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  تمھیـــــــــــــــــد 
ـــة الركیـــزة األساســـیة التـــي یعتمـــد علیهـــا الباحـــث فـــي وضـــع اإلطـــار     تعـــد الدراســـة المیدانی

االفتراضي لبحثه منذ البدایة انطالقا من الجانب النظري ووصوال إلى النتائج المستخلصة من 
  .الدراسة الة التي تمكن الباحث من تحقیق أهداف البحث ، وتعتبر األدوات المنهجیة الوسی

وتكمن قیمة النتائج التـي یتحصـل علیهـا أي باحـث فـي دراسـة مـا، ومـدى صـحة هـذه الدراسـة 
ـــاء  ـــم اختیارهـــا مـــن طـــرف الباحـــث أثن علـــى اإلجـــراءات التـــي أتبعهـــا وعلـــى األســـالیب التـــي ت

ض هــــذه اإلجــــراءات معالجتــــه لموضــــوع الدراســــة ، ویتطلــــب هــــذا الموقــــف مــــن الباحــــث عــــر 
  .واألسالیب وتوضیح كیفیة إتباعها وطریقة استخدامها 

الدراسـة التـي سـیتم التحقـق مـن تسـاؤالت ومن هنا انطالقنا من خالل هذا الفصل إلـى وضـع  
ومــنهج البحــث المتبــع مــن  ،صــحتها أو نفیهــا ومتغیراتهــا ومجاالتهــا المكانیــة والزمنیــة والبشــریة

جـــراءات ا ومـــا    لدراســة االســـتطالعیة التـــي یــتم القیـــام بهـــا ، واهــم نتائجهـــاخــالل الدراســـة  وإ
توصـــلنا إلیـــه مـــن خاللهـــا ، ثـــم نعـــرض میـــدان الدراســـة والعینـــة التـــي أجریـــت علیهـــا الدراســـة  

  .واألدوات المستخدمة في جمع البیانات المالحظة ، االستمارة ، المقابلة والوثائق 
لتحلیلهــا وتفریــغ االســتمارة والتعلیــق علــى الجــداول  ثــم نتنــاول األســالیب اإلحصــائیة المســتعملة

  . وفي األخیر تم استخالص النتائج العامة للبحث وتقییمها
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  : ـة ـــــج الدراســـمنھـ: أوال  
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عبارة عن مجموعـة العملیـات والخطـوات التـي یتبعهـا الباحـث بغیـة تحقیـق "نهج بأنه میعرف ال
لبحث ، إذ هو الذي ینیر الطریق ، ویساعد الباحـث فـي لضروري ،وبالتالي فالمنهج " )1(بحثه

  .)2(" ضبط أبعاد ومساعي وأسئلة وفروض البحث

كثیرة وكل منهج یالئم له مناهج  ونظرا لتعدد وتنوع وتشعب مواضیع علم االجتماع ، فإن 
ج منه داإلثنولوجیا ، ولكن ال یوجطبیعة موضوع ما ، ولذلك فیمكن أن یكون هناك منهج 

  )  3(علم االجتماع ، بل توجد مناهج علم االجتماع 

التي یستخدمهاكل  هلمواضیع فلكل منهج وظیفته وخصائصاوتختلف المناهج باختالف ا 
   )4(باحث في میدان اختصاصه

ولهذا ارتأینا إتباع المنهج الوصـفي الـذي یهـدف إلـى وصـف الظـاهرة وتفسـیرها تفسـیرا كافیـا   
عالقـة واضـحة بـین سیاسـة  دلة موضـوع البحـث المتمثلـة فـي إیجـابغرض الوقوف على المشـك

وانعكاسات ظاهرة العولمة على النظام التربـوي فـي الجزائـر  ،اإلصالحات التربویة في الجزائر
كـذلك فــإن المـنهج الوصــفي یعتمـد علــى دراســة الظـاهرة كمــا هـي موجــودة فـي الواقــع ووصــفها 

یفیـــا ، فـــالتعبیر الكیفـــي یصـــف الظـــاهرة ویوضـــح ویعبـــر عنهـــا تعبیـــرا كمیـــا أو ك اوصـــفا دقیقـــ
   )5(.خصائصها ، والتعبیر الكمي یعطینا وصفا رقمیا یوضح مقدار الظاهرة وحجمها ودرجتها

إن اســتخدامنا للمــنهج للوصــفي فــي هــذه الدراســة ســمح لنــا بوصــف نظــام التربیــة والتعلــیم منــذ 
عرفــة مــدي تــأثیر ظــاهرة العولمــة االســتقالل إلــى یومنــا هــذا كمــا مكننــا المــنهج الوصــفي مــن م

ــا المــنهج الوصــفي مــن اســتخدام مختلــف  ،علــى مشــروع  اإلصــالح التربــوي الجدیــد كمــا مكنن
  .األدوات في جمع البیانات وتحلیل وتفسیر النتائج المتوصل إلیها

                                                
 1 -:casbah ,éd:inition pratique à la méthodologie des sciences humains  Mourice Angers

Alger /cec-qubec,1996-p.58                                                                                                   
2  -  Jean-clude com bessie :la méthode en sociologie(série :approches) éd :casbah-Alger /la 
découverte, paris,1996-p.09 

  
3 -  Raymond boudon : les méthode en socioligie(série :que sais-je ? N :°1334).P.U.F.6éme 
edition ,paris,1984.p.124 

  
ذنیبات،عمار بوحوش  -) 4(  ود ال د محم اھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث، محم وان المطبوعات ،الجزائر، من دی

 .92ص،1995،الجامعیة
  
  ،دار النھضة العربیةمناھج البحث في التربیة وعلم النفسجابر عبد الحمید و احمد خیري كاظم ،  -)5( 

  .135، ص1984القاھرة
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الوصـفي مــن استكشــاف انعكاسـات ظــاهرة العولمــة، ومعرفـة تأثیرهــا علــى  جكمـا یمكننــا المــنه 
  .الجزائرالتربوي ب ح النظام سیاسة إصال

  : ســــــةاتســاؤالت الــدر: ثانیا   
ثـرت سـلبا علـى تعاني المدرسـة الجزائریـة الیـوم مـن إشـكالیات عدیـدة مسـت نظامهـا التربـوي وأ

بـــة الجزائریــة فـــي الثقـــافي الــذي یعیشـــه الفــاعلین التربـــویین ورغــم أن التجر الواقــع االجتمــاعي و 
أكـدت فـي كـل مرحلـة أنهـا قــادرة ، و منـذ االسـتقالل إلـى یومنـا هـذا ثریـة التعلـیم میـدان التربیـة و 

على مواجهة الصـعاب واسـتطاعت فـي مرحلـة مـن المراحـل أن تجـد لهـا مكانـا فـي العـالم لكـن 
أو فـــي مســـتوى الطموحــــات أو فـــي مســــتوى ،هـــذا ال یعنـــي النجــــاح فـــي مســـتوى اإلمكانیــــات 
إصـالح تربـوي جدیـد وشـامل یمـس المنظومـة  التحدیات ، لذلك فقد دعت الضـرورة إلـى إقامـة

ــیم العــالي  المنطلــق  امــن هــذ .التربویــة بدایــة مــن المرحلــة االبتدائیــة وانتهــاء عنــد مرحلــة التعل
التســاؤالت الجزئیــة الخاصــة بهــذه لتســاؤل العــام ، و بانصــل إلــى وضــع التصــور العــام الخــاص 

  :الدراسة 

  
  

  : التســاؤل الرئيـسي  
، السیاســیة  هــو مواكبــة لإلصــالحات االقتصــادیة التربــوي فــي الجزائــر  ن تغییــر النظــاما هــل-

ام انه استجابة للمتطلبات الحدیثة الثقافیة واالجتماعیة ،التي تعیشها البالد في الوقت الراهن ،
  التي فرضتها ظاهرة العولمة؟ 

  : ول التساؤل الجزئي األ  
الجزائري من طرف المشرفین عند وضع  هل تم مراعاة الواقع الثقافي واالجتماعي للمجتمع -

  هذه اإلصالحات ؟
  : لثاني ا الجزئيالتساؤل 

  ؟ هذه اإلصالحات وما موقفهم منهاما مدى استجابة الفاعلین التربویین ل -
  : التساؤل الجزئي الثالث 
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ومـــا مـــدى تأثیرهـــا علـــى سیاســـة اإلصـــالح التربـــوي فـــي  ،مــاهي انعكاســـات ظـــاهرة العولمـــة -
  ؟خالل الوسائل واألهداف الجزائر من 

 
 
  : ة ـــتطالعیــة االســــدراســال:  ثاــالـث  

یمكـن للباحـث تحقیقـه  مـاتعتبر الدراسة االستطالعیة أساسا جوهریا لبناء البحث كله ، وذلـك ل
من خاللها ، إذ تهدف الدراسة االستطالعیة إضافة للتحقیق مـن صـالحیة أدوات البحـث إلـى 

وتجمیــع المالحظــات والتعــرف علــى أهمیــة البحــث ،وضــوع المــراد دراســته تعمیــق المعرفــة بالم
وبنــاء علــى ذلــك وقبــل البــدء فــي إجــراءات الدراســة األساســیة ، )1( خالــ......وتحدیــد فروضــه 

  : سوف نحاول القیام بدراسة استطالعیة الهدف منها ما یلي 
  .التعرف أكثر على مجتمع البحث وعینة الدراسة  -
حة أدوات جمــــــع البیانـــــات وتقنیاتهــــــا ومـــــدى صــــــالحیتها لجمــــــع التحقـــــق مــــــن صـــــ -

 .االمعلومات 

ـــي یمكـــن أن نصـــادفها خـــالل إجـــراء الدراســـة  -ا ـــائص الت كتشـــاف الصـــعوبات أو النق
 .لمواجهتها أو تفادیها  لكاألساسیة وذ

االتصال بأكبر عـدد ممكـن مـن أفـراد مجتمـع :ولتحقیق هذه األهداف سنتبع اإلجراءات التالیة 
حـــث حســـب التقســـیم الفئـــوي بغیـــة إطالعهـــم علـــى الموضـــوع ومعرفـــة آرائهـــم األولیـــة حولـــه الب

ـــى العمـــوم ، ســـیتم مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة  ـــي بنـــاء االســـتبیان وعل واإلفـــادة مـــن محـــاورتهم ف
  : االستطالعیة التوصل إلى ما یلي

  .تحدید میدان الدراسة بدقة  .1
 ....)رها ، ممیزاتها حجمها ، كیفیة اختیا( تحدید عینة الدراسة بدقة  .2

 )االستبیان ، المالحظة، المقابالت ( التحقق من صالحیة أدوات جمع البیانات  .3

  تجمیع مالحظات خاصة ستساعدنا على تحدید خطة تطبیق إجراءات الدراسة األساسیة  .4
  :  مجــــــاالت الــــــدراسة : رابعـــــــــا  

                                                
عــدد خــاص منشــورات جامعــة ،مجلــة العلــوم اإلنســانیة ،بعــض تقنیــات البحــث و كتابــة التقریــرمحــي الــدین مختــار،  -)1( 

  .48ص،1995،الجزائر،قسنطینة 
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  : المجال المكاني     -أ
والتعلــیم بوالیــة بســكرة ، نطــاق دراســتنا المیدانیــة وقــد تــم إجــراء الدراســة علــى یمثــل قطــاع التربیــة 

  : أغلب مؤسسات التربیة والتعلیم وتم تقسیمها بالشكل التالي 
انوي -1 یم الث متــاقن  06مؤسسـة منهــا  37( یشـتمل التعلــیم الثــانوي بوالیـة بســكرة علــى  : التعل
 02متـــاقن و 02مؤسســـات منهـــا  04(یدانیـــة فـــي،وقـــد تـــم إجـــراء الدراســـة الم)ثانویـــة عامـــة 31و

  .ذات المردود المرتفع في شهادة البكالوریا )ثانویتین
ط -2 یم المتوس ـــى     :التعل ـــة بســـكرة عل ـــیم المتوســـط بوالی مؤسســـة  90( یشـــتمل قطـــاع التعل

من متوسطات الوالیة ذات المـردود  اتمتوسط 04وقد تم إجراء الدراسة المیدانیة في ) متوسطة 
  .تفع في شهادة التعلیم المتوسطالمر 

مؤسسة ابتدائیـة  341یشمل قطاع التعلیم االبتدائي بوالیة بسكرة على     :التعلیم االبتدائي  -3
ونتیجة لكبر عدد هذه المؤسسات عبر الوالیة وصعوبة تغطیتها في ظـرف قیاسـا فقـد تـم حصـر ،

ذات المــردود المرتفـع فـي امتحــان مؤسســات ابتدائیـة بالوالیـة  4،عینـة الدراسـة عــن طریـق اختیـار
  .االنتقال إلى السنة أولى متوسط 

یم -4 ة والتعل یات التربی مفتشــیات خاصــة بقطــاع التربیــة  06ىتحتــوي والیــة بســكرة علــ : مفتش
مفتشیتان : التاليقد تم إجراء دراستنا المیدانیة في جمیع هذه المفتشیات وتتوزع بالشكل والتعلیم و 

ـــة و  ـــدائرة طولقـــة و  فتشـــیةمبمقـــر الوالی ـــة ب ـــدائرة أوالد جـــالل و أخـــرى بـــدائرة ســـیدي عقب مفتشـــیة ب
  .ومفتشیة بدائرة اورالل

شـملت الدراسـة المیدانیـة أیضـا مدیریـة التربیـة والتعلـیم ومسـت :  مدیریات التربیة والتعلیم -5
ـــة وهـــي  ـــة العامـــة ، مصـــلحة الدراســـة واالمتحانـــات ، مصـــلحة ( بعـــض المصـــالح بالمدیری األمان

  )مكتب التعلیم المتوسط ، مكتب التعلیم االبتدائي  ،رمجة ، مكتب التعلیم الثانوي الب
  :  مركز التوجیھ المدرسي والمھني -6

  .تم إجراء دراستنا أیضا بمركز التوجیه المدرسي والمهني بالوالیة
  : ولقد اخترنا هذه المؤسسات التربویة بالوالیة لعدة أسباب منها  
مهمـة الرتباطهـا ارتباطـا وثیقـا بموضـوع ،حیـث یـتم مـن خاللهـا تطبیـق إن هذه المؤسسـات -1

  .مشروع اإلصالح التربوي الجدید 
  .إنها القطاعات التي تحوي الحجم األكبر لعینة الدراسة إال وهم الفاعلین التربویین-2
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أن  فضـلنا دلهـذا فقـ ،لیس في إمكاننا أن تشمل دراستنا المیدانیة كل القطاعات خارج الوالیة  
 ننقوم بحصر المؤسسات التربویة الهامة بالوالیة والتـي تشـمل عـدد كبیـر مـن الفـاعلین التربـوی

 ) .ومعلمیننواب مدیرین للدراسات أساتذة  ،مستشارین ،مفتشین، مدیرین (:وهم

  : أما المجال الزماني للبحث فقد استغرقت الفترات التالیة  :المجال الزماني  -ب
ة  -1 ة الوثائقی ةالدراس ســبتمبر، أكتــوبر  ( وقــد اســتغرقت هــذه الدراســة شــهور  : والنظری

  ) 2005جانفي ، فیفري من سنة  ى،ال 2004نوفمبر ، دیسمبرمن سنة 
المسح اإلحصائي فقد تم فیه البحث عن أما الدراسة اإلحصائیة أو   : المسح اإلحصائي  -2

المذكرات اإلحصـائیة المحلیـة ن كل ما یتعلق بالمؤشرات الرقمیة والجداول اإلحصائیة سواء م
المواقــــع الجزائریــــة المتخصصــــة فــــي نشــــر مثــــل هــــذه اوالوطنیــــة ،أوعــــن طریــــق االنترنیــــت، و 

الوطنیـــة ،وزارة التعلـــیم العـــالي مواقـــع وزارة التربیـــة ومـــات، كالـــدیوان الـــوطني لإلحصـــاء و المعل
ئیســیین فــي دقیــق عــن المتغیــرین الر  البحــث العلمــي علــى االنترنیــت، ،وذلــك للتعــرف بشــكلو 

البحث ومحاولة استخراج البیانات والمعطیات المبینة النعكاسات ظـاهرة العولمـة علـى سیاسـة 
أفریـــل مــــن اســـتغرقت هـــذه الفتــــرة شـــهري مــــارس و  اإلصـــالحات التربویـــة فــــي الجزائـــر ، وقــــد

وسوف تبقى متواصلة إلى نهایة البحث ، وذلك بغیة تجدیـد بعـض البیانـات متـى  ،2005سنة
  .ة إلى ذلك كانت الحاج

  
   :لقد تمت هذه الدراسة على مرحلتین   :الدراسة المیدانیة  -3

وهي الدراسة االستطالعیة التي تم فیها تجریب االستمارة على عینة صغیرة  : المرحلة األولى
مــن األســاتذة ومعلمــین ، ومــدیرین ومستشــارین ومــن مرحلتــي التعلــیم االبتــدائي والمتوســط فــي 

   .م2005ماي  27حتى  2005ماي  05ن الفترة المحصورة بی
ة  ة الثانی ــة األساســیة فــي تطبیــق اســتمارة البحــث   :المرحل وتطبیــق اإلجــراءات ،وهــي المرحل

مـارس  30إلـى غایـة  2005أكتـوبر  2األساسیة للبحـث وقـد اسـتغرقت الفتـرة المحصـورة بـین 
 م وتم فیها توزیع االستبیان واستخراج النتائج وتحلیلها 2006
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  : جال البشري  الم  -ت
وكــون مشــروع اإلصــالح  ،نظــرا لكــون موضــوع الدراســة مــن صــمیم مواضــیع التربیــة والتعلــیم 

التربــوي قــد مــس بالدرجــة األولــى المســاهمین األساســیین فــي العملیــة التربویــة فقــد تــم تطبیــق 
 :االستمارة على الفاعلین التربویین بالشكل التالي 

 
 
 
    :لیم الثانوي والتقني مفتشوا التربیة والتكوین للتع -1

وقـد تـم تطبیـق االسـتمارة ،مفتش خاص بمراحل التعلیم الثانوي والتقنـي  23یوجد بوالیة بسكرة 
را لصـغر العـدد وكـذلك رغبـة فـي ظـمفتش أي تم استعمال أسلوب الحصـر الشـامل ن 23على 

  .الحصول على بیانات هامة من هذه  العینة 
  ):للطور الثالث ( ي مفتشو التربیة والتعلیم األساس -2

وقد . مفتش خاص بمرحلة التعلیم األساسي أو المتوسط حالیا  الجدید  13یوجد بوالیة بسكرة 
تــم تطبیــق االســتمارة علــى جمیــع العینــة بــنفس الطریقــة الســابقة أي اســتعمال أســلوب الحصــر 

  .الشامل وذلك لنفس األسباب السابقة الذكر
  :)للطور األول والثاني (  مفتشو التربیة والتعلیم األساسي -3

مفـتش خـاص بمرحلـة التعلـیم االبتـدائي حالیـا حسـب اإلصـالح الجدیـد   20یوجد بوالیـة بسـكرة 
وقد تم تطبیق االستمارة على جمیع العینة بنفس الطریقة السابقة أي استعمال أسلوب الحصر 

  .الشامل وذلك لنفس األسباب السابقة الذكر
  : مدیري التعلیم الثانوي -4

مـدیري  6 ممـدیر مـنه 37وقد تم تطبیق االسـتبیان علـى  ، يمدیر ثانو  37یوجد بوالیة بسكرة 
 .الشاملحصر لعن طریق أسلوب  ،مدیر ثانویة عامة 31متاقن و 

  : مدیري التعلیم المتوسط  -5
مــدیر إكمالیــة أو متوســطة حســب التســمیة الجدیــدة لإلصــالح التربــوي  90یوجــد بوالیــة بســكرة 

عـن طریـق العینـة العشـوائیة بنسـبة  مدیر متوسطة 11قد تم تطبیق االستبیان على الجدید ، و 
  . من العدد اإلجمالي  10%
  :  مدیري التعلیم االبتدائي -6
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مـدیر عـن طریــق 30وقـد تـم تطبیـق االســتبیان علـى مـدیر ابتــدائي ،  341والیـة بسـكرة یوجـد ب
عـدم القـدرة علـى تغطیـة جمیـع مجتمـع را لمن العدد اإلجمـالي نظـ %10العینة العشوائیة نسبة 

  .نظرا لعامل الوقت والجهد معا  و البحث األصلي
  : نواب مدیرو الدراسات  -7

ونظــرا لصــغر العینــة فقــد تــم تطبیــق االســتبیان ،نائــب مــدیر للدراســات  26یوجــد بوالیــة بســكرة 
 .على جمیع النواب عن طریق أسلوب الحصر الشامل 

 
 
  : لیم مستشاري التربیة والتع -8

مستشـــار عـــادي  57و ،مستشـــار رئیســـي 77هممستشـــار تربـــوي مـــن 134یوجـــد بوالیـــة بســـكرة 
متاقن ومؤسسـات التعلـیم المتوسـط وقـد ؤسسات التعلیم الثانوي ثانویات و یوزعون أو یشغلون م

مستشار رئیسي  عن  29مستشارین عادیین و  4مستشار منهم  33تم تطبق االستبیان على 
ـــة المقصـــ ـــق العین ودة لكـــون هـــؤالء معـــروفین باهتمـــامهم بموضـــوع اإلصـــالحات التربویـــة طری

  .ومشاركتهم في الندوات المحلیة 
  : مستشاري التوجیھ المدرسي والمھني  -9

مستشــار رئیســي     و  28مستشــار للتوجیــه المدرســي والمهنــي مــنهم  29یوجــد بوالیــة بســكرة 
بیق طریقة أسلوب الحصـر الشـامل ونظرا لصغر حجم العینة فقد تم تط،واحد مستشار عادي 

،أي تـم تطبیـق االسـتمارة علـى جمیـع المستشـارین كمـا تـم تطبیـق االسـتمارة علـى مـدیر مركــز 
   .التوجیه المدرسي والمهني

  :  أساتذة التعلیم الثانوي -10
ــــیم ثــــانوي فــــي جمیــــع المــــواد الدراســــیةأســــتاذ  1206یوجــــد بوالیــــة بســــكرة  والتخصصــــات  تعل

شهادة اللیسانس فـي التخصـص الـذي یدرسـونه،  يمتحصلین عل اغلبهمو ، قنیةالتالتكنولوجیة و 
فــي هــذه المناصــب عــن طریــق الــدبلوم إضــافة إلــى مســابقة الــدخول أو الحصــول  موتــم تعییــنه

  .على الوظیفة
ســتبیان علـى األســاتذة المدرســین للجــذعین إونظـرا لكبــر حجــم مجتمـع األصــل فقــد تـم تطبیــق  

ـــین ) أي الســـنة األولـــى ثـــانوي ( آداب والجـــذع المشـــترك ،جیـــاالمشـــتركین علـــوم وتكنولو  للمعنی
طریــق العینــة المقصــودة للمؤسســات  أســتاذ عــن 60اختیــاربتــدریس اإلصــالح الجدیــد وقــد تــم 

  :التي تحصلت على المراتب األربعة األولى في شهادة البكالوریا وهي
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العربــي بعریــر بطولقــة المرتبــة  ثــم ثانویــة محمــد ،متقنــة الحــاج مقرانــي بطولقــة المرتبــة األولــى 
ثــم متقنــة محمــد قــروف ببســكرة المرتبــة الثالثــة، والمرتبــة الرابعــة ثانویــة شــكري محمــد  ،الثانیــة

  . بطولقة 
  : أساتذة التعلیم المتوسط  -11

وقــد تــم تطبیــق االســتبیان علــى األســاتذة ،) أســتاذ تعلــیم متوســط 2064( یوجــد بوالیــة بســكرة 
  .ت اإلصالح وهي السنة األولى وثانیة وثالثة متوسط المعنیین بتدریس سنوا

أسـتاذ عـن طریـق العینـة المقصـودة فـي المتوسـطات التـي حققـت المراتـب   52وقد تم اختیـار  
  ) م2005 -2004( :األربعة األولى في شهادة التعلیم األساسي في الموسم الدراسي

  : وهي كالتالي  
لضـرب ببسـكرة  المرتبـة الثانیـة ، ولى ، ثم إكمالیة باب اإكمالیة رأس القریة ببسكرة المرتبة األ
  .والمرتبة الرابعة إكمالیة الصید نور الدین بطولقة  ،والمرتبة الثالثة إكمالیة القنطرة الجدیدة

  : معلموا التعلیم االبتدائي  -12
  : وهم موزعون بالشكل التالي  ،معلم ابتدائي  3476یوجد بوالیة بسكرة 

  .ونظرا لكبر حجم مجتمع األصل ،معلم لغة عربیة2648رنسیة ومعلم لغة ف828
معلـم لغـة عربیـة   17معلمـین لغـة فرنسـیة و  8معلـم مـنهم  25فقد تم تطبیق االستبیان علـى  

وهـم أیضـا معنیـین بسـنوات اإلصـالح أي  ،المقصـودةختیـار العینـة عـن طریـق العینـة إوقد تم 
لثــة ابتــدائي الســنوات التــي مســها اإلصــالح التربــوي نهــم یدرســون ســنوات األولــى والثانیــة والثاأ

الجدیـد ،كـذلك فـإن اختیـار هــذه العینـة كـان نتیجـة حصـولها علــى المراتـب األربعـة األولـى فــي 
  : في امتحان التعلیم االبتدائي وهي كالتالي ) 2005 -2004( الموسم الدراسي الماضي 

  : ات ــانـمع البیـأدوات ج: خامسا  
في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة من الباحـث االسـتعانة بـأدوات معینـة لجمـع  تتطلب الدراسات

وتختلف أهمیة هـذه األدوات بالنسـبة للباحـث ،معلومات الضروریة الخاصة بدراستهالبیانات وال
وذلك الرتباطها بطبیعة مشكلة البحث وفـروض الدراسـة واألهـداف المتـوخى تحقیقهـا مـن هـذه 

را لطبیعـة ظـون ،وبأدوات معینـة دون غیرهـا مـن األدوات أالباحث بأداة لذلك یستعین  ،الدراسة
 ،الموضوع ومختلف تغیراته ، فقـد اعتمـدنا فـي دراسـتنا هـذه علـى اسـتمارة االسـتبیان والمقابلـة 

  .والمالحظة والوثائق والتي نعتقد أنها كافیة لخدمة البحث وتفي بالغرض المطلوب
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 :ةـــمقابلــال -1

تفاعـل لفضــي یـتم عـن طریــق موقـف مواجهـة یحــاول فیـه الشــخص "لمقابلـة علــى أنهـا تعـرف ا
القـــائم بالمقابلـــة أن یستشـــیر معلومـــات وأداء أو معتقـــدات شـــخص آخـــر أو أشـــخاص آخـــرین 

  )1( "للحصول على بعض البیانات الموضوعیة
ثنــاء دراســتنا  ونظــرا ألهمیــة هــذه األداة فــي جمــع الحقــائق والمعلومــات فقــد تــم االســتعانة بهــا أ 

اع وكانــت هنــاك مقــابالت حــرة ، تــم مــن خاللهــا مقابلــة مجموعــة مــن اإلطــارات المســیرة بقطــ
حیث جمعتنا هذه المقـابالت مـع السـادة مـدیر التربیـة بوالیـة بسـكرة ، التربیة والتعلیم بالوالیة ، 

ام للتوجیه المفتش العو رئیس مصلحة البرمجة والمتابعة یس مصلحة الدراسة واالمتحانات ، رئ
المدرسـي والمهنــي ، مفـتش التربیــة والتكــوین إلدارة المؤسسـات التعلیمیــة حیــث تـم تزویــدنا مــن 

ـــة بموضـــوع ـــابالت بكـــل مالـــه عالق كـــذا الدراســـة مثـــل إحصـــائیات القطـــاع ،  خـــالل هـــذه المق
األوضاع االجتماعیة المرتبطة بعمال القطاع كذلك تسلط الضـوء علـى آراء هـؤالء المسـؤولین 

  . ةعرف على موقفهم من مشروع اإلصالحات التربویة الجدیدوالت
   :ةــــالحظــالم -2
تعتبر المالحظة إحدى أدوات جمع البیانات ، وتستخدم في البحوث المیدانیـة لجمـع البیانـات "

الحصــول علیهــا االعــن طریــق الدراســة النظریــة أو المكتبیــة ،كمــا تســتخدم فــي  التــي ال یمكــن
أو الوثـائق والسـجالت اإلداریـة عن طریـق االسـتمارة أو المقابلـة كـن جمعهـاالبیانات التـي ال یم

اإلحصاءات الرسمیة والتقاریر والتجریـب ، ویمكـن للباحـث أن یبـوب المالحظـة وتسـجیل مـا أو 
   )2("یالحظه عن المبحوث سواء كان كالما أو سلوكا

كل تلقـائي وفـي ظـروف وتجدر اإلشارة هنـا إلـي اسـتعملنا المالحظـة البسـیطة ألنهـا تحـدث بشـ
عادیــة دون إخضــاع التغیــرات أو الســلوك للضــبط العلمــي ، وقــد تمكنــا مــن خــالل المشــاهدة 

                                                
  1995،دار غریب للطباعة و النشر ،القاھرة ، أسالیب و أدوات البحث االجتماعيطلعت إبراھیم لطفي ،  -) (1

  86-85ص ص 
  

ید ز -)  (2 ي ،رش ةروات وم االجتماعی ي العل ي ف ث العلم ة البح ى منھجی دریبات عل ات 1،ط ت وان المطبوع ،دی
  .153،ص2002الجامعیة
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وتصـــرفات وانفعـــاالت بعـــض  تالبســـیطة واالســـتماع إلـــى مجتمـــع البحـــث مـــن مراقبـــة ســـلوكیا
والتعرف على موقفهم الحقیقي من موضـوع البحـث مـن خـالل  ،المبحوثین في بعض األحیان 

  .األفعال عند سمعهم لبعض األسئلة التي وردت في استمارة البحث بعض ردود 
  : جالت ـالوثائق والس-3

تعتبر إحدى أدوات جمع البیانات ، وفیها یرجع الباحث إلى جمع البیانـات حـول الموضـوع أو 
 ،فقط بعض المحاور من الوثائق والسجالت اإلداریة ویشترط عدم التكرار فـي جمـع البیانـات 

اریــة بیانــات تكمیلیــة لالســـتمارة كــون البیانــات المجمعــة مــن الوثـــائق والســجالت اإلدفإمــا أن ت
أمـا أن و ،التعلیـل و التفسیر ،ووظیفتها تكمیلیة في التحلیل و  لبعضهم فقطوالمقابلة والمالحظة أو 

تكــون البیانــات المجمعــة تتعلــق بــبعض محــاور البحــث التــي ال تمســهم أدوات جمــع البیانــات 
  .)1(األخرى

ورشـات  اصـة بأعمـال اللجـان الوطنیـةتتبعنا في هذا البحث بعض الملفات و التقـاریر الخ قدو 
الخاصــة ذ مشــروع اإلصــالح التربــوي       و العمــل الخاصــة بتحدیــد اإلجــراءات العملیــة لتنفیــ

كما تم االطالع على جمیع المناشـیر الوزاریـة و ،بمراحل التعلیم االبتدائي ،المتوسط،و الثانوي
الوزاریة التي نصت على وضع التشـریع المدرسـي الجدیـد الـذي تـم مـن خاللـه تعـدیل  القرارات

  .بعض المواد الخاصة 
وضعیة  التي تخصو  ،كما تم االطالع على بعض الوثائق اإلحصائیة بمدیریة التربیة

حصائیات المؤسالموظفین بقطاع التربیة والتعلیم و    .الموظفین بهذه الوالیةسات والتالمیذ،و إ
  :ارة ـــــستمالا -4

بأنها نموذج یضم مجموعة  أسئلة توجه إلى األفراد من اجل الحصول علـى  "تعرف االستمارة
ــة  ــتم تنفیــذ االســتمارة أمــا عــن طریــق المقابل معلومــات حــول موضــوع أو مشــكلة أو موقــف ،وی

  .)2("الشخصیة أو أن ترسل إلى المبحوثین عن طریق البرید
قـد اسـتخدمت كـأداة بحـث  ترة جمیع محاور البحث ،إذا كانو یجب أن تغطي أسئلة االستما"

ج فـي أدوات بحـث بعـض المحـاور األخـرى تـدر ،وقد تخصص لبعض محـاور البحـث ،و وحدها
  )3("السجالت اإلداریةأخرى كالمقابلة والمالحظة والوثائق و 

                                                
  .157-156ص ص  نفس المرجع ، –)  (1
  .157-156ص ص  نفس المرجع السابق،   -)( 2

  157- 156نفس المرجع السابق ،ص  -   (3)
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مـن  استقصـاء المعلومـاتوسـعها انتشـارا فـي جمـع البیانـات و أو تعد االستمارة من أهـم الطـرق و 
مصادرها ،فهي تساعد على جمع معلومـات جدیـدة مسـتمدة مباشـرة مـن المصـدر لهـذا السـبب 

  .تم اختیار هذه األداة ، وذلك لفاعلیتها و سهولة تطبیقها والتحكم فیها
ــــي هــــذا البحــــث ،هــــو اســــتكمال الم إن الهــــدف األساســــي مــــن اســــتمارة ــــة األخیــــرة مــــن ف رحل

لتربـویین علـى قوف میدانیا من خالل مقابلـة الفـاعلین االو الرئیسي،و  تساؤلالمتصلة بالالبحث،و 
تقیـیمهم لمسـار اإلصـالحات التربویـة و ،ردود أفعالهم تجـاه موضـوع الدراسـة مواقفهم المختلفة و 

ــأثر یقهم التــأثیر و الــذي یــتم عــن طــر المســاهمین فــي العملیــة التربویــة و كثــر أالجدیــدة كــونهم  الت
  .حل التعلیمباإلصالح التربوي الجدید في مختلف مرا

  :لقد راعینا عند الشروع في تصمیم االستمارة جملة من االعتباراتو 
  .البیانات المراد الحصول علیهاتحدید نوعیة المعطیات و  -1
  .وضع مسودة مبدئیة تساعد على سهولة وضع األسئلة  -2
وكــذا التــي قــد تــؤدي إلــى أشــعار المبحــوث  ،الســطحیةلة الغیــر مهمــة و التخلــي عــن األســئ-3

  .بالحرج عند اإلجابة عنها
  .ربط أسئلة االستمارة بمشكلة البحث وبظروف المبحوثین-4
  .أبعاد األسئلة التي تمس بمبادئ و مواقف و تصرفات المبحوثین-5
  :اختبـــار االستمــارة 
لقد قمنا باختبـار اسـتمارة البحـث،حتى نـرى مـدى مالئمـة االسـتمارة لمحـاور البحـث مـن جهـة  
ظـروفهم مـن جهـة أخـرى لى جمع البیانات ومالءمتها ألعضـاء عینـة البحـث و مدى قدرتها عو 
.  

مفـردة  20بعـدها قمنـا بتجریـب تطبیـق االسـتمارة علـى عینـة اختیـرت بطریقـة عشـوائیة ضـمت 
ختبــار إلــى زیـــادة و قــد أدى هــذا اال ،مــن مفــردات العینــة ،أي مــن المجتمــع األصــلي للبحــث

عادة صیاغة الـبعض اآلبعض األسئلة ،و  مـن هنـا فقـد تمتعـت االسـتمارة بدرجـة مقبولـة و  ،خـرإ
  .من الصدق و الثبات

  .توزیعه على المبحوثینتماد النهائي لتصمیم االستمارة و في األخیر تم االعو 
ئلة اور األس تــــتالءم مــــع طبیعــــة الدراســــة       قــــد تــــم وضــــع أســــئلة االســــتمارة بصــــورة و   :مح

ــكــذا نــوعي وأهــدافها وتســاؤالتها ،و  الحصــول علــى البیانــات اح لتطبیــق االســتمارة و الوقــت المت
سؤالین فقـط لب األسئلة في االستمارة مغلقة وتصنیفیة و قد جاءت اغو ، الالزمة من المبحوثین
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      محـــــاور األســـــئلةلبحـــــث و وهـــــي جمیعهـــــا ذات صـــــلة وثیقـــــة بإشـــــكالیة ا،فـــــي األخیـــــر مفتـــــوح 
ســــؤال مرتبطــــة 45ارة علــــىشــــتملت االســــتمإوقد ،طبیعــــة التســــاؤالت المطروحــــة فــــي الدراســــةو 

  :هي موزعة بالشكل التاليبفرضیات الدراسة و 
   )08الي01من(أسئلة شخصیة 08تشمل بیانات شخصیة حول المبحوثین و  -1
بیانات خاصة بمدى مراعاة اإلصالحات التربویة للواقع االجتماعي الثقافي من طرف  -2

  ) 15الى 09من(أسئلة 07التربویة وقد اشتمل على تالمشرفین على وضع االصطالحا
المؤثرة على استجابة الفاعلین التربویین لهذه اإلصالحات بیانات خاصة بالعوامل  -3

  ).28الى16من(سؤاال 14وموقفهم منها ، وتشمل على
من خالل االهداف         و  انعكاسات العولمة على اإلصالحات التربویةبیانات خاصة -4

  ).45الى 29من(سؤاال 16و تشمل  الوسائل
 2005كتــوبرأ 02االســتمارة علــى المبحـوثین بصــفة نهائیــة فــي الفتـرة الممتــدة مــن  تـم تطبیــقو 

  .م2006فیفري  15إلى غالیة 
حیـث تـم  ،مـع المبحـوثین غلـب االحیـانأفـي  وقد تم تطبیق اسـتمارة المقابلـة بحضـورنا مباشـرة

  .المالحظات التي نحتاجها في البحث تسجیل اإلجابات و مأل االستمارات و 
طبیـــق االســـتمارة فقـــد عرفـــت بعــض العراقیـــل مـــن قبـــل بعـــض المبحـــوثین الـــذین أمــا ظـــروف ت

فسـروا ذلـك أن الموضـوع سیاسـي ال یمكـن الخـوض فیـه و ،نعوا عن اإلجابة على االستمارة امت
م مـن وقـف موقـف سـلبي مـن و مـنه،العمـل  مباشـرین لهـم فـيوآخرین تخوفوا من المسؤولین ال

الح هو مشروع مفروض من السلطة المركزیة و ال عللوا ذلك بكون موضوع اإلصالموضوع و 
  .الخوض فیه أو مناقشته  میمكنه

لــیس اال خدمــة للبحــث العلمــي توضــیح أن الهــدف مــن الموضــوع لكــن بعــد مناقشــتنا العدیــدة و 
غلـــبهم علـــى أعـــدول مواضـــیع سیاســـیة،تم تقبـــل الموضـــوع و لـــیس بغـــرض الخـــوض فـــي فقـــط و 

  .ابة عن االستمارةتم اإلجآراءهم ومواقفهم من الموضوع و 
  :عیــــنــة البــحــث: سادسا

هـي تعتبـر جـزء تجمـع منـه البیانـات المیدانیـة ،و  تعرف العینة على أنهـا مجتمـع الدراسـة الـذي"
من الكـل بمعنـى انـه تؤخـذ مجموعـة مـن أفـراد المجتمـع علـى أن تكـون ممثلـة للمجتمـع لتجـرى 

معینة من أفراد المجتمع األصلي ثم تعمـم  علیها الدراسة ،فالعینة إذن هي جزء معین أو نسبة
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ــه  ــاء أو ووحــدات العینــة قــد تكــون أشخاصــا ،كمــ،نتــائج الدراســة علــى المجتمــع كل ا تكــون أحی
  .)1("غیر ذلكشوارع أو مدن أو 

من خالل موضوع الدراسة الذي یهدف إلى قیاس مؤشرات اإلصالح التربوي وظاهرة العولمـة 
ــا فــان ت التربیــة و المدرســي فــي بعــض مؤسســاداخــل الوســط  ــیم بمدینــة بســكرة ، ومــن هن التعل

خاصــة المـــؤثرین مجتمــع الدراســة هــو جمیــع المســاهمین فـــي العملیــة التربویــة بصــفة مباشــرة 
المســـــاهمین  الفــــاعلین التربـــــویین وهـــــم الـــــذین یمثلـــــون المتــــأثرین بعملیـــــة اإلصـــــالح التربــــويو 

-المــدیرین نــواب المــدیرین-المفتشــین(هــمالعملیــة التعلیمیــة و المباشــرین فــي المــردود التربــوي و 
یبلـــغ تعـــداد وهـــم یمثلــون مجتمـــع  البحــث و )درســینالم-مستشــاري التوجیـــه–مستشــاري التربیـــة 

ــیم بمختلــف أطــواره لتربیــة و ضــمن قطــاع الفــاعلین التربــویین بوالیــة بســكرة هــؤالء ا تعلــیم (التعل
  :كالتالي) تعلیم ثانوي –تعلیم متوسط  -ابتدائي

  .مفتش 56:في الوالیـة عـدد المفتشین  -
  .مدیر 468:عـدد المدیرین في الوالیــة   -
  .نائب مدیر للدراسات 25:عدد نواب المدیرین للدراسات في الوالیــة  -
  .مستشار تربوي 134:عدد مستشاري التربیة في الوالیـة  -
  .مستشار بما فیهم المعنیة بالبحث 30:عـدد مستشاري التوجیه في الوالیـة  -
  .مدرس  6746:ـدد المدرسین في الوالیة ع -

مفــردة و هــي عینـــة كبیــرة الحجـــم  7459ن مجتمــع البحــث األصـــلي یتكــون مـــن إومــن هنــا فـــ
 اذلــك یتطلــب منــا مجهــودا كبیــرا ووقتــ الن یصــعب علینــا أن نطبــق علیهــا جمیعــا االســتمارة 

أخــرى كــذلك  هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة واســعا حتــى یــتم اســتجوابها جمیعــا أو مقابلتهــا جمیعــا
إلصــالح و یشــعرون بالملــل        هنــاك العدیــد مــن أفــراد مجتمــع البحــث غیــر مهتمــین بموضــوع ا

یرغبـــون فـــي التخلـــي عنهـــا ،وینتظـــرون إحـــالتهم علـــى یاء مـــن أداء الوظیفـــة التعلیمیـــة و االســـتو 
ینـا رض المیـدان ،لـذلك فقـد رأأمباشـرة عنـد نزولنـا إلـى  هالتقاعد بفارغ الصبر ،وذلـك مـا لمسـنا

أن إجابـــات هـــؤالء المبحـــوثین لـــن تتمتـــع بالصـــدق و األمانـــة العلمیـــة ،لـــذلك فقـــد قصـــدنا فـــي 
ع كــون ختیارنــا عینــة البحــث تطبیــق االســتمارة علــى المؤسســات التربویــة ذات المــردود المرتفــإ

روح المســـؤولیة فــــي غالـــب األحیـــان ،وهـــذا مـــا تفســــره موظفیهـــا یتمتعـــون بالجدیـــة والمثـــابرة و 

                                                
  .157- 156ص ص  مرجع سابق، ، رشید زرواتي -  (1) 
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ــ ن تعمــیم أذلــك  ىالتعلیمیة،اظافــة الــنویة خــالل االختبــارات والمســابقات العلمیــة و ائجهم الســنت
ـــ ىاالســـتمارة علـــ ـــي  ىجمیـــع الفـــاعلین ســـوف یـــؤدي ال نفـــس االجابـــات وتكـــون النتیجـــة تكرارف

 .النتائجالبیانات والمعطیات و 
   :ةـمعاینـــــوع الــــــــن

  :ینة بثالث طرق مختلفةمفردة وقد تم اختیار الع 358آخذنا من مجتمع البحث 
و لـدیها معطیـات الحجـم تم استخدام أسلوب المسح الشامل عندما تكون عینة الدراسة صغیرة 

  : و بیانات تساهم في اإلفادة في الموضوع
ـــل أســـلوب العینـــة العرضـــیة  ـــي هـــذه الدراســـة فیمث ـــاني مـــن المعاینـــة المســـتخدم ف أمـــا النـــوع الث

عشـوائیة،و قـد تـم اسـتخدام هـذا النـوع مـن المعاینـة عنـدما الغیر احتمالیـة أو غیـر ال) قصدیةال(
كان الغرض مـن الدراسـة هـو اختیـار بعـض أفـراد العینـة دون سـواهم مـن مجتمـع البحـث مثـل 

اتذة أسـ(ختیار المدرسین من المؤسسات ذات المردود المرتفع ،حیث أن حجم عینة المدرسـینإ
ـــانوي ـــق ا) نمعلمـــی-أســـاتذة متوســـط-ث ـــراد هـــذه كبیـــرة ویصـــعب تطبی ـــى جمیـــع أف الســـتمارة عل
النتـائج التـي فـي المعطیـات و  یئ،كذلك كبر حجم العینة أو صـغرها لـن یغیـر شـ)6746(العینة

غلــب المدرســین لــیس أســوف نحصــل علیهــا مــن تطبیــق االســتمارة علــى كــل المدرســین كــذلك 
لــدیهم رغبــة فــي الخــوض فــي هــذا الموضــوع نظــرا ألســباب الســابقة الذكر،إضــافة إلــى بعــض 

التهمـیش الـذي یشـعر بـه ي یعـاني منهـا عمـال هـذا القطـاع و المشاكل االجتماعیة و المادیة الت
تقییمـه لمكانـة المعلـم االجتماعیـة مقارنـة إضافة إلـى تحـول نظـرة المجتمـع و عمال هذا القطاع 

أغلـب مـوظفي كل هذه األسـباب وغیرهـا خلفـت بعـض الملـل وعـدم المبـاالة لـدى ... بالماضي
  .هتمامهم باإلصالحات التربویة الجدیدةإالتعلیم وعدم و  قطاع التربیة

أما النوع الثالث من المعاینة المتبع في هـذه الدراسـة فتتمثـل فـي طریقـة العینـة العشوائیــة -
البسیطة حیث تم إعـداد قـوائم تشـمل جمیـع أفـراد مجتمـع البحـث ،عـن طریـق كتابـة أسـماء 

ــم اخــذ عینــة  بواســطة الســحب بالصــدفة مــن بــین جمیــع المبحــوثین فــي قصاصــات ورق ث
مــن مجتمــع البحــث،و قــد شــمل  %10مجمــوع عناصــر مجتمــع البحــث و التــي تمثــل نســبة

و ،ئـــة مـــدیري التعلـــیم المتوســـط هــذا النـــوع مـــن المعاینـــة فئـــة مـــدیري التعلـــیم االبتـــدائي و ف
  :إلى تقدیر حجم العینة بالشكل التالي قنخلص من كل ما سب

 
 عدد أفراد العینة من كل فئة من الفئات كذلك نوع المعاینة یبین ) 01(و الجدول رقم -



  إجراءات الدراسة المیدانیة ...........................................................الفصل السادس 
 

 219

ــــــــــــــــــــــــــــــم اســــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــي ت ــــــــــــــــــــــــــــــةالت ـــــــــــــــــــــــــار أفــــــــــــــــــــــــــــــراد العین ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــد اختی   تخدامها عن
  

 وع المعاینةــن أفراد البحث دعد العدد اإلجمالي االحتماالت

 مسح شامال 23 23 مفتــش تعلیم ثانوي

 مسح شامــل 13 13 مفتــش تعلیم متوسط

 مسح شامــل 20 20 مفــتش تعلیم ابتدائي

 األولى الطریقة 56 56 المجمـــــوع

 مسح شامــل 37 37 مدیري التعلیم الثانوي

 عشوائیة بسیطة 11 90 مدیري التعلیم المتوسط

 عشوائیة بسیطة 30 341 مدیري التعلیم االبتدائي

 الطریقتین األولى والثالثة 78 468 المجمـــــوع

 ح شامــلمس 25 25 نواب المدیرین للدراسات

 مسح شامــل 29 29 هــشاري التوجیـمست

 غیر العشوائیة القصدیة 33 134 مستـشاري التربیــة

 تین األولى والثانیةقالطری 87 188 المجمـــــوع

 غیر احتمالیة عرضیة 60 1206 م ثانويـذة تعلیـأسات

 غیر احتمالیة عرضیة 52 2064 م متوسطـذة تعلیـأسات

 غیر احتمالیة عرضیة 25 3476 ابتدائيم ــمعلمین تعلی

 الطریقـة الثانیـــة 137 6746 المجمـــــوع

 العــام المجموع
7458 358 

ــــــــواع مــــــــن  ــــــــب ثــــــــالث أن تركی
 المعاینة

ختیار العینـة، و ذلـك بتركیـب هـذه األنـواع إنه یمكننـا تنویـع طـرق المعاینـة عنـدأنخلص إلى و 
مثـل مـا حـدث  ،الهـدف المرجـو مـن الدراسـة و  حسب ما تتطلبه إشـكالیة الموضـوعمع بعضها 

فــي هــذه الدراســة ،وقــد ورد ذكــر ذلــك عنــد الباحــث مــوریس انجــرس فــي كتابــه المتــرجم إلـــى 
ــة إذا كــان تعریــف المشــكلة ال " منهجیــة البحــث العلمــي فــي العلــوم اإلنســانیة " بعنــوان  العربی
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إذا مــن تركیــب بعــض  ختیــار صــنف معــین مــن المعاینــة الدقیقــة، فلــیس هنــاك مانعــاإیفــرض 
  )1(" المعاینات االحتمالیة مع معاینات غیر احتمالیة 

المالحظــة العامــة التــي نستخلصــها مــن كــل مــا ســبق أن هنــاك بعــض الخصــائص المشــتركة و 
  :تجمع أفراد العینة و تمیزهم عن غیرهم من أفراد مجتمع البحث األصلي و هي تتمثل في

وى علمـــي و ثقـــافي عـــالي و مختصـــین فـــي مجـــال أن اغلـــب هـــؤالء المبحـــوثین لـــدیهم مســـت -
  .التربیة و التعلیم

ســـنوات عمـــل مـــع تنویـــع  10أن اغلـــب هـــؤالء المبحـــوثین لـــدیهم أقدمیـــة فـــي العمـــل تفـــوق  -
  .مناصب العمل داخل القطاع بین التدریس و اإلدارة

ضــــــوع اإلصــــــالحات التربویــــــة        أن اغلـــــب هــــــؤالء المبحــــــوثین لــــــدیهم اهتمــــــام مشــــــترك بمو  -
 . مساهمتهم في ندوات و ملتقیات تدور حول هذا الموضوعو 

ومـــن هنـــا فـــإن عینـــة البحـــث تتمیـــز بشـــكل مقبـــول مـــن التجـــانس بـــین أفرادهـــا داخـــل الفئـــة 
  .وأخرى الواحدة و بین فئة

  : تفریــغ و تحلیــل البــیانــات : سابعــا   
  :  تفریغ و تحلیل البیانات الشخصیة -1

  : زیع أفراد العینة  حسب  متغیر الجنسیبین تو  ):01(جــدول رقم
  

  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

 مستشاري  التربیة مستشاري  للدراسات
  العام المجموع  المدرسین  التوجیھ

 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار

92.31 72 %100 56  ذكـر
% 22 88.00

% 28 84.85
% 07 24.14

% 38 27.74
% 223 62.29

% 
00.00 00  أنثـى

% 06 07.69
% 03 12.00

% 05 15.16
% 22 75.87

% 99 72.27
% 135 37.71

% 
 المجموع

15.65 56  العام
% 78 21.79

% 25 06.99
% 33 09.22

% 29 08.10
% 137 38.27

% 358 100% 

  :یبین توزیع أفراد العینة  حسب  متغیر الجنس :) 01(الشكل رقم 
  
  
  
  
  

                                                
ترجمـة بوزیـدي صـحراوي      و  ،تـدریبات علمیـة -منهجیة البحث العلمي في العلـوم اإلنسـانیة ،موریس انجرس  - (1) 
  .318ص ،م 2004،الجزائر،دار القصبة للنشر ،آخرون
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عن بقیــة الشخصــیة الــذي یمكننــا مــن تمیــز افــراد العینــة المتغیــراتر الجــنس مــن یعتبــر متغیــ
وشـرائح المجتمــع األخــرى ،و یالحـظ مــن خــالل الجـدول أعــاله أن معظــم أفـرد العینــة مــن افراد

للنساء مـن مجمـوع المبحـوثین ولقـد تـم %)37.71(مقابل%)62.29(الرجال حیث یمثلون نسبة
مثـل المفتشـین والمـدیرین ونـواب المـدیرین و  اإلداریینوثین تسجیل هذه النسبة فقط لدى المبح

ماعـــدا فئـــة مستشـــاري التوجیـــه حیـــث بلغـــت نســـبة )01انظـــر الجـــدول رقـــم(مستشـــاري التربیـــة 
ونفـس المالحظـة تنطبـق علـى %)24.17(اما نسبة الرجـال فتمثـل%)75.87(العنصر النسوي

  .للرجال%) 27.74(مقابل%)72.27(فئة المدرسین حیث بلغت نسبة النساء 
هـو الغالـب علـى العمـوم ضـمن قطـاع التربیـة والتعلــیم  والمالحظـة العامـة ان العنصـر النسـوي

وهذه الخاصیة تمثـل  ،خاصة او على المستوى الوطني بصفة عامةبصفة  سواء داخل الوالیة
  .شریحة المعلمین و االساتذة على وجه الخصوص

  أفراد العینة یبین المستوى الدراسي لدى  ) :02(جــدول رقم
  

  
  
 

المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین
 مستشاري  التربیة مستشاري  للدراسات

  العام المجموع  المدرسین  التوجیھ

 %  تـكرار %  تـكرار %  تـكرار %  تـكرار %  تـكرار %  تـكرار %  تكرار

78.57 44  جامعـي
% 39 50.00

% 25 100.0
% 10 30.31

% 27 93.10
% 75 54.75

% 220 61.46
% 

+ بكالوریا
16.07 09  تكوین

% 18 23.08
% 00 00.00

% 18 54.55
% 00 00.00

% 38 27.74
% 83 23.19

% 
 +يثانو

05.35 03  تكوین
% 21 26.85

% 00 00.00
% 05 15.16

% 02 06.90
% 24 17.52

% 55 15.37
% 

 تكوین
00.00 00  خاص

% 00 00.00
% 00 00.00

% 00 00.00
% 00 00.00

% 00 00.00
% 00 00.00

% 
 أخرى
00.00 00  تذكر

% 00 00.00
% 00 00.00

% 00 00.00
% 00 00.00

% 00 00.00
% 00 00.00

% 
 المجموع

15.65 56  العام
% 78 21.79

% 25 06.99
% 33 09.22

% 29 08.10
% 137 38.27

% 358 100% 

  یبین المستوى الدراسي لدى أفراد العینة) 02(الشكل رقم 
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ان اكبــر نســبة مــن افــراد العینــة هــم مــن  أعــالهلــواردة فــي الجــدول ا اإلحصــائیةتبــین البیانــات 
وقــد ســجلت فئــة نــواب المــدیرین %) 61.46(الجــامعیین و الحــاملین لشــهادة اللیســانس بنســبة 

اصــغر  أمــا%)93.10(ثــم تلیهــا فئــة مستشــاري التوجیــه بنســبة%)100(للدراســات اكبــر نســبة
یث ان اغلب افـراد هـذه الفئـة متحصـلین ح%) 30.31(نسبة فهي تمثل فئة مستشاري التربیة 

  %).54.55(تكوین قبل واثناء الخدمة بنسبة + على شهادة البكالوریا 
 أدنـىو من هنا نسـتنتج ان اغلـب افـراد العینـة لـدیهم مسـتوى تعلیمـي و ثقـافي عـالي حیـث ان 

 المبحــوثین علــىاغلــب   إجابــاتو قــد لمســنا ذلــك مــن خــالل ،مسـتوى یمثــل المســتوى النهــائي 
 إجــــراءالموضــــوع و اهتمــــامهم الكبیــــر بهــــذا الموضــــوع و بعــــض المواضــــیع الثقافیــــة خــــالل 

  .الستمارةالمقابالت و اثناء توزیع ا
  السن المتغیر  یبین توزیع أفراد العینة حسب ):03(جــدول رقم

  
  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
  العام لمجموعا  المدرسین  التوجیھ

تـك % تـكرار % تكرار % تكرار
 رار

 %  تـكرار %  تـكرار % تـكرار %

[ 39 – 25 ] 00 00.00
% 02 02.57

% 00 00.00
% 00 00.00

% 25 86.21
% 63 45.99

% 90 25.14
% 

[ 50 – 40 ] 07 12.50
% 13 16.67

% 17 68.00
% 22 66.67

% 04 13.79
% 49 25.77

% 112 31.29
% 

[ 65 – 51 ] 49 87.50
% 63 80.77

% 08 32.00
% 11 33..34

% 00 00.00
% 25 18.25

% 156 43.58
% 

 المجموع
 15.65 56  العام

% 78 21.79
% 25 06.99

% 33 09.22
% 29 08.10

% 137 38.27
% 358 100%  

  

  السن المتغیر  یبین توزیع أفراد العینة حسب) 03(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 51[فئـة عمریـة للمبحـوثین هـي الفئـة التـي تقـع بـین المجـال أعلـى ان)03(توضح بیانات الجدول رقم
ثــم تلیهــا %)  87.50(هــذه النســب أعلــىوقــد ســجلت فئــة المفتشــین %)43.58(ســنة بنســبة ]65 -

12
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4

123
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1234
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و یعود سـبب ذلـك كـون التشـریع المدرسـي الجزائـري یشـترط علـى %) 80.77(نسبة المدیرین بنسبة 
 10(لترسیم حتى یؤهل الى شغل منصب مدیر ثم خبرة بعد ا) سنوات 10(خبرة ) المدرس(الموظف 

  . حتى یرقى لسلك مفتش  أخرى) سنوات
-40[الفئـة الثانیـة فئـة الكهـول و التـي تقـع بـین المجـال أمـاتقدم هذه الفئة فـي السـن  رما یفسو هذا 

بة و یمثل مستشاري التربیة اغلب مبحوثین هذه الفئة بنس%) 31.29(نسبة  إالسنة ال تتجاوز ] 50
ســنة فــال یمثلــون ســوى نســبة ]   39 - 25[ بینمــا الفئــة الشــابة التــي تقــع بــین المجــال %) 66.67(
ـــــــب المبحـــــــوثین بنســـــــبة %) 25.14( ـــــــه اغل ـــــــل مستشـــــــاري التوجی      مـــــــن مجمـــــــوع المبحـــــــوثین و یمث
و        و تنعدم هذه النسب لدى فئات المفتشین %) 45.99(ثم فئة المدرسین بنسبة %) 86.21(

و نصـل الـى اسـتنتاج ان اغلـب افـراد العینـة هـم ) أعـالهانظـر الجـدول (ین و مستشـاري التربیـةالمدیر 
وهــذا مـا یجعــل هــذه ،سـنوات  10الكفـاءة ذات الخبــرة العالیـة التــي تتجــاوز فـي اغلبهــا  اإلطــاراتمـن 

تجـرى التربویة التـي  باإلصالحاتالفئة من المبحوثین قادرة على استیعاب مفهوم العولمة و عالقتها 
  .التعلیمیة األطواربالجزائر في جمیع 
  فــــــراد العینة  لدى أیبین الحالـــة العائلــیــــة  ):04(جــدول رقم

  
  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
  العام المجموع  المدرسین  التوجیھ

 %  تكرار %  كرارت %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار

00.00 00  )ة(أعزب
% 01 01.29

% 01 04.00
% 00 00.00

% 11 37.93
% 62 45.26

% 75 20.95
% 

98.21 55  )ة(متزوج
% 74 94.88

% 24 96.00
% 31 93.94

% 17 58.62
% 66 48.18

% 267 74.59
% 

00.00 00  )ة(مطلق
% 02 02.57

% 00 00.00
% 01 03.03

% 01 03.45
% 06 04.38

% 10 02.80
% 

 .01 01  )ة(رملأ
85% 01 01.29

% 00 00.00
% 01 03.03

% 00 00.00
% 03 02.19

% 06 01.68
% 

 المجموع
15.85 56  العام

% 78 21.79
% 25 06.99

% 33 09.22
% 29 08.10

% 137 38.27
% 358 100%  

   
  فــــــراد العینة  لدى أ یبین الحالـــة العائلــیــــة  ):) 04(الشكل رقم 
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و %) 74.59(الى ان اغلـب افـراد العینـة هـم متـزوجین بنسـبة) 04(بیانات الجدول رقم  تشیر
ثــم فئـة المــدیرین ثــم ،ثــم فئــة نـواب المــدیرین للدراسـات  ،فــي الترتیـب االول فئــة المفتشـین یـأتي

انظـر (فئـة المدرسـین تـأتى األخیـرتیـب ر وفـي الت ،ي التوجیـهر ثـم مستشـا،فئة مستشاري التربیـة 
فئة  تأتىو  من مجموع المبحوثین%)20.95(افراد العینة العزاب فیمثلون نسبة ) أعالهالجدول 

  ثـم تلیهـا فئـة مستشـاري التوجیـه وتتـوزع النسـب المنخفضـة لـدى ،المدرسین في المرتبـة االولـى
انظـر (و تنعدم هذه النسب لدى فئتي المفتشـین ومستشـاري التربیـة،المدیرین و نواب المدیرین 

بنسـبة  األرامـلو تلیهـا فئـة      %) 02.80(ینمـا تمثـل فئـة المطلقـین نسـبةب)  04الجدول رقـم
)01.68(%.  

  فــــراد العینةأ  لدىیبین عـــــــدد األطفـــــال ) :05(جــدول رقم
  

  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
  العام المجموع  المدرسین  التوجیھ

 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  كرارت %  تكرار

[ 04 - 01] 18 32.15
% 40 51.95

% 13 54.17
% 14 42.4

3% 18 100
% 39 52.00

% 142 50.18
% 

[ 10 - 05 ] 38 67.86
% 37 48.06

% 11 45.84
% 19 57.5

8% 00 0.00
% 36 48.00

% 141 49.83
% 

19.79 56  العام المجموع
% 77 27.21

% 24 08.48
% 33 11.6

6% 18 6.36
% 75 26.51

% 283 100% 

  فــــراد العینةلدى أیبین عـــــــدد األطفـــــال  :) 05(اشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
و    عن المعطیات الخاصة بعدد االطفـال لـدى افـراد العینـة )05(تكشف بیانات الجدول رقم 

             ]04-01[التظهـــــــران هنـــــــاك تقریبـــــــا تســـــــاوي بـــــــین االحتمـــــــالین حیـــــــث بلغـــــــت نســـــــبة المجـــــــ
وترتب الفئات ضمن المجـال االول %)49.83](10 - 05[وتقابلها نسبة المجال %)50.18(

ثــــم    ثـــم المــــدیرین ،ثـــم المدرســــین ،بدایـــة بمستشــــاري التوجیـــه و نــــواب المـــدیرین للدراســــات 

المجموع العام تكرار
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ــاني بدایــ، بالمفتشــین انتهــاءمستشــاري التربیــة و  ة مــن و یترتــب افــراد العینــة حســب المجــال الث
ـــاري التربیـــــة ثـــــم المــــدیرین والمدرســـــین ثـــــم نـــــواب المــــدیرین للدراســـــات  لانظـــــر الجـــــدو (مستشـ

ونخلص مما سـبق ان الفئـة الشـابة مثـل مستشـاري التوجیـه والمدرسـین لـدیهم عـدد قلیـل )أعاله
بینما فئة الكهول مثل المفتشین ومستشاري التربیـة  أطفال 4من االطفال یتراوح بین طفل الى 

االطفـــال یــؤثر علـــي الوضـــعیة و  أطفــال 8الـــى 5یتـــراوح بــین األطفــال نمعتبــر مـــد فلــدیهم عـــد
  المادیة 

وبالتــالي علــى المــدخول الشــهري لألســرة هــذا اذا علمنــا الوضــع المــادي المــزري الــذي یعیشــه  
االضــطرابات المتكــررة داخــل الوســط المدرســي بهــدف  ةكثــر  رمــا یفســوهــذا ،المعلــم فــي بالدنا

  .لموظفي قطاع التربیة والتعلیم زیادة الراتب الشهري

 یبین نوع السكن لدى  أفـراد العینة) :06(رقمالجدول  
  
  یبین نوع السكن لدى  أفراد العینة:) 06(رقمشكل ال  
  
  
  
  
  

الـــذي یمثــــل نـــوع الســــكن لــــدى افـــراد العینــــة ان اغلــــب ) 06(یظهـــر مــــن خـــالل الجــــدول رقــــم
ن مــــ%)19.56(ویقابلهــــا نســــبة%)80.45(المبحــــوثین یقطنــــون فــــي المــــدن الحضــــریة بنســــبة

و     %)32.85(نسـبةب و یمثل اكبر نسـبة المدرسـین األریافالمبحوثین الذین یتوزعون عبر 
ـــم  ـــین  إدراجقـــد ت ـــة مـــدى االخـــتالف ب ـــر بغـــرض معرف المبحـــوثین مـــن ســـكان  آراءهـــذا المتغی

  .على التعلیم  في بلدنا  تأثیرهاالحضر و الریف و موقفهم من قضایا العولمة و 

ا                
  نوع السكن

  المفتشین
  المدیرین

المدیرین  نواب
  للدراسات

 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
  العام المجموع  المدرسین  التوجیھ

 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار

85.72 48   حضري
% 68 87.18

% 24 96.00
% 29 87.88

% 27 93.11
% 92 67.16

% 288 80.45
% 

14.29 08  ریفي
% 10 12.82

% 01 04.00
% 04 12.13

% 02 06.90
% 45 32.85

% 70 19.56
% 

15.65 56  العام المجموع
% 78 21.79

% 25 06.99
% 33 09.22

% 29 08.10
% 137 38.27

% 358 

تـكرار
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 إعطــــاءالمبحــــوثین ان هنـــاك وعــــي ثقـــافي عــــام و مشـــترك و  إجابـــاتو خلصـــنا مـــن خــــالل 
  .او سكان المدن األریافسواء لدى سكان  األهمیةمن االهتمام و  الموضوع قدر كبیر

  
  لـــدى  أفـــراد العینة األقدمیةیبین  ) :07(جــدول رقم

  
  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
 المجموع  المدرسین  التوجیھ

  العام
 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار

00.00 00  سنةمن  أقل
% 00 00.00

% 00 00.00
% 00 00.00

% 00 00.00
% 16 11.68

% 16 04.47 
% 

[ 05 - 02] 00 00.00
% 00 00.00

% 00 00.00
% 00 00.00

% 06 20.69
% 15 10.95

% 21 05.87 
% 

[ 10 - 06] 00 00.00
% 00 00.00

% 00 00.00
% 00 00.00

% 16 55.18
% 20 14.60

% 36 10.06
% 

[ 15 - 11] 00 00.00
% 03 03.85

% 00 00.00
% 00 00.00

% 04 13.80
% 35 25.55

% 42 11.71
% 

[ 20 - 16] 06 10.71
% 25 32.06

% 03 12.00
% 08 24.25

% 02 06.90
% 28 20.44

% 72 20.12
% 

89.28 50  20 فوق
% 50 64.11

% 22 88.00
% 25 75.76

% 01 03.45
% 23 16.79

% 171 47.77
% 

15.65 56  العام لمجموعا
% 78 21.79

% 25 06.99
% 33 09.22

% 29 08.10
% 137 38.27

% 358 100% 

  لـــدى  أفـــراد العینة األقدمیةیبین  : )07(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ان ل لدى افراد العینةـفي العم باألقدمـــیةالخاص  أعالهیالحظ من خالل الجدول 
نسـبة  أعلىسنة عمل بقطاع التربیة و التعلیم وهي  20ق من المبحوثین لدیهم فو %)47.77(

ــــدیهم مــــابین %) 20.12(،ثــــم تلیهــــا نســــبة  ــــى  16مــــن المبحــــوثین ل ــــي  20ال ســــنة اقدمیــــة ف
سـنة اقدمیـة بهـذا القطـاع  15الـى 11من المبحوثین لدیهم مابین %) 11.74(التعلیم،ثم نسبة 

حـوثین لـدیهم اقدمیـة محصـورة مـن المب%)05.87(من المبحوثین ثـم نسـبة %) 10.06(ونسبة
 زال تتجاو من المبحوثین لدیهم اقدمیة %)04.47(واخیرا نسبة ،بین سنتین الى خمس سنوات 

وهم یمثلون فئة المتربصین والمستخلفین من افراد العینة و نستنتج من المعطیـات ،سنة دراسیة
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 أهلهـمیة والتعلیم و هـذا مـا السابقة ان اغلب افراد العینة یتمتعون بخبرة معتبرة في میدان الترب
ـــي  األســـبابالـــى الوقـــوف علـــى  ـــة ف ـــة وراء تعـــدد السیاســـات التعلیمی ـــة والســـلبیات الخفی الحقیق

  .البلدان
  یبین مدى التوافق بین مجال التخصص و نوع العمل) :08(جدول رقم

  
  
  المدیرین  المفتشین 

المدیرین  نواب
  للدراسات

 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
  العام المجموع  درسینالم  التوجیھ

 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار

87.50 49  دائـما
% 57 73.08

% 20 80.00
% 33 100.0

0% 18 62.07
% 67 48.91

% 244 68.16
% 

12.50 07  أحیانـا
% 17 21.80

% 05 20.00
% 00 00.00

% 06 20.69
% 33 24.09

% 68 19.00

00.00 00  أبـدا
% 04 05.12

% 00 00.00
% 00 00.00

% 03 10.35
% 28 20.44

% 35 09.78

00.00 00  نادرا
% 00 00.00

% 00 00.00
% 00 00.00

% 02 06.90
% 09 06.57

% 11 03.08
% 

15.65 56  العام المجموع
% 78 21.79

% 25 06.99
% 33 09.22

% 29 08.10
% 137 38.27

% 358 100% 

   
  د*ت  الدرجة  التكرار
244 3  732 
68 2 136 
35 1 35 
11 0 0 

 903 6  المجموع
  
  یبین مدى التوافق بین مجال التخصص و نوع العمل) :08(رقمشكل  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مدى التوافق بین مجال التخصص و نوع العمل لدى ) 08(تظهر بیانات الجدول رقم  

و التعلـیم وانمـا افراد العینة حیث ان اغلب المبحوثین لم یمارسوا وظـائف خـارج قطـاع التربیـة 
المبحـوثین الـذین مارسـوا  أما%)  68.16(شغلوا مناصب تخص اختصاصهم االصلي بنسبة 

   :لقد تم توزیع الدرجات بالشكل التالي 
  3احتمال دائما یحمل درجة  
  2یحمل درجة  أحیانااحتمال  
  0احتمال نادرا یحمل درجة  
  2.52=903/358=س 
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 إجــابتهمالــذین كانــت  ن،أمــا المبحــوثی%) 19.00(وظــائف غیــر تربویــة فبلغــت نســبتهم  أحیانــا
باحتمـــال نـــادرا بنســـبة  إجـــابتهمالمبحـــوثین الـــذین كانـــت  أمـــا%)09.78(بنســـبة  أبـــداباحتمـــال 

و نـوع     و نخلص ممـا سـبق ان هنـاك تجـانس بـین مجـال التخصـص الدراسـي  ،%)3.08(
یـــدل علــى ان اغلــب افـــراد  فإنمــاالعمــل او الوظیفــة لـــدى المبحــوثین وهــذا ان دل علـــى شــیئ 

  .العینة مؤهلین للعمل بهذا القطاع و ممارسة هذه المهنة
  :  النتائج الجزئیة الخاصة -
  :  البیانات الشخصیةب -1

  :الدراسة المیدانیة الى استخالص مجموعة من النتائج تتمثل فیمایليتوصلت 
ـــث یمثلـــون نســـبة- ـــب المســـتجوبین مـــن عینـــة الدراســـة هـــم مـــن الرجـــال حی  %62.29ان اغل

یبـــین ان العنصـــر الغالـــب فـــي للنســـاء مـــن مجمـــوع المبحـــوثین غیـــران الواقـــع  %37.71مقابـــل
خاصــة المفتشــین (ون اغلــب اإلداریــینشــریحة التعلــیم هــو العنصــر وقــد جــاءت هــذه النتیجــة كــ

  ).والمدیرین من العنصر الرجالي
كمــا توصــلت الدراســة الــى ان اغلــب افــراد العینــة مــن الجــامعیین و متحصــلین علــى شــهادة -

مــن المبحــوثین المتحصــلین علــى شــهادة  %23.19وتمثــل نســبة  %61.46اللیســانس بنســبة 
  .هم مستوى علمي وثقافي عاليالبكالوریا ومن هنا فان اغلب افراد العینة لدی

سنة أي في سـن  [65-51]و أظهرت الدراسة ان معظم المبحوثین یقعون في الفئة العمریة -
مــدة  فوذلــك كـون ان مـن أهــم شـروط التأهیـل ان یتجــاوز الموظـ %43.58الكهولـة ویمثلـون 

  .سنوات بعد تاریخ الترسیم حتى یمكن ترقیته للمنصب األعلى 10
 %20.95مقابــل نســبة  %74.59ة ان اغلــب المبحــوثین متــزوجین بنســبة كمــا بینــت الدراســ-

كذلك المبحوثین األرامـل بنسـبة  %2.80من المبحوثین العزاب أما المبحوثین المطلقین بنسبة 
وهي نسب قلیلة تكاد تكون معدومة مقارنة بنسبة المبحوثین المتـزوجین وهـذا ان دل  1.68%

  .العائلي الذي یعیشه اغلب افراد العینةعلى شیئ فإنما یدل على االستقرار 
كمـا توصـلت الدراسـة الـى ان نصـف المبحـوثین لـدیهم عـدد مقبـول مـن األطفـال وهـم یقعــون -

ــدیهم عــدد  %49.83مقابــل نســبة  %50.18وبنســبة  [04-01]بــین المجــال مــن المبحــوثین ل
لتــأثیر علــى ویســاهم هــذا المتغیــر فــي ا [10-05] كبیــر مــن األطفــال وهــم یقعــون بــین المجــال

  .الوضعیة االجتماعیة والمادیة لألسرة بطریقة غیر مباشرة
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یقطنـــون فـــي  %80.45یتضـــح مـــن خـــالل الدراســـة المیدانیـــة ان معظـــم افـــراد العینـــة بنســـبة -
مــن المبحــوثین یقطنــون فــي األریــاف لكــن كــال الفئتــین أظهــرت  %19.56المــدن مقابــل نســبة 

  .ةاهتمام وتجاوب مع موضوع االصالح والعولم
لدیهم أقدمیة في العمل  %47.77من افراد العینة وبنسبة 171وبینت الدراسة المیدانیة ان-

لدیهم أقدمیة في العمل محصورة  %20.12من المبحوثین بنسبة 72سنة مقابل  20تفوق 
لدیهم أقدمیة محصورة  %11.74من المبحوثین بنسبة  42سنة ویمثل[20- 16] بین المجال

   لدیهم أقدمیة محصورة بین %10.06من افراد العینة بنسبة  36سنة مقابل [15-11]بین
       لدیهم أقدمیة محصورة بین %5.87فرد من المبحوثین بنسبة  21سنة ویمثل [06-10]
،وهذا یدل لدیهم أقدمیة اقل من سنة %4.47فرد من المبحوثین بنسبة  16سنة أما [02-05]

  .سنوات  10العمل تفوق على ان اغلب افراد العینة لدیهم خبرة في 
لــدیهم توافــق بــین نــوع  %68.16كمــا أشــرت الدراســة المیدانیــة ان اغلــب افــراد العینــة بنســبة -

 دمــن المبحــوثین الــذین ال یوجــ %9.78التخصــص المــدروس ومنصــب العمــل الحــالي مقابــل 
 لدیهم توافق بین نوع التخصص ومنصب العمل الحالي وهذا یـدل علـى ان اغلـب افـراد العینـة

  . مؤهلین لشغل هذه المناصب
  :تفریغ وتحلیل البیانات الخاصة بتساؤل األول  -2
   واالجتماعي  الواقع الثقافيو یبین مدى التوافق بین االصالحات التربویة ) :09(جدول رقم  

  
  د*ت  الدرجة  التكرار
143 2 286 
196 1 196 
19 0 0 

 482 3  المجموع

  
  المدیرین  المفتشین 

المدیرین  نواب
  للدراسات

 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
امالع المجموع  المدرسین  التوجیھ

 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار

07.14 04  نعم
% 32 41.03

% 08 32.00
% 09 27.28

% 04 13.80
% 86 62.78

% 143 39.95
% 

91.07 51  ال
% 43 55.13

% 17 68.00
% 20 60.61

% 20 68.97
% 45 32.85

% 196 54.75
% 

01.79 01  أدري ال
% 03 03.85

% 00 00.00
% 04 12.13

% 05 17.25
% 06 04.38

% 19 5.31
% 

 المجموع
  العام

56 15.65
% 78 21.79

% 25 06.99
% 33 09.22

% 29 08.10
% 137 38.27

% 358 100% 

  
  : ليلقد تم توزیع الدرجات بالشكل التا 
  2احتمال نعم یحمل درجة  
  1احتمال ال یحمل درجة  
  0یحمل درجة  يال ادر احتمال  
  1.34=482/358=س 
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   ثقافي واالجتماعيیبین مدى التوافق بین االصالحات التربویة والواقع ال) : 09(لشكل رقم ا

  
  
  
  
  

  
          ة بان اكثــــــــر مــــــــن نصــــــــف المبحــــــــوثین بنســـــــــ) 09(یتضــــــــح مــــــــن بیانــــــــات الجــــــــدول رقــــــــم 

یعتقــدون بعــدم وجــود توافــق بــین االصــالحات التربویــة التــي تجــرى بــالجزائر مــع %) 54.75(
وهــذه النســبة مدعمــة بقــدر كبیــر مــن طــرف ، الواقــع الثقــافي الــذي یعیشــه المجتمــع الجزائــري

ـــم مستشـــاري التربیـــة ،ثـــم مستشـــاري التوجیـــه،مفتشـــین ال ـــم نـــواب المـــدیرین للدراســـات ث ثـــم  ،ث
بینمـا المبحــوثین الـذین یعتقــدون بوجـود توافــق بـین االصــالحات و  ،المـدیرین واخیـرا المدرســین

، امـا المبحـوثین الـذین لیسـت مـن مجمـوع المبحـوثین%) 39.95(الواقع الثقافي فیمثلون نسـبة 
  ) . %05.31( و اجابةعن الموضوع فیمثلون نسبةلدیهم درایة ا

ونخلـــص ممـــا ســـبق ان اغلـــب المبحـــوثین یعتقـــدون بعـــدم وجـــود التوافـــق بـــین االصــــالحات  
التربویــة والواقــع  الثقــافي وهــذا مــا ســیؤثر ســلبا علــى المنظومــة التربویــة بصــفة عامــة و علــى 

  .ریةاالستاذ و التلمیذ و المناهج بصفة خاصة داخل مدارسنا الجزائ
  منظومتنا التربویة إصالحفي  اعتمد علیھنیبین االھداف التربویة التي یجب أن ):10(جـدول رقم

  

  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
  العام المجموع  المدرسین  التوجیھ

 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار
ب ة  یج ون المنظوم أن تك

 األصالة عن معبرةالتربویة 
  الشعب لھذاالحقیقیة 

51 27.72
% 43 26.71

% 14 29.17
% 11 33.34

% 10 23.81
% 45 

07.30
% 
 

174 28.20
% 

ب اء  یج ي بن ي ف أن تراع
ا او  مناھجھ  برامجھ

  العقالنیة و عدم التلقائیة
44 23.92

% 42 26.09
% 08 16.67

% 10 30.31
% 09 21.43

% 37 24.48
% 150 24.32

% 

ب اھج  یج ب من أن تواك
ة  ةالمنظوم یم  التربوی ق

  الحداثةالتغییر و 
43 23.37

% 41 25.47
% 16 33.34

% 04 12.13
% 09 21.43

% 35 23.49
% 148 23.99

% 

ب رامج و  یج ع ب أن تتمت
اھج  یممن اءة و  التعل بالكف

  و الفاعلیة الجدیة
46 25.00

% 35 21.74
% 10 20.84

% 08 24.25
% 14 33.34

% 32 21.48
% 145 23.50

% 

 29.83 184  العام المجموع
% 161 26.10

% 48 07.78
% 33 05.35

% 42 06.81
% 149 24.15

% 617 100%
  

المجموع العام تكرار
1

20%

2
27%3

3%

4
50%

1
2
3
4
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المبحوثین  إجاباتان المجموع العام اكبر من عدد افراد العینة وھذا راجع الى كون  إلیھا اإلشارةوالمالحظة التي یجب *
  .على احتمال واحد فقط  اإلجابةالت و لیست مكررة في جمیع او بعض االحتما

  
  

  منظومتنا التربویة إصالحفي  اعتمد علیھنالتربویة التي یجب أن  األھدافیبین :)10( شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  

  
  

الـى ان الفئـة التـي تـرى ان االهـداف التربویـة التـي تتماشـى مـع )10(الجـدول رقـم تتشیر بیانا
 إصـــالحجـــب ان تعتمـــد علیهـــا المدرســـة الجزائریـــة فـــي الواقـــع الـــذي نعیشـــه وطنیـــا وعالمیـــا وی

الحقیقیـة لهـذا  األصـالةالمنظومة التربویة هي احتمـال ان تكـون المنظومـة التربویـة معبـرة عـن 
المبحــــوثین الـــذین یعتقــــدون ان  ،أمـــا مــــن مجمـــوع المبحــــوثین%)28.20(الشـــعب تمثــــل نســـبة

منظومتنـا التربویـة  إصالحزائریة في االهداف التربویة التي یجب ان تعتمد علیها المدرسة الج
ــــة  ــــة وعــــدم التلقائی ــــاء مناهجهــــا و برامجهــــا العقالنی ــــي بن ــــون احتمــــال یجــــب ان تراعــــى ف یمثل

بینمـا یمثـل افـراد العینـة الـذین یعتقـدون ان االهـداف ، مـن مجمـوع المبحـوثین%)24.32(بنسبة
ــــــــا من إصــــــــالحالتربویــــــــة التــــــــي یجــــــــب ان تعتمــــــــد علیهــــــــا المدرســــــــة الجزائریــــــــة فــــــــي  ظومتن

و االحتمال الذي یجب ان تواكب مناهج المنظومة التربویـة قـیم التغییـر هو %)23.99(التربویة
المبحـوثین الـذین یعتقـدون ان االهـداف التربویـة التـي تتماشـى مـع الواقـع و یجـب  أمـا.والحداثة

المنظومــة التربویــة یمثلــون احتمــال یجــب ان  إصــالحان تعتمــد علیهــا المدرســة الجزائریــة فــي 
ـــیم بالكفـــاءة و الجدیـــة و الفاعلیـــة بنســـبة مـــن مجمـــوع %)23.50(تتمتـــع بـــرامج و منـــاهج التعل

  .المبحوثین
 أراءالمبحــوثین ان هنــاك تقــارب بــین  إجابــاتمن كــل مــا ســبق مــن إلیهــاوالنتیجــة التــي نصــل 

تتماشـى مـع الواقـع الـذي   كأهـدافالمبحوثین عند اختیـارهم االحتمـاالت التـي یجـب ان تكـون 
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منظومتنـا التربویـة  إصـالحوطنیا وعلمیا و یجب ان تعتمد علیه المدرسة الجزائریة فـي نعیشه 
  .منظومتنا التربویة في ظل العولمة إثراءتهدف الى  أساسیةي معطیات هو ، 

  المنظومة التربویةخدمة وتطویر التربیة من طرف یبین مدى  ) :11(جــدول رقم

  
  
  
  
  
  

  
  المنظومة التربویةخدمة وتطویر التربیة من طرف یبین مدى  ) : )11(شكل رقم

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
ا                         

 تاإلختیارا

المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین
  للدراسات

 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
  وجیھالت

 المجموع
  العام المجموع  العام

 % تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار

14.29 08  نعـم
% 38 48.72

% 08 32.00
% 08 24.25

% 03 10.35
% 57 41.61

% 122 34.08
% 

83.93 47  ال
% 29 37.18

% 17 68.00
% 23 69.70

% 23 79.31
% 72 52.56

% 211 58.94
% 

01.79 01  أدري ال
% 11 14.11

% 00 00.00
% 02 06.06

% 03 10.35
% 08 05.84

% 25 06.99
% 

15.65 56  العام المجموع
% 78 21.79

% 25 06.99
% 33 09.22

% 29 08.10
% 137 38.27

% 358 100% 

  د*ت  الدرجة  التكرار
122 2 244 
211 1 211 
25 0 0 

 455 3  المجموع

  :لقد تم توزیع الدرجات بالشكل التالي 
  2احتمال نعم یحمل درجة 
  1احتمال ال یحمل درجة 

  0یحمل درجة  يال ادر احتمال 
  1.27=455/358=س
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  یبین المجاالت التي قصرت المنظومة التربویة  ) :12(جدول رقم

  
المبحوثین  إجاباتوھذا راجع الى كون  ان المجموع العام اكبر من عدد افراد العینة إلیھا اإلشارةوالمالحظة التي یجب *

  .على احتمال واحد فقط  اإلجابةمكررة في جمیع او بعض االحتماالت و لیست 

یـرون  الـذین ال%)58.94(رمن نصف المبحـوثین بنسـبةثاك أن)11(بیانات الجدول رقم برزت-
ــم تقــم بــدورها الفعلــي فــي خدمــة وتطویرالتربیــة  ــة بــالجزائر ل  فــي المجتمــعان المنظومــة التربوی

الجزائــري وهــذه النســبة مدعمــة مــن طــرف المفتشــین بالدرجــة االولــى ثــم مستشــاري التوجیــه ثــم 
انظــر الجــدول ( المــدیرین مستشــاري التربیــة ثــم نــواب المــدیرین للدراســات ثــم المدرســین واخیــرا

ي فــي بینمـا یمثـل افـراد العینـة الـذین یــرون ان المنظومـة التربویـة قـد قامـت بـدورها الفعلـ)أعـاله
ــــالمجتمع الجزائــــري بنســــبة ةوتطــــویر التربیــــخدمــــة  أمــــا ن مجمــــوع المبحــــوثین مــــ%)34.08(ب

نصـل الـى ان  و    %)06.99(المبحوثین الذین ال یعلمـون االجابـةعن السـؤال فیمثلـون نسـبة
اغلـــب المبحـــوثین یـــرون ان المنظومـــة التربویـــة الجزائریـــة لـــم تقـــم بـــدورها الفعلـــي فـــي تطـــویر 

الفعلــي والهــام  هــذا یــدل علــى عــدم رضــا المبحــوثین علــى الــدورو المجتمــع  وخدمــة التربیــة فــي
ألن التربیـة  عتطـویر المجتمـوبالتـالي  ةتطـویر التربیـمن اجـل  ةالمنظومة التربویالذي تقوم به 

  ظل تحدیات  في بتطور الشعو  أساسهي اهم عوامل و 
  . العولمة

  
  
  
  

  
  
 

المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین
  للدراسات

 اريمستش
  التربیة

 مستشاري
المجموع   المدرسین  التوجیھ

  العام
 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار

30.93 30  المجتمع في التنمیة
% 23 22.55

% 08 18.19
% 20 47.62

% 23 41.82
% 45 31.04

% 14 30.73
% 

26.81 26  االمیـة محو
% 26 25.49

% 12 27.28
% 08 19.05

% 04 07.28
% 32 22.07

% 108 22.27
% 

 باطارات سوق العمل تزوید
10.31 10  ماھرة

% 23 22.55
% 14 31.82

% 08 19.05
% 22 40.00

% 23 15.87
% 100 20.62

% 

13.41 13  التعلیـم تعمیم
% 12 11.77

% 02 04.55
% 02 04.77

% 06 10.91
% 09 26.21

% 44 09.08
% 

 المھنيو تعمیم التكوین  نشر
  و التمھین

18 18.55
% 18 17.65

% 08 18.19
% 04 09.53

% 00 00.00
% 36 24.83

% 84 17.32
% 

00.00 00  تذكر أخرى
% 00 00.00

% 00 00.00
% 00 00.00

% 00 00.00
% 00 00.00

% 00 00.00
% 

20.00 97  العام المجموع
% 102 21.03

% 44 09.08
% 42 08.66

% 55 11.34
% 145 29.90

% 485 100% 



  إجراءات الدراسة المیدانیة ...........................................................الفصل السادس 
 

 234

  
  ن المجاالت التي قصرت المنظومة التربویة یبی) :12(رقمشكل 

  
  
  
  
  
  
  

  
والــــذي یظهــــر المجــــاالت التـــي قصــــرت مــــن خاللهــــا )12(مـــن خــــالل معطیــــات الجــــدول رقـــم

المنظومــة التربویـــة فـــي تحقیــق تطـــور التربیـــة داخــل المجتمـــع یتضـــح ان احتمــال التنمیـــة فـــي 
ویحتـل االحتمــال ، وثینالمبحـ إجابـاتمـن %)30.73(فـي المرتبـة االولـى بنســبة یـأتيالمجتمـع 

 امــا %) 22.27(الخــاص بعــدم تزویــد ســوق العمــل باالطــارات المــاهرة المرتبــة الثانیــة بنســبة
 %)  20.62(احتمال نشر وتعمـیم التكـوین المهنـي والتمهـین صـنف فـي المرتبـة الثالثـة بنسـبة 

لخامســــة امــــا المرتبــــة ا، %)  17.32(ویحتــــل احتمـــــال محــــو االمیــــة المرتبـــــة الرابعــــة بنســــبة 
  %). 09.08(االخیرة فتمثل احتمال تعمیم التعلیم بنسبة و 
    وهذا ،ان هناك تقارب بین االحتماالت الواردة في الجدول اعاله  قما سبونخلص من كل   

وبالتالي فإن المنظومة التربویة ، المبحوثین من خالل هذا السؤال إجابات إلیه رما ستشی
من خالل معطیات ، متفاوتة تقریبا بأشكال أخرىو  تعاني من قصور یمس هذه المجاالت

والذي یظهر المجاالت التي قصرت من خاللها المنظومة التربویة في )12(الجدول رقم
في المرتبة  یأتيتحقیق تطور التربیة داخل المجتمع یتضح ان احتمال التنمیة في المجتمع 

الخاص بعدم تزوید سوق  ویحتل االحتمال.المبحوثین إجاباتمن %)30.73(االولى بنسبة
نشر وتعمیم التكوین  لأما احتما%) 22.27(الماهرة المرتبة الثانیة بنسبة باإلطاراتالعمل 

 األمیةویحتل احتمال محو %) 20.62(المهني والتمهین صنف في المرتبة الثالثة بنسبة
عمیم التعلیم فتمثل احتمال ت واألخیرةالمرتبة الخامسة  أما%)  17.32(المرتبة الرابعة بنسبة

1المجموع العام تـكرار
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ان هناك تقارب بین االحتماالت الواردة في  قما سبونخلص من كل ،%) 09.08(بنسبة 
  .المبحوثین من خالل هذا السؤال إجابات إلیه رما ستشیوهذا  أعالهالجدول 

 بأشكال وأخرىوبالتالي فإن المنظومة التربویة تعاني من قصور یمس هذه المجاالت   
  .متفاوتة تقریبا

  یبین  مدى  توافق مناھج و برامج التعلیم مع أھداف المجتمع) :13(رقمجـدول 
  
  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  العام المجموع  المدرسین  التوجیھ مستشاري  التربیة

رار
تك

  

 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %

07.14 04  نعـم
% 26 33.34

% 08 32.00
% 08 24.25

% 07 24.14% 51 37.23
% 104 29.05

% 

91.07 51  ال
% 43 55.13

% 17 68.00
% 17 51.52

% 18 62.07% 72 52.56
% 218 60.90

% 

01.79 01  أدري ال
% 09 11.54

% 00 00.00
% 08 24.25

% 04 13.80% 14 10.22
% 36 10.06

% 

15.65 56  العام المجموع
% 78 21.79

% 25 06.99
% 33 09.22

% 29 08.10% 137 38.27
% 358 100% 

  
 د*ت الدرجة التكرار
104 2 208 
218 1 218 
36 0 0 

 426 3 المجموع
  
  یبین  مدى  توافق مناھج و برامج التعلیم مع أھداف المجتمع) :13(رقمشكل لا

  
  
  

  
  
  
  

  اجابات افراد العینة حول مدى التوافق بین مناهج وبرامج التعلیم )13(یظهر الجدول رقم
  بالجزائر مع اهداف المجتمع،واظهرت النتائج ان اغلب المبحوثین یرون عدم وجود توافق 

 : لقد تم توزیع الدرجات بالشكل التالي 

 2احتمال نعم یحمل درجة  

 1احتمال ال یحمل درجة  

 0یحمل درجة  يال ادر احتمال  

 1.18=426/358=س 
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من مجموع المبحـوثین الـذین یـرون %)29.05(ن مجموع المبحوثین مقابلم%) 60.90(بنسبة
ـــــــــة وبـــــــــین ـبوجـــــــــ ـــــــــاهج والبـــــــــرامج التعلیمی ـــــــــل ـالمجتمـــــــــ أهـــــــــدافود توافـــــــــق بـــــــــین المن ع وتمث

  . حول الموضوع إجابةین لیست لدیهم افراد العینة الذ%)10.06(ةـنسب
نسـتنتج ان الغالبیـة مـن المبحـوثین یعتقـدون بعـدم التوافـق بـین منـاهج وبـرامج  ذلـك وبناءا على

وبالتـالي سـوف تـؤدي هـذه االصـالحات الـى عـدم رضـا  ،المجتمـع أهـداف عبالجزائر مالتعلیم 
ى المناهج والبـرامج التعلیمیـة عل إدخالهافراد المجتمع على هذه التعدیالت و التغیرات التي تم 

  .على االستاذ والتلمیذ وكذلك المقررلبیةس أثاراتخلف  یتوقع انظل العولمة و  في
  یبین  مدى  تلبیة االصالحات حاجة لألسرة الجزائریة) :14(جـدول رقم

  
  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
  العام المجموع  المدرسین  التوجیھ

رار
تك

  

 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %

07.14 04  نعـم
% 24 30.77

% 07 28.00
% 10 30.31

% 04 13.80
% 48 35.04

% 97 27.10
% 

91.07 51  ال
% 52 66.67

% 18 72.00
% 19 57.58

% 16 55.18
% 75 54.75

% 231 64.53
% 

01.79 01  أدري ال
% 02 02.57

% 00 00.00
% 04 12.13

% 09 31.04
% 14 10.22

% 30 08.38
% 

15.65 56  العام المجموع
% 78 21.79

% 25 06.99
% 33 09.22

% 29 08.10
% 137 38.27

% 358 100% 

  
 د*ت الدرجة التكرار
97 2 194 
231 1 231 
30 0 0 

 425 3 المجموع
  ئریةیبین  مدى  تلبیة االصالحات حاجة لألسرة الجزا) :14(رقمشكل 

  
  
  
  
  
  

 : لقد تم توزیع الدرجات بالشكل التالي 

 2درجة احتمال نعم یحمل  

 1احتمال ال یحمل درجة  

 0احتمال الادري یحمل درجة  

 1.18=425/358=س
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  من مجموع افراد %) 64.53(ان اغلب المبحوثین بنسبة )14(تشیر بیانات الجدول رقم  
فــــي جمیــــع المســــتویات  إحـــداثهاالعینـــة یعتقــــدون ان االصــــالحات و التعـــدیالت التــــي تــــم 

ة االولى فئة المفتشین ـالجزائریة وهذه النسبة تدعمها بالدرج األسرةتلبي حاجة  التعلیمیة ال
ثــم فئــة نــواب المــدیرین للدراســات ثــم فئــة المــدیرین ثــم فئــة مستشــاري  %) 91.07( بنســبة

بینمــا المبحــوثین )انظــر الجــدول اعــاله(التربیــة ثــم فئــة مستشــاري التوجیــه ثــم فئــة المدرســین
الـذین یعتقــدون ان االصــالحات والتعـدیالت التــي تــم احــداثها فـي جمیــع االطــوار التعلیمیــة 

ویمثــل المبحــوثین الــذین لیســت  %)27.10( نســبةفیمثلــون  ریــةتلبــي حاجــة االســرة الجزائ
من مجموع المبحوثین ونستنتج من كل ماسبق %) 08.38( ةـعن السؤال نسب لدیهم اجابة

 ان اغلــب افـــراد العینــة ال یـــرون فــي االصـــالحات الجدیــدة تلبیـــة لحاجــة االســـرة الجزائریـــة
ــدول النامیــة تتعــرض الــى فــي ا وهكــذا تصــبح االســرة الجزائریــة كغیرهــا مــن االســر زو غــل

ذا بدوره سوف یمس بقیمنا هاالفكار والمعلومات والصور والقیم الرأسمالیة احادیة القطب و 
وبالتــالي  االمــة تحــت رایــة الحداثــة والتقــدمویقضــي علــي اصــالة هــذه  االســالمیة و ثوابــت

ؤولة بالدرجـة سوف تجد االسرة الجزائریة نفسها وحیدة في مواجهة هذه التحدیات ألنها مسـ
 االولى على تربیة النشئ واعداده اعدادا جیدا اما لمواجهة العولمـة والتصـدي ألخطارهـا و

ـــة امـــا ـــي بوتقتهـــا فهـــل االســـرة الجزائری ـــذوبان ف بتكوینهاونســـیجها االجتمـــاعي  مســـایرتها وال
  ؟،او مسایرة متطلباتها على الوقوف في وجه العولمة  حقا او جاهزة قادرة والثقافي

  یبین  المقومات الدینیة و الثقافیة التي أھملتھا ھذه االصالحات) :15(ل رقمجـدو
  

  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
  العام المجموع  المدرسین  التوجیھ

 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار
  مياإلسالالدین  تعالیم اھمال

ن  ة  م ادة التربی الل م خ
  اإلسالمیة

36 30.00
% 52 36.37

% 07 20.00
% 15 40.54

% 12 29.27
% 43 34.40

% 165 32.94
% 

  مكانة اللغة العربیة  إضعاف
34.17 41 المنظومة التربویة في

% 42 29.37
% 09 25.72

% 08 21.63
% 08 19.52

% 42 33.60
% 150 29.94

% 
ال اري اھم ع الحض و  الواق

30.83 37 یخي للمجتمع الجزائريالتار
% 39 27.28

% 15 42.86
% 10 27.03

% 15 36.59
% 36 28.80

% 152 30.34
% 

من  مكانة االمازیغیة كجزء
05.00 06  الھویة الوطنیة

% 10 7.00
% 04 11.43

% 04 10.81
% 06 14.64

% 04 3.20
% 34 6.79

% 

23.96 120  المجموع العام
% 143 28.55

% 35 6.99
% 37 7.39

% 41 8.19
% 125 24.95

% 501 100% 

  
  
المبحوثین  إجاباتان المجموع العام اكبر من عدد افراد العینة وھذا راجع الى كون  إلیھا اإلشارةوالمالحظة التي یجب *

  .على احتمال واحد فقط  اإلجابةمكررة في جمیع او بعض االحتماالت و لیست 
  



  إجراءات الدراسة المیدانیة ...........................................................الفصل السادس 
 

 238

  افیة التي أھملتھا ھذه االصالحاتیبین  المقومات الدینیة و الثق ):15(شكل رقم 
   
  
  
  
  
  
  

هذه  أهملتهاالذي یبین لنا المقومات الدینیة والثقافیة التي )15(من خالل الجدول رقم
 اإلسالمیةمن خالل مادة التربیة  اإلسالمياهمال تعالیم الدین ((عبارات ، تحتلاالصالحات

ع الحضاري والتاریخي للمجتمع اهمال الواق((وتحتل عبارات%)32.94(بالدرجة االولى بنسبة
مكانة اللغة العربیة  إضعـاف(( وتأتى عبارات،%)30.34(الدرجة الثانیة بنسبة )) الجزائري 

الدرجة الرابعة فتمثلها  أما %)29.94(ةـي الدرجة الثالثة بنسبـف))في المنظومة التربویة
  %) 06.79(بنسبة )) مكانة االمازیغیة كجزء من الهویة الوطنیة((عبارات 

 أراءبدرجات متفاوتة حسب  أهملتونستنتج من كل ما سبق ان االصالحات التربویة قد 
للمقومات الدینیة والثقافیة التي تقوم علیها االمة ، لعل هذا هو اهداف العولمة المبحوثین 

  الثقافیة التي ترى ان الفكر هو المؤثر االول في سلوك االنسان وحیاته ، لعل اعظم سالح
االیام في معركة الثقافیة هي اللغة واذا كانت الحروب التقلیدیة خططا فإن للحرب  في هذه

الثقافةواللغویة و برامج واسترایجیات بعیدة المدى ، و اقرب خطط مما یشاهد ترویح منافع 
المدینة الحدیثة لكل  منتجاتها المعیشیة وبكل مبتكراتها التقنیة ومحصالتها التقنیة وابعد هذه 

مدى هو اذابة الثقافات كلها في تقافة االقوى مادیا والقضاء نهائیا على التراث الخطط 
   )1(.الثقافي والمكون الحضاري لألمة اإلسالمیة العربیة 

  
  
  

  :  النتائج المتحصل علیھا من التساؤل االول -2

                                                
  www.google . com . http.// www.alwatan .com. 17/03/2005/مساء بتاریخ  14:30على الساعة (1)
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مـــا مــــدى مراعـــاة المشــــرفین علـــى وضــــع االصـــالحات التربویــــة للواقـــع االجتمــــاعي والثقــــافي 
  .جتمع الجزائري؟للم

ـــم طـــرح ســـبعة أســـئلة علـــى المبحـــوثین ضـــمن هـــذا التســـاؤل ولقـــد استخلصـــنا مـــن إجابـــات  ت
  : المبحوثین النتائج التالیة

بوجــود توافــق بــین  نال یعتقــدو %54.75بینــت الدراســة ان اكثــرمن نصــف المبحــوثین بنســبة -
مقابـل نسـبة .ع الجزائـرياالصالحات التربویة التي تجرى بالجزائر والواقـع الـذي یعیشـه المجتمـ

مــن افــراد العینــة الــذین یعتقــدون بوجــود توافــق أمــا المبحــوثین الــذین لیســت لــدیهم % 39.95
ــم والمــتعلم  %5.31إجابــة عــن الســؤال فیمثلــون نســبة فقــط وهــذا ســوف یــؤثر ســلبا علــى المعل

  .والمناهج مستقبال
تربویـة التـي تتماشـى من المبحوثین یـرون ان االهـداف ال %28.20خلصت الدراسة الى ان -

مــن افــراد %24.32مــع الواقــع ان تكــون المنظومــة التربویــة معبــرة عــن األصــالة مقابــل نســبة 
العینـــة یعتقـــدون ان االهــــداف التربویـــة التــــي تتماشـــى مـــع الواقــــع یجـــب ان تراعــــي فـــي بنــــاء 

ن مـــن افـــراد العینـــة یـــرون ا %23.99مناهجهـــا وبرامجهـــا العقالنیـــة وعـــدم التلقائیـــة أمـــا نســـبة 
االهــداف التربویــة التــي تتماشــى مــع الواقــع تتمثـــل فــي مواكبــة المنــاهج قــیم التغییــر والحداثـــة 

مـن المبحـوثین الـذین یعتقـدون ان االهـداف التربویـة التـي تتماشـى مـع  %23.50وتمثل نسـبة 
  .في البرامج والمناهج التعلیمیة التي تتمتع بالكفاءة والجدیة والفعالیة تتمثلالواقع 

یعتقــــدون ان  %58.94لدراســــة المیدانیــــة ان اكثــــرمن نصــــف افــــراد العینــــة بنســــبةأظهــــرت ا-
في المجتمـع مقابـل  ةتقم بدورها الفعلي في خدمة وتطویر التربی مالمنظومة التربویة بالجزائر ل

مــن المبحــوثین یعتقــدون ان المنظومــة التربویــة بــالجزائر قامــت بــدورها الفعلــي  %34.08بةـنســ
مـن المبحــوثین فـال توجـد لـدیها إجابــة  %6.99ربیـة بــالمجتمع أمـا نسـبة فـي خدمـة وتطـویر الت

ؤال وهـذا یـدل علـى عـدم رضـا الفـاعلیین التربـویین عـن الـدور الرئیسـي الـذي تقـوم بـه ـعن الس
  .المنظومة التربویة بالمجتمع 

مــن المبحــوثین یعتقــدون ان المجــاالت  %30.37كشــفت الدراســة المیدانیــة علــى ان نســبة  -
قصرت من خاللها المنظومة التربویة في تحقیـق تطـور التربیـة داخـل المجتمـع الجزائـري التي 

مــن افــراد العینــة یــرون ان هــذه  %22.27تتمثــل فــي عــدم تحقیــق التنمیــة فــي المجتمــع مقابــل 
مــــن  %20.62المجــــاالت تتمثــــل فــــي عــــدم تزویــــد ســــوق العمــــل بإطــــارات مــــاهرة أمــــا نســــبة 
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االت تتمثـل فــي عــدم نشـر وتعمــیم التكـوین المهنــي والتمهــین المبحـوثین یعتقــدون ان هـذه المجــ
مـن افـراد العینـة یـرون ان هـذه المجـاالت تتمثـل فـي عـدم محـو األمیـة  %17.32مقابـل نسـبة 

  .من المبحوثین یعتقدون ان هذه المجاالت تتمثل في عدم تعمیم التعلیم %9.08أما نسبة 
یعتقدون بعدم توافق  %60.90ن بنسبة وتوصلت الدراسة الى ان اكثر من نصف المبحوثی -

ــیم مــع أهــداف المجتمــع الجزائــري مقابــل نســبة  مــن افــراد  %29.05بــین منــاهج وبــرامج التعل
ـــري أمـــا  ـــرامج التعلـــیم واهـــداف المجتمـــع الجزائ ـــاهج وب ـــین من ـــه یوجـــد توافـــق ب ـــرون ان ـــة ی العین

  .من المبحوثین فلیست لدیهم إجابة عن السؤال %10.06نسبة
ـــر مـــن نصـــف المبحـــوثین بنســـبة أظهـــرت الدر - ـــة ان اكث ـــدون ان  %64.53اســـة المیدانی یعتق

مـن افـراد العینـة یـرون ان  %27.10حاجة األسرة الجزائریة مقابل نسـبة  ياالصالحات ال تلب
مــن المبحــوثین فلیســت لـــدیهم  %8.38االصــالحات تلبــي حاجــة األســرة الجزائریــة أمـــا نســبة 

جرنا الـى الحـدیث عـن انتهـاج بـرامج ومنـاهج غریبـة عـن إجابة عن هذا السؤال وهذه النتیجة ت
والتخلي عن أصالتنا وعادتنا وقیمنا التي یتعلمها أبنائنا بدایة مـن األسـرة ثـم  يمجتمعنا الجزائر 

  .المدرسة ثم المجتمع 
من المبحوثین یعتقدون ان المقومات الدینیـة  %32.94وضحت الدراسة المیدانیة ان نسبة  -

أهملتهــــا هــــذه االصــــالحات تتمثــــل بالدرجــــة االولــــى فــــي اهمــــال تعــــالیم الــــدین والثقافیــــة التــــي 
من افراد العینة یرون ان أهم  %30.34اإلسالمي من خالل مادة التربیة اإلسالمیة أما نسبة 

هـــذه المقومـــات تتمثـــل فـــي اهمـــال الواقـــع الحضـــاري والتـــاریخي للمجتمـــع الجزائـــري أمـــا نســـبة 
ان هذه المقومات تتمثل فـي إضـعاف مكانـة اللغـة العربیـة  من المبحوثین فیعتقدون 29.94%

مـن المبحـوثین یعتقـدون ان المقومـات التـي أهملتهــا  %6.79فـي المنظومـة التربویـة أمـا نسـبة 
  . االصالحات تتمثل في مكانة االمازیغیة كجزء من الهویة الوطنیة

  
  
  
  
  :  بیانات التساؤل الثاني وتحلییل تفریغ -3
  

  سلبا على وضعیة التعلیم و المعلم المؤثرةبین االجراءات ی):16(جدول رقم
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المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
  العام المجموع  المدرسین  التوجیھ

 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار
مراعاة الوضعیة  عدم

 للفاعلیین االجتماعیة
 تربویینال

46 44.23% 30 19.48
% 12 37.50% 16 44.45

% 16 32.66
% 75 40.54% 195 35.20% 

و  البرامجالتوافق بین  عدم
بین  و التعلیمیةالمناھج 

 الواقع االجتماعي
30 28.85% 50 32.47

% 08 25.00% 09 25.00
% 16 32.66

% 72 38.92% 185 33.40% 

 المؤسساتوفرة  عدم
14.29 22 %57.70 06 كافيال بالقدر التعلیمیة

% 04 12.50% 01 2.78
% 02 4.09

% 16 8.65% 51 9.21% 

تجھیز ھذه المؤسسات  عدم
للمعاییر  وفقا تھیئتھاو 

 الدولیة  
16 15.38% 52 33.77

% 08 25.00% 10 27.78
% 15 30.62

% 22 11.90% 123 22.21% 

0.00 00 %0.00 00 أخـرى تـذكـر
% 00 0.00% 00 0.00

% 00 0.00
% 00 0.00% 00 0.00% 

27.79 154 %14.68 98  المجموع العام
% 32 05.77% 36 06.49

% 49 08.84
% 185 33.39% 554 100% 

  
المبحوثین  إجاباتان المجموع العام اكبر من عدد افراد العینة وھذا راجع الى كون  إلیھا اإلشارةوالمالحظة التي یجب *

  .على احتمال واحد فقط  اإلجابةست مكررة في جمیع او بعض االحتماالت و لی

  
  سلبا على وضعیة التعلیم و المعلم المؤثرةیبین االجراءات ): 16(رقم شكل

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

الـذي یبـین لنـا االجـراءات التـي لـم تتخـذها الدولـة إلصـالح )16(تبرز معطیات الجـدول رقـم -
ــم وظهــر  عــدم مراعــاة ((ت عبــاراتالتربیــة والتعلــیم وانعكســت ســلبا علــى وضــعیة التعلــیم والمعل

عـدم التوافـق ((ثـم تلیهـا عبـارات.فـي المرتبـة االولـى))الوضعیة االجتماعیة للفاعلیین التربـویین 
فــــي المرتبــــة %) 33.40(بنســــبة))بــــین البــــرامج والمنــــاهج التعلیمیــــة وبــــین الواقــــع االجتمــــاعي

المرتبـة ))اییر الدولیـةعدم تجهیز المؤسسات التعلیمیة وتهیئتها وفقا للمع((الثانیةوتحتل عبارات
عــدم وفــرة المؤسســات التعلیمیــة ((امــا المرتبــة الرابعــة فتمثــل عبــارات%)22.21(الثالثــة بنســبة
ونالحـظ مـن كـل ماسـبق ان اغلـب افـراد العینـة یتفقـون حـول %)09.21(بنسـبة))بالقدر الكافي

ى عــدم مراعــاة كــون ان االشــكالیات التــي یعــاني منهــا التعلــیم والمعلــم تعــود بالدرجــة االولــى الــ
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الوضــعیة االجتماعیــة للفــاعلیین التربــویین كــذلك عــدم التوافــق بــین البــرامج والمنــاهج التعلیمیــة 
ان اي اصــالح فــي العــالم ینطلــق مــن منطلقــات علمیــة یجــب ان یراعــي  والواقــع االجتمــاعي

مـد التعلـیم التـي تعتو ظروف المجتمع الذي یتواجد فیه ونفس القـول ینطبـق علـى مجـال التربیـة 
  .على الفرد والمنهج بدرجة اولى في االصالح التربوي 

یجب ان تنطلق من منطلق سلیم یقوم على محاولة ایجـاد توافـق بـین وضـعیة القـائمین علـى -
یـدعو الیـه الباحـث رابـح  تنفیذ االصالح وهذا ما العملیة التعلیمیة وبین الوسائل التي سیتم بها

ومن هنا یجب علینا االعتراف بان كل انواع االصـالح (تركي في كتابه اصول التربیة والتعلیم
ــام بهــا فــي شــتى مرافــق الــبالد الحیویــة و مــن بینهــا الجهــاز التعلیمــي برمتــه  التــي نحــاول القی
سوف تظل سطحیة و معرضـة لالنهیـار طالمـا هـي مفروضـة مـن اعلـى حتـى تسـعفها التربیـة 

ـــادال ـــا متب ـــذي یتجـــاوب معهـــا تجاوب ـــل الصـــالح ال ـــاعال ایجابیـــا لتكـــوین الجی  ویتفاعـــل معهـــا تف
وتنغــرس فــي فكــره ووجدانـــه وهكــذا فــان التربیـــة بوصــفها اســاس االصـــالح فــي المجتمــع هـــي 
ــة وان علیهــا اذن ان تعــد  ــبالد فــي اجیالهــا المقبل المســؤولة  عــن الصــورة التــي ستســود هــذه ال

لـــبالد وعملیـــة نفســـها لتوجیـــه هـــذه االجیـــال التوجیـــه الـــذي یخـــدم عملیـــة التنمیـــة الشـــاملة فـــي ا
  )1()العلمي والتكنولوجي لكل مرافقها التطویر

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
  .372-371ص ص ،مرجع سابق، اصول التربیة و التعلیم ،رابح تركي  -)1(
  

  .سوق العملو  صصاتیبین مدى التوافق بین الشعب والتخ ):17(جدول رقم

  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
  العام المجموع  المدرسین  التوجیھ

  رتكرا

 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %
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05.36 03  نعـم 
% 26 33.34

% 10 40.00
% 14 42.43

% 06 20.69
% 48 35.04

% 107 29.89
% 

89.29 50  ال 
% 46 58.98

% 15 60.00
% 16 48.49

% 20 68.97
% 73 53.29

% 220 61.46
% 

05.36 03  أدري ال 
% 06 07.70

% 00 00.00
% 03 09.09

% 03 10.35
% 16 11.68

% 31 08.66
% 

15.65 56  العام المجموع 
% 78 21.79

% 25 06.99
% 33 09.22

% 29 08.10
% 137 38.27

% 358 %100 

  
 د*ت الدرجة التكرار
107 2 214 
220 1 220 
31 0 0 

 434  3 المجموع
  
  

  .سوق العملو  ن مدى التوافق بین الشعب والتخصصاتیبی) :17(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الـى ان اكثـرمن نصـف المبحـوثین یعتقـدون بعـدم وجـود توافـق )17(معطیات الجدول رقـم تبرز
بین الشعب والتخصصات التي تدرس بالثانویات والجامعات واالختصاصـات المطلوبـة بسـوق 

ــــة المفتشــــین بنســــبة.العمــــل ــــدعمها فئ ــــ%)89.29(وهــــذه النســــبة ت م فئــــة مستشــــاري التوجیــــه ث
ثـــــــــم نســـــــــبة %)60.00(ثـــــــــم فئـــــــــة نـــــــــواب المـــــــــدیرین للدراســـــــــات بنســـــــــبة%)68.97(بنســـــــــبة

ویمثــل المبحــوثین الــذین یعتقــدون %)48.19(ثــم مستشــاري التربیــة بنســبة%)58.98(المــدیرین
  بتواجد توافق بین الشعب والتخصصات التي تدرس بالثانویات والجامعات واالختصاصات 

ــدیهم  أمــا%)29.89(بــة بســوق العمــل بنســبةالمطلو  ــذین لیســت ل ــةالمبحــوثین ال عــن هــذا  إجاب
مــن مجمــوع المبحــوثین ونخلــص مــن كــل مــا ســبق ان اغلــب %)08.66(الســؤال تمثــل نســبتهم

ـــدرس بالثانویـــات  ـــي ت ـــین الشـــعب والتخصصـــات الت ـــق ب ـــدون بعـــدم وجـــود تواف المبحـــوثین یعتق
فـــي  اإلنمائیـــة عمـــل واذا نظرنـــا الـــى مشـــاریعناوالجامعـــات واالختصاصـــات المفتوحـــة بســـوق ال

المالیــة حتــى ان عــدد المتخــرجین مــن  إمكانیاتنــانجــدها تتنــافى مـع  فإننــامجـال التربیــة والتعلــیم 

 : لقد تم توزیع الدرجات بالشكل التالي 

 2احتمال نعم یحمل درجة  

 1احتمال ال یحمل درجة  

 0احتمال الادري یحمل درجة  

 1.21=434/358=س 

المجموع العام تكرار 1
15%

2
31%3
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4
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الــى نــوع مــن  أدىمجــاالت العمــل ممــا  متســتو عــبهبكثیــر مــن ان  أعلــىالمعاهــد والجامعــات 
  .دالبطالة الخاصة التي ال تقتصر مساوئها على ضعف المردو 

اصـــبح یهـــدد األمـــر بـــل تتجلـــى عواقبهـــا الوخیمـــة علـــى المســـتوى االجتمـــاعي والثقـــافي وهـــذا -
الهدامة المنتشرة في المجتمع التي تقلل من قیمـة العلـم األفكار انتشار  أمامالمجتمع باالنهیار 

 رأيالــى الكســب الســریع حســب  يال یــؤدوخاصــة الشــهادات الجامعیــة والتكــوین العــالي الــذي 
  .الیوم وبتشجیعنا من ذوي العقول الضعیفة والمریضةشبابنا 

  
  التي أدت الى عدم التوافق األموریبین  أهم ) :18(جــدول رقم

  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
 المجموع  المدرسین  التوجیھ

  العام
 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار

6.21 09 التوظیف في غیر مجال االختصاص
% 32 16.58

% 04 12.91
% 07 17.50

% 06 15.39
% 56 25.23

% 114 17.02
% 

ؤ تثمار  س ي اس یط ف واردالتخط  الم
33.79 49 البشریة

% 41 21.25
% 06 19.36

% 08 20.00
% 19 23.08

% 23 10.36
% 136 20.30

% 
ؤ ذه س و ھ ھ نح روع التوجی و  الف

28.97 42 التخصصات
% 46 23.84

% 08 25.81
% 08 20.00

% 10 25.65
% 41 18.47

% 155 23.14
% 

دم ات  ع ط التخصص یةرب  المدرس
24.83 36 العمل بسوق

% 44 22.80
% 07 22.58

% 11 27.50
% 08 20.52

% 64 28.83
% 170 25.38

% 
رامج ا اھج  الب ة الو المن  التعلیمی

6.21 09 الواقع االجتماعي معتتماشى 
% 30 15.55

% 06 19.36
% 06 15.00

% 06 15.39
% 38 17.12

% 95 14.18
% 

21.65 145  المجموع العام
% 193 28.81

% 31 04.63
% 40 05.97

% 39 05.82
% 222 33.14

% 670 %100 

  
  
المبحوثین  إجاباتان المجموع العام اكبر من عدد افراد العینة وھذا راجع الى كون  إلیھا اإلشارةوالمالحظة التي یجب *

  .على احتمال واحد فقط  اإلجابةمكررة في جمیع او بعض االحتماالت و لیست 
  

  
  
  
  

  التي أدت الى عدم التوافق األموریبین  أهم ) :18(ل رقمشك
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ان            الـى عـدم التوافـق أدتالتي  األموران اهم ) 18(تشیر معطیات الجدول رقم  -

ثـم %)25.38(تمثل اكبـر نسـبة وهـي))ق العملعدم ربط التخصصات المدرسیة بسو ((عبارات
وتمثــــل %) 23.14(بنســــبة))ســــؤ التوجیــــه نحــــو هــــذه الفــــروع والتخصصــــات((تلیهــــا عبــــارات

ـــــــاراتع ـــــــي اســـــــتثمار المـــــــوارد البشـــــــریة((ب ـــــــم تلیهـــــــا %)20.30(نســـــــبة))ســـــــؤ التخطـــــــیط ف ث
تمثــــل  األخیــــري فــــو %)17.02(بنســــبة)) التوظیــــف فــــي غیــــر مجــــال االختصــــاص((عبــــارات
ـــ((عبـــارات  %)14.18(بنســـبة))رامج والمنـــاهج التعلیمیـــة ال تتماشـــى مـــع الواقـــع االجتمـــاعيالب

التي ادت الى عدم التوافق حسب افراد العینة تتمثل فـي  األمورنصل الى استخالص ان اهم 
ـــى وعـــي  ربـــط التخصصـــات المدرســـیة بســـوق العمـــل وهـــذا ان دل علـــى شـــیئ فانمـــا یـــدل عل

ـــذ ـــر ال ـــة التحـــول والتغیی ـــبالد وتخلیهـــا عـــن االســـلوب االشـــتراكي المبحـــوثین باهمی ي تشـــهده ال
واالنفتـــاح علـــى الســـوق الحـــر وعصـــرالعولمة الـــذي تتجلـــى ســـلبیاتها وبصـــماتها علـــى المنـــاهج 

بـــدءا مـــن مرحلـــة تخطیطهـــا و تصـــمیمها ونهایـــة بمرحلـــة تطبیقهـــا وتقویمهـــا والحقیقـــة ،التربویة
عصـرالعولمة بعضـها فـي صـورة  فـي واإلشـكالیاتیواجه المنهج التربوي عدیدا من المشـكالت 

  .مادیة وغالبیتها في صورة معنویة
وبالنســبة للمشـــكالت واالشــكالیات المعنویـــة فهــي تعكـــس قلــق النـــاس وخــوفهم مـــن ظـــروف  -

الحاضــر والمســتقبل علــى الســواء اذ افــرزت العولمــة عدیــدا مــن المظــاهر النفســیة و الظــواهر 
من خالل تحقیقها للتواصل بـین االفـراد فـي كـل  فالعولمة،االجتماعیة ،غیر المالوفة و السیئة 

مكان وزمان نقلت لنا مجموعـة مـن التصـرفات الشـاذة التـي بـدا یقلـدها االطفـال والشـباب دون 
فهم ووعي بـان تلـك التصـرفات ولیـدة مجتمعـات لهـا تقالیـدها واعرافهـا التـي تختلـف تمامـا عـن 

عت الثقافة الوافدة التي نقلتها لنا العولمة اعرافنا المتاصلة و لالسف استطا تقالیدنا الراسخة و
من شـتات متفرقـة فـي العالم،التـاثیرعلى سـلوكیات االطفـال والشـباب بطریقـة سـلبیة مـع مراعـاة 

الهــدف االساســي الـذي یســعى اســاطین العولمـة لتحقیقــه مــن اجــل  ان ذلـك التــاثیر الســلبي هـو
   )1(ى السواءتدمیر المقاصد والتوجهات النبیلة الطفالنا وشبابنا عل
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  .تكوین الفاعلیین التربویین قاعدة یبین) :19(جــدول رقم
  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
 المجموع  المدرسین  التوجیھ

  العام
 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار

باالطار المعرفي  االهتمام
 ريالنظ

16 18.83
% 13 19.41

% 09 28.13
% 11 30.56

% 03 09.68
% 12 13.19

% 64 18.72
% 

باالطار المعرفي  االهتمام
 المیداني

19 22.36
% 11 16.42

% 08 25.00
% 09 25.00

% 08 25.81
% 10 10.99

% 65 19.01
% 

ــین االطــار  خلــق توافــق ب
و  النظــــــــــريالمعرفـــــــــي  

 المعرفي المیداني االطار

50 58.83
% 43 64.18

% 16 46.88
% 16 44.45

% 20 64.52
% 69 75.83

% 213 62.28
% 

24.86 85  المجموع العام
% 67 19.59

% 32 09.36
% 36 10.53

% 31 09.07
% 91 26.61

% 342 %100 

  
  
والمالحظة التي یجب اإلشارة إلیھا ان المجموع العام اكبر من عدد افراد العینة وھذا راجع الى كون إجابات المبحوثین *
 .كررة في جمیع او بعض االحتماالت و لیست اإلجابة على احتمال واحد فقط م

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
  
  ).47ص( م2002،القاھرة،عالم الكتب، 1ط، منطلقات المنھج التربوي في مجتمع المعرفة،مجدي عزیز ابراھیم  - )1(

  .قاعدة تكوین الفاعلیین التربویین یبین) :19(ل رقمشك
  
  
  

  
  
  

1المجموع العام تكرار
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الــذي یبــین القاعــدة االساســیة التــي یجــب ان نعتمــد علیهــا فــي )19(ل بیانــات الجــدول رقــمتــد-

(( يـة هـــمــن المبحــوثین ان القاعــدة االساسیــ%)62.28(تكــوین الفــاعلین التربــویین تعتقــد نســبة
ــــق توافـــــــق بـــــــین االطـــــــارالمعرفي النظـــــــري واالطـــــــارالمعرفي المیـــــــداني  بةـثـــــــم تلیهـــــــا نســـــــ))خلـــ

ـــــة هــــيمــــن المبحــــوثین %)19.01( ــــذین یعتقــــدون ان القاعـــــدة االساسی االهتمــــام باالطــــار ((ال
ـــــل نســــبة )) المعرفـــــي المیــــداني ــــذین یعتقــــدون ان القاعــــدة %)18.72(وتمث مــــن المبحــــوثین ال

ومــن هنــا نســتخلص ان اكثــرمن نصــف ))االهتمــام باالطــار المعرفــي النظــري((االساســیة هــي
فــي تكــوین الفــاعلین  انعتمــد علیهــیجــب ان افــراد العینــة یعتقــدون ان القاعــدة االساســیة التــي 

خلــق توافــق بــین االطــار المعرفــي النظــري واالطــار المعرفــي ((التربــویین یجــب ان تعتمــد علــى
حیث انه في الغالب نجـد هنـاك انفصـال بـین االطـار المعرفـي النظـري الـذي یـدرس ))المیداني

اني الــذي یطبــق فــي المیــدان بالمعاهــد والجامعــات والمــدارس العلیــا وبــین االطــارالمعرفي المیــد
فقـط علـى میـدان التربیـة وانمـا یمـس ایضـا بـاقي المجـاالت  رال یقتصـي ارض الواقع وهذا فاو 

وتواجه التربیة تحدیات عدیدة في بحثها عن التطور ومواكبـة قطـار العولمـة مـن اجـل .االخرى
ــــویین مســــؤولین عــــن مهمــــتهم النبیلــــة أال وهــــي ــــى فــــاعلین ترب التربیــــة ((هــــذا فهــــي بحاجــــة ال

ومكـــونین تكوینـــا جیـــدا وقـــادرین علـــى مواجهـــة المتطلبـــات االجتماعیـــة واالقتصـــادیة ))والتعلـــیم
  .والثقافیة للمجتمع

  
  
  
  
  

  الفاعلین التربویین  إشراكیبین  مدى  ) :20(جدول رقم
  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
  العام وعالمجم  المدرسین  التوجیھ

رار
تك

  

 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %

14.29 08  نعـم 
% 25 32.06

% 07 28.00
% 09 27.28

% 05 17.25
% 20 14.60

% 74 20.67
% 

85.72 48  ال 
% 40 51.29

% 15 60.00
% 22 66.67

% 22 75.87
% 110 80.30

% 257 71.79
% 
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0.00 00  أدري ال 
% 13 16.67

% 03 12.00
% 02 06.06

% 02 06.90
% 07 05.11

% 27 7.55
% 

15.65 56  العام المجموع 
% 78 21.79

% 25 6.99
% 33 09.22

% 29 08.10
% 137 38.27

% 358 %100 

  
 د*ت الدرجة التكرار
74 2 148 
257 1 257 
27 0 0 

 405 3 المجموع
  

  الفاعلین التربویین إشراكیبین  مدى  ) : 20(ل رقمشك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
یعتقـدون انـه لـم %)71.79(یتضح من خالل الجدول اعاله ان اغلب المبحوثین بنسبة -

الفــاعلین التربـویین عنـد وضـع االصــالحات و تـدعم هـذه النسـبة فئــة  جمیـعیـتم اشـراك 
اري ـثـــم فئـــة مستشــــ%)80.30(ةـثـــم فئـــة المدرســـین بنسبـــ%)85.72(بةـبنســـ نالمفتشـــی

 بفئــة نـــواثـــم %)66.67(لتربیــة بنســبةثـــم فئــة مستشـــاري ا%) 75.87(ةـالتوجیــه بنسبــ
ویمثــل افــراد %)51.29(المــدیرین بنســبة ةأخیــرا فئــو  %)60(ةـالمــدیرین للدراســات بنسبــ

ع االصـالحات ـالعینة الذین یعتقدون بانه تم اشراك جمیع الفـاعلین التربـویین عنـد وضـ
ــدیهم اجابــة عــن%)20.67(ةـالتربویــة بنسبــ ــذین لیســت ل  مــن مجمــوع المبحــوثین امــا ال

ونستنتج ان اغلب افراد العینة .من مجموع افراد العینة%)07.55(السؤال فیمثلون نسبة
ــتم اشــراك جمیــع الفــاعلیین التربــویین عنــد وضــع االصــالحات التربویــة  ــم ی ــه ل یــرون ان

مركزیــة اتخــاذ القــرار رغــم ان مشــروع  شــیئ فانمــا یــدل علىاحادیــة و وهــذا ان دل علــى
ي ونابع من عمق المجتمـع الـذي یـرى فـي مشـروع االصالح التربوي هومطلب جماهیر 

اصــالح المدرســة الجزائریــة هــو اصــالح للمجتمــع الجزائــري بصــفة عامــة ان مســاهمة 
خطــوة مهمــة والیــة  الفــاعلیین التربــویین فــي وضــع اقتراحــات االصــالح التربــوي تعتبــر

 : لقد تم توزیع الدرجات بالشكل التالي 

 2احتمال نعم یحمل درجة  

 1احتمال ال یحمل درجة  

 0یحمل درجة احتمال الادري  

 1.13=405/358=س 

74
20.67%

257
71.79%

27
7.55%

358
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1234

المجموع العام %
المجموع العام تكرار
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علمیـــة فــــي فهــــم االســــباب الحقیقیــــة وراء تراجــــع المســــتوى الدراســــي العــــام فــــي جمیــــع 
اعــداد المتمدرســین و المدرســین و نقــص  مقارنــة بفتــرة الســبعینات رغــم قلــة المســتویات

عـدد المتمدرسـین ودیمقراطیـة  الوسائل التعلیمیـة مقارنـة بهـذه الفتـرة التـي تتمیـز بارتفـاع
ـــاء المجتمـــع ـــیم لجمیـــع ابن ـــي اصـــبح رجـــال التربیـــة  ،وجـــزأرة التعل و مـــن المواضـــیع الت

اء عالقــات وثیقــة بــین المدرســة و المحــیط خاصــة فــي یهتمــون بهــا كثیــرا موضــوع انشــ
التي تعتبر التربیة حركة جماهیریة وتوجب علـى كـل فـرد مـتعلم ان یعلـم غیـره  األقطار

ممن لم تتح له هذه الفرصة هذه االهتمامـات ملحوضـة ایضـا فـي البلـدان التـي تحـاول 
ووضـعها تحـت ان تحرر التربیة مـن سـلطة الدولـة عـن طریـق جعلهـا نشـاطا اجتماعیـا 

مسـؤولیة المعنیــین بـاالمر مباشــرة كمـا هــو الشــان فـي یوغســالفیا حیـث تســیر المــدارس 
 من طرف مجالس تضم ممثلین عن المعلمین والمتعلمین واالباء والمجموعـات المحلیـة

ومهما اختلفت تجارب االمم فـي هـذا المیـدان فالبـدا مـن التمییـز بـین الجوانـب .... الخ
ناتجــة الــى حــد بعیــد عــن الوضــع السیاســي الســائد فیهــا وعــن وهــي  ةأمــالخاصــة بكــل 

الفكر المذهبي الخاص بها وبین الجوانب االخرى التي لیسـت لهـا عالقـة مباشـرة بتلـك 
  )1(العوامل بحیث یمكن تطبیقها على نطاق واسع

ان اشــراك مختلــف الفــاعلین االجتمــاعیین فــي اتخــاذ القــرار یشــكل فعــال احــد االهــداف  -
  .الرئیسیة

  
ـــ ــ ــــ   ـــ
  .63-62ص ص ،،الیونسكو،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،تعلم لتكونحنفي بن عیسى :ایدجارفور،ترجمة -)1(

  
نستخلص من كل ماسبق أن هناك اختالف في وجهات النظر حول مشاركة الفاعلین 

ن من المبحوثین یعتقدو )20،67%(التربویین في العملیة اإلصالحیة،ونالحظ أن هناك نسبة 
إن إختالف آراء المبحوثین یكمن أن هناك مشاركة مجدیة وفعالة في عملیة االصالح،وهنا ف

في تقیمهم لهذه المشاركة،أوباألحرى مدى فعالیة وجدوى عملیة المشاركة منذ البدایة وحتى 
   .صالح على أرض الواقعإلالشروع في تطبیق عملیة ا

  ة كافیة للفاعلیین التربویین یبین  مدى  توفیر دورات تكوینی) :21(جدول رقم
  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
  العام المجموع  المدرسین  التوجیھ
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رار
تك

  

 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %

10.72 06  نعـم
% 33 12.31

% 06 24.00
% 04 12.13

% 06 20.69
% 44 32.12

% 99 27.66
% 

85.72 48  ال
% 39 50.00

% 16 64.00
% 25 75.76

% 23 79.31
% 82 59.86

% 233 65.09
% 

03.58 02  أدري ال
% 06 07.70

% 03 12.00
% 04 12.13

% 00 00.00
% 11 08.03

% 26 07.27
% 

15.65 56  العام المجموع
% 78 21.79

% 25 06.99
% 33 09.22

% 29 08.10
% 137 38.27

% 358 %100 

  
 د*ت الدرجة التكرار
99 2 198 

233 1 233 
26 0 0 

 431 3 المجموع
  

  یبین  مدى  توفیر دورات تكوینیة كافیة للفاعلیین التربویین ) :21(ل رقمشك
  
  
  
  
  
  
  
ان اكثـــر مـــن نصـــف افـــراد العینـــة یعتقـــدون بعـــدم تـــوفیر )21(وتشـــیر معطیـــات الجـــدول رقـــم-

 ةـي تطبیـــــق االصـــــالحات بنسبــــــالشـــــروع فـــــ ن قبـــــلـین التربوییــــــدورات تكوینیـــــة كافیـــــة للفاعلـــــ
 ةـمــن مجمــوع المبحــوثین وتــدعم هــذه النســبة بالدرجــة االولــى فئــة المفتشــین بنسبــ%)65.09(
 ةـاري التربیــــة بنسبـــــثـــم فئــــة مستشـــ%)79.31(ثـــم فئــــة مستشـــاري التوجیــــه بنســــبة%)85.72(
ـــــ%)75.76( ـــــواب المدیری ـــــة ن ـــــم فئ ـــــ%)64(ات بنســـــبةـن للدراســــــث ـــــم فئ ـــــ ینـة المدرســــــث  ةـبنسب
ــة الــذین %) 27.66(وتمثــل نســبة %)50(واخیــرا فئــة المــدیرین بنســبة%) 59.86( افــراد العین

ي تطبیـق االصـالحات ـین قبل الشروع فـالتربوی للفاعلیینیة ـدورات تكوینیة كاف یعتقدون بتوفیر
ال عـن الســؤ  إجابــةالمبحـوثین الـذین لیســت لـدیهم  أمــاوهـي نسـبة قلیلــة مقارنـة بالنســبة السـابقة 

 : لقد تم توزیع الدرجات بالشكل التالي 

 2احتمال نعم یحمل درجة  

 1احتمال ال یحمل درجة  

 0احتمال الادري یحمل درجة  

 1.20=431/358=س 

المجموع العام تـكرار
1
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ومن هنا فان اغلـب المبحـوثین یـرون انـه لـم یـتم تـوفیر دورات تكوینیـة %)07.27(فتمثل نسبة
ان التكوین مـن اهـم المنطلقـات التـي یجـب ان یعتمـد .لتدعیم الفاعلیین التربویین يبالقدر الكاف

للقـائمین علـى العملیـة التربویـة مـن شـأنه  دالتحضـیر الجیـعلیها كل اصـالح تربـوي جدیـد ألن 
الصــحیحة التــي  األرضــیةیســهل عملیــة االتصــال والتواصــل بــین المعلــم و المــتعلم و یــوفر ان 

ــا مــن نجــاح وتیســیر عملیــة االصــالح التربــوي وتكییفهــا حســب تفــاوت القــدرات الفردیــة  تمكنن
ـــیم التالمیـــذ حســـب  هومـــا یســـتوجبویجـــب اعـــداد المعلمـــین بشـــكل یجعلهـــم یتكیفـــون  تلقـــین تعل

الـــب الجـــاهزة والتجـــارب الســـابقة التـــي تـــم تجریبهـــا فـــي دول ســـابقة االصـــالح الجدیـــد ألن القو 
المجتمـع مـن  هومـا یتوقعـالتتناسب في اغلب االحیان مع واقعنا العلمـي والثقـافي واالجتمـاعي 

  .اصالح المدرسة
ومــن هنــا فــإن أغلــب المبحــوثین یعتقــدون بعــدم كفایــة الــدورات التكوینیــة إلنهــا التلبــي حــاجتهم 

  .یة والتمنحهم التدعیم الحقیقيالعلمیة والثقاف
  
  
  
  
  
  
  

  .حاجة الفاعلین التربویین مع  االیام التكوینیة تناسب مدى یبین) :22(جدول رقم
  

  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
 المجموع  المدرسین  التوجیھ

  العام
 %  تكرار %  كرارت %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار
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 إلنطالق المناسب التوقیت مراعاة
 االصالحات

07 4.38
% 28 22.58

% 09 17.31
% 13 14.13

% 19 17.93
% 18 12.86

% 94 13.95
% 

 یلبــي والتكـوین مناسـب  موضـوع
 للمتكونینالحاجة العلمیة 

43 26.88
% 32 25.81

% 11 21.16
% 15 16.31

% 15 14.15
% 19 13.58

% 135 20.03
% 

الفكـري  والتكـوین العلمـي  ةمراعا
 التربویینللفاعلیین 

42 26.25
% 23 18.55

% 08 15.39
% 13 14.13

% 21 19.82
% 18 12.86

% 125 18.55
% 

ــــات ــــةو الوســــائل  اإلمكانی  المادی
 المتاحة للتكوین

22 13.75
% 16 12.91

% 09 17.31
% 22 23.92

% 18 16.99
% 29 20.72

% 116 17.21
% 

للمعلم  وینالتك وقت اجراء مالئمة
 المتعلمو 

10 6.25
% 11 8.87

% 07 13.47
% 19 20.66

% 15 14.15
% 29 20.72

% 91 13.51
% 

22.50 36 عدد الدورات التكوینیة كافیة
% 14 11.29

% 10 15.39
% 10 10.87

% 18 16.99
% 27 19.29

% 113 16.77
% 

23.74 160  المجموع العام
% 124 18.40

% 92 7.72
% 92 13.65

% 106 15.73
% 140 20.78

% 674 %100 

  
  
والمالحظة التي یجب اإلشارة إلیھا ان المجموع العام اكبر من عدد افراد العینة وھذا راجع الى كون إجابات المبحوثین *

 .مكررة في جمیع او بعض االحتماالت و لیست اإلجابة على احتمال واحد فقط 
  

  .ة الفاعلین التربویینحاج مع  تناسب االیام التكوینیة مدى یبین) :22(ل رقمشك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــم موضـــوع ((مـــن المبحـــوثین تـــدعم عبـــارات%)20.03(ان نســـبة)22(نالحـــظ مـــن الجـــدول رق
مــن المبحــوثین تؤیــد %)18.55(امــا نســبة))العلمیــة للمتكــونین التكــوین مناســب ویلبــي الحاجــة

مــن %) 17.21(وتمثــل نســبة))مراعــاة التكــوین العلمــي والفكــري للفــاعلیین التربــویین((عبــارات
من المبحوثین یؤیدون %)13.95(اما نسبة))عدد الدورات التكوینیة كافیة((المبحوثین عبارات 

مـن المبحـوثین %)13.51(امـا نسـبة))مراعاة التوقیت المناسب إلنطالق االصالحات((عبارات
ان  قماســبونخلــص مــن كــل ))مالئمــة وقــت اجــراء التكــوین للمعلــم والمــتعلم((یــدعمون عبــارات

 ةبطریقـــة علمیـــالتكوینیـــة  األیـــامتنظـــیم  إمكانیـــةافـــراد العینـــة حـــول  إجابـــاتارب بـــین هنـــاك تقـــ
تناســب حاجـــة الفـــاعلین التربـــویین اي ان هنـــاك تقــارب بـــین جمیـــع االحتمـــاالت الســـابقة لـــدى 

9413512511691113

674

13.95%20.03%18.55%17.21%13.51%16.77% 0

200

400

600

800

123456789101112
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متماشــــیا مــــع  ءاكثــــر ثــــرااجابــــات المبحــــوثین یســــتدعي هــــذا الموقــــف اعــــداد برنــــامج تعلیمــــي 
متكونین وحاجاتهم على اخـتالف تخصصـاتهم وتكـوینهم القاعـدي امكانیات وقدرات ومواهب ال

وتمكیــنهم مــن البیــداغوجیا وعلــم الــنفس لتلقــین البــرامج ذات المســتوى العــالي اعــدادا جیــدا واال 
انحصــــرت رســـــالة المجتمـــــع للتالمیــــذ فـــــي الوصـــــول الــــى المعیـــــار ولـــــیس الــــى الجـــــودة فـــــي 

تتماشى مع التحـوالت والتحـدیات  علمیة سعلى أسیجب ان ینطلق التكوین ویبني )1(دراساتهم
التــي تشــهدها الــدول النامیــة ومنهــا الجزائــر وان یســتهدف التكــوین ایجــاد حلــول فــي خلــق روح 
التفاعـل بـین المعلــم والمـتعلم وایجـاد بــرامج ومنـاهج علمیــة تتماشـى مـع التطــورات التـي تحــدث 

علیم مكافحة العنف والـدعوة الـى على المستوى المحلي والعالمي كالمشاركة الدیمقراطیة في الت
  .السلم والسالم العالمي وتعایش الثقافات على اختالف خصوصیاتها

ان تدریب المعلمین وتكوینهم یعد اهم خطوة یجب ان ینطلق منها اي اصالح تربـوي و یجـب 
ــــافي  ــــع الثق ــــاهج مــــع الواق ــــرامج والمن ــــویین تغییــــر الب ــــاعلیین الترب ــــامج تكــــوین الف ان یمــــس برن

  .ماعي للمجتمع الجزائريواالجت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــ ــــ ــــ   ــــ
دار النشر مارینور ، )01(العدد رقم مجلة شھریة ،  التربیة و التكوین و سیسیولوجیة القراءة ،انعام المفتي- )1( 

  . 281ص،1997جانفي01
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  . یبین أھم منطلقات تكوین الفاعلین التربویین) :23(جــدول رقم
  

  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
 المجموع  المدرسین  التوجیھ

  العام
 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار

19.36 18 االساتذة واداء المعلمین  تحسین
% 10 14.51

% 10 13.16
% 19 17.12

% 16 14.96
% 16 9.09

% 98 14.13
% 

 و مــــــــيالمســــــــتوى التعلی رفــــــــع
 المعرفي للمتكونین

16 17.21
% 32 24.43

% 12 15.79
% 14 12.62

% 20 18.70
% 42 23.87

% 136 19.60
% 

التقنــي  و االتجــاه العلمــي مراعــاة
 للمتكونین

09 9.68
% 25 19.09

% 15 19.74
% 21 18.92

% 22 20.56
% 28 15.91

% 120 17.30
% 

فئـــــات  لكـــــلالتعلـــــیم  دیمقراطیــــة
 المجتمع

10 10.76
% 21 16.03

% 16 21.06
% 20 18.02

% 18 16.83
% 36 20.46

% 121 17.44
% 

 المتكــــونین مــــن المــــواد تمكــــین
 االساسیة واللغات

15 16.13
% 16 12.22

% 09 11.85
% 18 16.22

% 17 15.89
% 16 9.09

% 91 13.12
% 

ــــــیم  تحســــــین ــــــة التعل ــــــيمكان  ف
 المجتمع

25 26.89
% 18 13.74

% 14 18.43
% 19 17.12

% 14 13.09
% 38 21.59

% 128 18.45
% 

13.40 93  المجموع العام
% 131 18.88

% 76 10.96
% 111 16.00

% 107 15.42
% 176 25.36

% 694 %100 

  
  
والمالحظة التي یجب اإلشارة إلیھا ان المجموع العام اكبر من عدد افراد العینة وھذا راجع الى كون إجابات المبحوثین *

 .ت اإلجابة على احتمال واحد فقط مكررة في جمیع او بعض االحتماالت و لیس
  

  . یبین أھم منطلقات تكوین الفاعلین التربویین) :23(ل رقمشك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المجموع العام تكرار
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الــذي یبــین اهــم منطلقــات تكــوین الفــاعلیین التربــویین فــي )23(مــن خــالل الجــدول رقــم یظهــر-
ون ان اهـم دـمـن المبحـوثین یعتقـ%)19.60(ظل االصالحات التربویـة الجدیـدة حیـث ان نسـبة

ـــــ ـــــات تت ــــــالمنطلق ـــــ))للمتكـــــونین رفيـرفـــــع المســـــتوى التعلیمـــــي والمعـــــ((يـمثل ف ـــــم تلی  بةـها نســــــث
تحسـین مكانـة التعلـیم ((تتمثـل فـي المنطلقـاتمن المبحـوثین الـذین یـرون ان اهـم  %)18.45(

من المبحوثین الـذین یعتقـدون ان اهـم المنطلقـات %) 17.44(بعدها تاتي نسبة)) في المجتمع
من افراد العینة المنطلقات %)17.30(وتمثل نسبة))لكل فئات المجتمع میمقراطیة التعلید((هي

مـــــن %)14.13( بةـها نســــــثـــــم تلیـــــ))ي والتقنـــــي للمتكـــــونینـبمراعـــــاة االتجـــــاه العلمـــــ((ةـالخاصـــــ
وفـي ))ین و االسـاتذةـتحسـین اداء المعلمـ((المبحوثین الذین یعتقدون اهـم المنطلقـات تتمثـل فـي

 رون ان اهـــم المنطلقـــات تتمثـــل فـــيـن یــــة الذیـــراد العینــــمـــن افـــ%)13.12(ســـبةاالخیــر تـــاتي ن
أن المنطلقـات التـي یجــب ان  ونصـل الـى ))ةـن المتكـونین مـن المـواد واللغـات االساسیـــتمكیـ((

  :تتمثل افراد العینة علیها التكوین في ظل االصالحات الجدیدة حسب یرتكز
سـتوى التعلیمـي والمعرفـي للمتكـونین ألن ادخـال تعـدیل اوال في االعتنـاء بالدرجـة االولـى بالم-

ـــ ـــر عل ـــد دون مراعـــاة المســـتوى  ىوتغیی ـــي ظـــل االصـــالح الجدی ـــة ف ـــرامج التعلیمی ـــاهج والب المن
المعرفـي للقـائمین علــى العملیـة التربویـة مثــل مـا یحــدث االن فـي مدارسـنا وثانویتنــا یـؤدي الــى 

راءات بعیـدة تمامــا علـى النظـام التعلــیم ضـیاع المـدرس امـام برنــامج جدیـد یتطلـب اهــداف واجـ
 نحائر موهو  ذأو التلمیتلقین هذه المادة للمتعلم  ىمجبر علالقدیم بالمقابل نجد هذا المدرس 

وبالتــالي فــان انجــاح اي اصــالح تربــوي جدیــد یتوقــف بالدرجــة االولــى .یبــدا اوایــن یتوقــف أیــن
 دهـو اشـاعـداد المعلـم اعـدادا جیـدا  على اعداد المعلم اعـدادا علمـا ومهنیـا ومـن المعـروف ان

صعوبة وابعد مناال مـن قضـیة تـوفیر المـال الـالزم لهـذا االعـداد والتـدریب فكلمـا تعمـق الواحـد 
ــیم عنــدنا كلمــا ازداد اقتناعــا بــان المعلــم  ــا فــي دراســة مشــكالت التعل الزاویــة فــي  رهــو حجــمن

ین المعلـــم مهنیـــا فـــي النهـــوض بـــه ولهـــذا یمكـــن تلخـــیص االهـــداف مـــن وراء العمـــل علـــى تكـــو 
  :االمورالثالثة التالیة

تمكــین المعلــم مــن فهــم حقیقــة العملیــة التربویــة فــي الــوطن واهــدافها ونظــم التعلــیم ومشــاكله -1
بصفة عامة و طرق التدریس و القـدرة علـى اسـتخدام وسـائل االیضـاح اسـتخداما جیـدا بصـفة 

  .خاصة
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  النمــو الجســمي،(ومراحــل نمــوه المختلفــةتمكــین المعلــم مــن فهــم الطفــل الــذي یقــوم بتعلیمــه -2
  ).الخ...العقلي،الوجداني،االجتماعي،النفسي

و لعـل مــن اعظـم مظـاهر التقـدم فــي ،تمكـین المعلـم مـن فهـم المجتمــع ومشـاكله واحتیاجاتـه-3
منــاهج التعلــیم  بإصــالحاالجتماعیــة  أنظمتهــاوقتنــا الحاضــر هــو اهتمــام الــدول علــى اخــتالف 

لمین ونجاح اصالح التعلیم یتوقف على المعلم فالمعلم هو الحـافظ لتـراث وعنایتها باعداد المع
 جدیدة الالحضارة والثقافة ینقله من جیل الى جیل وهو الرائد الذي یهب المجتمع قوى روحیة 

  .)1(یهبها له الساسة والمخترعون
  .شروط التكوین في ظل االصالحات التربویة الجدیدة یبین ):24(جــدول رقم

  
المدیرین  نواب  المدیرین  مفتشینال 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
 المجموع  المدرسین  التوجیھ

  العام
 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار

 التربیـةالجانب المهني او  إعطاء
الطبیعیــة ضــمن  مكانتهــا العلمیــة
 التكوین

26 24.30
% 26 16.36

% 15 19.23
% 21 23.08

% 19 19.00
% 33 20.63

% 140 20.15
% 

و ترقیـــة البحـــث العلمـــي  ضــرورة
للتكـــــــوین و  المرافــــــق التربــــــوي
 المكمل له

24 22.43
% 32 20.13

% 16 20.52
% 19 20.88

% 21 21.00
% 41 25.63

% 153 22.02
% 

 أشــكالاعــادة النظــر فــي  ضــرورة
 المخطط اإلداري التسییر

14 13.09
% 28 17.61

% 16 20.52
% 14 15.39

% 20 20.00
% 28 17.50

% 120 17.27
% 

 التعــاون الخبیــر فــي ظــل التــاطیر
 فریق المكونین ضمن

16 14.96
% 35 22.02

% 15 19.23
% 17 18.69

% 18 18.00
% 26 16.25

% 127 18.28
% 

ــــرامج ــــة الب ــــدة المنطلق  مــــن الجی
 العلمیة الدراسة

27 25.24
% 38 23.90

% 16 20.52
% 20 21.98

% 22 22.00
% 32 20.00

% 155 22.31
% 

15.40 107  المجموع العام
% 159 22.88

% 78 11.23
% 91 13.10

% 100 14.39
% 160 23.03

% 695 %100 

  
  
والمالحظة التي یجب اإلشارة إلیھا ان المجموع العام اكبر من عدد افراد العینة وھذا راجع الى كون إجابات المبحوثین *

 .اإلجابة على احتمال واحد فقط مكررة في جمیع او بعض االحتماالت و لیست 
  
  
  
  

ــ ـــ ــــ   ــــ
  .421- 420ص ص ،مرجع سابق،رابح تركي -)1(
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  .شروط التكوین في ظل االصالحات التربویة الجدیدة یبین ):24(ل رقمشك

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الــذي یبــین ان اهـم الشــروط االساســیة فــي انجــاح التكــوین فــي )24(تـدل معطیــات الجــدول رقــم
ــــدة ان نســــبةظــــل االصــــالحات ا ــــة الجدی ــــدون ان اهــــم %)22.31(لتربوی مــــن المبحــــوثین یعتق
 %)22.02(ثـم تلیهــا نســبة))البـرامج الجیــدة المنطلقــة مـن الدراســة العلمیــة((الشـروط تتمثــل فــي

ضـرورة ترقیـة البحـث العلمـي والتربـوي ((من افراد العینة الذین یرون ان اهم هـذه الشـروط هـي
مـن المبحـوثین الـذین یعتقـدون ان %)20.15(عدها تاتي نسـبةب))له   المرافق للتكوین والمكمل

الجانـب المهنـي اوالتربیـة العلمیـة مكانتهـا الطبیعیـة ضـمن  اعطاء((اهم هذه الشروط تتمثل في
ـــرون ان اهـــم الشـــروط االساســـیة %)18.28(وتمثـــل نســـبة))التكـــوین مـــن افـــراد العینـــة الـــذین ی

ــــــق ال((هــــــي ــــــد فــــــي ظــــــل التعــــــاون ضــــــمن فری ــــــاطیر الجی ــــــاتي ))مكــــــونینالت ــــــر ت وفــــــي االخی
 ةضرورة إعاد(( من المبحوثین الذین یعتقدون ان اهم هذه الشروط تتمثل في%)17.27(نسبة

ونصــل مــن كــل مــا ســبق ان اهــم الشــروط التــي ))النظــر فــي اشــكال التســییر االداري المخطــط
البرامج یجـب ان نعتمـد علیهـا فـي انجـاح االصــالح التربـوي حسـب افـراد العینـة اوال االهتمـام بــ
بتطـویر والمناهج التعلیمیة واعـدادها اعـدادا علمیـا یتماشـى ومتطلبـات العصـر وثانیـا االهتمـام 

تدعیم روح االبتكار  العلمي الجاد وذلك بتشجیع المبادرات الشخصیة وتفعیل المشاركة ثالبح
أو وي الوسـط التربـ يسواء فـواالختراع خاصة لدى الفئة الشبابیة ومن هنا فان البحث العلمي 

والساســة  نالمســؤولیبحاجــة فعالــة الــى الــدعم والتشــجیع المــادي والمعنــوي مــن طــرف  هخارجــ
وثالثــا االهتمــام بالجانــب المهنـــي والتربیــة العلمیــة اثنــاء التكـــوین وبعــد ممارســة المهنــة ورابعـــا 

لم االهتمام بالمكونین من خالل تشجیعهم على اعداد تقنیات تربویة مناسبة لتعزیز فعالیـة الـتع
االداري الذي یعتمد على  طالتسییر والتخطی أشكالفي برامج التعلیم وخامسا اعادة النظر في 

المجموع العام تكرار
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االدارة المدرســـیة القائمـــة عــن طریـــق المشـــاركة  رالقـــرار وتطــویالمركزیــة االحادیـــة فــي اتخـــاذ 
الفــاعلیین التربــویین ومــن هنــا فــان االصــالح التربــوي الســلیم یجــب ان یــؤدي  عالجماعیــة لجمیــ

تحقیــق االهــداف االساســیة التــي یقــوم علیهــا النظــام التعلیمــي لــذا البــد مــن اعــادة النظــر  الــى
جذریا في المكونات االساسیة الثالثة للنظام التعلیمـي وهـي المعلـم والمنـاهج واالدارة المدرسـیة 

  .اضافة لكل هذا یجب اعادة النظر في المكانة المهنیة واالجتماعیة واالقتصادیة للمعلم  و
ك للدور الفعال الذي یلعبه هذا االخیر في الوصول الى االهداف المرسومة للنظام وذل

حاملي شعلة جیل الغد و  إعدادو بصفة خاصة فهو المسؤول عن .التعلیمي بصفة عامة 
  .المستقبل في ظل تحدیات القرن الحادي و العشرون و في عصر العولمة

  .المستوى الثقافي القاعدي للفاعلین التربویین في المؤثرةیبین أهم النقائص ) :25(جــدول رقم
  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
 المجموع  المدرسین  التوجیھ

  العام
 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار

24.75 24 في مادة التخصص العجز
% 38 35.52

% 09 25.72
% 12 24.00

% 12 23.53
% 49 35.00

% 144 30.00
% 

32.99 32 في الثقافة العامة العجز
% 26 24.30

% 10 28.58
% 13 26.00

% 16 31.38
% 39 27.86

% 136 28.34
% 

المسجل في  العجز
42.27 41 علم النفس و البیداغوجیة

% 43 40.19
% 16 45.72

% 25 50.00
% 23 45.10

% 52 37.15
% 200 41.67

% 

20.21 97  العامالمجموع 
% 107 22.30

% 35 7.30
% 50 10.40

% 51 10.63
% 140 29.17

% 480 %100 

  
والمالحظة التي یجب اإلشارة إلیھا ان المجموع العام اكبر من عدد افراد العینة وھذا راجع الى كون إجابات المبحوثین *

 .مكررة في جمیع او بعض االحتماالت و لیست اإلجابة على احتمال واحد فقط 
  

  .المستوى الثقافي القاعدي للفاعلین التربویین في المؤثرةیبین أهم النقائص ) :25(ل رقمشك

  

  

  

  

  

  
الذي یمثل اهم النقائص االساسیة التي تؤثر في تثبیت )25(یتبین من خالل الجدول رقم

 %)41.67(المستوى الثقافي القاعدي للفاعلیین التربویین ان تقریبا نصف المبحوثین بنسبة

144136200

480
30.00%28.34%

41.67%

0
100
200
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12345

المجموع العام %
المجموع العام تكرار
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العجز المسجل في البیداغوجیا وعلم ((عتقدون ان اهم هذه النقائص االساسیة تتمثل فيی
من افراد العینة الذین یرون ان اهم هذه النقائص تتمثل في %)30(ثم تلیها نسبة)) النفس

من المبحوثین الذین ان اهم هذه %)28.34(ثم تاتي نسبة)) العجز في مادة التخصص((
 نالمبحوثیونخلص من كل ماسبق ان اغلب )) ز في الثقافة العامةالعج((النقائص تتمثل في

یعتقدون ان اهم النقائص االساسیة التي تؤثر بصفة مباشرة في تثبیت المستوى الثقافي 
القاعدي للفاعلیین التربویین یتمثل اساسا في العجز المسجل في البیداغوجیا وعلم النفس 

العینة بمكانة التكوین الشخصي في مجال  وهذا ان دل على شیئ فیدل على وعي افراد
البیداغوجیا وعلم النفس نتیجة للحاجة الملحة الى خلق تفاعل ایجابي بین المعلم و المتعلم 

  .نتیجة سلبیة وعراقیل االتصال في تبلیغ الرسالة التعلیمیة 
ته عدم تكون نتیج) المعلم والمتعلم(في الغالب الى خلق نفور بین الطرفین  يما یؤدوهذا  

  .رضا المدرسین عن عملهم وسؤ تقبل التالمیذ وانخفاض المردود التربوي
  .راك الفاعلیین التربویین یبین تاثیر عدم اش) :26(جــدول رقم

  
  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
 المجموع  المدرسین  التوجیھ

  العام
 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار

 فيروح التعاون الجماعي  اھمال
22.73 15 التربوي القرار اتخاذ

% 25 25.17
% 07 13.21

% 17 17.18
% 15 16.13

% 46 21.70
% 137 20.45

% 
 واالختالفاتالصراعات  زیادة
16.67 11 االصالحقضایا  حول

% 25 17.01
% 10 18.87

% 21 21.22
% 16 17.21

% 42 19.82
% 125 18.66

% 
الكفایة و الفعالیة  اضعاف

16.67 11 الفاعلین التربویین لدى التعلیمیة
% 32 21.77

% 08 15.10
% 20 20.21

% 22 23.66
% 38 17.93

% 131 19.65
% 

27.28 18 رضا المدرسین عن عملھم عدم
% 31 21.09

% 16 30.19
% 23 23.24

% 21 22.58
% 51 24.06

% 160 23.88
% 

 -مناھج(ل التربویة الوسائ ضعف
رامج رق -ب دریسط داف-ت -اھ

 )تقویم
11 16.67

% 22 14.97
% 12 22.65

% 18 18.19
% 19 20.43

% 35 16.51
% 117 17.47

% 

9.85 66  المجموع العام
% 147 21.94

% 53 7.91
% 99 14.78

% 93 13.88
% 212 31.65

% 670 %100 

  
اكبر من عدد افراد العینة وھذا راجع الى كون إجابات المبحوثین والمالحظة التي یجب اإلشارة إلیھا ان المجموع العام *

 .مكررة في جمیع او بعض االحتماالت و لیست اإلجابة على احتمال واحد فقط 
  

  .یبین تاثیر عدم اشراك الفاعلیین التربویین ) :26(ل رقمشك
  

المجموع العام تكرار 137
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131

1 2

3 4

5 6
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في اتخاذ قرار  الذي یبین تاثیر عدم اشراك الفاعلیین التربویین)26(یوضح الجدول رقم

عدم (( من افراد العینة یعتقدون ان اهم تاثیر یتمثل في%)23.88(االصالح التربوي ان نسبة
من المبحوثین فیعتقدون ان اهم تاثیر %)20.45(اما نسبة ))رضا المدرسین عن عملهم

بة ـثم تاتي نس)) اهمال روح التعاون الجماعي في اتخاذ القرار التربوي((یتمثل في 
اضعاف الكفایة والفعالیة (( من المبحوثین یعتقدون ان اهم تاثر یتمثل في  %)19.65(

من افراد العینة یرون ان اهم تاثیر %)18.66(اما نسبة))التعلیمیة لدى الفاعلیین التربویین
اما الذین یرون ان اهم ))زیادة الصراعات و االختالفات حول قضایا االصالح((یتمثل في 
فهم ))سائل التربویة ، مناهج ، برامج،طرق تدریس،اهداف،تقویمضعف الو ((تاثیر یمثل
من مجموع افراد العینة ونخلص من كل ماسبق ان هناك انعكاسات %)17.47(یمثلون نسبة

سلبیة نتیجة تاثیر عدم اشراك الفاعلیین التربویین في وضع اقتراحات االصالح التربوي 
لتي عرفها النظام التربوي الجزائري سواء في عانت سیاسة االصالحات التعلیمیة ا الجدید لقد

وبعدها   المرحلة االساسیة او الثانویة من تعقد المشكالت وتعددها اثناء تطبیق االصالحات
مما یدعو الى ضرورة القیام بتعدیالت كل بدایة السنة الدراسیة او استشارة هیئات و 

البیانات الدقیقة حول جماعات مختلفة بحثا عن المعلومات الصحیحة واالحصاءات و 
المشكالت الحقیقة واختیار الحلول والبدائل المناسبة لها وهنا تتجلى قیمة هذه المرحلة وفتح 
المجال امام الفئات المختلفة للمشاركة الجماعیة في مناقشة المشروع االصالحي وتقدیر 

دقة وكذلك االفراد سلبیاته و ایجابیاته ذلك ان القرار بواسطة المجموعة یمكن ان یكون اكثر 
فهم یكونون اكثر التزاما في تنفیذ القرارات التي یشاركون في اتخاذها ان عرض السیاسة 

یة التعلیمیة على مجموعة االعضاء فرصة ثمینة للتعرف على مختلف القضایا التربو 
االختالفات في قرارات و           الصراعات  من الجماعي والتقلیل التعاون نمیةروحتو 
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الفعالیة التعلیمیة ولقد اثبتت و  الح التربوي كما انها تساعد على الزیادة في رفع الكفایة االص
  ) .امریكا(الدراسات التي اجریت على عدد كبیر من االنشطة التعلیمیة في 

ان المدرسین الذین یشتركون بانتظام و فاعلیة في رسم السیاسات والخطط التعلیمیة اكثر 
ن أو    سیما اذا كانت هذه القرارات متصلة بالمناهج و طرق التدریستحمسا لها من غیرهم ال

رضا المدرسین عن عملهم عامل هام في رفع انتاجیاتهم و یرتبط ارتباطا مباشرا بمدى 
  .)1(اشراكهم في اتخاذ القرارت سواء كافراد او مجموعة

  لتربويیبین  الطریقة التي تتم بها االستشارة حول االصالح ا) :27(جــدول رقم
  

  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
 المجموع  المدرسین  التوجیھ

  العام
 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار

22.62 19 االعالم لمجرد
% 35 34.66

% 11 30.56
% 16 30.19

% 17 36.96
% 68 47.23

% 166 35.78
% 

3.58 03 بالتنفـذ  االلزام یقـةبطر 
% 05 4.95

% 07 19.45
% 14 26.42

% 11 23.92
% 52 36.12

% 92 19.83
% 

41.67 35 البدایــة منذ المشاركة
% 42 41.59

% 05 13.89
% 09 16.99

% 07 15.22
% 19 13.20

% 117 25.22
% 

32.15 27 عن العمل للرضا التحفیز
% 19 18.82

% 13 36.12
% 14 26.42

% 11 23.92
% 05 3.48

% 89 19.19
% 

18.11 84  المجموع العام
% 101 21.77

% 36 7.76
% 53 11.43

% 46 9.92
% 144 31.04

% 464 %100 

  
والمالحظة التي یجب اإلشارة إلیھا ان المجموع العام اكبر من عدد افراد العینة وھذا راجع الى كون إجابات المبحوثین *

 .ست اإلجابة على احتمال واحد فقط مكررة في جمیع او بعض االحتماالت و لی
  

  

  
  ـــــــــــــ

  .125-124ص ص ،مرجع سابق، علي براجل-)1(

  

  یبین  الطریقة التي تتم بها االستشارة حول االصالح التربوي) :27(جــدول رقم

  

  
كرار عام ت 1المجموع ال

18%

2
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49%
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ارة حول االصالح شالذي یبین الطریقة التي تتم بها االست)27(نالحظ من خالل الجدول رقم

من افراد العینة یعتقدون ان االستشارة تتم لمجرد االعالم اما %)35.78(بوي ان نسبةالتر 
من المبحوثین یعتقدون ان االستشارة تتم بالمشاركة منذ البدایـة وتـرى %)25.22(نسبة
 بةـي نسـمن افراد العینة ان االستشارة تتم بطریقة االلزام بالتنفیذ ثم تات%)19.83(نسبة

حوثین الذین یرون ان االستشارة تتم بالتحفیـزللرضا عن العمل ونخلص من المب%)19.19(
الى ان االستشارة حول االصالح التربوي تتم غالبا لمجرد االعالم حسب اغلب افراد العینة 
وهذا ما قد یؤدي في كثیر من االحیان الى عدم الثقة في قرارات االصالح وعدم رضا 

م تحمسهم لكل تغییر او تعدیل لذلك فان المشاركة في الفاعلیین التربویین عن عملهم و عد
وضع السیاسة التعلیمیة واشراك الفاعلیین التربویین في مشروع االصالح یؤدي في الغالب 

االصالح منذ البدایة والعكس صحیح ان عرض السیاسة التعلیمیة على  الى نجاح عملیة
التربویة وتنمیة روح التعاون  مجموعة االعضاء فرصة ثمینة للتعرف على مختلف القضایا

الجماعي و التقلیل من الصراعات واالختالفات في قرارات االصالح التربوي كما انها تساعد 
ولقد اثبتت الدراسات التي اجریت على عدد  على الزیادة في رفع الكفایة والفعالیة التعلیمیة

ون بانتظام وفاعلیة في رسم ان المدرسین الذین یشترك)امریكا(كبیرمن االنشطة التعلیمیة في
السیاسات والخطط التعلیمیة اكثر تحمسا لها من غیرهم السیما اذاكانت هذه القرارات متصلة 
بامناهج وطرق التدریس وان رضا المدرسین عن عملهم عامل هام فیرفع انتاجیتهم ویرتبط 

ان المشاركة  ارتباطا مباشرا بمدى اشراكهم في اتخاذ القرارات سواء كافراد او مجموعة
جعل االوضاع التربویة موضع )عباسي(الجماعیة في مناقشة السیاسة التعلیمیة تعني في راي

اخضاعها للمالحظة والنقد والدراسة والتقویم وعرض الحلول وافساح و       اعادة النظر
المجال الى انتقائها اواصطفائها على بصیرة من االمروتجعل هذه العملیة ارتفاع مستوى 
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نبؤ بانخفاض حدة المشكالت التربویة المعیقة للتطبیق وبهذا یصبح مفهوم المشاركة فعلي الت
وحقیقي اما عندما تكون االستشارة مجرد اعالم والزام فان المرحلة تفقد قیمتها والجماعة 
المؤهلة للمشاركة تفقد بدورها حقها ومن ثمة تفقد القناعة بمبررات االصالح فالتتحفز للعمل 

قا لنمط االدارة التربویة المركزیة المطبق في نظامنا التربوي فان صناعة القرار به وطب
التربوي یبدا من القمة فیتم اختیار المشاركین حسب معاییر تضعها االدارة المركزیة 

 اصبحت مسؤولیة السلطات من تشریع ن القرارات الخاصة بالتعلیمأذلك العتقادها و ،نفسها
  .)1(هذا ما یؤدي الىحاالت عدم الرضا بین الجماعات التعلیمیةتقویم و و تقریر ومتابعة تنفیذ و و 

جابتهم السابقة هم مالحظة العامة أن هناك تناقض في إجابات بعضالمبحوثین من خالل إوال
اآلن یقرون بوجود إستشارة،والنتیجة التي في عملیة اإلصالح التربوي،لكنهم ینفون إشراكهم 

ت المبحوثین أن هناك إستشارة من عملیة إصالح لكنها تأتي نتوقف عندها من خالل إجابا
  .متأخرة في الغالب أي بعد تطبیق اإلجراءات والشروع في اإلصالح وتعدیل الجدید

  
  

  

  

  

  
  ـــــــــــــ

  

  .126-125ص ص ،مرجع سابق ،علي براجل-) 1(

  

  

  .ین یبین مدى تم مراعاة الواقع الثقافي للفاعلین التربوی) :28(جــدول رقم
  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
 المجموع  المدرسین  التوجیھ

  العام
 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار
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ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــب  تلبی المطال
 لالســـــــــــرةاالقتصـــــــــــادیة 

 الجزائریة

18 30.00
% 62 34.07

% 18 30.00
% 22 33.85

% 17 32.08
% 83 31.68

% 220 32.26
% 

المســــــــــــــتوى  مراعــــــــــــــاة
الفكـــــــــــري  والتعلیمـــــــــــي 

 لالسرة الجزائریة

14 29.34
% 48 26.38

% 19 31.67
% 18 27.70

% 15 28.31
% 77 29.39

% 191 28.01
% 

ـــــــــــــف ـــــــــــــرامج و  تكیی الب
ــــاهج  ــــةالمن ــــع  التعلیمی م

 الجزائري الثقافيالواقع 

28 46.67
% 72 39.56

% 23 38.34
% 25 38.47

% 21 39.63
% 102 38.94

% 271 39.74
% 

8.80 60  المجموع العام
% 182 26.69

% 60 8.80
% 65 9.53

% 53 7.78
% 262 38.42

% 682 %100 

  
والمالحظة التي یجب اإلشارة إلیھا ان المجموع العام اكبر من عدد افراد العینة وھذا راجع الى كون إجابات المبحوثین *

 .إلجابة على احتمال واحد فقط مكررة في جمیع او بعض االحتماالت و لیست ا

  .یبین مدى تم مراعاة الواقع الثقافي للفاعلین التربویین ) :28(ل رقمشك
  

  

  

  

  

  الذي یبین مدى مراعاة الواقع الثقافي للفاعلیین التربویین)28(یظهر من خالل الجدول رقم
ان مراعاة من افراد العینة یعتقدون %) 39.74(اثناء عملیة االصالح التربوي ان نسبة  

تكییف البرامج والمناهج التعلیمیة مع الواقع ((االصالحات یجب ان تمس بالدرجة االولى
من المبحوثین فیرون ان االصالحات یجب ان تراعى في المقام %)32.26(امانسبة))الثقافي
من افراد العینة %)28.01(ثم تاتي نسبة))تلبیة المطالب االقتصادیة لألسرة الجزائریة((االول

الفكري لالسرة و  عتقدون ان االصالحات یجب ان تنطلق من مدى مراعاة المستوى التعلیمي ی
التغییر الجذري للواقع الجزائریة ان اي اصالح في العالم یجب ان یمس بالدرجة االولى 

االجتماعي الذي یعیشه المجتمع لكن یجب مراعاة ذاتیة هذا المجتمع وخصوصیته الثقافي و 

191271

28,01%39,74%

682 220

32,26%

0%

20%

40%

60%

80%
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1234567

المجموع العام %
المجموع العام تـكرار



  إجراءات الدراسة المیدانیة ...........................................................الفصل السادس 
 

 265

خاصة ونحن في عصر العولمة التي تهدف بالدرجة االولى الى عولمة العالم وهویته الثقافیة 
السیاسیة واول اهدافها هو تفریغ المجتمعات من مضمونها بعد السیطرة على نظمها 

التربویة عن طریق جعل هذه المنظومات التربویة لهذه الدول و واالقتصادیة والثقافیة 
وبصفة ،یم الغربي ان االثار المختلفة للعولمةلمؤسسات التعل اأو فروعالمفترضة تابعة 

خاصة على الیات تطویر المناهج المختلفة وانعكاس ذلك على طرق واسالیب مختلفة 
للتدریس ممایؤدي الى ظهور اتجاهات جدیدة في التدریس وبناء المناهج ان المنهج الدراسي 

تركیز على دورالتدریب في في ظل العولمة یجب ان یراعي العدید من االعتبارات المهمة وال
  .)1(مواجهة المشاكل المحلیة باالضافة الى متطلبات السوق العالمیة

ان االصالحات التربویة الحالیةالتي تجرى بالجزائر یجب ان تراعى بالدرجة االولى الواقع 
الثقافي واالجتماعي الذي یعیشه الفاعلیین التربویین بمافي ذلك المستوى العلمي والثقافي 

ؤالء ألن ظاهرة العولمة تتطلب ایجاد كوادر تتمتع بالخبرات والمعارف الالزمة التي تمكنها له
من العمل في اي مجتمع في هذا العالم والواقع ان بیئتنا التعلیمیة تفتقر الى جمیع العناصر 
الرئیسیة في عصر العولمة والتي تساهم في خلق االفراد القادرین على العمل بكفاءة في ظل 

عولمة من هنا فان االصالح التربوي یجب ان یتم بشكل مخطط حیى یؤدي الى تطویر ال
المؤسسات التعلیمیة و تطبیق اسالیب التعلیم والتعلم التي تساهم في تطویر قدرات المتعلمین 
والمعلمین على تحلیل المعلومات وتحقیق التغییر االجابي واالصالح التربوي الناجح والذي 

الى تطویر المجتمع والنهوض  وبصفة خاصة على الیات تطویر المناهج یؤدي في نهایة 
  وانعكاس ذلك على طرق واسالیب  ،المختلفة

  .مختلفة للتدریس ممایؤدي الى ظهور اتجاهات جدیدة في التدریس وبناء المناهج 
  

   

  

)1(- www.google.com :http // islamonline. Com   جامعة ،كلیة التربیة،ةالعولمة و اولویات التربی:ندوة

  صباحا) 09:00(على الساعة  12/01/2005بتاریخ ،المملكة العربیة السعودیة، 2004/04/20،الملك سعود

  
  :  النتائج المتحصل علیھا من التساؤل الثاني -3

  :تمثل التساؤل الثاني فیمایلي
  .وموقفهم منها؟ماهي العوامل المؤثرة على استجابة الفاعلیین التربویین لهذه االصالحات 

http://www.google.com
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إجابـات  نثالثة عشر سؤال ضمن هذا التساؤل ولقـد توصـلت الدراسـة المیدانیـة مـ تم اقتراح-
  :المبحوثین الى استخالص النتائج اآلتیة

الح صمن المبحوثین ان االجراءات التي لم تتخذها الدولة ال %35.20أظهرت الدراسة ان -
تعلـیم والمعلـم تتمثـل فـي عـدم مراعـاة الوضـعیة التربیة والتعلـیم وانعكسـت سـلبا علـى وضـعیة ال
مــن افــراد العینــة الــذین یــرون ان هــذه  %33.40االجتماعیــة للفــاعلیین التربــویین مقابــل نســبة 

بــین البــرامج والمنــاهج التعلیمیــة وبــین الواقــع االجتمــاعي االجــراءات تتمثــل فــي عــدم التوافــق 
تتمثــل فــي عــدم تجهیــز المؤسســات مــن المبحــوثین یعتقــدون ان االجــراءات  %22.21مقابــل 

مـن افـراد العینـة یـرون ان االجـراءات  %9.21التعلیمیة وتهیئتهـا وفقـا للمعـاییر الدولیـة مقابـل 
  .تتمثل في عدم وفرة المؤسسات التعلیمیة بالقدر الكافي

یعتقـدون بعـدم  %61.46أشرت الدراسة المیدانیة الى ان اكثر من نصـف المبحـوثین بنسـبة -
بــین الشــعب والتخصصــات التــي تــدرس بالثانویــات والجامعــات واالختصاصــات  وجــود توافــق

توافق بیـنهم أمـا نسـبة  من افراد العینة یرون ان هناك %29.89المطلوبة بسوق العمل مقابل 
عـدم وهذا ما یفسره سوء التخطیط و .من المبحوثین لیست لدیهم إجابة عن هذا السؤال8.66%

في بلـدنا فـنالحظ فـي اغلـب األحیـان التركیـز وفـتح فـروع فـي  المهنيكفاءة التوجیه المدرسي و 
همـال فـروع وتخصصـات أخــرى التـي یحتاجهـا المجتمـع وسـوق العمــل  الثانویـات والجامعـات وإ

  .فعال مثل ما یحدث في التعلیم التكنولوجي والتقني
مــن المبحـــوثین یعتقــدون ان األمـــور التـــي % 25.38واضــحت الدراســـة المیدانیــة ان نســـبة  -

تتمثـــل بالدرجــة األولـــى فــي عـــدم ربــط التخصصـــات المدرســیة بســـوق  قأدت ألــي عـــدم التوافــ
ــذین یــرون ان هــذه األمــور تتمثــل فــي ســوء %23.14العمــل، مقابــل نســبة  مــن افــراد العینــة ال
مـن المبحــوثین یعتقــدون ان هــذه  %20.30والتخصصــات،أما نســبة روع التوجیـه نحــو هــذه الفـ

مـن افـراد العینـة %17.02اسـتثمار المـوارد البشـریة، أمـا نسـبة االمورتشمل سوء التخطیط فـي 
 14.18 ةفـي غیـر مجـال االختصـاص،أما نسـب فیعتقدون ان هذه األمـور تتمثـل فـي التوظیـف

البـرامج و المنـاهج التعلیمیـة التتماشـي مـع من المبوحثین فیرون ان هـذه األمـور تتمثـل فـي %
            .الواقع االجتماعي
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من المبحوثین یعتقدون ان األمور التي ادت إلى 25.38سة المیدانیة ان نسبةواضحت الدرا -
عــدم التوافــق تتمثــل بالدرجــة األولــى فــي عــدم ربــط التخصصــات المدرســیة بســوق،مقابل نســبة 

           .في سوء التوجیه نحو هذه األمور لمن المبحوثین الذین یرون ان هذه األمور تتمث 23.14
ـــر مـــن نصـــف المبحـــوثین بنســـبة أظهـــرت الدراســـة المی- ـــة ان اكث ـــدون ان  %62.28دانی یعتق

القاعــدة االساســیة التــي یجــب االعتمــاد علیهــا فــي تكــوین الفــاعلیین التربــویین تتمثــل فــي خلــق 
ـــق بـــــین اإلطـــــار المعرفـــــي النظـــــري واإلطـــــار المعرفـــــي المیـــــداني مقابـــــل  مـــــن  %19.01توافــ

ــــــ ــــــرون ان القاعــــــدة االساســــــیة تتمث ــــــذین ی عرفــــــي مل فــــــي االهتمــــــام باإلطــــــار الالمبحــــــوثین ال
الـــذین یعتقـــدون ان القاعـــدة االساســـیة تتمثـــل فـــي  مـــن المبحـــوثین %18.72المیـــداني،ومقابل 

   .االهتمام باإلطار المعرفي النظري
یعتقـدون انـه لـم یـتم  %79.79بینت الدراسـة المیدانیـة ان اكثـر مـن نصـف المبحـوثین بنسـبة-

مـن %20.67د وضـع االصـالحات التربویـة مقابـل نسـبة إشـراك جمیـع الفـاعلیین التربـویین عنـ
  .المبحوثین الذین یعتقدون انه تم إشراك جمیع الفاعلیین التربویین

تم تــوفیر دورات أظهــرت الدراســة المیدانیــة ان اكثــر مــن نصــف افــراد العینــة یــرون انــه لــم یــ -
 %27.66تكوینیة كافیة للفاعلیین التربویین قبل الشروع في تطبیـق االصـالحات مقابـل نسـبة 

الــذین یــرون انــه تــم تــوفیر دورات تكوینیــة كافیــة للفــاعلیین التربــویین قبــل الشــروع فــي تطبیــق 
  .االصالحات

ة وتنظـیم الـدورات كما كشـفت الدراسـة علـى ان اغلـب المبحـوثین یعتقـدون انـه لـم یـتم برمجـ -
التكوینیة بطریقة علمیة تناسب الفاعلیین التربویین بالدرجة االولى مـن حیـث موضـوع التكـوین 

ثـم فـي الدرجـة الثانیـة عـدم  %20.03الغیـر مناسـب والیلبـي الحاجـة العلمیـة للمتكـونین بنسـبة 
لدرجــة الثالثــة أمــا فــي ا %18.55مراعــاة التكــوین العلمــي والفكــري للفــاعلیین التربــویین بنســبة 
أمـــا فـــي الدرجـــة  %17.21بنســـبة  عـــدم تـــوفر اإلمكانیـــات والوســـائل المادیـــة المتاحـــة للتكـــوین

أمــا فــي الدرجــة الخامســة عـــدم  %16.77الرابعــة عــدد الــدورات التكوینیــة غیــر كافیـــة بنســبة 
أمــا فــي الدرجــة السادســة  %13.95مراعــاة التوقیــت المناســب النطــالق االصــالحات بنســبة 

  . %13.51وقت إجراء التكوین للمعلم والمتعلم بنسبة  ة عدم مالئمةواألخیر 
كمــا وضــحت الدراســة ان أهــم منطلقــات تكــوین الفــاعلیین التربــویین فــي ظــل االصــالحات  -

مقابـل  %19.60التربویة الجدیدة تتمثل في رفع المستوى التعلیمي والمعرفي للمتكونین بنسـبة 
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تقـــدون ان المنطلقـــات یجـــب ان تـــؤدي الـــى تحســـین مـــن المبحـــوثین الـــذین یع %18.45نســبة 
مـــن افـــراد العینـــة فیـــرون ان اهـــم منطلقـــات  %17.44أمـــا نســـبة مكانـــة التعلـــیم فـــي المجتمـــع 

مـن المبحـوثین  %17.30التكوین تتمثل في دیمقراطیة التعلیم لكل فئات المجتمع مقابل نسبة 
علمــي والتقنــي للمتكــونین مقابـــل الــذین یــرون ان اهــم المنطلقـــات تتمثــل فــي مراعــاة االتجـــاه ال

ــذین یعتقــدون ان اهــم منطلقــات التكــوین تتمثــل فــي تحســین أداء  14.13% مــن المبحــوثین ال
مـن افـراد العینـة فیـرون ان اهـم المنطلقـات تتمثـل فـي  %13.12المعلمین واألساتذة أما نسـبة 

  .تمكین المكونین من المواد واللغات االساسیة 
م الشـــروط االساســـیة فـــي إنجـــاح التكـــوین فـــي ظـــل االصـــالحات كمـــا دلـــت الدراســـة ان اهـــ -

مقابل  %22.31بنسبة  التربویة الجدیدة تتمثل في البرامج الجیدة المنطلقة من الدراسة العلمیة
من المبحوثین الذین یعتقدون ان اهم الشروط تتمثل في ضرورة ترقیة البحث  %22.02نسبة 

ـــه أمــا نســبة ـكمــالعلمــي و التربــوي المرافــق للتكــوین والم ــذین  %20.15ل ل مــن افــراد العینــة ال
یـرون ان اهـم الشــروط تتمثـل فــي إعطـاء الجانـب المهنــي او التربیـة العلمیــة مكانتهـا الطبیعیــة 

مــن المبحــوثین الــذین یعتقــدون ان اهــم الشــروط تتمثــل  %18.28ضــمن التكــوین مقابــل نســبة 
مــن افــراد  %17.27أمــا نســبة ن فــي التــاطیر الخبیــر فــي ظــل التعــاون ضــمن فریــق المكــونی

  . ضرورة اعادة النظر في أشكال التسییر اإلداري المخطط یرون ان الشروط تتمثل في العینة
مــــن المبحـــــوثین یعتقـــــدون ان اهـــــم النقـــــائص  %41.67الدراســـــة الـــــى ان نســـــبة  توصــــلت -

ثل في المرتبـة االساسیة التي تؤثر في تثبیت المستوى الثقافي القاعدي للفاعلیین التربویین تتم
ــنفس مقابــل نســبة  ــم ال مــن المبحــوثین  %30االولــى فــي العجــز المســجل فــي البیــداغوجیا وعل

الذین یرون ان اهم النقائص االساسیة تتمثل في المرتبـة الثانیـة فـي العجـز المسـجل فـي مـادة 
مــن المبحــوثین الــذین یــرون ان اهــم النقــائص االساســیة تتمثــل  %28.34ص ومقابـــل ـالتخصــ

  .لمرتبة الثالثة في العجز في الثقافة العامةفي ا
عدم إشراك الفاعلیین  من المبحوثین یعتقدون ان تأثیر %23.88الدراسة ان نسبة  أظهرت -

في اتخاذ قرار االصالح التربوي یؤدي بالدرجة االولى الى عدم رضا المدرسین عن  التربویین
التأثیر یتمثـل فـي اهمـال روح التعـاون من افراد العینة یرون ان  %20.45عملهم مقابل نسبة 

من المبحوثین یعتقـدون ان التـأثیر  %19.65الجماعي في اتخاذ قرار االصالح ومقابل نسبة 
مـن  %18.66یتمثل في إضعاف الكفایة والفعالیة التعلیمیة لدى الفاعلیین التربویین أما نسبة 
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االختالفات حـول قضـایا االصـالح المبحوثین یعتقدون ان التأثیر یتمثل في زیادة الصراعات و 
مـــن افـــراد العینـــة یـــرون ان تـــأثیر عـــدم اإلشـــراك یتمثـــل فـــي ضـــعف  %17.47ومقابـــل نســـبة 

  . الوسائل التربویة من مناهج،برامج،طرق تدریس،أهداف،تقویم
من المبحوثین یرون ان الطریقة التي تتم بها  %35.78 توصلت هذه الدراسة الى ان نسبة -

یعتقدون ان االستشـارة تـتم  %25.22صالح التربوي لمجرد اإلعالم مقابل االستشارة حول اال
ـــل نســـبة  ـــذ البدایـــة ومقاب ـــتم  %19.83بالمشـــاركة من مـــن المبحـــوثین یعتقـــدون ان االستشـــارة ت

من افراد العینة الذین یعتقدون ان االستشارة تتم  %19.19بطریقة اإللزام بالتنفیذ وتمثل نسبة 
ــالتحفیز للرضــا عــن العمــ ل و النتیجــة التــي توصــلت لهــا الدراســة المیدانیــة ان التكــوین قبــل ب

ـــاء الخدمـــة كـــذلك االستشـــارة التربویـــة مـــن اهـــم العوامـــل المـــؤثرة فـــي اســـتجابة الفـــاعلیین  واثن
االصـالحات التربویـة              وبالتالي یكون مـوقفهم الرضـا التـام عـن التغییـرات.التربویین

  .االصالح التربوي وارتفاع المردود التعلیمي الجدیدة وبالتالي یتحقق نجاح
مـــن المبحـــوثین یعتقـــدون ان عـــدم مراعـــاة الواقـــع  %39.74كشـــف هـــذه الدراســـة ان نســـبة  -

الثقافي للفاعلیین التربویین في العملیة اإلصالحیة عدم تكییف البـرامج والمنـاهج التعلیمیـة مـع 
د العینــة یـرون ان عــدم مراعــاة الواقــع مــن افــرا% 32.26الواقـع الثقــافي الجزائــري مقابــل نسـبة 

مـــن  %28.01ومقابـــل نســـبة تـــؤدي الـــى عـــدم تلبیـــة المطالـــب االقتصـــادیة لألســـرة الجزائریـــة 
المبحوثین یعتقدون ان عدم مراعاة الواقع الثقافي للفاعلیین التربویین یؤثر سلبا علـى المسـتوى 

  .التعلیمي والفكري لألسرة الجزائري
  
  
  
  :  انات التساؤل الثالث تفریغ وتحلیل بی -4
  

  .تراجع مستوى  التعلیم و نظام التعلیم االساسي  العالقة بینیبین ) :29(جــدول رقم
  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
  العام المجموع  المدرسین  التوجیھ

  رتكرا

 %  ارتكر %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %

30.17 33.58108 20.6946 18.1906 12.0006 41.0303 26.7932 15  نعـم 
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% % % % % % % 

69.65 39  ال 
% 46 58.98

% 22 88.00
% 24 72.73

% 20 68.97
% 80 58.40

% 231 64.53
% 

3.58 02  أدري ال 
% 00 0.00

% 00 0.00
% 03 9.09

% 03 10.35
% 11 8.03

% 19 5.31
% 

15.65 56  العام المجموع 
% 78 21.79

% 25 6.99
% 33 9.22

% 29 8.10
% 137 38.27

% 358 %100 

  

 د*تالدرجة التكرار
108 2 216 
231 1 231 
19 0 0 

 447 3 المجموع
  

  .تراجع مستوى  التعلیم و نظام التعلیم االساسي  العالقة بینیبین ) :29(ل رقمشك

  

  

  

  

  

  

  

ال یعتقدون %)64.53(د العینة بنسبةان اكثرمن نصف افرا)29(یظهرمن خالل الجدول رقم
ان نظام التعلیم االساسي هوسبب تراجع المستوى التعلیمي بالجزائر وتدعم هذه النسبة فئة 

ثم تاتي فئة مستشاري التربیة %)88(نواب المدیرین للدراسات بالدرجة االولى بنسبة
توجیه ثم فئة مستشاري ال%)69.65(بعدها فئة المفتشین بنسبة %) 72.73(بنسبة
تمثلها %) 58.40(بعدها تاتي بنسبة%)58.98(ثم تاتي فئة المدیرین بنسبة%)68.97(بنسبة

فئة المدرسین اما افراد العینة الذین یعتقدون ان التعلیم االساسي هوسبب تراجع المستوى 
واخیرا تاتي نسبة المبحوثین الذین لیست لدیهم %)30.17(التعلیمي بالجزائرفیمثلون نسبة

من مجموع افرادالعینة ونخلص من كل ماسبق %)05.31(ن الموضوع یمثلون نسبةاجابة ع
ان اكثر من نصف افراد العینة الیعتقدون ان سبب تراجع المستوى التعلیمي یعود بالدرجة 
االولى الى نظام التعلیم وهذا ان دل على شیئ فانما یدل على انه التزال هناك ثقة یولیها 

 : لقد تم توزیع الدرجات بالشكل التالي 

 2احتمال نعم یحمل درجة  

 1احتمال ال یحمل درجة  

 0احتمال الادري یحمل درجة  

 1.24=447/358=س  
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نظام التعلیم السابق الذي یكاد ان یمحه من المدرسة الجزائریة الفاعلیین التربویین في 
ویعوض بالتعلیم االبتدائي في الطوراالول والتعلیم المتوسط في الطور الثاني والاحد 

العدید الكوادرواالطارات التي تسییر  منایستطیع ان یذكر فضل المدرسة االساسیة في تخریج
في الخارج كذلك ال ننسى ان نشیر ان التعلیم المؤسسات الوطنیة ومنهاحتى العالمیة 

االساسي معتمد في العدید من الدول العربیة مثل تونس والمغرب وغیرهما وقد اثبتت نجاحه 
في العدید من هذه الدول وقدادى الى تحقیق مكاسب وایجابیات لهذه الدول والمالحظ حالیا 

جدیدوتخلت نهائیا عن نظام التعلیم ان االصالحات التربویة الجدیدة قد شرعت نظام تعلیمي 
االساسي ورات فیه انه سبب تراجع المستوى وذهبت بعض االوساط الداعیة الصالح 
المنظومة التربویة بوصف المدرسة االساسیة بالمنكوبة وانها وكرتفریخ االرهاب اي انها 

من الفترات  المسؤولة عن الوضع االجتماعي والسیاسي الخطیرالذي مرت به الجزائر في فترة
السابقة لكن هناك من االوساط الثقافیة والعمومیة من تؤید نظام التعلیم االساسي وترى فیه 
انه مكسب حضاري وثقافي تعتز به المدرسة الجزائریة منذ تاسیس المدرسة االساسیة 

االمریة وحتى قبل هذا الموعد عند اصدار 1980سنة
هناك تحامل وانكارلدورالتعلیم  االساسیةانویرىانصارالمدرسة،م1976افریل16الرئاسیةفي

رفع المستوى التعلیمي بالجزائر والتوجد موضوعیة في كل هذا النقد والطرح  االساسي في
الموجه من طرف هؤالء ضد التعلیم االساسي وهذا ما نلمسه في حدیث السید علي بن محمد 

هذا التوضیح كان یقتضیه ..((. )) معركة المصیروالهویة في المنظومة التربویة((في كتابه
میزان العدل والحق والموضوعیة لیتذكر من یرید ان یتذكر ان التشهیر بالمنظومة التربویة 

بوجه عام 1976سابق في الزمان على نشوء المدرسة االساسیة بوجه خاص وتطبیق امریة 
جد لنفسه وانه لولم تكن المدرسة االساسیة قد احدثت لكان الخطاب العدمي التذمري قد او 

دریعة اخرى ینطلق منها لشن حمالته والذي ینبغي ان یكون واضحا ان الضعف الشدید 
والنقص الكبیر والقصور المستشري في كل اوصال المنظومة المدرسیة عندنا حقائق دامغة 
الیمكن والیجوز انكارها او التستر علیها ولكنها لها اسبابها الموضوعیة وظروفها التاریخیة 

  .طلب تحلیالت موسعةالتي تت
وخالصة االجابةعن هذا السؤال ان الذین ینكرون قد تحققت فیها ایة مكاسب او ایجابیات 
هم نفس اولئك الذین تسیطرعلیهم النظرة العدمیة التي ال ترى اي شیئ ایجابي على االطالق 
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كان قد  قد تجسد من خالل التجربة الجزائریة وان كل شیئ فیها قد تراجع عن المستوى الذي
قبل االستقالل سواء في ذلك التعلیم اوالصحة اوالنقل اوالزراعة اواالشغال العمومیة   بلغه

  )1(اواالمن اواي شیئ اخر
  التعریب المدرسي والجامعي وتراجع المستوى الدراسي  العالقة بینیبین ):30(جدول رقم

  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
  العام المجموع  المدرسین  التوجیھ

رار
تك

  

 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %

26.79 15  نعـم 
% 32 41.03

% 03 12.00
% 06 18.19

% 06 20.69
% 46 33.58

% 108 30.17
% 

69.65 39  ال 
% 46 58.98

% 22 88.00
% 24 72.73

% 20 68.97
% 80 58.40

% 231 64.53
% 

3.58 02  أدري ال 
% 00 0.00

% 00 0.00
% 03 9.09

% 03 10.35
% 11 8.03

% 19 5.31
% 

15.65 56  العام المجموع 
% 78 21.79

% 25 6.99
% 33 9.22

% 29 8.10
% 137 38.27

% 358 100 

  

 د*تالدرجة التكرار
94 2 188 
251 1 251 
13 0 0 

 439 3 المجموع
  

  ـــــــــــــ
  

  .63ص ص،ع سابقمرج ،بن محمدعلي -) 1(

  

  التعریب المدرسي والجامعي وتراجع المستوى الدراسي العالقة بینیبین ):30(جدول رقم

  

  

  

  

  

 : لقد تم توزیع الدرجات بالشكل التالي 

 2احتمال نعم یحمل درجة  

 1احتمال ال یحمل درجة  

 0احتمال الادري یحمل درجة  

 1.20=447/439=س  
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الیؤیدون فكرة ان %)70.12(ان اغلب افراد العینة بنسبة)30(یظهرمن خالل الجدول رقم
بفترة طریقة التعریب المدرسي والجامعي وراء تراجع المستوى الدراسي العام بالجزائر مقارنة 

ثم  %)92( بةـة االولى بنسـالتعلیم االزدواجي وتدعم هذه الفكرة فئة نواب المدیرین في المرتب
ثم فئة  %)76.79( ین بنسبةـي فئة المفتشـثم تات%)90.91(یة بنسبةـتلیها فئة مستشاري الترب

بة وفي المرت%)67.95( سبةـثم تاتي فئة المدیرین بن%)75.87(سبةـه بنـاري التوجیـمستش
وع المبحوثین وتمثل ـمن مجم%)58.40(ةـن بنسبـة المدرسیـاالخیرة تاتي فئ

ب المدرسي والجامعي هو ـق التعریـدون ان طریـمن افراد العینة الذین یعتق%)26.26(نسبة
من المبحوثین لیست لدیهم %)03.64(سبب تراجع المستوى الدراسي العام بالجزائراما نسبة 

لص من كل ما سبق ان اغلب المبحوثین ال یؤیدون فكرة كون اجابة حول هذا السؤال نخ
التعریب المدرسي والجامعي وراء تراجع المستوى الدراسي العام بالجزائر مقارنة بفترة التعلیم 
االزدواجي ان اشكالیة التعریب والصراع اللغوي بین المعربین والمفرنسین من اهم القضایا 

ستقالل الى یومنا هذاوقد ظهر هذا الصراع جلیا بعد المطروحة على طاولة النقاش منذ اال
  . )االغلبیة فرنكوفونیة(تنصیب اللجنة الوطنیة لالصالح التي اراد اعضائها

اعادة االعتبار للغة الفرنسیة بدعوة االرتباط التاریخي بین الجزائر وفرنسا كذلك الرغبة في -
زیة هي اللغة العالمیة االولى وانها هي تفتح المدرسة الجزائریة على العالمي رغم ان االنجلی

من البحث %70من صفحات االنترنیت االلكترونیة كما ان %80لغة العولمة ذلك انها تحتل 
  . )1(العلمي یتم باللغة االنجلیزیة

  
  ــــــــــــــــــ

  .138ص،مرجع سابق،علي بن محمد -)1(

تعمیم ((الذي همش قانونا حول وفرضت لجنة االصالح التربوي وبدعم من الرئیس بوتفلیقة 
ویطالب المدافعون عنه بتطبیقه اصالحا واسعا  1984صدرعام ))استخدام اللغة العربیة

للتعلیم كانت اولى ثماره تدریس اللغة الفرنسیة الزامیا في الصف الثاني من التعلیم االبتدائي 
ین الذین طالبواان یتمكن واثار القرار انتقادات االسالمیین والمحافظ2004اعتبارا من العام 

الطالب من االختیار بین اللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة واعتبرت اللجنة الوطنیة التي طبقت 
االصالح بدعم من الرئیس بوتفلیقة ان الروابط التاریخیة القائمة بین الجزائریین واللغة 

  ).1(للغةالفرنسیة والتسهیالت لتعلم اللغة الفرنسیة تصب في مصلحة تعلم هذه ا



  إجراءات الدراسة المیدانیة ...........................................................الفصل السادس 
 

 274

حتى مساندي اللغة الفرنسیة  ال و ال یمكن الحد ان یفرح لفشل عملیة التعریب في الجزائر
  . الن ذلك ادى الى خلق ثغرة عمیقة نشرها التیار االصولي لكن لم یغلقها

ان هذا المجتمع الغني بتعدد اصوله المنعكسة في لغاته الیمكن له ان یتقدم اال اذا جندها 
ة لكن اللغات التزدهر سوى مع الفكر والیسمو الفكر اال بنمو الحریة ففي أي كلها لبناء ام

منحت حریة اعادة قراءة الماضي لتحسین اوضاع الحاضر؟ان التعریب یشتهر في  بالد
الوقت الراهن عن الهوة التي تفصل بین عالم والتحوالت التي تطرق بابه انه رهن نزاعات 

لذلك البعث العمیق الذي انطلق في عدة بقع لكن یبقى التعنیه انه التعبیر عب الرغبة 
  .)2( ضعیفا في حمل كل المجتمع لالمام

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــ

  
 )1(-www.google.com :http // alwatan. Com،  2006/02/17، مساءا 14:30على الساعة. 

 ،مجلة شھریة،دار النشر مارینور،لقراءةالتربیة والتكوین وسوسیولوجیة ا،مقال قضیة التعریب،حیلیرغرانغیوم -)2(

  .344ص،الجزائر،1997جانفي،)01(العدد رقم 

  .واللغات األجنبیة التعریب على قضیةالمدارس الخاصة تأثیر یبین ) :31(جدول رقم

  
  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
  العام المجموع  المدرسین  التوجیھ

كر 
ت

  ار

 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %

28.58 16  نعـم
% 32 41.03

% 07 28.00
% 06 18.19

% 09 31.04
% 52 37.96

% 122 34.08
% 

71.43 40  ال
% 44 56.41

% 16 64.00
% 24 72.73

% 13 44.83
% 72 52.56

% 209 58.38
% 

7.55 9.4927 24.1413 9.0907 8.0003 2.5702 0.0002 00  أدري ال

http://www.google.com
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% % % % % % % 

15.65 56  العام المجموع
% 78 21.79

% 25 6.99
% 33 9.22

% 29 8.10
% 137 38.27

% 358 %100 

  

 د*ت الدرجة التكرار
122 2 244 
209 1 209 
27 0 0 

 453 3 المجموع
  

  .واللغات األجنبیة التعریب على قضیةالمدارس الخاصة تأثیر یبین ) :31(ل رقمشك
  

  

  

  

  

  

ان اكثر من نصف افراد العینة الیؤیدون فكرة ان المدارس )31(رمن خالل الجدول رقمیظه
الخاصة هي التفاف حول التعریب وعودة مباشرة للفرنسیة للسیطرة على نظام التعلیم بالجزائر 

ثم تلیها فئة %)72.73(وتدعم هذه الفكرة فئة مستشاري التربیة بالدرجة االولى بنسبة
وفي المرتبة االخیرة تاتي فئة مستشاري التوجیه بنسبة %)71.43(المفتشین بنسبة

من افراد العینة الذین یعتقدون ان %)34.08(من مجموع المبحوثین وتتمثل نسبة%)44.83(
المدارس الخاصة هي التفاف حول التعریب وعودة مباشرة للفرنسیة للسیطرة على نظام 

  .لیست لدیهم اجابة عن السؤال اعالهمن المبحوثین %)07.55(التعلیم بالجزائراما نسبة
ونخلص من كل ما سبق ان اغلب افراد العینة یشجعون فكرة المدارس الخاصة و یرون  

فیها دعما للمنظومة التربویة في بالدنا والیرون ان هناك تهدید ال للمدارس الخاصة والللغة 
المبحوثین لیست لدیهم  من%) 07.55(الفرنسیة للسیطرة على نظام التعلیم بالجزائراما نسبة

اجابة عن السؤال اعاله ونخلص من كل ماسبق ان اغلب افراد العینة یشجعون فكرة 
المدارس الخاصة ویرون فیها دعما للمنظومة التربویة في بالدنا و الیرون ان هناك تهدید ال 

  .للمدارس الخاصة والللغةالفرنسیة للسیطرة على نظام التعلیم بالجزائر

 : بالشكل التالي لقد تم توزیع الدرجات

 2احتمال نعم یحمل درجة 

 1احتمال ال یحمل درجة 

  0احتمال الادري یحمل درجة 
 1.26=453/358=س

122

209

27

358

58.38%

7.55% 34.08%

0
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100
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التخفیف من -:تدعمه االهداف المنتظرة من التعلیم الخاص التي تتمثل في وهذا الراي
اتاحة - التسرب المدرسي والرسوب المدرسي واستیعاب التالمیذ المتسربین من التعلیم العمومي

- فرصة للمواطن الختیارالتعلیم الذي یفضله ألبنائه و نوع الخدمات التعلیمیة التي یرغب فیها
تخفیف بعض  -لیم ومحواالمیة ورفع المستوى الثقافي العام في المجتمعالمساهمة في نشرالتع

  .)1(المشاركة في جهود تطویر التربیة والتعلیم-االعباء والتكالیف على الدولة 
ویقابل هذا الراي االتجاه المعاكس الذي یرى في نظام التعلیم الخاص هو ضرب لنظام 

ذا مانلمسه في راي الدكتورعلي بن محمد في التعلیم وعرقلة سیرنظام التعلیم االساسي وه
التعلیم الخاص ماكان لیرقى الى حیث "((معركة المصیر والهویة في المنظومة التربویة"كتابه 

یشكل اي نوع من االهتمام االسترتیجي لوانه قد كان عندنا دولة تستطیع ان تحمي قوانینها 
  .مع من الجمیعوتعاقب الخارجین علیها والعابثین بها على مراى ومس

  
  
  

  ــــــــــــــــــ

  
  

  105- 104ص ص،مرجع سابق ،المجلس االعلى للتربیة-)1(

اكتوبرالمغشوش ( 1988یة مباشرة بعد حوادث اكتوبرنشا هذا التعلیم على هامش الشرع لقد 
في شكل مبادرات ضعیفة تافهة كان المقصود منها بالدرجة االولى جس النبض  )كما اسمیه

التي تمنع بصفة مطلقة اشراف  1976وابق وتحطیم جدار المناعة في امریةواحداث الس
التربیة وكانت تلك المبادرات تكتسي طابع الحقد ص على أي نوع من انواع التعلیم و الخوا

  )1())على المدرسة االساسیة بالذات
  .غات االجنبیة في  مراحل مبكرةالل تشجیعهداف أیبین  ) :32(جدول رقم

  
المدیرین  نواب  المدیرین  المفتشین 

  للدراسات
 مستشاري
  التربیة

 مستشاري
 المجموع  المدرسین  التوجیھ

  العام
 %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار %  تكرار
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15.00 09 العصر لمسایرة التفتح
% 16 17.40

% 13 23.64
% 12 20.00

% 14 23.73
% 19 15.71

% 83 18.57
% 

28.34 17 اتالثقاف على التفتح
% 15 16.31

% 11 20.00
% 10 16.67

% 12 20.34
% 17 14.05

% 82 18.35
% 

التعــــــاون  الــــــى اللجــــــوء
 الدولي

06 10.00
% 06 6.53

% 05 9.09
% 04 6.67

% 03 5.09
% 07 5.79

% 31 6.94
% 

اللغــــــة  مكانــــــة اضــــــعاف
 العربیة

24 40.00
% 49 53.26

% 23 41.82
% 32 53.34

% 27 45.77
% 69 57.03

% 224 50.12
% 

 التعلیمو ربط نظام  تبعیة
 العالميبالنظام 

04 6.67
% 06 6.53

% 03 5.46
% 02 3.34

% 03 5.09
% 9 7.44

% 27 6.04
% 

13.43 60  المجموع العام
% 92 20.59

% 55 12.31
% 60 13.43

% 59 13.20
% 121 27.07

% 447 %100 

  
عدد افراد العینة وھذا راجع الى كون إجابات المبحوثین والمالحظة التي یجب اإلشارة إلیھا ان المجموع العام اكبر من *

 .مكررة في جمیع او بعض االحتماالت و لیست اإلجابة على احتمال واحد فقط 
  

  

  
  ــــــــــــــــــ

  
  132، صمرجع سابق، علي بن محمد -)1(

  

  

  .اللغات االجنبیة في  مراحل مبكرة تشجیعهداف أیبین  ) :32(ل رقمشك
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الذي یبین االهداف الحقیقیة من اعادة ادراج اللغات االجنبیة )32(عطیات الجدول رقمتشیر م
في مراحل مبكرة من الطور االول من التعلیم االبتدائي ان نصف افراد العینة یعتقدون ان 

من مجموع %)50.12(بنسبة))  اضعاف مكانة اللغة العربیة ((االهداف الحقیقیة تتمثل في
من افراد العینة یرون ان االهداف الحقیقیة تتمثل %)18.57(نسبة المبحوثین ثم تاتي

من المبحوثین الذین یعتقدون ان %)18.35(وتمثل نسبة))التفتح لمسایرة العصر((في
من المبحوثین %)06.94(اما نسبة)) التفتح على الثقافات ((االهداف الحقیقیة تتمثل في

%) 06.04(ثم تلیها نسبة))ى التعاون الدولياللجؤ ال((یرون ان االهداف الحقیقیة تتمثل في
تبعیة وربط نظام التعلیم بالنظام ((من افراد العینة یعتقدون ان االهداف الحقیقیة تتمثل في

ونلص من كل ماسبق ان نصف افراد العینة یعتقدون ان اعادة ادراج اللغة الفرنسیة ))العالمي
اساسا هو ضرب اللغة االم في عقر دارها في سنوات مبكرة من التعلیم االبتدائي الغرض منه 

كانوا یتحدثون عن :((..وهذا ماذهب الیه الدكتور علي بن محمد عندما قال في هذا الشان
للغة الفرنسیة وحین اسعفهم العالم بمصطلح جدید )زمان التلمیح(العالمیة كلما ارادوا ان یلمحوا

تقتضي " فالعولمة"تائهة بین االمواج اقبلوا عل التمسك به تمسك الغریق بخشبة  "العولمة"هو
فعال معرفة اللغات االجنبیة ولكن الذي كشف امرهم بسرعة هو ان الفئات الوطنیة التي 
تعادي االنفتاح على العالم بل تطالب به قد فوتت علیهم كل الفرص وابطلت لهم كل الحجج 

یین عندنا ان الفرنسیة نعم لضرورات العولمة نعم للغات االجنبیة وكان من سؤ حظ االنسالخ
الیوم لیست هي لغة العالم واللغة العلم وال لغة العولمة واداتها التكنولوجیا االولى التي هي 

فهل یستطیع اولئك الناس الذین یرون ان الفرنسیة اقرب الیهم ان "االنترنیت"شبكة المعلومات 
م ویقصوا الغة االنجلیزیةالى یغالطونا مدة اطول حین یریدون باسم العولمة ان یفرنسوا التعلی

السنة السابعة اساسي؟هذا الوضع الذي یراد ایصال البالد الیه له اسم واحد هو ربطنا نهائیا 
بالعجلة الفرنسیة وقتل العالمیة باسم العالمیة ألن اللغة الفرنسیة تقصینا عن المعارف 

صفحات االنترنت من %80العالمیة وتعزلنا عن منابرالتقدم التكنولوجي للتذكیر فقط
الباقیة لكل لغات االرض بما فیها الفرنسیة التي ال %20االلكترونیة باللغة االنكلیزیة و الـ

من البحث العلمي في الدنیا یتم %70وللتذكیر ایضا ،%20من%02اي%02تحتل فیها اال
الباقیة للغات االرض االخرى بما فیها لغات علمیة عالمیة مثل %30باللغة االنكلیزیة و

  .)1(الفرنسیة،االیطالیة وغیرها ، االلمانیة،الیابانیة،االسبانیة،الصینیة
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  .مع متطلبات العولمة االصالحات التربویة  مدى توافقیبین ):33(جـدول رقم

  

  .مع متطلبات العولمة االصالحات التربویة  مدى توافقیبین ):33(ل رقمشك

20.95%

75

36.60%
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25.70%

92
16.76%

60

358
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12345

المجموع العام تكرار

المجموع العام %

  
  
  

  ــــــــــــــــــ

  132ص،مرجع سابق ،علي بن محمد -)1(

من مجموع المبحوثین یعتقدون ان %) 36.60(ان نسبة)33(والمالحظ من الجدول رقم
االصالحات التربویة مكنت احیانا من نقل التكنولوجیا وادخال االعالم واالتصال في نظام 

یعتقدون ذلك دائما ویمثل المبحوثین  من المبحوثین%)20.95(التعلیم بالجزائر كما ان نسبة
الذین یعتقدون ان االصالحات التربویة ابدا لم تمكن من نقل التكنولوجیا الجدیدة وادخال 

من مجموع المبحوثین اما %)25.70(االعالم واالتصال في نظام التعلیم بالجزائر بنسبة
شه هو عصر الثورة من المبحوثین یعتقدون ذلك نادرا ان العصر الذي نعی%)16.76(نسبة

التكنولوجیة وعصر التغییر المتسارع وعصر االنفتاح االعالمي الثقافي الحضاري العالمي 
  وعصر الثورة التكنولوجیة التي هي من اهم خواص القرن وهي ثورة تعتمد على

 االحتماالت 
 المدیرین المفتشین

نواب المدیرین 
 المجموع العام المدرسین مستشاري التوجیھ مستشاري التربیة للدراسات

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 %20.95 75 %18.98 26 %10.35 03 %12.13 04 %24.00 06 %28.21 22 %25.00 14  دائما
 %36.60 131 %27.74 38 %58.62 17 %69.70 23 %60.00 15 %23.08 18 %35.72 20 أحيانا

 %25.70 92 %32.12 44 %13.80 04 %6.06 02 %8.00 02 %33.34 26 %25.00 14 أبدا
 %16.76 60 %21.17 29 %17.25 05 %12.13 04 %8.00 02 %15.39 12 %14.29 08 نـادرا

موع العام   100% 358 %38.27 137 %8.10 29 %9.22 33 %6.99 25 %21.79 78 %15.65 56 ا

 الفئة 
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  .)1(المعرفة العلمیة المتدفقة واالستخدام االمثل للمعلومات المتدفقة بمعدالت سریعة
نكر اننا نعیش عصرالحاسبات االلیة بكل ابعاده اذ انها وبدون منازع استطاعت ان وال احد ی

تفرض وجودها في شتى قطاعات الحیاة حتى یكاد یكون من المستحیل ان نجد قطاعا سواء 
  .اكان تعلیمیا او طبیا اوتجاریا یخلو من هذه التقنیة المتقدمة

قطاعات المحتاجة لتعزیز دور الحاسب ویكاد یكون القطاع التعلیمي التربوي من اكثرال
اآللي في مؤسساته المختلفة ذلك القطاع المعني باعداد االجیال المؤهلة لقیادة االمة ودفع 

  .)2(عجلة التطورفیها
ان التاثیر المباشرلهذه الثورة سیكون على مفهوم التعلیم والقدرات التي ینبغي ان 

بغي ان یركز على قدرات حل المشكلة وقدرات یخاطبه اال ویسعى الى تنمیتها فالتعلیم ین
التعامل مع الحاسب االلي وعمل البرامج المبسطة علیها حیث اصبحت هذه الجوانب من 

  .)3(المهارات االساسیة التي تقوم المدارس في الدول المتقدمة بتوفیرها
ا فعلینا التكنولوجی واذا اعترفنا اننا نعیش في ظل العولمة التي تفرض علینا التحكم في

االعتراف بان مناهجنا التربویة یجب علیهاان تسایرالتطور التكنولوجي حتى تواكب 
عصرالتكنولوجیا والعولمة وتكون هناك مكان لالبداع واالبتكاروالتفكیر الذكي في برامجنا 

  .ومناهجنا التعلیمیة
  
  
  

  .یبین اإلجراءات التي ساعدت التكنولوجیا في تطویرها ):34(جـدول رقم

                                                
 .55قاني ،فارعة حسن محمد ، مرجع سابق ، ص احمد حسن ال - 1
 .227عبد هللا عمر الفرا ، مرجع سابق ، ص  - 2
  .434 – 433عبد الغنى عبود واخرون ، مرجع سابق ، ص ص  - 3
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من عدد افراد العینة وھذا راجع الى كون إجابات المبحوثین والمالحظة التي یجب اإلشارة إلیھا ان المجموع العام اكبر *

 .مكررة في جمیع او بعض االحتماالت و لیست اإلجابة على احتمال واحد فقط 
  

  .یبین اإلجراءات التي ساعدت التكنولوجیا في تطویرها ):34(ل رقمشك
  

المجموع العام تكرار
1
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تقدون ان االجراءات من المبحوثین یع%) 33.52(ان نسبة)34(تشیر بیانات الجدول رقم
التي ساعدت التكنولوجیا في تطویرها تتمثل في تطویر المناهج والبرامج التعلیمیة اما 

  
 المدیرین المفتشین 

نواب المدیرین 
 المجموع العام المدرسین مستشاري التوجیھ مستشاري التربیة للدراسات

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
تطوير المناهج 

 %33.52 125 %37.50 33 %36.54 19 %38.19 21 %36.74 18 %30.14 22 %21.43 12 والبرامج التعليمية
تطوير البحث 

 %29.23 109 %28.41 25 %30.77 16 %36.37 20 %28.58 14 %26.03 19 %26.79 15 العلمي
تطوير طرق 

 %20.92 78 %18.19 16 %21.16 11 %16.37 09 %20.41 10 %28.77 21 %19.65 11 ووسائل التعليم
تحسين وضعية 

 %16.36 61 %15.91 14 %11.54 06 %9.09 05 %14.29 07 %15.07 11 %32.15 18 المعلم و المتعلم
 %0.00 00 %0.00 00 %0.00 00 %0.00 00 %0.00 00 %0.00 00 %0.00 00 أخـرى تذكر

  %100 373 %23.60 88 %13.95 52 %14.75 55 %13.14 49 %19.58 73 %15.02 56 المجموع العام
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من المبحوثین ترى ان هذه االجراءات تتمثل في تطویر البحث العلمي كما %)29.23(نسبة
من المبحوثین ترى ان هذه االجراءات تتمثل في تطویر طرق و وسائل %)20.92(ان نسبة

من المبحوثین ترى ان هذه االجراءات تتمثل في تحسین %) 16.36(علیم اما نسبة الت
وضعیة المعلم والمتعلم ونصل الى القول ان وسائل االتصال قدمت امكانیات عظیمة الى 

- :مجاالت التربیة والتعلیم ولو احسن استغاللها واالستفادة منها لساهمت مساهمة فعالة في
تحسین العملیة االجتماعیة ولقد  معالجة كثیر من المشكالت-رفع مستوى تحصیل التلمیذ

لقد اثبتت ان :ابدت ذلك نتائج البحوث الكثیرة التي اجریت في هذا المجال وعلى سبیل المثال
التعلیم عن طریق االفالم المتحركة یؤدي الى زیادة تحصیل التلمیذ للحقائق و المعلومات 

اللغات ثبت ان حصیلة التلمیذ من االلفاظ اللغویة واالحتفاظ بها لمدة طویلة وفي مجال 
  )1(تزداد نتیجة للتعلیم عن طریق وسائل االتصال

لقد اهتمت االصالحات التربویة الجدیدة بابراز جوانب االهمیة في التكنولوجیا الحدیثة في 
شتى مجاالت خاصة منها مجال التربیة والتعلیم حیث یتفق على ان التكنولوجیا الجدیدة 

العالم واالتصال ستشكل احد المظاهر االساسیة للعشریات القادمة ان العصر الذي نعیشه ل
عصر االنفجار المعرفي الذي تراكمت فیه المعرفة بمعدالت فاقت كل التوقعات البشریة وهو 
كذلك عصر الثورة التكنولوجیة بكل ماتحمله هذه العبارات من معان فقد غزت التكنولوجیا 

یاة بدءا من لعب االطفال وانتهاء بالفضاء الخارجي وان دل ذلك على شیئ كل مجاالت الح
فانما یدل بالدرجة االولى ان انسان المستقبل ینبغي ان یكون على درجة من الكفایة تمكنه 

  )2(من التعامل مع ماتقدمه هذه التكنولوجیا من وسائل لمواجهة الحیاة العصریة

                                                
  . 48- 47ص ص، 1998، االردن، دار الفكر، 2ط، وسائل االتصال والتكنولوجیا في التعلیم، الحافظ محمد سالمة  - 1
 178- 173ص ص ، مرجع سابق، نیة إلصالح المنظومة التربویة اللجنة الوط 2
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  ق االصالحات التربویة مع الدیمقراطیة تواف مدي یبین) :35(جدول رقم
  الفئة

  
  احتماالت 

 

 المدیرین المفتشین
نواب المدیرین 

 للدراسات
مستشاري 

 التربیة
مستشاري 

 المجموع العام المدرسین التوجیھ

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 %60,06 215 %70,08 96 %20,69 06 %24,25 08 %32,00 08 %69,23 54 %76,79 43 دائما
 %29,05 104 %28,47 39 %44,83 13 %45,46 15 %44,00 11 %16,67 13 %23,22 13 أحیانا

 %6,43 23 %0,00 00 %20,69 06 %18,19 06 %8,00 02 %11,54 09 %0,00 00 أبدا
 %4,47 16 %1,46 02 %13,80 04 %12,13 04 %16,00 04 %2,57 02 %0,00 00 نادرا

المجموع 
  100%  %358 %38,27 137 %8,10 29 %9,22 33 %6,99 25 %21,79 78 %15,65 56 العام
  

 د*ت الدرجة التكرار
215 3 645 
104 2 208 
23 1 23 
16 0 0 
 876 3 المجموع

  
  

  
  توافق االصالحات التربویة مع الدیمقراطیة  مدي یبین) :35(رقمشكل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اجابات افراد العینة بخصوص نجاح نظام التعلیم )35(یوضح الجدول رقم
بالجزائرفي دعم سیاسة تكافؤ الفرص بین جمیع التالمیذ في مختلف انحاء البالد 

من مجموع المبحوثین الذین یؤیدون ذلك %)29.05(دائما مقابل نسبة%)60.06(بنسبة
مجموع المبحوثین من %)06.49(احیانا اما الذین الیعتقدون ذلك ابدا فقد بلغت نسبتهم

رار ام تك وع الع المجم

1
3 0 %

2
1 5 %

5
5 0 %

3
3 %

4
2 %

1
2
3
4
5

 

 2.44=876/358=س

لقد تم توزیع الدرجات بالشكل التالي 
: 

 3احتمال دائمـا یحمل درجة 

 2احیانا یحمل درجة  احتمال

         1احتمال ابــدا یحمل درجة  



  إجراءات الدراسة المیدانیة ...........................................................الفصل السادس 
 

336 

من مجموع المبحوثین وبناء على ذلك %)04.47(ویمثل الذین الیعتقدون ذلك اال نادرا نسبة
من مجموع المبحوثین یعتقدون ان %) 60.06(نستنتج ان اكثرمن نصف افراد العینة بنسبة

نظام التعلیم بالجزائر قد نجح في دعم سیاسة تكافؤ الفرص بین جمیع التالمیذ في مختلف 
انحاء البالد ان من اهم الشعارات التي یدعو الیها الخطاب العولمي هوارساء ركائز 
الدیمقراطیة في جمیع المیادین االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة وحتى التربویة فان 
التطور العولمي یجعل من التربیة مواكبة العولمة بقیمها ومفاهیمها الجدیدة وفي الجزائر 

ان هناك مجهودات جبارة قد بذلها المسؤولین عن التربیة والتعلیم منذ االستقالل الى نالحظ 
یومنا هذا في نشر وتعمیم التعلیم في كافة انحاء الوطن وحتى في القرى والمداشر وفي 

  المناطق النائیة الجبلیة وقد شرع الدستور الجزائري هذا المطلب الشعبي
الى 06من سن(لكل تلمیذ في الزامیة التعلیم ابتداءاالحق 1976افریل16كما منحت امریة 

باختالف اجناسهم و انتماءتهم االجتماعیة والثقافیة وهوافضل واعظم مكسب حققته )16سن
   المدرسةالجزائریة اثناء مسیرتها القصیرة بعد االستقالل

و نشر مما سبق نالحظ ان من اهم التحدیات االجابیة التي تدعو الیها ظاهرة العولمة ه -
الدیمقراطیة في كل ارجاء المعمورة  وبین جمیع الشعوب على اختالف اجناسهم ، وفیما 
یخص نظام التعلیم بالجزائر كما سبق اإلشارة الیه سابقا ، وقد تمكنت الدولة الجزائریة من 
رفع هذا التحدي مشكل األمیة الذي  تسعى الدولة جاهدة للقضاء علیه او تخفیف وطأته 



  إجراءات الدراسة المیدانیة.................................................... الفصل السادس 
 

  302

  
  
  

  یبین  التأثیرات السلبیة للتسرب المدرسي) :36(رقمشكل 
  
   

 المدرسین المجموع العام
اري  مستش

 التوجیھ
اري  مستش

 التربیة
دیرین  واب الم ن

 المدیرین للدراسات
 المفتشین

الفئة            
  

 تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % الحتماالت 

 نعم 46 82,15% 44 56,41% 15 60,00% 23 69,70% 21 72,42% 81 59,13% 230 64,25%

 ال 08 14,29% 30 38,47% 08 32,00% 08 24,25% 06 20,69% 47 34,31% 107 29,89%

 ال أدري 02 3,58% 04 5,13% 02 8,00% 02 6,06% 02 6,90% 09 6,57% 21 5,87%

 100%  358 38,27% 137 8,10% 29 9,22% 33 6,99% 25 21,79% 78 15,65% 56 

المجمـــــــــــــــــوع 
 العام

  
  یبین  التأثیرات السلبیة للتسرب المدرسي) :36(رقمشكل 

  
 التكرار الدرجة د*ت

460 2 230 
107 1 107 

0 0 21 
 المجموع 3 567

  
  
  

  یبین  التأثیرات السلبیة للتسرب المدرسي) :36(رقمشكل 
  

  
  من مجموع %) 64.25(نة بنسبةالعی أفراداكثر من نصف  أنیتضح من خالل الجدول 

  
  
  
  
  
  
  

لقد تم توزیع الدرجات بالشكل 
 :التالي 

 2احتمال نعم یحمل درجة 
 1احتمال ال یحمل درجة 

 0احتمال الادري یحمل درجة 

كرار عام ت موع ال المج

1
3 2 %

2
1 5 %

3
3 %

4
5 0 %

1

2

3

4

 

 1.58=567/358=س
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المبحوثین ) % 64.25(ضح من خالل الجدول أن أكثر من نصف أفراد العینة بنسبة یت
 إصالحسلبیة للتسرب المدرسي وتكرار السنة الدراسیة على  تأثیراتیعتقدون بان هناك 

  اري التوجیه ثم تلیها فئة مستش%) 82.15(التعلیم وتدعم هذه الفكرة فئة المفتشین بنسبة 
ثم فئة نواب المدیرین %)69.70( فئة مستشاري التربیة بنسبة تأتىبعدها %)72.42(بنسبة

واخیرا فئة المدیرین %)59.13(  فئة المدرسین بنسبة تأتىبعدها %)60(للدراسات بنسبة
سلبیة للتسرب  تأثیراتویمثل المبحوثین الذین ال یعتقدون بوجود %) 56.41(  بنسبة

 ،من مجموع أفراد العینة%)29.89(بنسبة التربویة اإلصالحاتلى عكرار السنة المدرسي وت
من %) 05.87(حـول الموضوع فیمـثلون نسبة  إجابةالذین لیست لدیهم  أما المبحوثین

   .العینة أفرادمجموع 
التلمیــذ والمجتمــع  األولــىســلبیة تمـس بالدرجــة  تــأثیراتهنــاك  أن قمــا سـبونسـتخلص مــن كــل 

جتماعیــة مثــل انتشــار ظــاهرة انحــراف الا فــاتاآلو  اإلشــكالیاتمــن خــالل بعــض ككــل وتظهــر 
،ارتفاع نســبة الفقــر بعــد ارتفــاع نســبة البطالــة خاصــة لــدى شــریحة الشــباب وفــي هــذا األحــداث

ــا للزاویــة  ــنفس هــذه الظــاهرة بعــدد مــن المتغیــرات وفق الســیاق ربــط علمــاء االجتمــاع وعلمــاء ال
ت كالنظـام السیاسـي والنظـام االقتصـادي والنظـام التربـوي هـذا فربطت بمتغیرا  منها المدروسة

االجتماعیـة لمــا یكلفـه الفــرد والمجتمـع مــن  األنظمـة أهــمبكـل محتویاتــه یعـد واحــدا مـن  األخیـر
تربیـة مـن خـالل الفعـل التربـوي الـذي یعنـي جملـة المـؤثرات المتفاعلـة فـي تربیـة الفـرد وتنشــئته 

بــالغ فــي ســلوك التلمیــذ  تــأثیرالتربویــة التــي لهــا  األوســاط أهــم كأحــدوالمدرســة  األســرةوتظهــر 
هناك ارتفاع متواصل لظاهرتي التسرب المدرسي وتكرار  أنوالمتتبع للمسار المدرسي یالحظ 

وتـوحي النسـب المرتفعـة للتسـرب  األخیـرةالسنة داخل المدرسـة الجزائریـة خاصـة فـي السـنوات 
 األسـالیبفـي النظـام التربـوي وعـدم نجاعـة بعـض اخـتالل التـوازن  إلىالمدرسي وتكرار السنة 

الصـادرة عـن وزارة التربیـة والتعلـیم للسـنة  األخیـرة اإلحصـائیاتالتربویة فنالحظ في  واألهداف
مـن التالمیـذ %35 أنكـذلك % 28نسبة التسـرب المدرسـي بلغـت  أن 2004/2005الدراسیة 

ـــي الســـنة  ـــون بمقاعـــد الدراســـة ف ـــذین یلتحق ـــن یصـــلوا األولـــىال  أساســـيالســـنة التاســـعة  إلـــى ل
ـــیم %52وان ـــى شـــهادة التعل ـــن یتحصـــلوا عل ـــون %26وان األساســـيمـــنهم ل ـــذ یلتحق مـــن التالمی

ــانوي أولــىالســنة (بالجــذوع المشــتركة الحیــاة العملیــة  إلــىیوجهــون  أویتخلــون عــن الدراســة ) ث
كثــر ا أوالســنة مــرة واحــدة  أعــادوا أنبعــد  األساســيیتحصــلون علــى شــهادة التعلــیم %46وان،

  یعیدوا السنة  أنبدون %19مسارهم الدراسي و لخال
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سـنة مـن التمـدرس لكـل 13التسرب المدرسي وتكرار السنة بصرف روتظهر أثا)1(ولومرة واحدة
غایــة الســنة التاســعة بــدال مــن صــرف تســعة ســنوات  إلــىالــذین یصــلون %67تلمیــذ مــن نســبة 
ومــن ورائهــا  التربــوي  اإلهــدار حجـم یتضــح لنــا  إلیهــا اإلشــارةالتــي تـم  األرقــامفقـط مــن خــالل 
  . اإلهدار المالي

تصـرف علـى  األمـوالنسـبا معتبـرة مـن  أننتیجة الرسوب والتكرار والفشل الدراسـي ممـا یعنـي 
  .استثمار أدنىقطاع التربیة والتعلیم تذهب هباء دون 

 ومــن خــالل كــل مــا ســبق یتضــح لنــا التــأثیر الســلبي للتســرب المدرســي فــي إضــعاف المــردود 
التربـــوي ، الن نجـــاح سیاســـة اإلصـــالح التربـــوي یفـــرض متطلبـــات تســـاهم بشـــكل مباشـــر فـــي 

  .إضعاف أهداف التربیة والتعلیم
  المدرسي اإلخفاقیبین  أسباب ) :37(ــدول رقمج
  

 المدرسین المجموع العام
اري  مستش

 التوجیھ
اري  مستش

 التربیة
دیرین  واب الم ن

  ة الفئ       المفتشین المدیرین للدراسات
  الحتماالت        ا

 تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % 

32,57% 141 32,33% 32 39,35% 24 34,38% 22 33,34% 18 35,30% 24 24,14% 21 
 عدم كفاءة المناهج 

 و البرامج الدراسية

17,33% 75 4,04% 4 26,23% 16 18,75% 12 25,93% 14 16,18% 11 20,69% 18 
 عدم كفاءة 

االســــــــــــــــــــــــــــــــــــاتذة و 
 المعلمين

21,02% 91 27,28% 27 11,48% 07 21,88% 14 16,67% 09 26,47% 18 18,39% 16 
 عدم كفاءة طرق 

 التخطيط و التسيير

29,10% 126 36,37% 36 22,95% 14 25,00% 16 24,08% 13 22,06% 15 36,79% 32 
 عدم كفاءة طرق 

 و اهداف التعليم

 أخرى تذكر 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00%

 *المجموع العام 87 20,10% 68 15,71% 54 12,48% 64 14,78% 61 14,09% 99 22,87% 433 100% 

  
كون  إلىالعینة وهذا راجع  أفرادام اكبر من عدد المجموع الع أن إلیها اإلشارةوالمالحظة التي یجب *

  .على احتمال واحد فقط اإلجابةبعض االحتماالت و لیست  أوالمبحوثین مكررة في جمیع  إجابات
  
  

  المدرسي اإلخفاقیبین  أسباب ) :37(رقمشكل 
                                                

  .29، ص  2005وزارة التربیة الوطنیة ،المعھد الوطني للبحث في التربیة ، دفاتر المعھد ، عدد خاص ، اكتوبر  -)  ( 1
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 اإلخفاق ابأسب أنالعینة یعتقدون  أفرادمن %)32.57(نسبة أننالحظ من خالل الجدول 
               عدم كفاءة المناهج والبرامج الدراسیة كما ان نسبة إلى األولىالمدرسي تعود بالدرجة 

 إلىالمدرسي تعود بالدرجة الثانیة  اإلخفاق أسباب أنمن المبحوثین یعتقدون %)29.10(
 أن من مجموع المبحوثین فیعتقدون%)21.02(نسبة أماعدم كفاءة طرق واهداف التعلیم 

المدرسي تتمثل في عدم كفاءة طرق التخطیط والتسییر في الدرجة الثالثة  اإلخفاق أسباب
المدرسي ترجع بالدرجة  اإلخفاق أسباب أنالعینة فیعتقدون  أفرادمن %)17.33(وتمثل نسبة

والفشل  اإلخفاقسبب  أهم أن قما سبونخلص من كل  األساتذةعدم كفاءة  إلىالرابعة 
العینة  أفرادعدم كفاءة المناهج والبرامج الدراسیة حسب  إلى األولىالمرتبة  الدراسي یعود في

مجموعة  أوفىوالفشل في الدراسة والتحصیل الدراسي في مادة دراسیة  اإلخفاقموضوع  أن
 فألنها تقمن المواد الدراسیة اصبح من الموضوعات التي یولیها المربون اهتماما كبیرا 

على الذین یعملون  ىوال یخفالدراسیة  والمادةالمرجوة من المرحلة  عائقا دون تحقیق األهداف
هذا الفشل یشكلون طائفة كبیرة ستبقى عامة  أصحاب والتالمیذ األطفال أنفي مجال التعلیم 

لزمالئهم  نالسیر الحستعرقل  على القسم وعلى المجتمع،تعرقل نموهم الطبیعي
لمدرسي ظاهرة سلبیة في المیدان التربوي تنعكس في التحصیل ا اإلخفاق أوفالفشل .المتفوقین

المجتمع وحتى على -المدرسة-األسرة-التلمیذ:ذات العالقة األطرافالخطیرة على كل  أثارها
في هدر الكثیر من الوقت  اإلخفاقالسلطات والهیئات المسؤولة عن التعلیم حیث یساهم 

المجتمع  إلىو الرسوب  اإلخفاق ةأثار ظاهر  دكما تمتوالمال في سبیل دعم هؤالء التالمیذ 
وعناصر على مستوى  أفرادبكامله وذلك الن كثرة عدد الراسبین والمخفقین تعني حرمانه من 

مناسب من الثقافة والخبرة والنضج خاصة وان عدد ملحوظا من هؤالء الراسبین یغادرون 

المجموع العام تكرار

75

91

12600

433

141
1 2 3

4 5 6

7 8 9

10
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حیاتهم العملیة مبكرین  یبدءوا أنوفشلهم والبدا من  إخفاقهمالمرحلة بسبب  إتمامالمدرسة قبل 
ما الذي غالبا  األمردون ان یبلغوا درجة كافیة من النضج الجسدي والنفسي واالجتماعي 

المعیشیة والثقافیة في المستقبل ویكون عامال رئیسیا من  أحوالهمبینهم وبین تحسین  لیحو 
نتاجیاتهم  عوامل ضعف فعالیتهم .مسؤولیةكمواطنین ذوي  وإ
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  یبین مجاالت تغیر المقررات حتى تواكب تحدیات العولمة :) 38(جــدول رقم

  
  

 
مبحوثین ال إجاباتكون  إلىالعینة وھذا راجع  أفرادالمجموع العام اكبر من عدد  أن إلیھا اإلشارةوالمالحظة التي یجب *

  .على احتمال واحد فقط اإلجابةبعض االحتماالت و لیست  أومكررة في جمیع 
 
 
 
 
 
 

  یبین مجاالت تغیر المقررات حتى تواكب تحدیات العولمة ) :38(رقمشكل 

 المدرسین المجموع العام
اري  مستش

 التوجیھ
اري  مستش

 التربیة
دیرین  واب الم ن

 المفتشین المدیرین للدراسات
  

  الفئة      
  

  احتماالت     
 % 

را تك
 تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % ر

27,10% 165 
24,77

% 26 
30,12

% 25 
29,48

% 28 
26,03

% 19 
32,38

% 45 
19,30

% 22 

التوجهــــــــــــــــــــــــات 
السياســــــــــــــــــــــــــــية 

 للمجتمع

20,53% 125 
18,10

% 19 
16,87

% 14 
16,85

% 16 
15,07

% 11 
23,03

% 32 
28,95

% 33 

المعطيــــــــــــــــــــــــات 
االقتصــــــــــــادية و 

 المادية

11,83% 72 
12,38

% 13 
12,05

% 10 
11,58

% 11 8,22% 06 7,92% 11 
18,43

%  21 

ات المعطيــــــــــــــــــــــــ
البيداغوجيــــــــة و 

 الطبيعية

14,29% 87 
14,29

% 15 8,44% 07 9,48% 09 
23,29

% 17 
13,67

% 19 
17,55

% 20 

طبيعــــــة و نظــــــام 
التسـيير االداري 

 العام

17,41% 160 
30,48

% 32 
32,53

% 27 
32,64

% 31 
27,40

% 20 
23,03

% 32 
15,79

% 18 

القــيم الثقافيــة و 
 الفكرية السائدة

 أخــرى تـــذكـر 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00%

 100% 609 
17,25

% 105 
13,63

% 83 
15,60

% 95 
11,99

% 73 
22,83

% 139 
18,72

% 114 

المجمـــــــــــــــــــــــــــوع 
 (*)العام
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المجموع العام تكرار

165
125

72

8716000

609

1 2

3 4

5 6

7
 

م  یظھر  رادمن %) 27.10(نسبة  أن) 38(من خالل الجدول رق دون ان  أف ة یعتق مالعین اد  أھ ي یمكن االعتم المجاالت الت
ع ع یة للمجتم ات السیاس ي التوجھ ل ف ررات تتمث ر المق د تغیی ا عن الیھ بة  أم رون %) 20.53(نس وثین ی ن المبح م أنم  أھ

ـة  أتي نسب ـا ت ة بعدھ ـة و المادی ات االقتصادی ا ھي المعطی اد علیھ رادمن %) 17.41(المجاالت التي یمكن االعتم ة  أف العین
اد  أھم أنیعتقدون  ـد المجاالت التي یمكن االعتم ة السائدة وتعتق ة والفكری یم الثقافی ي الق ل ف ررات تتمث ر المق د تغیی ا عن علیھ

ا  أھم أنمن افرد العینة %) 14.29(نسبة  اد علیھ ي یمكن االعتم ررات المجاالت الت ر المق د تغیی ة نظام عن ي طبیع ل ف تتمث
رون%) 11.83(نسبة  تأتىالعام ثم  اإلداريالتسییر  ذین ی وثین ال وع المبح م أن من مجم ات  أھ ي المعطی ل ف المجاالت تتمث

رادالمجاالت التي یمكن االعتماد علیھا عند تغییر المقررات حسب  أھم أنالبیداغوجیة والطبیعیة ونخلص من كل ما سبق   أف
  ل  یبین الطریقة التي یتم بھ التغییر والتعدی) 39(جدول رقم .في التوجھات السیاسیة للمجتمع األولىالعینة یمثل بالدرجة 

  
  
وثین المبح إجاباتكون  إلىالعینة وھذا راجع  أفرادالمجموع العام اكبر من عدد  أن إلیھا اإلشارةوالمالحظة التي یجب *

  .على احتمال واحد فقط اإلجابةبعض االحتماالت و لیست  أومكررة في جمیع 
  

  یبین الطریقة التي یتم به التغییر والتعدیل  ) 39(شكل رقم 
  

 المدرسین المجموع العام
اري  مستش

 التوجیھ
اري  مستش

 التربیة
دیرین  واب الم ن

 المفتشین المدیرین للدراسات
  

  الفئة     
  
  احتماالت   
 تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % 

37.47% 136 41.67% 45 31.71% 13 36.37% 08 28.58% 06 40.00% 28 35.65% 36 

بصــــــــــــــــــــــــــــــــفة 
 ارتجالية 

33.34% 121 35.19% 38 36.59% 15 27.28% 06 38.10% 08 %45.72 32 21.79% 22 

ذات قــــرارات 
ومناشــــــــــــــــــــــير 

 فوقية 

14.60% 53 10.19% 11 09.76% 04 18.19% 04 19.05% 04 08.58% 06 23.77% 24 

ـــــــى  تســـــــتند ال
 قاعة عملية 

14.60% 

53 12.97% 14 21.96% 09 18.19% 04 14.29% 03 05.72% 04 18.28% 19 

تابعــــــــــة مـــــــــــن 
قناعـــــــــــــــــــــــات 
ســــــــــــــــــــــــــــــــياية 

 وايدبولوجية 
100% 

363 29.76% 108 11.30% 41 06.06% 22 05.79% 21 19.29% 70 27.83% 101 

المجمـــــــــــــــــوع 
 (*)العام
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رار ام تك وع الع المجم

1
3 2 %

2
1 5 %

3
3 %

4
5 0 %

1

2

3

4

  
مــن أفــراد العینــة یعتقــدون أن التغیــرات  ) %37.47(أن نســبة ) 39(یتضــح مــن خــالل الجــدول رقــم 

بصـفة ارتجالیـة بینمـا  نالتربـوي تكـون فـي كثیـر مـن االحیـاوالتعدیالت التي یتم إحداثها على النظام 
من أفراد العینة أن التغیرات و التعدیالت ذات قرارات و مناشیر فوقیة ، اما ) %33.34(ترى نسبة 

 ةمــــن أفــــراد العینــــة فیــــرون أن التغیــــرات والتعــــدیالت تابعــــة مــــن قناعــــات سیاســــی) %14.60(نســــبة 
التغیـــر والتعـــدیل الـــذي یـــتم اســـتحداثه علـــى النظـــام التربـــوي أن  قوأیدلوجیـــة ویظهـــر مـــن كـــل مـــا ســـب

المالحظــة العامــة . الجزائـري یــتم  فــي كثیـر مــن األحیــان بصــفة ارتجالیـة حســب اغلــب  أفـراد العینــة
أن التغیرات والتعدیالت التي یمكن اسـتحداثها علـى النظـام  قالتي یمكن استخالصها من كل ما سب

ان بصـــفة ارتجالیـــة حســـب اغلـــب أفـــراد العینـــة ، كـــون المدرســـة التربـــوي تكـــون فـــي كثیـــر مـــن األحیـــ
الجزائریة كانت في اغلبا األحیان مخبر للتجارب وقولـب جـاهزة التـي یـتم إقحـام النظـام التربـوي فیهـا 

 –فــي أساســه  -حسـب آراء المعارضــین والرافضــین لهــذه اإلصــالحات ومــع ذلــك فــإن التغیــر یضــل 
مــن  ینصــب االهتمــام األساســي علــى جــزء معــین أو جانــب مــامتســما عــادة بصــفة الجزائیــة ، حیــث 

  . المنهج 
،المراد تطویره ،كما یرتبط بجمیع أما التطویر فیمثل  عملیة شاملة تستغرق جمیع جوانب الموضوع 

عوامـــل المـــؤثرة فـــي هـــذا الموضـــوع واألصـــل أن التطـــویر القـــائم علـــى أســـاس علمـــي ال یـــؤدي إلـــى 
ذا كــان التغیــر قــد یحصــل أحیانــا دون إرادة اإلنســان  االزدهــار والتقــدم اإلیجــابیین بخــالف التغیــر ،وإ
  .وبناءا على رغبته الصادقة 

خروجا من هذا االلتباس والتداخل ،فـإن الصـیغة التـي یمكـن بهـا أن تمثـل عقـدا أدبیـا وتربویـا جامعـا 
اعیــة بــین كــل حــریص علــى اإلصــالح والتصــحیح بنــاءا علــى رغبــة ذاتیــة ،ومقتضــیات داخلیــة اجتم

واقتصادیة وسیاسیة وثقافیة وسواها ،تفرض ضرورة المراجعة بین الحین واآلخر للمقررات في إطار 
ثوابــت الــدین ،وقــیم المجتمــع بعیــدا عــن الرضــوخ لضــغوط الخــارج وصــداها الــداخلي ولیســم بعــد ذلــك 

أن تسـمیه  تتحسینا أو تغیرا أو تطویرا   أو تحدیثا ،أو تجدیدا ،أو إصالحا ،أو تصحیحا أو ما شئ
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،فــالعبرة ســتبقى بالمعــدالت والمعــاني ال باأللفــاظ والمبــاني خاصــة وقــد بلــغ األمــر التــداخل واإللبــاس 
   )1(هذا المدى

  التربوي اإلصالحیبین معیقات ) :40(ـدول رقمج

  
المبحوثین  إجاباتكون  إلىالعینة وھذا راجع  أفرادالمجموع العام اكبر من عدد  أن إلیھا اإلشارةلمالحظة التي یجب وا*

  .على احتمال واحد فقط اإلجابةبعض االحتماالت و لیست  أومكررة في جمیع 

  
  
  
  
  
  
  
دة )1( دأحمد محمد الدغشي ،مقال نشر في جری ین جدل ال اھج ب ر المن أم  اخل والخارج تحسین أم تطویرالشروق ،تغیی

  .09،ص1023،العدد2004مارس  14،العدد 2،ج تغییر؟،أوراق حضاریة

 مستشاري التوجیھ المدرسین المجموع العام
اري  مستش

 التربیة
دیرین  واب الم ن

 المفتشین المدیرین للدراسات
  الفئة                  

 % تكرار % تكرار % تكرار % احتماالت 
تكر
 % تكرار % تكرار % ار

را تك
 ر

14,58
% 158 

14,90
% 45 

14,71
% 25 

15,04
 نقص التاطري 25 14,62% 22 12,79% 21 15,45% 20 %

10,15
% 110 

10,60
% 32 

10,00
 نقص البحث العلمي 16 9,36% 19 11,05% 14 140,30% 12 9,03% 17 %

9,69% 105 
11,59

% 35 7,65% 13 5,27% 07 8,09% 11 9,89% 17 12,87% 22 

ضــــــــــــــــــعف التخطــــــــــــــــــيط 
 الرتبوي

8,68% 94 
10,27

 قلة الوسائل التعليمية 21 12,28% 14 8,14% 09 6,62% 09 6,77% 10 5,89% 31 %

 ضعف االتصال 18 10,53% 19 11,05% 07 5,15% 09 6,77% 09 5,30% 24 7,95% 86 7,94%
12,55

% 136 8,94% 27 
12,95

% 22 
13,54

 أساليب التقومي 23 13,45% 24 13,95% 22 16,18% 18 %
12,18

% 132 9,94% 30 
15,30

% 26 
14,29

 متطلبات تاتوجيه 15 8,78% 22 12,79% 20 14,71% 19 %
11,07

% 120 
11,92

% 36 
13,53

% 23 
12,79

 التمويل املايل 12 7,02% 18 10,47% 14 10,30% 17 %

13,20
% 143 13,91

% 42 14,71
% 25 16,55

% 22 13,24% 18 9,89% 17 11,12% 19 

قلة الدراسات التقديرية 
 للنتائج 

ا علـــــــــــــى  و انعكاســـــــــــــا
 املستقبل

 100% 1084 
27,86

% 302 
15,69

% 170 
12,27

% 
13
مـــوع العـــــام 171 15,78% 172 15,87% 136 12,55% 3  *ا
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  التربوي  اإلصالحیبین معیقات ) :40(رقمشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

المعیقـات  أهـم أنالعینـة یعتقـدون  أفرادمن )%14.58(نسبة أن)40(بیانات الجدول رقم تشیر
 (         وان نســــــبة ئــــــري تتمثـــــل فــــــي نقـــــص التــــــأطیرالتربـــــوي الجزا لإلصــــــالح األساســـــیة

المعیقــات تتمثــل فــي قلــة الدراســات التقدیریــة للنتــائج  أهــم أنیــرون  المبحــوثینمــن )13.20%
المعیقــات  أهــم أنالعینــة فیعتقــدون  أفــرادمــن )%12.55(ةأمــا نســبالمســتقبل  ىوانعكاســاتها علــ

المیعقـات تظهـر  أهـم أنثین فیـرون مـن المبحـو )%12.18(ةأمـا نسـبالتقویم  أسالیبتتمثل في 
 أهـــم أنالعینـــة الـــذین یـــرون  أفـــرادمـــن )11.07(  مـــن خـــالل متطلبـــات التوجیـــه وتمثـــل نســـبة

المعیقـات  أهـم أنالعینـة  أفـرادمـن )%10.15 (المعیقات تبرز في التمویل المالي وتشیر نسبة
المعیقـــات  أهـــم أنمـــن المبحـــوثین یعتقــدون )%09.69( ةأمـــا نســبهــي نقـــص البحــث العلمـــي 

العینــة معیقــات ضــعف  أفــرادمــن )08.68(تتمثــل فــي ضــعف التخطــیط التربــوي وتمثــل نســبة
المعیقـات تتمثـل فـي  مأهـ أنمـن المبحـوثین فیعتقـدون ) %07.94(نسـبة أمـاالوسائل التعلیمیـة 

وغیرها تعد من ابـرز المعیقـات  اإلشكالیات أهم أن قما سبضعف االتصال ونخلص من كل 
،إن المتتبــع لعملیــات  التربــوي فــي الجزائــر اإلصــالح أســالیبتطــویر  أمــامالتــي تقــف حــاجزا 

  : أهمهایرى مجموعة من النقائص  اإلصالح التربوي في الجزائر

المجموع العام تـكرار
158

110
105
94
86
136

132
120143

1084

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11
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عدم التقییم الدقیق في واقع المدرسة الجزائریة كماهوالحال بالنسبة لغالبیة قطاعات النشاط - 
االنطــالق مــن نتــائج  إن إذة التربویــة االقتصــادي واالجتمــاعي هنــاك نقــص فــي تقیــیم المنظومــ

 .الطریق الصائب  إلى اإلصالحویوجه  ریوفر الكثیالبحوث التربویة المیدانیة 

یتطلب تقیمها وتكییفا ومتابعة ویكون  إصالح أي أن إذغیاب هیكل دائم للدراسة والمتابعة 
 األهدافوتابعوه ورسموا  اإلصالحذلك من طرف الذین رسموا خطة 

ومخابر علمیة  أقسامصین والمربین الباحثین هناك تالمخ األساتذةمیش هناك ته-
تستند لها عملیات التقییم والدراسة  أنجامعیة في علوم التربیة لهذا من المفروض 

 .التربوي واإلصالح

المنظومة  إصالحعلى دراسات وبحوث میدانیة لم یعتمد في  لم تب اإلصالحات إن-
  .ء على بحوث میدانیة على عینة واسعة من التالمیذ التربویة على منهج علمي بنا

أن من أهم معیقات اإلصالح التربویة یتمثل في عدم مراعاة  قنخلص من كل ما سب
متطلبات العولمة مما یجعل هذا التغیر أو اإلصالح التربوي ال یواكب ظاهرة العولمة 

.  
   .مدى فرض التغیر و اإلصالح التربويیبین ) :41(جدول رقم

  

 المدرسین لمجموع العاما
اري  مستش

 التوجیھ
اري  مستش

 التربیة
دیرین  واب الم ن

 المفتشین المدیرین للدراسات
  
  الفئة    
  
  

  اتحتماالت 
 تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % 

 نعـم 51 91,08% 47 60,26% 17 68,00% 24 72,73% 22 75,87% 39 28,47% 200 55,87%

 ال 04 5,15% 25 32,06% 08 32,00% 06 18,19% 05 17,25% 87 63,51% 135 37,71%

 ال أدري 01 1,79% 06 7,70% 00 0,00% 03 9,09% 02 6,90% 11 8,03% 23 6,43%

 100% 358 38,27% 137 8,10% 29 9,22% 33 6,99% 25 21,79% 78 15,65% 56 

المجمــــــــوع 
 العام

  
  
  
  
  

  
  
  

 التكرار الدرجة د*ت
400 2 200 
135 1 135 

0 0 23 
 المجموع 3 535

 لقد تم توزیع الدرجات بالشكل التالي 
 2احتمال نعم یحمل درجة 

 1احتمال ال یحمل درجة 
 0یحمل درجة  يال ادراحتمال 
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  مدى فرض التغیر و اإلصالح التربوي یبین ) :41(رقمشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

یعتقــــدون ان %)55.87(العینــــة بنســــبة أفــــرادنصــــف  أن)41(مــــن خــــالل الجــــدول رقــــم یظهــــر
یــدعم هــذه فكــرة العولمــة و  فــي ظــل التقلبــات جــراء نشــر ةال محالــالتربــوي مفــروض  اإلصــالح

ــم فئــة مستشــاري التوجیــه بنســبة %)91.08(النســبة فئــة المفتشــین بنســبة ــم فئــة %)75.87(ث ث
ثـــم فئـــة %)68(ةثـــم فئـــة نـــواب المـــدیرین للدراســـات بنســـب%)72.73(ةالتربیـــة بنســـبمستشـــاري 

من %)37.71( وتمثل نسبة%)28.47(واخیرا فئة المدرسین بنسبة%)60.26(المدیرین بنسبة
أمــا جــراء نشــر فكــرة العولمــة  ضغیــر مفــرو التربــوي  اإلصــالحعتقــدون ان المبحــوثین الــذین ی

ما نخلص من كل %) 06.43(عن السؤال فیمثلون نسبة  إجابةالذین لیست لدیهم  نالمبحوثی
ـــرون  أن قســـب ـــب المبحـــوثین ی ـــم  اإلصـــالح أناغل ـــوي ل ـــأتيالترب ـــرات الشـــأن  ی اســـتجابة للتغی

بعیـدة  قصریهفي وجه العولمة وانما هو فرض لثقافة تحدیا جدیدا  لوال یمثالداخلي والخارجي 
ذات نـوعین  إنهـا((الـذي یمثلهـا بالصـدمة الثقافیـة" الفـین تـوفلر"عن مجتمعنا وهذا ما ذهب الیه

محیط ثقافي مغـایر یصـدم كـل القـیم  إلىفي االنتقال  إلینا اأو قدومه إلیهاوباتجاهین بالذهاب 
المحیط نفسه مع انغمـاره بتغیـرات متسـارعة تصـدم كـل  المتعارف علیها والثانیة هي البقاء في

ــاده العقــل  ــفــي  األولــىمااعت بمــا فیهــا جغرافیــة العقــل  ابتغییــر الجغرافیــ آخــرمكــان  ىالقفــز إل
جــو  إلــى لأمــا باالنتقــاالمحصــلة فــي الحــالتین  اإلقــدامالثقافیــة تحــت  األرضوالثانیــة اهتــزاز 

كرار عام ت موع ال المج

200

13523

358

1 2

3 4

 

=535/358=س
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التـي تمـرن الفـرد علیهـا فـي  األساسـیة األفكـاراز باهتـز  أرضنا اإلعصار إلى وانتقال إعصارها
  بالدوار  اإلنسانشكل عادات عقلیة ثابتة فیصاب 

العلـم الیـوم مـن تحطـیم المسـلمات وطحـن التقلیـد یصـب فـي النهایـة  همـا یفعلـوبانعدام التـوازن 
و مـع كـل  آخـرونفي خانـة التجدیـد مـع خسـائر متوقعـة یحـزن علیهـا الجیـل القـدیم ویفـرح بهـا 

حقــل معرفــي جدیــد فینشــط التقــدم درجــة فــي جدلیــة  إلــىطــیم لبنــة الفكــر القدیمــة یــتم القفــز تح
  )1())حركة المجتمع ونموه المتتابع ةوهو سرعالتعرف التوقف 

نقــاش واســع  إلــىالمنظومــة التربویــة فــي بلــدنا مــازال یحتــاج  إصــالح أن أخیــراویمكــن القــول  
ــــة ألنــــه مشــــروع مجتمــــع یحتــــ  والفــــاعلینآراء مختلفــــة الشــــركاء  إلــــىاج تملیــــه ضــــرورة المرحل

ریــاح التغییــر فرضــت علینــا الخــوض فــي  أن أســئلتناعــن  إجابــةاالجتمــاعیین ونســتطیع القــول 
و  األصــــلیةالثقافیــــة  مقوماتهــــا اخــــذین بعــــین االعتبـــار بإتقـــاننمارســــها  أنیجــــب  إصـــالحات

 أحادیــة ةنشــر فكــر ء فــي ظــل التقلبــات جــرا ةال محالــالتغییــر مفــروض  أنبواقعیــة بــالرغم مــن 
  .القطب 

حتــى یــؤدي وظیفتــه  إصــالح إلــىیمنعنــا القــول بــان النظــام التربــوي فــي حاجــة ماســة  ال وهــذا
الوضـع الثقـافي العـالمي الحـالي حامـل لمؤشـر الهیمنـة  أن التأكیـدویمكـن  المنقوصة ال  كاملة

ربوي نظرا لنفوذ الت اإلصالحالمتغیرات في  نكثیر موال نستبعد ذلك في  األصعدةعلى جمیع 
فــي نظــام العولمــة ویبقــى النظــام التربــوي حبــیس هــذه الوضــعیة المهینــة علــى  القــرار أصــحاب

یتوصـل  أنمفتوحـة عسـى  اإلشكالیةفیها الشعوب العربیة وتبقى كذلك هذه  ثقافة الشعوب بما
علیــه  حمــا اصـطلربمـا اال بنهایـة  النتهــىالمفتوحــة التـي  أسـئلتهاعـن  اإلجابــة إلـىفـي یـوم مــا 

ــــ يالمفكـــر الجزائـــر  ـــات الـــنقص الموروثـــة عـــن االســـتعمار(مالـــك بـــن نبـــي ب محـــور (لـــدى)مركب
  )2(أخرىمن جهة )محور الروح(لدى ) القابلیة لالستعمار(من جهة وعن)ةالقو 

                                                
  .267-266:ص ص، مرجع سابق ، مجدي عزیز ابراھیم- )1( 
  
، مرجع ة على النظام التربوي في الجزائر بین ضرورة التغیر والھیمنةمدخلة بعنوان آثار العولم، عبد الحمید جفال )1(

  .79 - 78سابق ، ص ص، 
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  التربویة   اإلصالحاتللعولمة  على   ةاآلثار اإلیجابییبین ) :24(جــدول رقم
  
  

  
كون  إلىالعینة وھذا راجع  أفرادالمجموع العام اكبر من عدد  أن إلیھا اإلشارةوالمالحظة التي یجب *

  .على احتمال واحد فقط اإلجابةست بعض االحتماالت و لی أوالمبحوثین مكررة في جمیع  إجابات
  

  التربویة   اإلصالحاتللعولمة  على   ةاآلثار اإلیجابییبین ) :24(رقمشكل 

 مستشاري التربیة مستشاري التوجیھ المدرسین المجموع العام
دیرین  واب الم ن

 المفتشین المدیرین للدراسات
  الفئة

االاإلحتم
  ت
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % 

را تك
 ر

25.81
% 286 

28.75
% 92 31.03%  27 

26.72
% 31 25.58% 22 

23.53
% 72  21.76%  42 

اح  اإلنفت
ى  عل
ات  الثقاف

 خرى األ

23.38
% 259 

27.19
% 87 26.44% 23 

23.280
% 27 23.26% 20 

21.57
%  66 18.65% 36 

اإلستفادة 
ن  م

رات الخب
 االجنبیة 

18.32
%  203 

20.00
% 64  20.69% 18 

19.83
% 23 19.77%  17 

17.32
% 53  14.51% 28 

تح  التف
وم المنظ

ة 
ة  التربوی
ى  عل

 العالم 

14.35
% 159 10..% 32 10.34% 09 

13.79
% 16 16.28% 14  

15.69
% 48 20.73% 40 

ة  مواكب
ورال التط
ور  تط

 العلمي

10.47
% 116 

07.50
% 24 06.90% 06 

10.34
% 12 10.47 % 09 

12.75
% 39 13.47% 26 

ین   تحس
ردود  الم

ي    العلم
و 

وي  الترب
ع  و رف
توى  مس

  التالمیذ
 

07.67
% 85 

06.56
% 21 04.60% 04 

06.30
% 07 .4.65% 04 9.15% 28 10.88% 21 

ین   تحس
عیة  الوض
ة  المادی

  للمعلم 

100% 1108 
28.88

% 320 07.86% 87 
10.47

% 116 .7.78% 86 
27.62

%  306 17.42% 193 

  
المجموع 

 (*)العام
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المجموع العام التكرار

0%0%0%0% 9% 4%

87%

0%1
2
3
4
5
6
7
8

  
والذي یبین اآلثار اإلیجابیة للعولمة علـى اإلصـالحات ) 42( تدل معطیات الجدول رقم

خــــــرى نفتــــــاح علــــــى الثقافــــــات األالتربویــــــة أن أغلــــــب المبحــــــوثین یتفقــــــون حــــــول عبــــــارات اال
ادة مـن الخبــرات هـذا فـي المرتبــة األولـى ،ثـم تــأتي فـي المرتبـة الثانیــة االسـتف%)25.81(بنسـبة

،ثـم تحتــل عبـارات تفـتح علـى المنظومــة التربویـة الجزائریـة علــى %) 23.38( بنسـبة األجنبیـة
مواكبـة التطـور (( عبـارات  أمـا المرتبـة الرابعـة تحتلهـا%) 18.32(العالم المرتبة الثالثة بنسبة 

الخامسـة عبـارات تحسـین  وتحتل المرتبة%) 14.35(العلمي واالستفادة من التكنولوجیا بنسبة 
أمـــا المرتبـــة السادســـة %)10.47(المـــردود العلمـــي والتربـــوي ورفـــع مســـتوى التالمیـــذ بنســـبة   
  %) .07.67(واألخیرة فتمثل عبارات تحسین وضعیة المادیة للمعلم بنسبة 

ســتنج مــن كــل مــل ســبق أن أفــراد العینــة یجمعــون علــى أن العولمــة جوانــب یمكــن االســتفادة ون
ــا التربویــة حتــى تواكــب مســتجدات العلمیــة بكــل إیجابیــ مــن خــالل  ةمنهــا فــي تطــویر منظومتن

  تجدید محتویات برامجها بشكل یتماشى مع ظاهرة العولمة كذلك االنفتاح على الثقافات 
الل اســـتغالل التطــور العلمــي والتكنولـــوجي الــذي یعرفــه العـــالم األخــرى لبــاقي شـــعوب مــن خــ

  .نتیجة اكتساح ظاهرة العولمة لهذه المیادین الحساسة 
  التربویة   اإلصالحاتیبین األثار السلبیة  للعولمة  على ) :43(جــدول رقم

 المدرسین المجموع العام
اري  مستش

 مستشاري التربیة التوجیھ
دیرین  واب الم ن

ة                                                              المفتشین المدیرین للدراسات الفئ
  االحتماالت

 % تكرار % 
تكر
 % ار

تكر
 % تكرار % تكرار % تكرار % ار

تكر
 ار
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33,45
% 203 

32,75
% 56 

38,10
% 24 

40,00
% 24 

34,79
% 16 

30,6
6% 42 

31,5
4% 41 

ري   الغزو الثقافي  و الفك
 نا لشباب

26,20
% 159 

19,30
% 33 

25,40
% 16 

20,00
% 12 

21,74
% 10 

33,5
8% 46 

32,3
1% 42 

ات  ن المقوم اد ع االبتع
 الوطنیة و ثوابت االمة

22,41
%  136 

14,62
% 25 

19,05
% 12 

30,00
% 18 

21,74
% 10 

24,0
9% 33 

29,2
3% 38 

ل  وي یخی اقحام نظام ترب
ا و  ى مجتمعن عل

 منظومتنا التربویة
17,96

% 109 
33,34

% 57 
17,46

% 11 
10,00

% 06 
21,74

% 10 
11,6
8% 16 

6,93
% 09 

دنیا  ات ال ان الطبق حرم
 من حق التعلیم

 100% 607 
28,18

% 
17
1 

10,38
% 63 9,89% 60 7,58% 46 

22,5
7% 137 

21,4
2% 

13
 (*)المجموع العام 0

  التربویة   اإلصالحاتالسلبیة  للعولمة  على  اآلثاریبین ) :43(ل رقمشك
  

كرار المجموع العام تـ

203

159

136
109

607

1 2

3 4

5

  
التربویــة مــن  اإلصــالحاتالسـلبیة للعولمــة علــى  اآلثــاروالــذي یمثــل )43(یظهـر الجــدول رقــم  

 33.45(نســبة))و الفكــري لشــبابنا يالغــز والثقــاف((المبحوثین،حیــث تمثــل عبــارات وجهــة نظــر
وتمثـل %)26.20(بنسـبة))األمـةاالبتعـاد عـن المقومـات الوطنیـة وثوابـت ((عبـارات تـأتىثم %)

كمـا %)22.41بنسـبة ))( ظام تربوي دخیل عن مجتمعنـا ومنظومتنـا التربویـةن إقحام(( عبارات
مــا ونخلــص مــن كــل %)17.96(  بنســبة))حرمــان الطبقــات الــدنیا حــق التعلــیم((تمثــل عبــارات

العولمـة تحمـل فـي طیاتهـا  أنالـذین یـرون  ننظـر المبحـوثیهناك تقارب بین وجهـات  أن قسب
شــر قریـب وبعیــد المــدى علــى نظامنــا التربــوي كونهــا مبا وغیــر ســلبیة تــؤثر بشــكل مباشــر آثـارا

خصوصیة المجتمـع الجزائـري وتسـهل انحـراف  إلغاءوتعمل على  األمةتمس ثوابت ومقومات 
وبالتــالي القضــاء  األخالقــياالنحــالل  إلــىللغــرب والــذي یــؤدي  األعمــىالشــباب نتیجــة التقلیــد 

بـرامج تعلیمیـة جدیـدة تحـل محـل  العولمـة تفـرض نكمـا أالمجتمع وشعلة المستقبل  آمالعلى 
البــــرامج التعلیمیــــة المتبعــــة مــــن طــــرف دول العــــالم ثالــــث تمــــس هــــذه البــــرامج بشــــكل مباشــــر 

  .زوال الدولة ىویدعو إل األمةوبالتالي فان العولمة خطرا یهدد  اإلسالمیةبشخصیتنا العربیة 
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 یبین الخصوصیات التربویة ) :44(جــدول رقم

 المدرسین المجموع العام
اري  مستش

 مستشاري التربیة التوجیھ
دیرین  واب الم ن

 المفتشین المدیرین للدراسات
                      

  الفئـــــة
 تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار %االحتماالت                      

65,18% 219 49,22
% 63 66,67% 18 82,76% 24 84,00% 21 75,35% 55 30,37% 38 

 مواكبة العصرنة و الحداثة مع 

 المحافظة على الهوية الوطنية

9,83% 33 14,85
% 19 7,41% 02 3,45% 01 0,00% 00 6,85% 05 11,12% 06 

 في ظل العولمة لم تبقى 

 خصوصيات نحافظ عليها

18,16% 61 22,66
% 29 14,82% 04 13,80% 04 16,00% 04 16,44% 12 14,82% 08 

 هناك خصوصيات و مقومات 
نحافظ عليها عن طريق تحـدي 

 العولمة

6,85% 23 13,29
% 17 11,12% 03 0,00% 00 0,00% 00 1,37% 01 3,71% 02 

العولمـــــــة لهـــــــا اهـــــــداف غيـــــــر 
 مشروعة

 و هي بسبب تأخر التعليم 

100% 336 
38,10

 المجموع العـام 54 16,08% 73 21,73% 25 7,44% 29 8,63% 27 8,04% 128 %

  
  

 حسب رأي أصحاب العینةیبین الخصوصیات التربویة ) :44(رقمشكل 
  
  

المجموع العام تكرار

219

33
6123

336

1 2 3

4 5 6

7 8 9

  
الذي یدل على مدى وجود خصوصیات تربویة یجب )44(تشیر معطیات الجدول رقم

من %) 65.18( العینة بنسبة أفرادالمحافظة علیها في ظل العولمة ویرى اكثر من نصف 
مجموع المبحوثین انه یجب مواكبة العصرنة والحداثة مع المحافظة على الهویة الوطنیة 

هناك خصوصیات ومقومات نحافظ علیها عن  أنمن المبحوثین %)18.16(وتعتقد نسبة
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من المبحوثین فیرون انه لم تبق هناك %) 09.83(نسبة  أماطریق تحدي ظاهرة العولمة 
العینة یعتقدون  أفرادمن %)06.85(في ظل العولمة وتمثل نسبةخصوصیات نحافظ علیها 

التعلیم ومن خالل بیانات هذا الجدول  تأخرغیر مشروعة وهي سبب  أهدافالعولمة لها  أن
انظر (       هذه النتائج على مستوى جمیع الفئات كل على حده تأكیدنستطیع  أیضا

العینة یؤمن بضرورة مواكبة العصرنة  أفراداغلب  أننخلص من كل ما سبق ) أعالهالجدول 
لسنا في  أننانسلم بها  أنوالحداثة مع المحافظة على الهویة الوطنیة والحقیقة التي یجب 

 هما یشهدموقعا یمكننا من قبول او رفض العولمة فهي تحصیل حاصل والدلیل على ذلك 
االتصال وشبكات  واالنتشار الواسع لوسائل إعالمیةعصرنا من ثورة وتكنولوجیا وثورة 

وبالتالي فنحن مجبرون ،  من مواقع للتعلیم وغیرها من المواقع الثقافیة والترفیهیة تاالنترنی
سوف نذوب في بحرها الواسع دون  فإننا وأالعلى التكیف مع متطلبات ظاهرة العولمة 

لواسع نتیجة لالنتشار ا وتأثر تأثیرهناك  أن أحدعلى  ىوال یخف األمانشاطئ  إلىالوصول 
سلبي تفرضه ظاهرة  تأثیرهناك  أنسابقا لكن المالحظ  أشرناكما  واإلعالملوسائل االتصال 

العولمة على مجتمعنا وخاصة شریحة الشباب نتیجة الغزو الثقافي الغربي الهدام الذي یحاول 
الباحثة سلوى محمد  إلیهوالعربیة وهذا ما ذهبت  اإلسالمیةطمس معالم ثقافتنا وحضارتنا 

حیث تؤكد الدراسة ان الخطر "األخالقیةالعولمة و القیم "صطفى عند قیامها بدراسة حولم
ولیس غلى  اإلسالمیةفي المجتمعات  األخالقیةعلى القیم  التأثیریكمن في  إنماالحقیقي 
 واإلعالمالشائع خالل وسائل االتصال  والتأثر التأثیرنتیجة  اإلسالمیة األخالقیةالنظریة 
مجتمعاتنا تمثل دور المستقبل ولیس المرسل دور المستقبل المفتون بالحیاة في  إنخاصة 

والسیاسي والثقافي والترف المعیشي والتي  واالقتصاديالغربیة والمتمثلة في النمو العسكري 
   اإلسالمیةیبرز معها عجز تلك المجتمعات 

  
التي  األخالقیةمهم وخاصة في تلك المیادین محولین هذا العجز على مفاهیم خاطئة نحو قی

  )  1(یعتبرونها جامدة

                                                
مد مكتبة ،، ففكر المثققراءة تحلیلیة في - دیكتاتوریة العولمة،محمد حسین ابو العال) 1( 

  .69ص،مصر،2004،لقاھرة،يبول
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براهیمجابر  األستاذانلمس في مداخلة ن خالل الملتقى الدولي الثاني المنعقد في جامعة  يوإ
حول العولمة والنظام التربوي في الجزائر )09/12/2005-08(یومي بسكرةمحمد خیضر 

ریة من خالل النظام التربوي موضوع الهویة والشخصیة الجزائ إلى إشارةوباقي الدول العربیة 
 أساسوفي الجزائر فان المشهد الذي علیه المنظومة التربویة الوطنیة ینطلق من ((الحالي

في المجتمع السیاسي  األخرىفي الجهات  أوفي الجهة الرسمیة  أنتجمع علیه الخطابات 
ال  فإنها المدني ولعل اللغة التي تجهر بها تلك الخطابات وان تبنت مفاهیم مشتركة أو

العام السیما في  الرأيمداوالت موحدة دائمة وهي فضفضة قد یقصد بها كسب  اتعطیه
على المبادئ المسیطرة للنظام  التأكیدالمرحلة االنتقالیة التي یعرفها المجتمع الجزائري فرغم 

 : التعلیمي وهي
ورها في الهویة الشخصیة الجزائریة من خالل دعم مؤسسات التعلیم لتلعب د إثبات -

  .المستقبلو الحاضر 
 .جزأرة اإلطارات وخاصة في مجال التعلیم-

  .األجنبیةتعریب التعلیم واالنفتاح على اللغات -
مسالة الهویة  إنفي التعلیم،فرغم الجهر بتلك المبادئ اال  اإلبداعياالتجاه العلمي والتقني -

 إلىتتكیف  أنیة تحاول في منظومة التربیة من خالل مواد التربیة االجتماعیة والمدن
الكفاءة لیست هي  إنالمنظور الدستوري الجدید وكذا فان الجزأرة وتعرف جدال اعتبارا من 

یعرف تعزیزا ضمن  األجنبیةالجنسیة في التعلیم والشهادة المیالد ووضع تعلیم اللغات 
الجزئیة وتحسین وضع الفرنسیة في المدرسة یبدو انه یحظى  اإلصالحاتسلسلة من 

 أخرىمرة  األولالمربع  إلىفي الرعایة ویعود الحدیث عن العربیة في المدرسة  األولویةب
انعـات العربیة بالضعف عن استیعاب نتائج العلم والتكنولوجیة وفي  إلىوتتصاعد الدعوة 

   .شان دیمقراطیة التعلیم تظهر الصورة في محاولة الخصخصة
یوضع الكل  أنفي هذا الشأن وكأن الرغبة هي  والسكوت الرسمي على المبادرات الالقانونیة

ذاالمجال لتشریع یزكیه الحقا حما یفسیقبلوه وهو  أنالواقع ثم ما یلبثوا  األمر أمام كان  وإ
الخالف عن التوجه العلمي والتكنولوجي من حیث المبدأ غیر قائم فانه ینشب في المسائل 
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ق العمل وبظاهرة العزوف عن قبول المتعلقة بمستوى التعلیم التكنولوجي وبعالقته بسو 
  . )1(واألولیاءالتوجه إلیه من قبل التالمیذ 

وخالصة القول انه على قدر وعي الشعوب بماضیها ومآثرها والتفتح العقالني على عصر 
العولمة عن طریق التكیف مع التحدیات الداخلیة و الخارجیة التي تفرضها علینا ظاهرة 

ابتنا وخصوصیتنا الثقافیة والحضاریة واالهتمام بالتعلیم عن العولمة مع المحافظة على ثو 
القاطرة التي تفرد  وأنهاوسیلة المجتمع للتعبیر الدائم والفعال  ألنهاطریق تطویر المدرسة 

وهناك عدة شعوب تمكنت من تطویر مجتمعاتها مع المحافظة على  األمانبر  إلى األمة
 نلحق قطار أنخیر مثال واخیرا لیس من العیب خصوصیاتها الحضاریة والنموذج الیاباني 

زادت  األرضنمثل امتنا بالشجرة كلما ضربت في  أصالتنانحافظ على  أنالعولمة شرط 
نغلق نوافذنا على الغرب لكي نلحق  أنبدون  األصالة هاتةنحافظ على  أنناونمت هذا یعني 

  .ركاب العولمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

ین تشخیص المبحوثین للحالة التي وصلت إلیها المدرسة الجزائریة الیوم و أسباب ذلك                           یب) 45 (جدول رقم 

                                                
في الجزائر في ظل متغیرات الشان الداخلي  النظام التعلیمي:مداخلة ،جابر نصرالدین وابراھیمي الطاھر -  (1) 

  .135- 134ص ،مرجع سابق،مجلة دفاتر المخبر،لعولمةا وتحدیات
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  الفـــئــــــــــة                     
  االحتماالت

نواب المدیرین   المدیرین  المفتشین 
  للدراسات

  مستشاري 
  التربیة

  مستشاري
  التوجیھ 

  مالمجموع  العا  المدرسین

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار 
المدرسة الجزائریة في ظل اإلصالحات 

الجدیدة تسیر سیرا حسنا یتوافق مع التطور 
  الذي یشھده العالم يالحال

  
04  

  
7.15 

  
13  
  

  
16.67  

  

  
04 
  

  
16 

  
  

  
03 

  
  

  
9.09 

  
01 

  
  

  
3.45 

  
  

  
08  
  

  
5.84 

  

  
33 
  

  
9.22               

  

المدرسة الجزائریة حبیسة اإلیدیولوجیات 
المسیطرة على الحكم  و التخطیط الفوقي 
وھي في مفترق الطرق بسبب الصراعات 

  السیاسیة 

  
  

12 

  
  

21.43 

  
  

10 

  
  

12.82  

  
  

00 

  
  

00  

  
  

02 

  
  

6.06 

  
  

06 
 

  
  

20.69 

  
  

15 

  
  

10.95 

  
  

45  

  
  

12.57 

المدرسة الجزائریة مخبر تجارب بسبب 
ھزة وعدم االھتمام بالبحث القوالب الجا

العلمي و عدم إشراك الفاعلین التربویین    
في وضع اإلصالحات وعدم تحفیزھم          
و عدم مراعاة وضعیتھم المادیة                

  و  األج ماعیة  و الثقافیة       

  
  
  

09 

  
  
  

16.08 

  
  
  

02 

  
  
  

02.57 

  
  
  

02 

  
  
  

08 

  
  
  

01 

  
  
  

03.03 

  
  
  

03 

  
  
  

10.13 

  
  
  

22 

  
  
  

16.06 

  
  
  

39 

  
  
  

10.90 

المدرسة الجزائریة تعاني من االرتجالیة   
  سوء التخطیط و التسییرو ضعف التأطیر  

  
16 

  
28.58 

  
03 

  
03.85            

  
09 

  
36  

  
13 

  
39.40 

  
11 

  
37.94 

  
29 

  
21.17 

  
81 

  
22.63 

المدرسة تسیر بخطوات متباعدة بسبب    
التعلیمیة     عدم كفاءة المناھج و البرامج

وعدم توفر الوسائل التعلیمیة اإلكتظاظ      
ساعات التدریس كثیرة على .في األقسام 

  عدم اإلھتمام بالعلم و المتعلم.الثالثي

  
  

05 

  
  

08.93 

  
  

03 

  
  

03.85 

  
  

00 

  
  

00 

  
  

00 

  
  

00 

  
  

00 

  
  

00 

  
  

18 

  
  

13.14  

  
  

26 

  
  

07.27 

تمام بالثقافة ÷المدرسة متأخرة بسبب عدم ا
زائریة مثل األدب العربي كلھ من الج

وعدم اإلھتمام بالكتاب و الكتاب . المشرق
الجزائریین كذلك ھیمنة اللغة الفرنسیةعلى 
  سوق العمل دون فتح المجال للغة العربیة 

  
  
  

03 

  
  
  

05.36 

  
  
  

02 

  
  
  

02.57 

  
  
  

00 

  
  
  

00 

  
  
  

00 

  
  
  

00 

  
  
  

01 

  
  
  

03.45 

  
  
  

09 

  
  
  

06.57 

  
  
  

15 

  
  
  

04.19 

إنعكاس للمجتمع فھو یعاني من  المدرسة
مشاكل سیاسیة وإجتماعیة   أدى ذلك إلى  
عدم إھتمام الدولة بحاملي الشھادات بسبب 

وإنتشار اإلنحراف داخل .الربح السریع 
وكذا إنتشار ظاھرة .وخارج المدرسة 

التسرب المدرسي سوء العالقة بین    
المدرسة و المجتمع وعدم إھتمام األسرة 

لمیذ المعلم ونفور التالمیذ من بوضعیة الت
  التعلیم و سوء العالقة بین المعلم و التلمیذ 

  
  
  
  
  

02 

  
  
  
  
  

03.58 

  
  
  
  
  

13 

  
  
  
  
  

16.67 

  
  
  
  
  

03 

  
  
  
  
  

12 

  
  
  
  
  

04 

  
  
  
  
  

12.13 

  
  
  
  
  

01 

  
  
  
  
  

03.45 

  
  
  
  
  

13 

  
  
  
  
  

09.49 

  
  
  
  
  

36  

  
  
  
  
  

10.06 

المدرسة الجزائریة تعاني من الغزو     
لتأثیر اإلعالمي السلبي         الثقافي بسبب ا

و القنوات الفضائیة المتنوعة ومواقع 
األنترنت الھابطة ذات التأثیر المباشر       

  على دور التربیة في المدرسة 

  
  
  

02 

  
  
  

03.58 

  
  
  

06 

  
  
  

07.70 

  
  
  

02 

  
  
  

08 

  
  
  

03 

  
  
  

09.09 

  
  
  

00 

  
  
  

00 

  
  
  

07 

  
  
  

05.11 

  
  
  

20 

  
  
  

05.59  

دان الترابط حیث   تعاني المدرسة من فق
ھناك فجوة في اإلصالح بین طور       

تعلیمي و آخر من حیث البرامج من  
  .اإلبتدائي إلى المتوسط وإلى  الثانوي 

  
  

01 

  
  

01.79 

  
  

10 

  
  

12.82 

  
  

01 

  
  

04 

  
  

05 

  
  

15.16 

  
  

03  

  
  

10.35 

  
  

09 

  
  

06.57 

  
  

29 

  
  

08.10 

األمر نسبي نجحت المدرسة في تعمیم   
ي جمیع القطر الجزائري       التعلیم ف

وخفض مستوى األمیة إعداد الكوادر 
الجزائریة الكفأة  و المؤھلة                  

ومن ھنا فإن المدرسة الیوم                        
  على مستوى مقبول 

  
  

01 

  
  

01.79 

  
  

10 

  
  

12.82 

  
  

02 

  
  

08 

  
  

02  

  
  

06.06 

  
  

03 

  
  

10.35 

  
  

04 

  
  

02.92 

  
  

22 

  
  

06.15 

بسبب ضعف المدرسة الجزائریة          
یعود إلى نظام التعلیم األساسي 

وإعتمادالبرامج في المرحلة                 
  .األساسیة على الحشو

  
01  

  
01.79 

  
06 

  
07.70 

  
02 

  
08 

  
00 

  
00 

  
00 

  
00 

  
03 

  
02.19 

  
12 

  
03.36 

  %100 358  38.27 137 08.10 29 09.22 33 06.99 25 21.79 78 15.65 56  *المجموع العام *

مـــن المبحـــوثین یعتقـــدون أن %) 22.6(أن نســـبة ) 45(نالحـــظ مـــن خـــالل هـــذا الجـــدول رقـــم 
المدرسـة الجزائریـة تعـاني مـن االرتجالیـة وسـوء التخطـیط والتسـییر وضـعف التـأطیر أمـا نســبة 

یطرة علـى المسـ تامن أفراد العینة یرون أن المدرسـة الجزائریـة حبیسـة األیـدلوجی%) 12.57(
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الحكــم والتخطــیط الفــوقي وهـــي فــي مفتــرق الطــرق بســـبب الصــراعات السیاســیة وتمثــل نســـبة 
من المبحوثین الـذین یصـفون المدرسـة الجزائریـة بمخبـر التجـارب بسـبب القوالـب %) 10.90(

الجـــاهزة وعـــدم االهتمـــام بالبحـــث العلمـــي بســـبب عـــدم إشـــراك الفـــاعلین التربـــویین فـــي وضـــع 
حفیـزهم وعـدم مراعـاة وضــعتهم المادیـة واالجتماعیـة والثقافیـة وتبـین نســبة اإلصـالحات وعـدم ت

مـــن المبحـــوثین أن المدرســـة الجزائریـــة هـــي انعكـــاس للمجتمـــع فهـــو یعـــاني مـــن %) 10.06(
مشــاكل سیاســیة واجتماعیــة وقــد أدى ذلــك إلــى عــدم اهتمــام الدولــة بحــاملي الشــهادات بســبب 

ارج المدرسة وانتشار ظاهرة التسرب المدرسي كذلك الربح السریع وانتشار االنحراف داخل وخ
ســـوء العالقـــة بـــین المدرســـة والمجتمـــع وعـــدم اهتمـــام األســـرة بوضـــعیة التلمیـــذ والمعلـــم ونفـــور 

ــم والتلمیــذ وتشــجع نســبة  ــیم وســوء العالقــة بــین المعل مــن أفــراد %) 09.22(التالمیــذ مــن التعل
ظـل اإلصـالحات الجدیـدة تســیر  يریـة فـالعینـة اإلصـالحات الجدیـدة وتـرى ان المدرسـة الجزائ

مــن %) 08.10(ســیرا حســنا یتوافــق مــع التطــور الحــالي الــذي یشــهده العــالم وتشــخص نســبة 
المبحوثین إشكالیات المدرسة الجزائریة فـي كومهـا تعـاني مـن فقـدان التـرابط حیـث هنـاك فجـوة 

توســـط ومـــن فـــي اإلصـــالح بـــین طـــور تعلـــیم وآخـــر مـــن حیـــث البـــرامج مـــن االبتـــدائي إلـــى الم
ــانوي ،أمــا نســبة  مــن أفــراد العینــة فتعتقــد أن المدرســة الجزائریــة %) 07.27(المتوســط إلــى الث

تسیر بخطوات متباعدة بسبب عدم كفاءة المناهج والبرامج التعلیمیة بسبب عدم توفر الوسائل 
دم التعلیمیة  واالكتظاظ داخل األقسام كـذلك بسـبب سـاعات التـدریس الكثیـرة علـى الثالثـي وعـ

مـن أفـراد العینـة حالـة المدرسـة الجزائریـة %) 06.15(االهتمام بالعلم والمتعلم وتشخص نسبة 
وتـــرى أن األمـــر نســـبي فقـــد نجحـــت المدرســـة فـــي تعمـــیم التعلـــیم فـــي جمیـــع القطـــر الجزائـــري 
عـداد الكـوادر الجزائریـة الكفـأة والمؤهلـة ومـن هنـا فـإن المدرسـة الیـوم  وخفض مستوى األمیـة وإ

من المبحـوثین فیـرون أن المدرسـة الجزائریـة تعـاني %) 05.59(ى مقبول أما نسبة على مستو 
مــــن الغــــزو الثقــــافي بســــبب التــــأثیر اإلعالمــــي الســــلبي والقنــــوات الفضــــائیة المتنوعــــة ومواقــــع 

   . اإلنترنت الهابطة ذات التأثیر المباشر على دور التربیة في المدرسة
ة حالـة المدرسـة الجزائریـة الیـوم بكونهـا متـأخرة مـن أفـراد العینـ%) 04.19(كما تشخص نسبة 

بسبب عدم االهتمام بالثقافة الجزائریة مثل األدب العربي كله من المشرق كذلك عدم االهتمام 
بالكتــاب والكتــاب الجزائــریین إضــافة إلــى هیمنـــة اللغــة الفرنســیة علــى ســوق العمــل دون فـــتح 
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وثین فیــرون أنــه ســبب ضــعف المدرســة مــن المبحـ%) 03.36(مجـال للغــة العربیــة ،أمــا نســبة 
الجزائریة یعود إلى نظام التعلیم األساسي واعتماد البـرامج فـي المرحلـة األساسـیة علـى الحشـو 

التــأثیر  والتـــأثر بیــنهم ویـــرتبط  ل،المدرســة هــي انعكـــاس للمجتمــع الموجـــودة فیــه وذلــك لعوامـــ
ت التطور لذلك فقـد سـعت تحسین أوضاع المجتمع بتطور المدرسة كون التعلیم ن أهم مؤشرا

الــدول النامیــة إلــى االهتمــام بـــالتعلیم ووضــعت لــه بــرامج ومیزانیـــات خاصــة بــه حتــى تواكـــب 
عصــر العولمــة وتكــون فــي مســتوى تحــدیات الداخلیــة والخارجیــة وكــون الجزائــر جــزء مــن هــذه 

منــذ  الخریطـة فقــد قامــت الدولــة الجزائریــة بمجهــودات جبــارة لتحســین وضــعیة التعلــیم فــي بلــدنا
ــة مــن المراحــل أن تجــد لهــا مكــان فــي ســباق  االســتقالل إلــى یومنــا هــذا واســتطاعت فــي مرحل

  .التقدم العلمي ویعترف بمجهوداتها التعلیمیة حتى الدول المتقدمة 
ــ ــاقي المــدارس العالمیــة  علكــن هــذا ال یمن مــن اإلقــراران المدرســة الجزائریــة الفتیــة مثلهــا مثــل ب

بالتحـــدیات التـــي تفرضـــها  قا مـــن مشـــاكل عدیـــدة منهـــا مـــا یتعلـــوالتـــزال تعـــاني حتـــى یمنـــا هـــذ
العولمــة علـــى مجتمعنـــا بصـــفة عامـــة وبنظامنـــا التربـــوي خاصـــة ویمكـــن تلخیصـــها فـــي النقـــاط 

  :التالیة 
  كیف نكون ؟:تحدي الهویة الوطنیة ،بحیث أصبحنا نتساءل من نكون ؟عوض تساؤلنا 

سـتراتیجیاتحدي مواكبة التطور ،أي یجـب علینـا التفكیـر فـي  مواكبـة التطـور  تإیجـاد آلیـات وإ
ــد جــیال یفكــر تفكیــرا علمیــا ونقــدیا  بتحــدیث نظامنــا التربــوي دون التنكــر ألصــالتنا ،ممــا قــد یول
،بــدال مــن الجیــل المیكــانیكي اآللــي ،والــذي یفتقــر أغلبیتــه لــربط العالقــات ،ونقــول ذلــك بكــل 

  .موضوعیة من خالل مالحظتنا لمخرجات النظام التربوي 
جعلت المواطن فـي الـدول ...) فضائیات ،إنترنت (تحدي یتعلق بعالم االتصال المتطور جدا 

النامیة في حیرة من أمره ،فاصبح یتساءل عما حدث ؟وكیف؟ عوضا من انـه یجـب أن یكـون 
  .طرفا فاعال فیما حدث ،وهل یقبل ما أن یتقبل حفظ ما حدث أم یفكر فیه أوال 

ســعى العــالم الغربــي جاهــدا لفــرض قیمــه علینــا بالطریقــة التــي تحــدي لقــیم المجتمعــات ،حیــث ی
یفهمهــا وتخــدم مصــالحه السیاســیة واالقتصــادیة كالدیمقراطیــة وحقــوق اإلنســان وعــدم امــتالك 
ــدمار الشــامل ،فلجــأت مــثال الوالیــات المتحــدة األمریكیــة وحلفائهــا  لألســلحة النوویــة وأســلحة ال
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ع إسـرائیل فـاألمر  مخـالف تمامـا ،أي أن العولمـة لفرضها على العراق وأفغانستان في حـین مـ
  تقدم لنا نسقا قیمیا جذابا في ظاهره لكنه ملغما لفي باطنه و أثناء األخذ به وتطبیقه 

تحــدي یتعلــق بثقافــة المجتمــع الغربــي وانظمتــه التربویــة ،وأنظمتــه التربویــة ،ومحتویــات البــرامج 
مـة التربویـة للوالیـات المتحـدة األمریكیـة او فرنسـا التدریسیة والهیكلة التنظیمیـة فمـثال فـي األنظ

صــیغت انطالقــا مــن قــیم وخصــائص خاصــة بأفرادهــا وعلــى اعتبــار أننــا نســتهلك ونســتعیر مــا 
وخیبـة أمـل وعـدم تكیـف ،وعلیـه وجـب علینـا  تیقدمه الغرب لنا ،فإنه حتمـا سـتظهر اضـطرابا

  إعداد جیل مطعم یستطیع مواكبة العولمة 
روج لــذلك عدیــد مــن الكتــاب الغــربیین خاصــة صــامویل هنغتــون فــي  تحــدي حضــاري ،حیــث

كتابه صراع الحضارات وعلیه وجـب أن نواجـه هـذا التحـدي علـى األقـل بمعرفـة مكانتنـا وسـط 
هذا الصراع ،وما هي أسالیب الوقایة من سلبیات نتائج الصراع ،أي ضرورة توضیح عالقتنـا 

،ووجـوب  ةقائق تاریخیة ودینیة وسیاسیة واقتصـادیمع العالم الغربي وفهمه سلمیا یستند إلى ح
  )1(.الرتقاء إلى مرتبة الشریك المستهلك

بالنسبة للتحدیات الخارجیة أما بالنسبة للتحدیات الداخلیة التي تعاني منها المدرسة الجزائریة 
  :فتتمثل فیما یلي 

لك تنـوع األجنـاس الوضع السیاسي واالقتصادي والثقـافي المتـردي وحتـى الفكـري والعرقـي وكـذ
  .والكلل یرید التمیز وفرض الذات

    

  .211-210،مجلة دفاتر المخبر ،مرجع سابق ، ص صالنظام التربوي في ظل تحدیات العولمة بین التكیف او الرفض نور الدین تاورریت ، )1(

  
  

اإلصـالح وسـوء التخطـیط التسـیر اإلداري ،مـع الفوضـى والتـوازن  تاالرتجالیة في اتخاذ قرارا
  .سن القوانین نتیجة عدم إشراك الفاعلین التربویین في عملیات تغییر النظام التربوي في

تأخر إصـالح المدرسـة الجزائریـة بعـد سـنوات مـن الركـود فـي النظـام التربـوي وثـورة أخـرى فـي 
النظــام االقتصــادي واالجتمــاعي ،ظهــور المدرســة بصــورة اإلنســان المتحجــر فــي عــالم متغیــر 

الذي یعیشه ولهداف  يبین الواقع الحقیق نوهذا خلف حالة من باالتزا رتمراباستمرار وهذا باس
  .المنظومة التربویة 
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  . عدم االهتمام بالدراسات المیدانیة التربویة ونتائج البحث العلمي والباحثین -
كثرة الهدر المعنوي والمادي للتكوین وانعدام األسس العلمیة لتكوین اإلطارات التربویة وجمیع 

  .سالك التربویة والتعلیمیة قبل الخدمة واثناء الخدمةاأل
  .عدم احترام حقائق العلم ونتائجه ،أهل العلم من طرف القائمین على التخطیط التربوي -
وجود فجوة واسعة في إصالحات التربویة بین طور تعلمي وآخر من البرامج التعلیمیة -

   .والدیني للمجتمع الجزائري
ة على سوق العمل ومحاوالت تهمیش اللغة وبعض التعالیم الدینیة هیمنة اللغة الفرنسی-

   .واإلسالمیة من المقررات الدراسیة
عدم االهتمام بالوضعیة المعنویة والمادیة للمعلم ومحاولة تحسینها اجتماعیا نظرا لتراجع -

  .مكانته داخ المجتمع في السنوات األخیرة 
ربویین وبین األسرة والمدرسة نتیجة عدم االهتمام ضعف االتصال بین اإلدارة والفاعلین الت-

  .األولیاء بمصیر أبنائهم وعدم التعاون مع المعلم انشغالهم باألمور المادیة 
نفور التالمیذ من الدراسة ووجود صدا في تقبل العلم والمعلم الذي یقوم بعمله على المستوى -

  .المطلوب نتیجة لعدم التكوین البیداغوجي والنفسي 
قص في توفیر المؤسسات التعلیمیة خاصة في أقصى األریاف والمناطق الجبلیة ن-

 موالصحراویة النائیة ،كذلك نقص في توفیر الوسائل التعلیمیة البیداغوجیة وعدم االهتما
  .بتوفیر الكتاب المدرسي بشكله ومضمونه

اإلخفاق انتشار ظاهرة االنحراف خارج وحتى داخل بعض المدارس أدى إلى زیادة نسب -
  .والفشل والتسرب المدرسي بین الفئات المراهقین 

نهاءها خالل السنة الدراسیة من طرف المدرس مما - كثافة البرامج التي یصعب تطبیقها وإ
  . یؤدي إلى حشو الزائد لعقل التلمیذ  ،إضافة إلى االكتظاظ داخل األقسام واألفواج التربویة

اجهها المدرسة الجزائریة تمثل بحق تحدیا كبیرا أمام كل هذه المشاكل واإلشكالیات التي تو -
التربوي  القائمین على العملیة التربویة من اجل رفع المستوى التعلیم بالجزائر وزیادة المردود

واسترجاع المكانة العلمیة التي كانت تحتلها المدرسة الجزائریة سابقا قبل أن تعصف بها 
  .لسیاسیة واألیدیولوجیةریاح التهمیش وتؤثر علیها الصراعات ا
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  :  النتائج المتحصل علیھا من التساؤل الثالث  -4
  

والسلبیة لظاهرة العولمة و مامدى تأثیرها على سیاسة  ةماهي االنعكاسات اإلیجابی-
   .؟من حالل الوسائل و األهداف  اإلصالح التربوي بالجزائر

عة عشر سؤال ضمن هذا التساؤل ولقد توصلت الدراسة المیدانیة إلى تم اقتراح سب -
  .استخالص النتائج التالیة من إجابات المبحوثین
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ال یعتقدون  %64.53توصلت الدراسة المیدانیة إلى أن اكثر من نصف المبحوثین بنسبة  -
من أفراد  %30.17إن نظام التعلیم األساسي هو سبب تراجع المستوى بالجزائر مقابل نسبة 

من  %05.31العینة الذین یرون أن تراجع المستوى سببه نظام التعلیم األساسي بینما نسبة 
  .المبحوثین لیست لدیهم إجابة عن السؤال

ال یعتقدون أن  %70.12كشفت الدراسة المیدانیة أن اكثر من نصف المبحوثین بنسبة  -
من أفراد العینة الذین یرون في  %26.26المستوى بالجزائر مقابل التعریب  هو سبب تراجع 

من المبحوثین لم یصرحوا بأي  %3.64طریقة التعریب تراجع المستوى الدراسي بینما نسبة 
  .إجابة حول هذا الموضوع

یعتقدون إن المدارس ال  من المبحوثین الذین %58.38أظهرت الدراسة المیدانیة إن نسبة  -
من إفراد العینة الذین یؤیدون  %34.08ر مقابل الخاصة ستسیطر على نظام التعلیم بالجزائ

من  %7.55فكرة سیطرة المدارس الخاصة على نظام التعلیم بالجزائر بینما مثلت نسبة 
  .المبحوثین لیست لدیهم إجابة عن السؤال 

من المبحوثین یرون إن األهداف الحقیقیة من إعادة  %18.57بینت الدراسة أن نسبة  -
یة في مراحل مبكرة من الطور األول من التعلیم االبتدائي یتمثل في إدراج اللغات األجنب

من أفراد العینة یعتقدون إن األهداف الحقیقیة  %18.35مقابل نسبة  التفتح لمسایرة العصر
من المبحوثین یرون أن األهداف الحقیقیة  %6.94تتمثل في التفتح على الثقافات بینما نسبة 

من أفراد العینة یعتقدون إن  %6.04ن الدولي مقابل نسبة إلى التعاو  وءفي اللج تتمثل
 %5.12األهداف الحقیقیة تتمثل في التبعیة وربط نظام التعلیم بالنظام العالمي بینما نسبة 

  .األهداف الحقیقیة تتمثل في إضعاف مكانة اللغة العربیة أنمن المبحوثین یرون 
ثین الذین یعتقدون إن اإلصالحات من المبحو  %36.60توصلت الدراسة إلى إن نسبة - 

دخال اإلعالم واالتصال في نظام التعلیم بالجزائر  التربویة مكنت أحیانا في نقل التكنولوجیا وإ
من أفراد العینة یرون أن اإلصالحات التربویة دائما سبب نقل  %20.95مقابل نسبة 

من المبحوثین الذین  %25.70التكنولوجیا واإلعالم واالتصال لنظام التعلیم بینما مثلت نسبة 
من أفراد العینة یعتقدون أن  %16.76یعتقدون انه أبدا لم یحدث ذلك ومقابل نسبة 

دخال التكنولوجیا ونظام اإلعالم واالتصال  اإلصالحات التربویة نادرا ما مكنت من نقل وإ
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تحدیا كبیرا و ال یمكننا أن ننكر أهمیة هذه الوسائل التي تعد حقا .لنظام التعلیم الجزائري
  .تفرضه ظاهرة العولمة على مختلف األصعدة الحیویة

من المبحوثین أن اإلجراءات التي ساعدت  %33.52كشفت الدراسة المیدانیة أن نسبة  -
من  %29.23التكنولوجیا في التطویر تتمثل في تطویر المناهج والبرامج التعلیمیة مقابل 

 %20.92ت تتمثل في تطویر البحث العلمي ومقابل أفراد العینة الذین یرون أن هذه اإلجراءا
من المبحوثین الذین یعتقدون أن أهم اإلجراءات تتمثل في تطویر طرق ووسائل التعلیم بینما 

من أفراد العینة یرون أن هذه اإلجراءات تتمثل في تحسین وضعیة المعلم  %16.36نسبة 
  .والمتعلم

یعتقدون أن  %60.06المبحوثین بنسبة  أظهرت الدراسة المیدانیة أن اكثر من نصف -
نظام التعلیم بالجزائر قد نجح دائما في دعم سیاسة تكافؤ الفرص بین جمیع التالمیذ في 

العینة یرون أحیانا قد حدث ذلك بینما  أفرادمن  %29.05مختلف أنحاء البالد مقابل نسبة 
       لفرص مقابل نسبةمن المبحوثین یعتقدون انه أبدا لم یكن هناك تكافؤ في ا 6.43%
من أفراد العینة یرون انه نادرا ما یتم تحقیق تكافؤ الفرص بین جمیع التالمیذ في  4.47%

ال أحد منا ینكر المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة منذ . مختلف أنحاء البالد
 16و امریة  لتعمیم التعلیم ومحو األمیة لجمیع أبناء هذا الشعب االستقالل إلى یومنا هذا

سنوات حتى  06خیر دلیل على إلزامیة التعلیم لجمیع أبناء المواطنین من سن  1976أبریل 
  .سنة 16
یعتقدون أن هناك  %64.25بینت الدراسة المیدانیة أن اكثر من نصف أفراد العینة بنسبة  -

 %29.89تأثیرات سلبیة للتسرب المدرسي وتكرار السنة على إصالح التعلیم مقابل نسبة 
  من المبحوثین الذین یرون انه ال توجد تأثیرات سلبیة للتسرب المدرسي وتكرار 

من المبحوثین لیست لدیهم  %5.87السنة  الدراسیة على اإلصالحات التربویة بینما نسبة  
  .إجابة عن السؤال

من المبحوثین یعتقدون أن أهم أسباب  %32.57كشفت الدراسة المیدانیة أن نسبة  -
من  %29.10نسبة  ق المدرسي یتمثل في عدم كفاءة المناهج والبرامج المدرسیة مقابلاإلخفا

أفراد العینة یرون أن أسباب اإلخفاق تتمثل في عدم كفاءة طرق واهداف التعلیم بینما نسبة 
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عدم كفاءة طرق التخطیط  من المبحوثین یعتقدون أن أسباب اإلخفاق یتمثل في 21.02%
من أفراد العینة یرون أن أسباب اإلخفاق تتمثل في عدم كفاءة  %17.33و مقابل والتسییـر

  .األساتذة والمعلمین
یؤدي اإلخفاق والفشل والتسرب المدرسي إلى هدر نسب كبیرة من الجهود المعنویة والمادیة 

  .في رفع المردود التربوي وتحسین وضعیة التعلیم ببالدنا
ت التي یمكن االعتماد علیها عند تغییر أهم المجاال نتوصلت الدراسة المیدانیة أ -

المقررات حتى تواكب تحدیات العولمة حسب المبحوثین تتمثل في التوجهات السیاسیة 
 من أفراد العینة  یرون أن أهم هذه المجاالت%20.53،مقابل نسبة%27.10للمجتمع بنسبة

الذین یعتقدون  من المبحوثین% 17.41تتمثل في المعطیات االقتصادیة والمادیة أما نسبة 
من أفراد %14.29 ة،أما نسبوالفكریة السائدة أن أهم هذه المجاالت تتمثل في القیم الثقافیة 

العینة یؤكدون علي أن هذه المجاالت تتمثل في طبیعة ونظام التسییر اإلداري العام،أما نسبة 
غوجیة تتمثل في المعطیات البیدامن المبحوثین فیعتقدون أن هذه المجاالت % 11.83

  .الطبیعیةو 
من المبحوثین یؤكدون على أن التغییرات  %7.47%3أظهرت الدراسة أن نسبة  -

ر من األحیان بصفة ـوالتعدیالت التي تحدث على مستوى النظام التربوي تكون في كثی
من أفراد العینة یرون آن هذه التغیرات والتعدیالت تكون في  %33.34ارتجالیة مقابل نسبة 

من المبحوثین یعتقدون  %14.60حیان ذات قرارات ومناشیر فوقیة بینما نسبة كثیر من األ
من  %14.60أن هذه التغییرات والتعدیالت تستند إلى قاعدة علمیة ونفس النسبة السابقة أي 

یدیولوجیة كما .أفراد العینة یعتقدون أن هذه التغییرات والتعدیالت نابعة من قناعات سیاسیة وإ
من المبحوثین یعتقدون أن أهم المعیقات  %14.58یدانیة أن نسبة كشفت الدراسة الم

من أفراد العینة  %13.20األساسیة لإلصالح التربوي تتمثل في نقص التأطیر مقابل نسبة 
یرون أن أهم المعیقات األساسیة تتمثل في قلة الدراسات التقدیریة للنتائج وانعكاساتها على 

لمبحوثین یعتقدون أن أهم المعیقات األساسیة تتمثل في من ا %12.55المستقبل بینما نسبة 
من أفراد العینة یرون أن أهم المعیقات األساسیة  %12.18أسالیب التقویم ومقابل نسبة 

من المبحوثین یرون أن أهم المعیقات  %11.07تتمثل في متطلبات التوجیه بینما نسبة 
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اد العینة یعتقدون أن أهم المعیقات من أفر  %10.15تتمثل في التمویل المالي بینما نسبة 
من المبحوثین یعتقدون أن أهم  %9.69ومقابل نسبة .تتمثل في نقص البحث العلمي

من أفراد العینة یرون أن  %8.68المعیقات تتمثل في ضعف التخطیط التربوي بینما نسبة 
وثین الذین من المبح %07.94اهم المعیقات تتمثل في قلة الوسائل التعلیمیة ومقابل نسبة 

  .یعتقدون أن أهم المعیقات األساسیة تتمثل في ضعف االتصال
من المبحوثین الذین یؤكدون على فكرة أن  %55.87كما توصلت الدراسة إلى أن نسبة  -

التغییر واإلصالح مفروض ال محالة في ظل التقلبات جراء نشر ظاهرة العولمة مقابل 
ح التربوي غیر مفروض إزاء نشر ظاهرة العولمة من أفراد العینة یرون أن اإلصال 37.71%

   .من المبحوثین الذین لم تكن لهم إجابة حول هذا السؤال %6.43بینما نسبة 
أظهرت هذه الدراسة أن هناك اتفاق بین أفراد العینة حول اآلثار اإلیجابیة لظاهرة العولمة -

مة اإلیجابیة وتتمثل في من المبحوثین یؤكدون على أهم آثار العول %25.81وتمثلت نسبة 
من أفراد العینة یعتقدون أن أهم اآلثار  %23.38االنفتاح على الثقافات األخرى أما نسبة 

من المبحوثین  %18.32اإلیجابیة تتمثل في االستفادة من الخبرات األجنبیة ومقابل نسبة 
لى العالم بینما نسبة الذین یرون أن أهم اآلثار اإلیجابیة وتتمثل في تفتح المنظومة التربویة ع

من أفراد العینة یرون أن أهم اآلثار اإلیجابیة تتمثل في مواكبة التطور العلمي  14.35%
من المبحوثین الذین یعتقدون أن اآلثار  %10.47واالستفادة من التكنولوجیا أما نسبة 

ل نسبة اإلیجابیة تتمثل في تحسین المردود العلمي والتربوي ورفع مستوى التالمیذ ومقاب
من أفراد العینة الذین یرون أن أهم اآلثار اإلیجابیة تتمثل في تحسین الوضعیة  07.67%

  .المادیة للمعلم
كما وضحت الدراسة المیدانیة أن هناك اتفاق بین أفراد العینة حول اآلثار السلبیة لظاهرة  -

ثار السلبیة من المبحوثین الذین یؤكدون على أن هذه اآل %33.45العولمة وتمثلت نسبة 
من أفراد العینة الذین یرون أن  %26.20تتمثل في الغزو الثقافي والفكري لشبابنا مقابل 

 %22.41اآلثار السلبیة تتمثل في االبتعاد عن المقومات الوطنیة وثوابت األمة أما نسبة 
 من المبحوثین الذین یعتقدون أن أهم هذه اآلثار تتمثل في إقحام نظام تربوي دخیل على

 ممن المبحوثین الذین یرون أن أیه %17.96مجتمعنا ومنظومتنا التربویة ومقابل نسبة 
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ومن هنا فان العولمة ذات  .اآلثار السلبیة تتمثل في حرمان الطبقات الدنیا من حق التعلیم
بعدین متناقضین على النظام التربوي من الجهة اإلیجابیة فهي تساهم في تفتح النظام 

ي على التطورات الجدیدة وبالتالي تساهم في تطور المناهج أما من الجهة التربوي الجزائر 
  .السلبیة فان العولمة تعد خطرا على المنظومة التربویة وتهدد القیم الوطنیة

یعتقدون انه  %65.18كما كشفت الدراسة المیدانیة أن اكثر من نصف أفراد العینة بنسبة  -
اراتها وانما یؤمن باألخذ من العولمة بما یناسب ضرورة للصدام مع العولمة و ال بمس ال

التربویة حیث یؤكدون على مواكبة العصرنة والحداثة مع المحافظة على عاداتنا ومناهجنا 
الهویة الوطنیة وهناك من أفراد العینة الذین یحملون النظرة الصدامیة ویعتقدون انه من 

ك خصوصیات ومقومات نحافظ علیها الضروري محاربة العولمة والتصدي لها ویرون أن هنا
بینما تقل نسبة الذین یحملون النظرة  %18.16عن طریق تحدي العولمة ویمثلون نسبة 

االستیعابیة ویقولون بضرورة مسایرة العولمة ویرون انه لم تبق خصوصیات نحافظ علیها 
ا أهداف وهناك نسبة قلیلة من المبحوثین یعتقدون أن العولمة له %09.83ویمثلون نسبة 

  .من مجموعة أفراد العینة %06.85غیر مشروعة وهي سبب تأخر التعلیم ویمثلون نسبة 
أسباب تأخر  ىكما توصلت الدراسة إلى تشخیص وضعیة المدرسة الجزائریة والتعرف عل -

المدرسة الجزائریة حسب المبحوثین واتفق معظم أفراد العینة على كون المدرسة الجزائریة 
بالوسائل  قل وصعوبات كثیرة منها ما یتعلق بالموارد البشریة ومنها ما یتعلتعاني من مشاك

الجزائریة تعاني من  على كون المدرسة %22.63المادیة ولقد أكد اغلب المبحوثین بنسبة 
من أفراد العنة  %09.22االرتجالیة وسوء التخطیط والتسییر وضعف التأطیر مقابل نسبة 

  ة الجزائریة في ظل اإلصالحات الذین یؤكدون على أن المدرس
الجدیدة تسیر سیرا حسنا یتوافق مع التطور الحالي الذي یشهده العالم وهناك من أفراد العینة 
من یرون أن المدرسة على مستوى مقبول كونها نجحت في تعمیم التعلیم في جمیع القطر 

لكفاءة والمؤهلة وهم الجزائري وخفضت مستوى األمیة وتمكنت من إعداد الكوادر الجزائریة ا
فهو  عكما أكد بعض المبحوثین أن المدرسة هي انعكاس للمجتم %06.15یمثلون نسبة 

من مشاكل سیاسیة واجتماعیة وقد أدى ذلك إلى عدم اهتمام الدولة بحاملي الشهادات یعاني 
سي بسبب الربح السریع وانتشار االنحراف داخل وخارج المدرسة وانتشار ظاهرة التسرب المدر 
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وسوء العالقة بین المدرسة والمجتمع وعدم اهتمام األسرة بوضعیة التلمیذ والمعلم وهم یمثلون 
من أفراد العینة فیعتقدون أن المدرسة الجزائریة تعاني  %05.59أما نسبة  %10.06نسبة 

المتنوعة ومواقع  قنوات الفضائیةالمن الغزو الثقافي بسبب التأثیر اإلعالمي السلبي و 
نت الهابطة ذات التأثیر المباشر على دور التربیة بالمدرسة وهناك من المبحوثین الذین اإلنتر 

یرون إن المدرسة تعاني من فقدان الترابط حیث هناك فجوة في اإلصالح بین طور تعلیمي 
و أخر من حیث البرامج من االبتدائي إلى المتوسط ومن المتوسط إلى الثانوي وهم یمثلون 

اك من أفراد العینة من یرون أن المدرسة الجزائریة مخبر تجارب بسبب وهن %08.10نسبة 
القوالب الجاهزة وعدم االهتمام بالبحث العلمي وعدم إشراك الفاعلین التربویین في وضع 

وعدم تحفیزهم وعدم مراعاة وضعتهم المادیة واالجتماعیة والثقافیة وهم یمثلون اإلصالحات 
لعینة من یرون أن المدرسة تسیر بخطوات متباعدة بسبب وهناك من أفراد ا %10.90نسبة 

عدم توفر الوسائل التعلیمیة واالكتظاظ في األقسام ساعات التدریس الكثیرة على الثالثي 
وهناك من أفراد العینة الذین  %07.27وعدم االهتمام بالمعلم والمتعلم وهم یمثلون نسبة 

الثقافة الجزائریة مثل األدب العربي كله من یرون أن المدرسة متأخرة بسبب عدم االهتمام ب
المشرق وعدم االهتمام بالكتاب والكتاب الجزائریین كذلك هیمنة اللغة الفرنسیة على سوق 

من  %03.36ویرى نسبة  %04.19العمل دون فتح المجال للغة العربیة وهم یمثلون نسبة 
علیم األساسي واعتماد البرامج أفراد العینة أن سبب ضعف المدرسة الجزائریة بسبب نظام الت

في المرحلة األساسیة على الحشو وهناك بعض المبحوثین یعتقدون أن المدرسة الجزائریة 
تعاني من الغزو الثقافي بسبب التأثیر اإلعالمي السلبي والقنوات الفضائیة المتنوعة ومواقع 

  .اإلنترنت الهابطة ذات التأثیر المباشر على دور التربیة
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  :   خالصة الدراسة المیدانیة
  
  :توصلت الدراسة من خالل تغیرات البیانات الشخصیة للمبحوثین إلى النتائج التالیة-1
للنساء من  %37.71مقابل %62.29اغلب المبحوثین من الرجال حیث یمثلون نسبة-

ستوى علمي وثقافي مجموع المبحوثین كما توصلت الدراسة إلى أن اغلب أفراد العینة ذوي م
متحصلین على شهادة البكالوریا %23.19مقابل%61.46عالي حیث یمثل الجامعیین نسبة

كما أظهرت الدراسة أن اغلب المستجوبین في سن الكهول حیث یقعون في الفئة 
كما بینت الدراسة أن اغلب المبحوثین مستقرین %43.58سنة ویمثلون نسبة[65-51]العمریة

من المبحوثین %20.95مقابل نسبة %74.59المتزوجین منهم بنسبة اجتماعیا حیث یمثل
كما توصلت الدراسة إلى أن نصف المبحوثین لدیهم عدد مقبول من األطفال وهم .العزاب

من المبحوثین لدیهم عدد كبیر %49.83مقابل %50.18وبنسبة[04- 01]یقعون بین المجال
المتغیر دورا فعاال من حیث التأثیر  ویلعب هذا[10-05]من األطفال وهم یقعون بین المجال

على میزانیة األسرة كما وضحت الدراسة أن اغلب أفراد العینة لدیهم خبرة مقبولة تفوق 
 %4.47سنة مقابل نسبة 20لدیهم أقدمیة في العمل تفوق  47.77سنوات بحیث أن نسبة 10

د العینة كما أظهرت الدراسة المیدانیة أن اغلب أفرا.لدیهم أقدمیة اقل من سنة
لدیهم توافق بین نوع التخصص المدرسي ومنصب العمل الحالي %68.19بنسبة
  .لدیهم توافق دمن المبحوثین الذین ال یوج%9.78مقابل

كما توصلت الدراسة المیدانیة من خالل إجابات المبحوثین عن التساؤل األول حول مدى -2
جتماعي والثقافي للمجتمع مراعاة المشرفین على وضع اإلصالحات التربویة للواقع اال

  : الجزائري؟ والذي یحتوي على سبعة أسئلة إلى النتائج التالیة
اتفق نصف المبحوثین على انه ال یوجد توافق بین اإلصالحات التربویة التي تجرى بالجزائر 

مقابل %54.75والواقع الثقافي الذي یعیشه المجتمع الجزائري وهم یمثلون نسبة
عكس ذلك كما توصلت الدراسة إلى إن جمیع المبحوثین یرون أن یعتقدون %39.95نسبة

األهداف التربویة التي تتماشى مع الواقع ویجب أن تشملها المنظومة التربویة وتعتمد علیها 
في بناء مناهجها وبرامجها تتمثل في عبارات المحافظة على األصالة العقالنیة وعدم التلقائیة 
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لفعالیة في نفس الوقت یجب أن تواكب هذه المناهج والبرامج قیم أن تتمتع بالكفاءة والجدیة وا
  .التغییر والحداثة

یرون أن %58.94أظهرت الدراسة المیدانیة أن اكثر من نصف أفراد العینة بنسبة كما
تقم بدورها الفعلي في خدمة وتطویر التربیة بالجزائر مقابل  مالمنظومة التربویة بالجزائر ل

  .عكس ذلك تماما یعتقدون%34.08نسبة 
كما كشفت الدراسة المیدانیة أن جال المبحوثین یتفقون حول ان المجاالت التي قصرت من 
خاللها المنظومة التربویة تتمثل في عدم تحقیق التنمیة في المجتمع،وعدم تزوید سوق العمل 

را عدم بإطارات ماهرة،وعدم نشر وتعمیم التكوین المهني والتمهین ثم عدم محو األمیة واخی
  .تعمیم التعلیم

جد توافق بین و یرون انه ال ی%60.90كما بینت الدراسة أن اكثر من نصف المبحوثین بنسبة
من أفراد العینة %29.05مقابل نسبة مناهج وبرامج التعلیم مع أهداف المجتمع الجزائري 

  .عكس ذلك
كون أن  من مجموع المبحوثین%67.53كما اتفق اكثر من نصف أفراد العینة بنسبة  

من أفراد العینة یرون أن %27.10حاجة األسرة الجزائریة مقابل نسبة  ياإلصالحات ال تلب
كما توصلت هذه الدراسة إلى أن كل .هذه اإلصالحات تلبي حاجة األسرة الجزائریة

المبحوثین متفقون حول أن هذه المقومات الدینیة والثقافیة التي أهملتها هذه اإلصالحات 
همال الواقع الحضاري والتاریخي للمجتمع الجزائري تتمثل في إهم ال تعالیم الدین اإلسالمي وإ

  .واضعاف مكانة اللغة العربیة واخیرا إهمال اللغة األمازیغیة كجزء من الهویة الوطنیة
-:يكما توصلت الدراسة المیدانیة من خالل نتائج التساؤل الثاني الذي تتمثل فیما یل -3

على استجابة الفاعلین التربویین لهذه اإلصالحات وموقفهم  ماهي العوامل المؤثرة
  :منها؟وینطوي هذا التساؤل على ثالثة عشر سؤال وكانت إجابات المبحوثین كآالتي

یرون أن القاعدة %62.28بینت الدراسة المیدانیة أن اكثر من نصف أفراد العینة بنسبة
ن التربویین تتمثل في خلق توافق بین األساسیة التي یجب االعتماد علیها في تكوین الفاعلی

من المبحوثین %19.01اإلطار المعرفي النظري واإلطار المعرفي المیداني مقابل نسبة 
الذین یعتقدون أن القاعدة األساسیة تتمثل في االهتمام باإلطار المعرفي المیداني ومقابل 
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الهتمام باإلطار من المبحوثین الذین یرون أن القاعدة األساسیة تتمثل في ا18.72%
         أظهرت الدراسة المیدانیة أن اكثر من نصف المبحوثین بنسبة.المعرفي النظري

  یرون انه لم یتم إشراك جمیع الفاعلین التربویین عند وضع اإلصالحات التربویة 71.79%
  .من أفراد العینة الذین یعتقدون عكس ذلك%20.67مقابل نسبة

أن اكثر من نصف أفراد العینة یعتقدون انه لم یتم توفیر  كما توصلت الدراسة المیدانیة
دورات تكوینیة كافیة للفاعلین التربویین قبل الشروع في تطبیق هذه اإلصالحات مقابل نسبة 

كما اتفق جمیع المبحوثین على عدم برمجة وتنظیم الدورات .الذین یرون عكس ذلك27.66%
تربویین من حیث موضوع التكوین غیر مناسب التكوینیة بطریقة علمیة تناسب الفاعلین ال

والیلبي الحاجة العلمیة للمتكونین ثم عدم مراعاة التكوین العلمي والفكري للفاعلین التربویین 
ثم عدم توفر اإلمكانیات والوسائل المادیة المتاحة للتكوین،كذلك عدد دورات التكوینیة غیر 

اإلصالحات واخیرا عدم مالئمة وقت إجراء  كافیة ثم عدم مراعاة التوقیت المناسب النطالق
كما اتفق اغلب المبحوثین حول كون أن أهم منطلقات تكوین ،التكوین للمعلم والمتعلم 

الفاعلین التربویین في ظل اإلصالحات التربویة الجدیدة تتمثل في رفع المستوى التعلیمي 
یمقراطیة العلیم لكل فئات والمعرفي للمتكونین ثم تحسین مكانة التعلیم في المجتمع ثم د

المجتمع بعدها مراعاة االتجاه العلمي والتقني للمتكونین ثم تحسین أداء المعلمین واألساتذة 
  .واخیرا تمكین المكونین من المواد واللغات األساسیة

كما كشفت الدراسة أن أهم الشروط األساسیة في إنجاح التكوین في ظل اإلصالحات 
أفراد العینة تتمثل في البرامج المنطلقة من الدراسة العلمیة ثم ضرورة التربویة الجدیدة حسب 

ترقیة البحث العلمي والتربوي المرافق للتكوین والمكمل لــه بعدها إعطاء الجانب المهني أو 
ظل التعاون  يالخبیر ف رالتربیة العلمیة مكانتها الطبیعیة ضمن التكوین ثم االهتمام بالتا طی

وتبین .ین واخیرا ضرورة إعادة النظر في أشكال التسییر اإلداري المخططضمن فریق المكون
من خالل أراء المبحوثین أن أهم النقائص األساسیة التي تؤثر في تثبیت المستوى الثقافي 
القاعدي للفاعلین التربویین تتمثل بالدرجة األولى في العجز المسجل في البیداغوجیا وعلم 

العجز المسجل في مادة التخصص وفي المرتبة الثالثة العجز في  النفس ثم بالدرجة الثانیة
الثقافة العامة ویتضح من خالل إجابات المبحوثین حول تأثیر عدم إشراك الفاعلین التربویین 
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همال روح  في اتخاذ قرار اإلصالح التربوي یؤدي إلى عدم رضا المدرسین في عملهم وإ
الفعالیة التعلیمیة ویؤدي إلى زیادة الصراعات التعاون الجماعي وكذلك إضعاف الكفایة و 

واالختالفات حول قضایا اإلصالح كما یؤدي لضعف الوسائل التربویة من مناهج وبرامج 
وتوصلت الدراسة إلى أن االستشارة التربویة من أهم العوامل ،وطرق تدریس،أهداف وتقویم

ب المبحوثین حول الطریقة التي المؤثرة على التطبیق الفعال لإلصالحات التربویة واتفق اغل
تتم بها االستشارة التربویة أنها بالدرجة األولى لمجرد اإلعالم وبالدرجة الثانیة عن طریق 
المشاركة منذ البدایة ثم بالدرجة الثالثة بطریقة اإللزام بالتنفیذ واخیرا بالدرجة الرابعة التحفیز 

  .للرضا عن العمل
عدم مراعاة الواقع الثقافي للفاعلین التربویین في العملیة كما أظهرت إجابات المبحوثین أن 

اإلصالحیة یؤدي إلى عدم تكییف البرامج والمناهج التعلیمیة مع الواقع الثقافي الجزائري ثم 
عدم تلبیة المطالب االقتصادیة لألسرة الجزائریة كما انه یؤثر سلبا على المستوى التعلیمي 

لص مما سبق إلى أن أهم العوامل المؤثرة على استجابة ونخ.والفكري لألسرة الجزائریة 
الفاعلین التربویین لهذه اإلصالحات تتمثل في االستشارة التربویة قبل اتخاذ قرار 
اإلصالح،االهتمام بالعملیة التكوینیة بطریقة علمیة تتناسب مع حاجات الفاعلین التربویة 

ة والمادیة للفاعلین التربویین عند وضع هذه الفكریة الثقافیة كذلك مراعاة الوضعیة االجتماعی
اإلصالحات ولقد توصلت الدراسة المیدانیة إلى كون اغلب المبحوثین یحملون نظرة سلبیة 

  .حول اإلصالحات التربویة
توصلت الدراسة من خالل نتائج إجابات المبحوثین عن التساؤل الثالث والذي یندرج  -4

  :تحته سبعة عشر سؤال وهو كالتالي
والسلبیة لظاهرة العولمة ومامدى تأثیرها على سیاسة  ةماهي االنعكاسات اإلیجابی -

اإلصالح التربوي بالجزائر؟ أشارت الدراسة المیدانیة إلي أن اكثر من نصف أفراد العینة 
یتفقون حول كون نظام التعلیم األساسي لم یكن السبب المباشر في تراجع  %64.53بنسبة 

من أفراد العینة الذین یعتقدون ذلك  % 30.17الجزائر مقابل نسبة المستوى التعلیمي ب
الذین یرون  %70.12وكشفت الدراسة المیدانیة أن اكثر من نصف المبحوثین بنسبة .فعال

 %26.26لطریقة التعریب مقابل نسبة  دأن سبب تراجع المستوى التعلیمي بالجزائر ال یعو 
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وبینت النتائج المتحصل علیها اتفاق اكثر من .لكمن أفراد العینة الذین یعتقدون بحدوث ذ
إن المدارس الخاصة لن تسیطر على نظام التعلیم  %58.38نصف المبحوثین بنسبة 

یعتقدون عكس هذا كما أظهرت الدراسة أن جمیع المبحوثین یرون  %34.08بالجزائر مقابل 
بكرة من الطور األول من أن األهداف الحقیقیة من إعادة إدراج اللغات األجنبیة في مراحل م

  في التفتح  التعلیم االبتدائي تتمثل
لمسایرة العصر ثم التفتح على الثقافات بعدها اللجوء إلى التعاون الدولي ثم ربط نظام التعلیم 

اتفق نصف المبحوثین حول كون ،بالنظام العالمي واخیرا إضعاف مكانة اللغة العربیة 
دخال اإلعالم واالتصال إلى نظام التعلیم اإلصالحات التربویة مكنت من نقل ا لتكنولوجیا وإ

مقابل نصف أفراد العینة الذین یخالفونهم في الرأي   %50.95بالجزائر وهم یمثلون نسبة
ویرى أفراد العینة أن اإلجراءات التي ساعدت التكنولوجیا في تطویرها تتمثل في تطویر 

مي ثم تطویر وسائل التعلیم بعدها تحسین المناهج والبرامج التعلیمیة وتطویر البحث العل
كما توصلت الدراسة المیدانیة إلى أن اكثر من نصف المبحوثین .وضعیة المعلم والمتعلم

یؤكدون أن نظام التعلیم بالجزائر قد نجح في دعم سیاسة تكافؤ الفرص بین  %60.06بنسبة 
فراد العینة ینكرون ذلك من أ %29.05أنحاء البالد مقابل نسبة  جمیع التالمیذ في مختلف

التعلیم ومحو األمیة منذ االستقالل والى یومنا رغم أن الدولة خطت خطوات جبارة في تعمیم 
یؤكدون  %64.25أشرت الدراسة المیدانیة إلى أن اكثر من نصف أفراد العینة بنسبة ،هذا

ابل نسبة تعلیم مقعلى التأثیرات السلبیة للتسرب المدرسي وتكرار السنة على إصالح ال
ذلك ویتفق جمیع المبحوثین على أن أهم أسباب  نمن المبحوثین الذین ال یرو  29.89%

اإلخفاق المدرسي یتمثل في عدم كفاءة المناهج والبرامج الدراسیة ثم عدم كفاءة طرق 
توصلت .واهداف التعلیم وعدم كفاءة طرق التخطیط والتسییر وعدم كفاءة األساتذة والمعلمین 

لمیدانیة إلى أن جال المبحوثین یعتقدون أن التغییرات والتعدیالت التي تحدث على الدراسة ا
مستوى النظام التربوي تكون في كثیر من األحیان بصفة ارتجالیة وذات قرارت ومناشیر 
یدیولوجیة كما  فوقیة كما أنها قد تستند إلى قاعدة علمیة كما أنها نابعة من قناعات سیاسیة وإ

في نقص  مبحوثین حول أهم المعیقات األساسیة لإلصالح التربوي والتي تتمثلتوافقت آراء ال
التأطیر وقلة الدراسات التقدیریة للنتائج وانعكاساتها على المستقبل إضافة إلى أسالیب التقویم 
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ومتطلبات التوجیه ونقص التمویل المالي ونقص البحث العلمي وضعف التخطیط التربوي 
أظهرت الدراسة الموقف السلبي لنصف أفراد .ة ثم ضعف االتصالوقلة الوسائل التعلیمی

في ظل التقلبات جراء نشر  ةالعینة الذین یعتقدون بان التغییر واإلصالح مفروض المحال
من  %37.71من مجموع المبحوثین مقابل نسبة   %55.87ظاهرة العولمة وهم یمثلون نسبة

اد العینة حول كون هذه الظاهرة أي العولمة أفراد العینة الذین یؤكدون عكس ذلك واتفق أفر 
وتتمثل اآلثار اإلجابة في االنفتاح على الثقافات تحمل بین طیاتها آثارا اجابیة وأخرى سلبیة 

األخرى واالستفادة من الخبرات األجنبیة وتفتح المنظومة التربویة على العالم ومواكبة التطور 
المردود العلمي والتربوي ورفع مستوى التالمیذ ثم  العلمي واالستفادة من التكنولوجیا وتحسین

الثقافي تتمثل حسب أفراد العینة في الغزو تحسین الوضعیة المادیة للمعلم أما اآلثار السلبیة ف
قحام نظام تربوي دخیل على  والفكري لشبابنا واالبتعاد عن المقومات الوطنیة وثوابت األمة وإ

ن الطبقات الدنیا من حق التعلیم كما كشفت الدراسة مجتمعنا ومنظومتنا التربویة ثم حرما
  :على انقسام أراء المبحوثین وظهرت ثالث مواقف مختلفة 

الموقف األول یدعو إلى مناهضة العولمة والتصدي لها ألنها السبب في تخلق التعلیم وهدفها 
من  %25هو طمس هویتنا الثقافیة والقضاء على خصوصیتنا التاریخیة وهم یمثلون نسبة 
 %65.18مجموع المبحوثین،أما الموقف الثاني فیمثله اكثر من نصف أفراد العینة بنسبة 

من تطویر مناهجنا وبرامجنا التعلیمیة مع  اوانما یجب مسایرتها واألخذ منها ما یمكنن
المحافظة على خصوصیتنا وهویتنا الجزائریة أما الموقف الثالث فهم یمثلون النظرة 

رون انه لم تبقى خصوصیات نحافظ علیها في ظل عصر العولمة فهم یؤیدون وی االستیعابیة
فكرة االندماج ضمن تیار العولمة وكشفت الدراسة المیدانیة على وجود موقفین مختلفین 
ألفراد العینة من حیث تشخیصهم لوضعیة المدرسة الجزائریة في الوقت الراهن واألسباب 

واتفق معظم المبحوثین على كون المدرسة الجزائریة التي أدت إلى الوصول لهذه النتائج 
-معلم(تعیش أزمة حقیقیة وهي تعاني من مشاكل عدیدة منها ما یتعلق بالموارد البشریة

ومنها ما یتعلق باألهداف التربویة والمناهج والبرامج التعلیمیة الدخیلة على ) أولیاء-متعلم
علیمیة وأسالیب التخطیط والتسییر والتا مجتمعنا الجزائري ومنها ما یتعلق بالوسائل الت

،أما الموقف الثاني فیمثله بعض أفراد العینة والذین یؤكدون على أن المدرسة الجزائریة رطی
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تسیر بخطى ثابتة وعدم إثبات كفاءتها في مراحل سابقة وهي تحاول مواكبة التطور في ظل 
فیض نسب األمیة عبر كافة عصر العولمة ودلیل على ذلك نجاحها في تعمیم التعلیم وتخ

ال أحد منا یستطیع إنكار أن المدرسة الجزائریة هي مرآة المجتمع .التراب الوطني الجزائري
ولقد تأثرت المدرسة الجزائریة بالظروف السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي عاشها 

 المجتمع الجزائري خالل العشریة السابقة وأدى هذا 

ال التربیة والتعلیم وانخفاض مستوى التعلیم وضعف المردود التربوي الوضع إلى تدهور أحو 
نقاذ المریض من  وهذا ما تطلب إجراء عملیة جراحیة عاجلة یتم من خاللها إیقاف النزیف وإ
هنا جاءت ضرورة إجراء التغییر واإلصالح على منظومتنا التربویة خاصة ونحن في عصر 

نخلص من كل ما سبق أن أهم انعكاسات .لعولمة تمثله ظاهرة ا يالتحدیات الكبرى الذ
ل في التحدیات المتنوعة ظاهرة العولمة على إصالح المنظومة التربویة یتمث

وبشتى أنواعها سواء كانت سیاسیة اقتصادیة،ثقافیة،تكنولوجیة،وحتى الداخلیةمنهاوالخارجیة
یتنا اإلسالمیة اجتماعیة والتي تؤثر بطریقة مباشرة وغیر مباشرة على خصوصیتنا وهو 

  .العربیة الجزائریة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :   التوصیات واإلقتراحات
یعد النظام التربوي في أي مجتمع المرآة التي تعكس طموحات هذا المجتمع وتكریس  -

  .الخ......اختیارات شعبه الثقافیة و السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والتربویة 
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خاصة في أیامنا هذه التي صحیح، ظامه التربوي والعكسألن قوة المجتمع تكمن في قوة ن 
بما فیها النظام التربوي خاصة  ،تشهد تغیرات وتطورات سریعة مست جمیع المیادین الحیویة

ونحن نعیش في ظل زمن العولمة ،ونظرا لكوننا ال نملك العدة والوسائل للتحدي أو مواجهة 
جب علینا التكیف والتأقلم مع هذه الموجة العولمة وبدال من الخوف والهروب من العولمة ی

عن طریق تحدیث أنظمتنا التربویة وتطویر مناهجنا ،العارمة من التطور التقني والتكنولوجي
وبرامجنا التعلیمیة مع المحافظة على خصوصیتنا اإلسالمیة العربیة وهویتنا الوطنیة،ونظرا 

رات التربویة التي تفرضها ظاهرة ألهمیة موضوع اإلصالح التربوي في ظل التغیرات والتطو 
العولمة توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصیات واالقتراحات التي نتمنى 
أن تسهم حقا ولو بقدر ضئیل في معالجة بعض اإلشكالیات التربویة التي تعاني منها 

  : المدرسة الجزائریة
سة اإلصالح التربوي وتفادي المناهج االبتعاد عن االرتجالیة والعشوائیة عند رسم سیا -1

  .التعلیمیة التقلیدیة المقولبة الجاهزة التي ال تناسب مجتمعنا التربوي 
إشراك جمیع الفاعلین التربویین عند وضع اإلصالحات التربویة في مختلف األطوار  -2

  .التعلیمیة بدایة من المرحلة االبتدائیة وحتى نهایة التعلیم العالي الجامعي 
تجنیب المدرسة الجزائریة الصراعات السیاسیة واإلیدیولوجیة حتى التبقى رقم بسیط في - 3 

  .لعبة المصالح بین مختلف اإلیدیولوجیات المهیمنة
  .مراعاة الواقع االجتماعي الثقافي للمجتمع الجزائري عند وضع هذه اإلصالحات  -4
ك أسالیب التسییر والتقویم التقلیدیة تطویر وتحدیث األسالیب التعلیمیة إداریا وتربویا وتر  -5

  .و االبتعاد عن أسالیب التلقین واالرتجال في تلقین التعلیم
  .االهتمام بالوضعیة المادیة واالجتماعیة للمربي وتحفیزه على أداء مهامه النبیلة -6
قبل االهتمام بتكوین الفاعلین التربویین بطریقة علمیة تناسب قدراتهم الفكریة والثقافیة  -7

  .واثناء الخدمة والتركیز على البیداغوجیا وعلم النفس في البرامج التكوینیة 
إعادة النظر في بناء المناهج والبرامج التعلیمیة في مختلف األطوار التعلیمیة لمواكبة -8

  .تطورات العصر الحدیث مع المحافظة على خصوصیتنا وهویتنا الوطنیة 
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ة والتكنولوجیة ووسائل اإلعالم واالتصال لمساهمتها في التمكن من وسائل التطور التقنی -9
  .تطویر المنظومة التربویة 

بالجانب التربوي للتلمیذ وتلقینه التربة الكافیة التي تسم له بتكوین شخصیته  ماالهتما -10
ثقافة التسامح،نبذ العنف،التعایش مع اآلخرین،احترام االختالف الفكري،تقدیس العلم ( مثل

  ).تعلم قیم السلوك اإلنسانيوالمعرفة،
          تنمیة روح الدیمقراطیة وتكافؤ الفرص بین جمع المساهمین في العملیة التربویة -11
  ).معلم ومتعلم ،إدارة ،أولیاء( 

تسهیل وتحسین االتصال بین البنیة الفوقیة والقاعدیة للمدرسة مع مراعاة الفروق الذاتیة  -12
  .والموضوعیة 

بحث العلمي واستغالل نتائجه واحترام حقائقه من اجل تحسین مكانة العلم في تشجیع ال -13
  .المجتمع

تطویر أسالیب التوجیه المدرسي والمهني حتى یكون هناك توافق بین الشعب  -14
والتخصصات المدرسیة والجامعیة وسوق العمل من اجل القضاء على البطالة الحقیقیة 

  .والبطالة المقنعة
در المادي والمعنوي نتیجة لسوء التخطیط والتسییر والذي یؤدي إلى اإلخفاق تفادي اله -15

والفشل والتسرب المدرسي كل سنة وبالتالي خسارة طاقات شابة یمكن أن تساهم في تطور 
  .المجتمع
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