فـي المتوسـط  االبتدائيسنوات التمدرس في  وتغییـر الكتـب المدرسـیة وتكیفهـا مـع منـاهج , وإ

لــن یــتم تحقیقــه إال بالعمــل لبلــوغ مرحلــة , جــب ان تــدخل ضــمن مشــروع مجتمعــي كبیــر ی, التــدریس 
عادةمن التكوین   متقدمة   .وأسلوبا ومنهجا معرفیاتأهیل اإلطار  وإ
الشـــروط الكبـــرى  كأحــدوهنــا تطـــرح مســـألة الحــوافز واإلمكانیـــات , لمجابهـــة العملیــة التعلیمیـــة  وهــذا

مــن أجــل تكییــف النظــام  األصــعدةفالعمــل یقــوم علــى جمیــع ,میــذللنجــاح ســواء بالنســبة للمعلــم أو التل
ولـــن یتـــأتى ذلـــك إال مـــن خـــالل تغییـــر ,والتربیـــةالتربـــوي مـــع التوجـــه العـــالمي الجدیـــد للنظـــام التعلـــیم 

دخـال  المعلومـات كـأدوات تربویـة حدیثـة وتطعـیم ذلـك بإدخـال  تكنولوجیـةالمناهج الدراسیة المتبعـة وإ
النظــام التربــوي التعلیمــي ســِيِ◌ؤثر  إن)1( التكــوینفــي بــرامج  المبتكــرة  قوالطرائــالنظریــات الجدیــدة 
وطیـدة بـالمعرف العلمیـة  عالقـةیـتم التأكیـد علـى أن منظومـة التعلـیم لهـا  وهنـا,  مستقبال بالعو لمـة 

ـــرد ملزمـــا  ـــة واالقتصـــادیة وســـیكون الف ـــة ألن الضـــرورة  أنوالسیاســـة واالجتماعی یـــدرس مـــواد تعلیمی
الـــذي  التحـــديواإلنترنـــت ، و أمـــا هـــذا   اآللـــياإلعـــالم , ك مثـــل اللغـــات األجنبیـــة تقتضـــي منـــه ذلـــ

تعلم اللغات األجنبیة  أهمیةفال أحد ینكر  , العولمة فإن اإلشارة إلى إشكال ال بد أن یطرح  فرضته
ونلنــا مــن تجــربتهم وتفتحنــا علــى ,فكلمــا تعلمنــا لغــة قــوم تمكنــا مــن علمهــم , فــي الماضــي والحاضــر 

عـوض أنـت  التربیـةالقـائمین علـى شـؤون   أنإال أن المعضلة لدینا تكمـن فـي , شرهم  وأمناتهم ثقاف
غیرهـا مـن المـواد التعلیمیـة ظنـوا أن رفـع الحجـم  األجنبیـة أو اللغـاتیعیدوا النظر في منهجیـة تعلـیم 

فـي  مخطئـونوهـم , مؤسسـاتنا التربویـة هـو الحـل األمثـل وسـیزیل العقـدة فيالساعي المخصص لها 
وسیحكم المستقبل في ظل تـأثیرات العولمـة علـى أن هـذه السیاسـة  ،الضیقة  الرؤیاذلك التصور أو 

ـــان فـــي  الترقیعیـــة ـــاال تمثـــل ســـوى  بعـــض األحی  الفطـــرفیـــه   یســـیطرإلـــى األمـــام فـــي زمـــن   هروب
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 ((نـــادر فرجــــاني : األخیـــرة التـــي یــــرى فیهـــا الـــدكتور  هـــذه, اإلســـتراتیجي علـــى التنمیـــة اإلنســــانیة 
ـــیم  مـــن  الفـــردتوجهـــات ومعـــارف وقـــدرات یكتســـبها  التـــي  األخـــرىو لعـــل التحـــدیات )) خـــالل التعل

وأن  حتـىللعولمة   العامهو بروز فكرة المدرسة الخاصة التي تدخل ضمن التوجه , تجابهها الدولة 
لتجــدد , نشــاطه فعــل، بــدأت فكرتهــا تتســع أكثــر فــأكثر لــدى المســؤولین  یمــارسكــان الــبعض منهــا 

الدولـة وفـق دفتـر شـروط مضـبوط  لرقابةیخضع  أنلكن یشترط   ،مع القطاع العام لهاانا موازیا مك
وسیسـتجیب لعـدة  ،علـى میزانیـة الدولـة األعبـاءإن هذا النوع من المـدارس سـیخفف مـن دون شـك  ،

ـــات دولیـــة   ـــة كبیـــرة مـــن  بـــالرغممطالب ـــرادمـــن التخـــوف الـــذي ینتـــاب أغلبی المجتمـــع تخوفـــا مـــن  أف
  )1(.حواذ على القطاع وزوال القطاع العام كلیة االست

أربعین سنة من الجهد الذي بذلته المجموعة الوطنیة  من خمسة و  بعدوأخیرا نصل الي استنتاج انه 
أن تفتخر بما حققته من مكتسبات حقیقیة تترجم التطور العظیم المسجل في  الجزائریةحق المدرسة 

المـورث مـن  التمدرسإن الجزائر لم تستدرك التأخر التاریخي في التربیة والتكوین وبالفعل ، ف میدان
التربیـة المعبـر عنـه منـذ  علـىالعهد االستعماري فحسب ، بل تمكنت أیضـا مـن تلبیـة الطلـب القـوي 

عملیـة التنمیـة االقتصـادیة وقـادة فـي نفـس  بهمـاكما اختارت العلـوم والتكنولوجیـا لتواكـب .االستقالل 
ـــب الوقـــت أیضـــا وبنجـــاح ،  ـــار التعری ـــبالد مـــن اســـترجاع لغتهـــا وثقافتهـــا  رةأوالجـــز خی الـــذي مكـــن ال

ذلك غیر أن المجهـودات الهامـة المبذولـة فـي هـذا السـیاق المتسـم  وترقیةالمتصلة بقیمها الحضاریة 
، وباختیار مشروع تربوي ذي طـابع دیمقراطـي، فـي آن واحـد ، لـم یكـن ممكنـا  الدیمغرافيباالنفجار 

خـتالالت تـؤثر علـى نوعیـة التعلـیم ، اال تـؤ  بـالطبع وعلــى  الممنـوحدي نتائجهـا إلـى ظهـور نقـائص وإ
علــى المنظومـــة التربویـــة رفــع التحـــدیات الداخلیـــة   یتعـــینســیر النظـــام وتنظیمـــه ، ولتحســین أدائهـــا  

  .المفروضة علیها  والخارجیة
سـة الجزائریـة وتلـك هي في نفس الوقـت ، تلـك التـي تسـتوحى مـن واقـع المدر  الداخلیةالتحدیات  إن 

 علـــىفـــاألمر یتعلــق قبـــل كــل شــيء ، بعـــودة المدرســة إلـــى التركیــز . یحملهــا المجتمـــع نفســه  التــي
ـــیم ، والتنشـــئة االجتماعیـــة   ویتعلـــق األمـــر بعدئـــذ . والتأهیـــلمهامهـــا الطبیعیـــة ، والمتمثلـــة فـــي التعل

واســتكمال  العصـرنةببطـة ، فـي نفـس الوقــت ، لمواجهـة التحـدیات المرت التربویـةبتحضـیر المنظومـة 
أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن التالمیـــذ ، ثـــم الـــتحكم فـــي العلـــوم  ئـــدةادیمقراطیـــة التعلـــیم ، وبلـــوغ النوعیـــة لف

   المؤسسـاتیةفي األخیر ، التكفل بالمتطلبات الجدیدة التي أفرزتهـا التغیـرات  نبغيیكما .والتكنولوجیا 
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ومــن هــذا  ،األخیــرة  الســنواتالجزائــر خــالل حــدثت فــي  التــي  والثقافیــةواالجتماعیــة  واالقتصــادیة
ـــق بـــات مـــن الضـــروري علـــى المدرســـة تلقـــین التالمیـــذ  ـــةالمنطل وروح التســـامح  الدیمقراطیـــة  الثقاف

  .  )1( المواطنةوالحوار ، أي باختصار تحضیرهم لممارسة 
فــي أن ترفـع تحــدیات خارجیـة تتمثـل  یجـبجهـة أخـرى ، فــإن المنظومـة التربویـة فــي مجملهـا   ومـن

مـــن متطلبـــات التأهیـــل بمســـتوى عـــال أكثـــر فـــأكثر ، وفـــي  علیهـــاعولمـــة االقتصـــاد ، ومـــا ســـیترتب 
سـیعدل طــرق التعلـیم ، وأخیــرا فـي الحضـارة العلمیــة والتقنیـة  التــي  الـذيمجتمـع اإلعـالم واالتصــال 

شـــكل جدیـــد للمجتمـــع ، مجتمـــع المعرفـــة والتكنولوجیـــا إذا كـــان اإلصـــالح یعنـــي  بـــروزتســاعد علـــى 
الظروف والمعطیات إلى األحسن فقد اصبح الیوم من الضروري بما كان إصـالح  وتحسینلتعدیل ا
وحتـى  ةالثقافیـ االجتماعیـةالمیادین سواء ما تعلق منهـا بالحیـاة السیاسـیة أو االقتصـادیة ، أو  میعج

  .التربویة منها 
ننسـى مـا بذلـه عمـال  أن یمكـنالجزائریـة الیـوم اال أنـه ال  المدرسـةالمشاكل التي تعـاني منهـا  ورغم 

  .االستقالل إلى یومنا هذا  منذومستخدمي هذا القطاع من أجل تحسین أوضاع المدرسة الجزائریة 
سـت بعـضالمسـار اإلصـالحي فـي الجزائـر مـن قـرارات ارتجالیـة فـي  عرفـهما  رغم و   رادیاألحیـان وإ

وأدمغــة جزائریــة تقــود  كــوادر كهنــاانــه ال یمكــن أن ننكــر أن  إال ،أخــرى  أحیــانقوالــب جــاهزة فــي 
  .الجزائریة أصال  المدرسةیر وتخطط في مؤسسات عالمیة هم في األصل من خریجي یوتس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .01رجع سابق، ص وزارة التربیة الوطنیة ، إصالح المنظومة التربویة ،م-   )1( 
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