
  :مة ــــاتـــــالخ                                
وعلــى , رضــي مــن رضــي  و كــره مــن كــره , إن عصــر العولمــة ســیجر الجمیــع معــه        

الشــعوب أن تقــرر إن تــذهب باختیارهــا و إرادتهــا متخــذة بــذلك األســباب و الوســائل  حتــى ال 
نیــات أو مثالیــات و لكنـــه و لكـــن حجــز المقعــد فـــي عصــر العولمــة لـــیس أم, تجــر رغــم أنفهــا

فســـتكون النتـــائج   , و مـــا لـــم نأخــذ بهـــذه األســـباب و المقـــدمات , أســباب و مقـــدمات و نتـــائج  
و المــدخل األساســي الــذي یمكــن أن نــدخل بــه عصــر العولمــة هــو صــیاغة , وخیمـة و ســیئة  

حمـــد و یقـــول الـــدكتور م ،اإلنســـان الجدیـــد  و لـــن یتحقـــق ذلـــك إال مـــن خـــالل التربیـــة الجیـــدة 
إن إعــادة تربیــة اإلنســان و صــیاغته , )) تربیــة عظیمــة .. وراء كــل أمــة عظیمــة (( الرشــید  

و لعل هناك مـن یطرح سؤاال مهمـا و هـو هـل نتخلـى , هي المدخل األساسي لعصر العولمة 
عــن دیننــا و قومیتنــا و قیمنــا و عاداتنــا لنصــبح متعــولمین ؟ و هــل یصــبح  ثمــن العولمــة هــو 

؟ و ال شــك انــه  ســؤال مشــروع و إن كــان یخفــي شــعورا بــالخوف علــى مكنوننــا الــذوبان فیهــا 
إال أننــا نؤكــد أن الــدخول إلــى عصــر العولمــة هــو دخــول لكــل مكوناتنـــا ,  الــدیني و الثقــافي 

بمعنى أن العولمـة ال یمكـن أن تتحقـق بصـورة نمطیـة واحـدة , الدینیة و الثقافیة و االجتماعیة 
ـــل بتعـــددها اإلنســـاني و ,  ـــوع بنیانهـــا و ثقافاتهـــا ب و إال أصـــبحت صـــورة مستنســـخة عـــن , تن

إذ تطــرح فكــرة العولمـــة , و هــذا مــا تســـعى لــه الــدول المتقدمــة . ثقافــات و مجتمعــات أخــرى 
و لــذا  , بمــا یشــمل مــن قــیم دینیــة و ثقافیــة و اجتماعیــة , كنمــوذج موحــد لكــل معــاني التوحیــد 

و اإلسالمي  على األقل تعني أننا یجب أن نـدخل  فإن الدعوة إلى التعولم  في عالمنا العربي
بموروث إنسـاني یمكـن أن یسـهم فـي رفـض عصـر العولمـة باحتیاجاتـه اإلنسـانیة التـي تضـبط 

و بغیـاب هـذا الجانـب اإلنسـاني مـن عصـر العولمـة فانـه , له حركته و إیقاعه العلمي السریع 
ر تـــرس یــدور فــي عجلـــة سیصــبح عصــرا مادیــا جامـــدا یكــون اإلنســان فیـــه مســمارا فــي عصــ

ثـم إن الـدخول فـي , الصناعة أو التقنیة أي أن عصر العولمة یصبح عصـرا آلیـا ال روح فیـه 
عصـــر العولمـــة دون تملـــك ألدوات التعامـــل معـــه تعنــــي الـــذوبان فیـــه و التحـــول إلـــى نســــخة 

و هــذا مــا ال تقبــل بــه حتــى الشــعوب البدائیــة فكیــف , ممســوخة  لشــعوب و حضــارات أخــرى 
  .المتحضرة  الشعوب
العربیـة العولمة اصبح مـن األهمیـة بمكـان أن  نتحـدث عـن الثقافـة وكرد فعل على خطر       

مـن حیـث ضــرورة , اسـتراتیجیة المشـروع الثقـافي الغربـي فـي حـد ذاتـه و , و اإلسـالمیة وآفاقهـا 
ا بعثهـــافتـــه و امـــتالك اإلمكانیـــات و اآللیـــات المعرفیـــة التـــي تســـمح للمثقـــف العربـــي بتـــرویج ثق



الفعـل الثقـافي فینا هذه التحـدیات حـوافز العمـل و ألن بقاءنا سلبیین و بدون أن تحرك , مجددا 
, مصـــالحه و  و اهتماماتـــه  الحضــاري یحولنـــا إلـــى أســـرى حقیقیـــین لثقافـــة اآلخـــر و أولویاتـــه

العمـل علـى و  فعصر العولمـة یـدفعنا إلـى ضـرورة التفكیـر الجـاد و إیجـاد انسـاق ثقافیـة جدیـدة 
و ال تنـتكس مـن الـداخل فـي محاولـة  ثوابت البنیویة فیهـا بـالمتغیراتا بحیث ال تتأثر الترسیخه

  .العمل القادمة فیما یرتبط و الثقافة العربیة اإلسالمیة 
یدعو كثیر من الباحثین إلى العقالنیـة و الواقعیـة فـي التعامـل مـع ظـاهرة العولمـة دون        

ــیتطلــب ذلــك دراســة لیاتهــا و االنبهــار بآ ة فــي المســارات التطوریــة كلهــا  معمقــة للظــاهرة العولمی
ـــالي دراســـة إو  صـــادیة والفكریـــة فـــي ســـیاق مقـــارن االقتمكانیـــات الـــوطن العربـــي البشـــریة و بالت
  .محاولة رسم مناسبة وواقعیة التنفیذ و 

ویلعب التعلیم فـي هـذا السـیاق دور هـام فـي إعـداد الفـرد ألسـالیب المواجـه المحتملـة          
ن الحادي و العشـرین و خاصـة التعلـیم الحـالي كونـه أكثـر تعبیـرا عـن حاجیـات و مطالـب للقر 

  .التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة 
إن النظام التربوي في أي مجتمع یعكس طموحات مجتمعـه و یكـرس اختیـارات شـعبه         

و        األجیــال  الثقافیـة و السیاسـیة و االجتماعیــة و یحـاول أن یوجــه النظـام المالئــم لشـتى
اســیة فــي النظــام كــل هــذا یتوقــف علــى المربــي بدرجــة أولــى باعتبــاره حلقــة مــن الحلقــات األس

یــة الحاصـلة فــي میــدان تكوینـه الجــاد و حرصـه علــى مســایرة التطـورات المدنالتربـوي وعییــه  و 
ضــعف التكــوین فــي الجانـــب  ذلـــك ألن, العلــم عامــل أساســـي و مهــم فــي نجاحهــا و . التربیــة 

التربـــوي البیـــداغوجي للمربـــي یجعلـــه غیـــر قـــادر علـــى مســـایرة األحـــداث فـــي المجـــال نفســـي و ال
هــذا مــا یــؤدي الــى فشــل المنظومــة التربویــة فــي تطبیــق برامجهــا و و , كغیــاب الــوعي التربــوي 

  .نظامها المتطور 
ذلك المجتمع دورا فعاال و كبیـرا فـي إنجـاح دور المنظومـة التربویـة  لـكما تلعب األسرة و       

ـــــى شـــــؤون التربیـــــة مراعـــــاة الظـــــروف االجتماعیـــــة  ـــــى المخططـــــین و القـــــائمین عل           وجـــــب عل
عنــد وضــع أي إصــالحات  األســرة الجزائریــة خاصــةصــادیة و الثقافیــة للمجتمــع عامــة و و االقت
االقتصــــادیة للفـــاعلین التربــــویین  ألن االهتمــــام بالوضـــعیة االجتماعیــــة والثقافیـــة و  و, تربویـــة 
د لیس مـن وسـیلة أفضـل مـن إعـداده اإلعـداو , ة الدائمة لألمم و المجتمعات هو الثرو  اإلنسان

التربویة في كل بالد العالم  ذلك هو مطمح النظمالجید لمواجهة تحدیات الحاضر والمستقبل و 
, على الجزائر وهي تشهد تحوالت عمیقة أن تجعل التعلیم أولویة أولـى و قطاعـا اسـتراتیجیا و ,



و على الدولة أن تولیـه كـل العنایـة و تسـخر كـل الوسـائل لـه , في تربیة المواطن ترتكز علیه 
  .فالنظام التربوي قطاع استثماري بحق و لیس مجرد قطاع خدمات , 

ـــدء وضـــع        ـــي الب ـــي إلـــى مســـتوى طمـــوح اآلمـــة یســـتوجب ف ـــة ترتق إن رســـم سیاســـة تربوی
  .ل التوجهات العالمیة الكبرى منطلقاتها و مبادئها األساسیة و غایاتها الكبرى في ظ

  في الختام یمكننا أن نتساءل عن هذه التحدیات و هل هي  في متناول البلدان العربیة ؟     
أن كـان الحـال كـذلك فمـا هـي أنجـع السـبل لمعالجـة هـذه اإلشـكالیات ؟  طبـع یـأتي ألذهاننـا و  

ه ؟ یجـب التأكیـد مـرة و لكن أي إصـالح و كیـف یمكـن تحقیقـ, جمیعا فكرة اإلصالح التربوي 
أخــرى أن أي إصــالح تربــوي یبقــى مــرتبط بإصــالح اجتمــاعي شــامل و متكامــل بكــل جوانبــه 
ـــــــــــویین  ـــــــــــاعلین الترب ـــــــــــف الف ـــــــــــر إشـــــــــــراك مختل ــــــــة عب ـــ                  السیاســـــــــــیة و االقتصـــــــــــادیة و الثقافی

             بـــــاحثین و المختصـــــینالمفكــــرین و ال, واالجتمــــاعیین و المعنیـــــین مــــن الدولـــــة و مؤسســـــاتها 
إنـــه ...  المجتمـــع المـــدني و الجماعـــات المحلیـــة و المجـــالس المنتخبـــة و القطـــاع الخـــاص و 

أحســــن الســــبل إلحــــداث التغیــــرات المطلوبــــة لكســــب الرهانــــات المســــتقبلیة و تطــــویر القــــدرات 
 .المجتمعیة لمواجهة مختلف التحدیات في  عالم شدید التعقید و سریع التغیر
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  ق العمل بإطارات ماهرة                    تزوید سو - 
   ننشر و تعمیم التكوین المهني  والتمهی - 
  : أخرى تذكر  - 

  هل تعتقد أن مناهج و برامج التعلیم في الجزائر توافق أهداف المجتمع ؟  -   13
  نعم              ال               ال أدري         

الت التي تم إحداثها على مستوى الطور التعلیمي الذي هل تلبي اإلصالحات والتعدی - 14
  تشرفون علیه حاجة األسرة الجزائریة ؟ 

  نعم                ال                ال أدري                        
  إذا كانت اإلجابة بال یسأل ؟      - 

  ات ؟ما هي المقومات الدینیة و الثقافیة التي أهملتها هذه اإلصالح - 15
  إهمال تعالیم الدین اإلسالمي من خالل مادة التربیة اإلسالمیة  - 
  إضعاف مكانة اللغة العربیة في المنظومة التربویة   - 
  إهمال الواقع الحضاري و التاریخي للمجتمع الجزائري  - 
  مكانة األمازیغیة كجزء من الهویة الوطنیة  - 
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  وضعیة التعلیم والمعلم في الجزائـر ؟ 

  عدم مراعاة الوضعیة االجتماعیة للفاعلین التربویین                - 
  توافق بین البرامج و المناهج التعلیمیة و بین الواقع االجتماعي عدم ال - 
  عدم وفرة المؤسسات التعلیمیة بالقدر الكافي   - 
  عدم تجهیز هذه المؤسسات و تهیئتها وفقا للمعاییر الدولیة - 
  :أخرى تذكر  - 
و هل ترى أن هناك توافق بین الشعب و التخصصات التي تدرس الثانویات          - 17 

  الجامعات و االختصاصات المطلوبة في سوق العمل ؟ 
  نعم            ال             ال أدري                     

  إذا كانت اإلجابة بال یسأل ؟ - 
  ما هي أهم األمور التي أدت إلى  وجود عدم التوافق ؟ - 18
  التوظیف في غیر مجال االختصاص                         - 
  سوء التخطیط في استثمار الموارد البشریة  - 
  سوء التوجیه نحو هذه الفروع و التخصصات   - 
  عدم ربط التخصصات المدرسیة بسوق العمل       - 
  البرامج و المناهج التعلیمیة ال تتماشى مع الواقع االجتماعي - 

  اعلین التربویین ؟ ما هي القاعدة األساسیة التي یجب أن نعتمد علیها في تكوین الف- 19
  االهتمام باإلطار المعرفي النظري                 - 
  االهتمام باإلطار المعرفي المیداني  - 
  خلق توافق بین اإلطار المعرفي النظري و اإلطار المعرفي المیداني   - 

  هل تم إشراك جمیع الفاعلین التربویین عند وضع اإلصالحات التربویة ؟  - 20
  ال                     ال أدري                 نعم    
  



هل تم توفیر دورات تكوینیة كافیة للفاعلین التربویین قبل الشروع في تطبیق - 21
  اإلصالحات ؟

   ينعم                   ال                      ال أدر 
الفاعلین  هل تم برمجة و تنظیم األیام التكوینیة بطریقة علمیة تناسب حاجة- 22

  التربویین ؟
  مراعاة التوقیت المناسب النطالق اإلصالحات   - 
  موضوع التكوین مناسب و یلبي الحاجة العلمیة للمتكونتین  - 
  مراعاة التكوین العلمي و الفكري للفاعلین التربویین  - 
  اإلمكانیات و الوسائل المادیة المتاحة للتكوین  - 
  للمعلم و المتعلم مالءمة وقت إجراء التكوین  - 
  عدد الدورات التكوینیة كافیة  - 

التربویین في ظل اإلصالحات التربویة       ما هي أهم منطلقات تكوین الفاعلین - 23
  الجدیدة ؟

  تحسین أداء المعلمین و األساتذة                              - 
  رفع المستوى التعلیمي و المعرفي للمتكونین  - 
  التجاه العلمي و التقني للمتكونین                  مراعاة ا - 
  دیمقراطیة التعلیم لكل فئات المجتمع  - 
  تمكین المتكونین من المواد و اللغات األساسیة  - 
  تحسین مكانة التعلیم في المجتمع  - 

  ما هي الشروط األساسیة في إنجاح التكوین في ظل اإلصالحات التربویة الجدیدة ؟  - 24
  عطاء الجانب المهني أو التربیة العلمیة مكانتها الطبیعیة ضمن التكوین إ - 
  ضرورة ترقیة البحث العلمي و التربوي المرافق للتكوین و المكمل له  - 
  ضرورة إعادة النظر في أشكال التسییر اإلداري المخطط  - 
  التأطیر الخبیر في ظل التعاون ضمن فریق المكونین  - 
  ة المنطلقة من الدراسة العلمیة  البرامج الجید - 
  



ما هي أهم النقائص األساسیة التي تؤثر في تثبیت المستوى الثقافي القاعدي  - 25
  للفاعلین التربویین في نظرك ؟      

  العجز في مادة التخصص             -  
  العجز في الثقافة العامة            - 
  لنفسالعجز المسجل في البیداغوجیة و علم ا - 

   
إن عرض السیاسة التعلیمیة  على الفاعلین التربویین فرصة ثمینة للتعرف على  - 26

  . مختلف قضایا اإلصالح التربوي 
  ما هو تأثیر عدم إشراك الفاعلین التربویین في إتخاذ قرار اإلصالح التربوي ؟ 

  إهمال روح التعاون الجماعي في إتخاذ القرار التربوي  - 
  عات و اإلختالفات حول قضایا اإلصالح زیادة الصرا - 
  إضعاف الكفایة و الفعالیة التعلیمیة لدى الفاعلین التربویین  - 
  عدم رضى المدرسین عن عملهم  - 
  مناهج ، برامج ، طرق تدریس ، أهداف ، تقویم ( ضعف الوسائل التربویة - 

ربویة حقها           و تفقد الجماعة التربویة المؤهلة للمشاركة في اإلصالحات الت -  27
قناعاتها بمبررات اإلصالح التربوي فال تتحفز للعمل به نتیجة لعدم اإلشتراك في عملیة 

  فكیف تتم االستشارة حول اإلصالح التربوي ؟  ،اإلصالح 
  لمجرد اإلعالم                                    - 
  بطریقة اإللزام بالتنفیذ  - 
  بدایة                               المشاركة منذ ال - 
  التحفیز للرضا عن العمل  - 

باعتبارك شریك مهم في العملیة التربویة ، إلى أي مدى تم مراعاة الواقع الثقافي  - 28
  واالجتماعي للفاعلین التربویین في هذه العملیة من وجهة نظرك ؟ 

  ن                         المحافظة على الواقع الثقافي للفاعلین التربویی - 
  تلبیة المطالب االقتصادیة للفاعلین التربویین                          - 
  مراعاة المستوى التعلیمي و الفكري لألسرة الجزائریة لألسرة الجزائریة - 
  تكییف البرامج و المناهج التعلیمیة مع الواقع الثقافي الجزائري  - 



  : هداف ووسائل اإلصالح التربوي في ظل العولمةبیانات خاصة بأ:  رابعا
  هل أن تراجع مستوى التعلیم في الجزائر سببه نظام التعلیم األساسي ؟ - 29

  نعم              ال                       ال أدري 
هل أن طریقة التعریب المدرسي و الجامعي وراء تراجع المستوى الدراسي العام  - 30

  ة بفترة التعلیم االزدواجي ؟   بالجزائر مقارن
  نعم                       ال                     ال أدري  

هل تعتقد أن المدارس الخاصة هي التفاف حول التعریب وعودة مباشرة للفرنسیة  - 31
  للسیطرة على نظام التعلیم في الجزائر؟  

  ال أدري   نعم                    ال                     
تم إعادة إدراج اللغات األجنبیة في مراحل مبكرة من الطور األول من التعلیم  - 32

  االبتدائي ، ما هي األهداف الحقیقیة من هذا اإلجراء في تصورك ؟ 
  التفتح لمسایرة العصر                                         - 
  التفتح على الثقافات  - 
  عاون الدولي                                   اللجوء إلى الت - 
  إضعاف مكانة اللغة العربیة  - 
  تبعیة و ربط نظام التعلیم بالنظام العالمي    - 

هل مكن نظام التعلیم في الجزائر بالفعل من نقل التكنولوجیا الجدیدة و إدخال  - 33
  اإلعالم و االتصال في نظام التعلیم   في الجزائر ؟

  دائما                    أحیانا                    أبدا              نادرا        
  ما هي اإلجراءات التي ساعدت التكنولوجیا في تطویرها ؟ - 34
  تطویر المناهج و البرامج التعلیمیة  - 
  تطویر البحث العلمي  - 
  تطویر طرق و وسائل التعلیم  - 
  علمتحسین وضعیة المعلم و المت - 
  : أخرى تذكر  - 
  



هل تعتقد أن نظام التعلیم في الجزائر قد نجح في دعم سیاسة تكافؤ الفرص بین  - 35
  جمیع التالمیذ في مختلف أنحاء البالد ؟      

  دائما                   أحیانا                    أبدا                    نادرا    
   

للتسرب المدرسي و تكرار السنة الدراسیة على إصالح هل هناك تأثیرات سلبیة  - 36
  التعلیم ؟ 

  نعم                  ال                   ال أدري       
  ما هي حسب اعتقادك أسباب اإلخفاق المدرسي ؟ -  37
  عدم كفاءة المناهج و البرامج الدراسیة   - 
  عدم كفاءة األساتذة و المعلمین  - 
  رق التخطیط و التسییر عدم كفاءة ط - 
  عدم كفاءة طرق و أهداف التعلیم - 
  :  أخرى تذكر  - 

ما هي أهم المجاالت التي یمكن اإلعتماد علیها عند تغییر المقررات حتى تواكب  - 38
  حسب رأیك ؟  یات العولمة تحد
  التوجهات السیاسیة للمجتمع  - 
  المعطیات اإلقتصادیة و المادیة  - 
  یداغوجیة و الطبیعیة المعطیات الب - 
  طبیعة و نظام التسییر اإلداري العام  - 
  القیم الثقافیة و الفكریة السائدة - 
  : أخرى تذكر  - 

هل التغیرات و التعدیالت التي تحدث على النظام التربوي الجزائري تكون في كثیر  - 39
  :من األحیان 

         بصفة ارتجالیة                                  -   
  و مناشیر فوقیة  تذات قرارا -  
  تستند إلى قاعدة علمیة                     -  
  نابعة من قناعات سیاسیة و إیدیولوجیة  - 



  ما هي أهم المعیقات األساسیة لإلصالح التربوي في نظامنا التربوي الجزائري ؟  - 40
  أسالیب التقویم  -             نوعیة التأطیر                                -  
  ضعف اإلتصال  - نقص البحث العلمي                                     -  
  متطلبات التوجیه   -ضعف التخطیط التربوي                             -  
  التمویل المالي  - قلة الوسائل التعلیمیة                                  -  
  ضعف اإلتصال                                            - 

نعكاساتها على المستقبل  -   قلة الدراسات التقدیریة للنتائج وإ
  

هل التغییر و اإلصالح التربوي مفروض ال محالة في ظل التقلبات جراء نشر فكرة  - 41
  العولمة ؟

  ال أدري  نعم                     ال                        
  

  ماهي اآلثار اإلیجابیة للعولمة على اإلصالحات التربویة حسب رأیك ؟- 42
  االنفتاح على الثقافات األخرى - 
  االستفادة من الخبرات األجنبیة - 
  التفتح المنظومة التربویة على العالم - 
  مواكبة التطور العلمي واالستفادة من التكنولوجیا- 
  لمعلم تحسین الوضعیة المادیة ل- 
  

  ماهي اآلثار السلبیة للعولمة على اإلصالحات التربویة حسب رأیك ؟- 43
  الغزو الثقافي والفكري للشبابنا - 
  االبتعاد عن مقومات الوطنیة وثوابت األمة - 
  إقحام النظام تربوي دخیل على مجتمعنا ومنظومتنا التربویة - 
  حرمان الطبقات الدنیا من حق التعلیم- 
  
  
  



فهل مازالت هناك  ،العالم عولمة مهیمنة على جمیع المجاالت الحیویة یشهد - 44
  ؟  كخصوصیات تربویة نحافظ علیها في ظل ظاهرة العولمة ؟   ما رأی
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  ما هو تشخیصك للحالة التي وصلت إلیها المدرسة الجزائریة الیوم ؟  - 45
  و ما أسباب ذلك ؟
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