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   :مقدمة

 وعلماء واالجتماعيين واإلعالمية الجامعية األوساط بين جدي جدل مدار العولمة، موضوع يعد
 ويالحظ المدني، والمجتمع  السياسية والتيارات والطبيعة البيئة وعلماء  والمفكرين والفالسفة النفس
 ألن يذكر، شيء عن تثمر لم التي والتحليالت والمحاضرات راتوالمؤتم الندوات إعداد خالل من ذلك

 هاجس وأن بنهجهم، باالستمرار مصرون العولمة ظاهرة مروجي وان متوفرة غير الحقيقية اإلرادة
 الغموض بسبب والريبة الشك ينتابها اآلخر الطرف من والواعية المثقفة الوطنية النخبة في األكثرية
 طُرحت وان سبق ألسئلة الوافية اإلجابات على الحصول وعدم) اللُغز( لكونيا المصطلح هذا يلف الذي
 جهات من وهناك هنا من تطلق وآمال تطمينات ونسمع مباشرة غير أو مباشرة سابقة لقاءات في

 يجري ما حقيقة عن اإلفصاح دون   اإلقناع بقصد عربية جنسيات من وحتى العولمة، على محسوبة
 االستخباراتية األجهزة ونصب الخارجي الفضاء اكتشاف بعد بوضوح ظهر قد للعولمة الترويج إن

 الباردة، الحرب في المفاجئ التحول بينها من نذكر عالمية حوادث وقيام) الفضاء غزو( المتنوعة
 الماضي، القرن من التسعينات في) األولى( والعراق يوغسالفيا حربي بعد االشتراكي المعسكر وتفكيك

 ت،يالسوفي جانب من 2 سولت صواريخ ورؤوس النووية الترسانة وتحديد وارسو، حلف وإنهاء

 األوربي االتحاد إلى اشتراكية دول ودخول واحد جانب من يلسن الرئيس زمن منها قسم وتدمير
 حرب جاءت) الطرق خارطة(  للعالم جديدة أمريكية خارطة رسم بدء ثم ومن ،)شنغن اتفاقيـة(

 بتدمير والتلويح سوريا وتطويق ولبنان، والصومال دارفور في والتدخالت الثانية العراق ثم أفغانستان
 الكندي االجتماع عالم هو الظاهرة هذه على العولمة اسم أطلق من أول نأ بالذكر الجدير ولكن إيران،

 . 1964 عام) لولهن ماك مارشال(

 التقني التطور من الناتجة الجديدة الغربية لألفكار الدعاية وسائل أهم إحدى العولمة كانت

 أدخلت حيث ) inter net(المعلومات وشبكة الفضائيات وانتشار االتصاالت لشبكة الهائل والعلمي

 البرامج في تغيرات أحدثت فقد المتقدمة، التقنية وبوسائلها بها مبهورين العربي العالم إلى البهرجة
 والكتابة القراءة مستوى على أثرت بل االيجابي دورهم أداء عن التالميذ وانصرف التعليمية والمناهج
 تحمله مما الرغم على عليها العربي المجتمع يعتد لم جديدة هائلة ثورة يعتبر حدث ما كون والتفكير

 على سلباً ذلك انعكس  ولذلك للزمن، واختزال والمعرفة العلم تطور في تسهم وايجابيات منافع من
 العربي المجتمعين كال من التقنية لهذه الخاطئ باالستغالل وحضارته وتراثه وثقافتـه العربي المجتمع
 للمسلمين االجتماعية والقيم والعادات لألخالق منافية ألغراض البعض قبل من واستغاللها والغربي
 السلبي التأثير من جزاء تمثل والتي الصارخة اإلساءات عن فضالً الكريم، بالقرآن جاء لما خالفاً

 معتقداتنا لتغيير يفرض قسرياً  استغالالً هناك أن طالما أعظم والقادم العربية، الثقافة على للعولمة
 التربوية المناهج ناحية من ،سيما الشديد الحذر يستدعي ما وهذا والكبيرة الصغيرة في والتدخل

خمسة  ىإلوعليه تم تقسم البحث  آخرمجتمع في نقل تراثه من جيل لجيل  أيفالمنهاج التربوي ركيزة 
التربوية في الجزائر وفصل رابع  اإلصالحاتفصول فصل تمهيدي وفصل عن العولمة وفصل عن 

الدراسة التحليلية لمنهاج التربية المدنية لمرحلة  األخيرعن المنهاج التربوي في الجزائر وفي الفصل 
  .التعليم المتوسط 
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  :هاوصياغت الدراسةإشكالية تحديد : المطلب األول

تعد ظاهرة  العولمة من الظواهر المصاحبة لمرحلة ما بعد الحداثة ، إذ استقطبت اهتمام العلماء 
والمفكرين قي شتى المجاالت، فهي إحدى أهم وسائل الدعاية لألفكار الغربية الجديدة الناتجة من 

ومات ، والمعلن من التطور التقني والعلمي الهائل لشبكة االتصاالت وانتشار الفضائيات لشبكة المعل
العولمة يجعل العالم قرية كونية مصغرة تستطيع تبادل المعلومات والمنافع فيما بينها ، والمتتبع لها يجد 
أنها أحدثت تغييرات في البرامج والمناهج التعليمية للبلدان التي تأثرت بها ، والجزائر في إطار األلفية 

تشهده الساحة الدولية ، إذ أنها أصبحت ورشة إصالحية الثالثة تسعى لمواكبة التطور الهائل الذي 
عمت جميع القطاعات الحيوية منها المنظومة التربوية، والتي تسعى إلعداد مواطن صالح أو المواطن 
القدوة الذي يسعى لبناء وطنه وتحقيق تطلعات مجتمعه ، هذا الهدف تسوغه كل األنظمة التربوية عبر 

ديولوجيتها واتجاهاتها السياسية والفكرية ومن أهم العناصر التي استهدفها مناهجها التعليمية وحسب أي
اإلصالح الجديد في الجزائر المناهج التعليمية والتي تعد أساس عملية التعليم والتعلم، فمن خاللها 
تتجسد األهداف التربوية التي تعكس محتوى السياسة التربوية لكل دولة، ولهذا يقترن نجاح أي خطة 

وية بنجاح البرامج والمناهج التعليمية، في تحقيق الفوارق السلوكية، الوجدانية والمعرفية وبمعنى ترب
أوضح تحقيق الكفاءات المرجوة من عمليات التربية والتعليم، هذه البرامج تتجسد ماديا في الكتاب 

، ومعرفة توافر قيم  المدرسي باعتباره الوسيلة التعليمية الموجهة للمعلمين والمتعلمين على حد سواء
العولمة بشتى مجاالتها وأساليبها وقيم الحضارة الغربية من توافرها في الكتاب المدرسي، سواء أكانت 
بطرق معلنة أو مضمنة الن الدراسة  تسعى للكشف عن توافر ثقافة العولمة من خالل المناهج 

ث محاور وهي نشر الثقافة االستهالكية التعليمية للتربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط من خالل ثال
،الدعوة للثقافة الغربية وعملية اإلشهار للمنظمات والهيئات الدولية وذلك من خالل منهج التربية المدنية 

  مدى تأثير العولمة على إصالح المنهاج التربوي في الجزائر  لمرحلة التعليم المتوسط وعلى العموم ما

  :ةالدراس فروض: المطلب الثاني

 :اؤل العامسالت

  العولمة على إصالح المنهاج التربوي في الجزائر ؟ أثر ما

  :فرضيات الدراسة

  . االستهالكية الثقافة على المتوسط التعليم لمرحلة المدنية التربية منهاج كتب احتواء مدى - 1

  .المتوسط التعليم لمرحلة المدنية التربية منهاج كتب خالل من الغربية القيم توافر مدى - 2

 الهيئات لعمل اإلشهار عملية في المتوسط التعليم لمرحلة المدنية التربية منهاج ساهم - 3
  . الدولية والمنظمات

  



�اإلطار العام للدراسة:                                                      الفصل األول
 

‐ 4 ‐ 
 

  

   :لدراسةل تحديد المفاهيم األساسية: المطلب الثالث

 العالقات تلتقي حتى والمجتمعات المجموعات بين للعالقات التدريجي االنصهار هي :العولمة - 4
 عمقا أكثر العالقات تلك لتصبح اتجاهاته اختالف على أقصاه إلى العالم يادن من النهاية في

 على وفرضها الغربية الحضارة وقيم االستهالكية الثقافة نشر تتم بحيث وتعقيدا، وكثافة
 في االستهالكية والثقافة الغربية والمعتقدات القيم توافر مدى تعني والعولمة العالم أصقاع
  . ائرالجز في التعليم مناهج

 الثقافة ودعاة الغربية القيم اثر خالل من وذلك العولمة تتركه الذي األثر أي :العولمة تأثير - 5
  . االستهالكية

 المناهج على أضيفت التي أو أدخلت التي التعديالت مجموع هو :التربوية المناهج إصالح - 6
 إلصالح الوطنية اللجنة ألعمال تتويجا جاءت والتي 2003 سنة من ابتداء التربوية
 محتويات مست التي التعديالت في الحالية الدراسة في وتتخصص التربوية المنظومة
   المتوسط التعليم لمرحلة المدنية للتربية المدرسي للكتاب التعليمية المناهج

 التعليم لمرحلة المدنية للتربية المدرسي الكتاب في متمثل :الجزائري التربوي المنهاج - 7
  النصوص وفقرات نصوصه جميع في المتوسط

 للبحث رئيسي كمنهج المحتوى تحليل منهج على تعتمد التي الدراسة وهي :التحليلية الدراسة - 8
 .والكيفي الكمي شقيه في ذلك ويتم العلمي

 :الموضوع اختيار أسباب: المطلب الرابع

   :ذاتية أسباب - 1

  . التربوي المنهاج على العولمة تأثير على البحث في الطالب من رغبة -

  . التربوي المنهاج على التعرف الطالب من رغبة -

   :موضوعية أسباب - 2

 . التربوي والمنهاج العولمة تناولت التي الدراسات نقص -

  .خارجية حتمية وفق أم سيادية إرادة وفق اإلصالح كان إذا عما الكشف محاولة -
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 :الدراسة أهمية: المطلب الخامس

 التربوية القطاعات مختلف بين كثفةم تفاعالت يتطلب وعصري حيوي موضوع يناقش البحث
 المرحلة في العام للتعليم التربوية األدوار إلنجاح صيغ إلى تتوصل أن شانها من وغيرها واالجتماعية

  .الحالية

 بالمنهاج وعالقتها لعولمة مجال في العلمي البحث ميدان في النقص سد يحاول الحالي البحث
 . التربوي

 المناهج على وأثارها العولمة بتحديات تهتم أخرى دراسات مامأ المجال يفتح البحث هذا نإ
  .التربوية

 :الدراسة أهداف: المطلب السادس

  . التعليم مناهج في الغربية والقيم العولمة توافر عن الكشف على الدراسة تهدف

  .األخر على التفتح زاوية من التربوي اإلصالح على العلمي الحكم -

  .كية في كتاب التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسطالكشف عن الثقافة االستهال -

  .لمرحلة التعليم المتوسطالقيم الغربية في كتاب التربية المدنية  إيجاد -

 ةيبرتلا باتك يف ةيلودلا تامظنملاو تائيهلا لمعل إشهار كلانه ناك إذا ام نع ثحبلا -
  .طسوتملا ميلعتلا ةلحرمل ةيندملا
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  :الفصل الثاني

  ةـمـولـعـال

 تمهيد

  مــاهية العولمــة: المبحث األول

  تعريف العولمة لغة و اصطالحا: المطلب األول

  نشأة العولمة: المطلب الثاني

  .خصائص العولمة: المطلب الثالث

  .مفاهيم في اتجاه العولمة: المطلب الرابع

  العولمة بين األطروحات و األهداف: المبحث الثاني

  أطروحات العولمة: المطلب األول

  مجاالت العولمة: المطلب الثاني

  وسائل العولمة: المطلب الثالث

  أهداف العولمة: المطلب الرابع

  العولمة الثقافية :المبحث الثالث

  تعريف الثقافة و العولمة الثقافية :لب األولالمط

  العلم والمعرفة في خدمة العولمة :المطلب الثاني

  العولمة ومسارات التعليم :المطلب الثالث

  في تقييم العولمة بين التحديات والمخاطر :المطلب الرابع

  خالصة الفصل
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  :تمهيد

 ،ل مفهوم العولمة لغة واصطالحابداية هنا سوف نتناول فصل دراسة ظاهرة العولمة من خال

 ،والوسائل التي تستخدمها ،تحديد مجاالت العولمة إلىباإلضافة  ،ومعرفة المساق التاريخي المكون لها

وكما هو  ،وذلك بتناول بعض األطروحات التي تناولتها ،مع معرفة ردود األفعال حول هذه الظاهرة

مبحثا للعولمة الثقافية خصصنا  ،منهاج التربويمعلوم موضوعنا يندرج ضمن العولمة والتربية وال

 .العولمة والمعرفة. قصد تسليط الضوء على هذا المجال الهام من أبعاد العولمة وذلك لمعرفة الثقافة

  .العولمة ومسارات التعليم 
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  ماهية العولمة: األولالمبحث 

  :تعريف العولمة: األولطلب مال

  :لغة -1

نجده مشتقا من جذر التيني هو  globalisationاالنجليزية وهو  إذا تتبعنا المصطلح في اللغة
glob 1 .األرضية ويعني الكرة  

هي اكتساب الشيء طابع  globalisationأن العولمة " Websters"وجاء في معجم ويسترز 
وتعني العولمة كم هذا التعريف جعل األشياء  ،2العالمية وبخاصة جعل نطاق الشيء أو تطبيقه عالميا

اإللكترونية " Encarta"طائها صبغة عالمية أي نقل ما هو محلي نحو العالم وفي موسوعة أنكرتا إع
أن العولمة هي دمج ودمقرطة ثقافات العالم و اقتصادياته و بنياته التحتية من خالل االستثمارات 

  .الدولية

ويل وكلها أسماء وهي الكوكبة، الكونية ،الشمولية ، التد Mondialisationو الكلمة الفرنسية 
  3.لظاهرة واحدة ولفظ العولمة هو األكثر شيوعا في هذه الفترة

  :وفي اللغة العربية نجدها

  ،يقال عولمة على وزن قولبة و كلمة العولمة نسبة إلى العالم بفتح العين: العولمة ثالثي مزيد  -
جيش و النفر  وهو مشتق من أي الكون و ليس إلى العلم ،بكسر العين ،والعالم جمع ،ال مفرد له كال

  .العالمة على ما قيل وقيل مشتق من العلم 

فوعل ويرى الدكتور أحمد صدقي الرجاني أن العولمة مشتقة من الفعل عولم على صيغة 
هذا االشتقاق يفيد أن الفعل يحتاج لوجود فاعل يفعل أي أن العولمة تحتاج لمن يعممها على  مواستخد
  4 .العالم

  .بالكونية globalisationيترجم فالسيد ياسين 

ويترجمها إسماعيل صبري عبد اهللا بالكونية وهي تصريف من فعل كوكب في حين يخلط محمد 
عبد الشفيع عيسى بين العالمية و للعولمة و بعدهما مرادفتان لمفهوم التدويل ،وهو ما ينطلق من رؤية 

سلك الغرب أي عملية الغربنة ألن العالمية ليست إال العنصر األيديولوجي لالنخراط في 

                                                           
1Diction ary of world origin،libanlidrary،Beirut p11. 
2New Webster ،Dictionary of the english langage ،1988 p619. 

 .19،ص1،2013ط ،سوريا حماة العالمية، الفداء أبي ،دار االقتصادية العولمة :غربي عمار الحليم عبد3
 .14،ص2003، 1ط ،اإلسالمية ،الجامعة لعولمةا: الرفي صالح4
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"Westernization " عندما تتحول الدعوة إلى االندماج في العالم على صعيد الفكر عمليا إلى
  االندماج في الغرب ليس على الصعيد االقتصادي فحسب بل االجتماعي و السياسي و الثقافي

  :تعريف العولمة اصطالحا -2

سات السوسيولوجية ال يقل أهمية عن المنظومة ما يقدمه مفهوم العولمة على مستوى الدرا
المعرفية التي تدرجت و تشكلت على مر فترات طويلة من الجهد اإلنساني و األكثر من ذلك وجود 

روجي "عدة أوجه لظاهرة العولمة هذا ما أدى إلى وجود عدة اختالفات بين المجال المختلفة فهاهو 
ض الدكتاتوريات الالإنسانية التي تسمح باقتناص يعتبرها نظام يمكن األقوياء من فر"غارودي

أي يستخدمون ذريعة حرية السوق لسيطرة القوي 1المستضعفين بذريعة التبادل الحر وحرية السوق
والذي يعتبرها " هيغوت ريشتارد"على الضعيف أي تقنين قانون الغاب، وهذا ليس ببعيد عن نظرة 

غربي تقني ثقافي اقتصادي وسياسي أشد ضراوة وشراسة امتداد للحركة االستعمارية باعتبارها غزو 
إنها دعوة لنفي الحضارات األخرى غير  من أي لون من ألوان االستعمار الغربي الذي شهدته اإلنسانية

  .الغربية وان شئت فقل غير األمريكية

وهذه النظرة هي النظرة التي تسير في وقتنا الراهن إن لم تكن معي فأنت ضدي وهذا يعيد 
  .تحاد السوفياتيانهيار اإل

ويشير البعض اآلخر على أن العولمة هي تلك الظاهرة التي تسود العالم حاليا وتتميز بمجموعة 
من العالقات و العوامل و القوى التي تتحرك بسهولة على المستوى الكوني متجاورة الحدود الجغرافية 

  .للدول ويصعب السيطرة عليها

آليات متعددة و نتيجة آلثار ونتائج تتعدى  ة، مستخدمو دعم قانونيوتساندها التزامات دولية أ
  .نطاق الدولة الوطنية إلى المستوى العالمي

 ربط معناه ما وهذا الكونية بالقوة عليه يطلق األطراف متشابك كيان شكل على العالم لتربط
 ما على السيطرة القومية للدول يمكن ال حيث واحد مجتمع وكأنه واحدة ثقافة وفق الثالث العالم دول
 كي العولمي الفكر هذا إنتاج في المساهمة إال عليها وما متفرجة تبقى إذ وسلع ثقافات من إليها يلج

 الثقافي الجانب على ركزوا الذين البعض يراه ما وهذا الكونية الساحة على محركا عنصرا تكون
 يستهدف سياسي اقتصادي واجتماعي قافيث غزو بأنها العولمة يعتبر الذي ينالسمحرا كأحمد للعولمة
 العولمة أن أي اإلنسان وحقوق العولمة باسم له يعملون ذلك كل والهوية والفضائل والقيم الدين

   المستضعفة الشعوب بتا تتمتع التي الهويات ومحو والفضائل والقيم الدين على القضاء تستهدف

ل االختراق الثقافي والهيمنة وفرض نمط بينما محمد عابد الجابري يعتبرها نفي اآلخر وإحال
  2.واحد لالستهالك والسلوك

                                                           
،مجلة  العولمة وآثارها االقتصادية المدمرة على البالد اإلسالمية و العالم: المهندس أبو بكر العساف 1

 .262،2008الوعي،العدد
 . 29،ص1،2001ط، المعاصرة العربية الثقافة ظل في الثقافية الهوية وقضية العولمة: التميمي سعد بن محمد2
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 أم سياسية أم اقتصادية زاوية من ذلك أكان سواء أحادي بشكل العولمة فهم يمكن ال سبق ومما
  .ثقافية أم اجتماعية

  : المختلفة التعارف خالل من وذلك التالية النقاط استخالص يمكن كما

  جميعا الناس لدى مشاعة تصبح بحيث وانتشارها لوماتالمع بإنتاج العولمة تسعى-

  .الدول بين الحدود تذويب إلى العولمة تسعى-

  1تسعى العولمة لزيادة معدالت التشابه بين الجماعات والمؤسسات-

كما يمكن تعريف العولمة بأنها االنصهار التدريجي للعالقات بين المجموعات و المجتمعات حتى 
نهاية من أدنى العالم إلى أقصاه على اختالف اتجاهاته لتصبح تلك العالقات أكثر تلتقي العالقات في ال
  عمقا وكثافة وتعقيدا

والعولمة في دراستنا تعني األثر الواضح الذي تتركه الثقافة الغربية في المنهاج التربوي 
  الجزائري من حيث طرق وأساليب التدريس والهيكل التنظيمي للمدرسة الجزائرية

  :نشأة العولمة: الثاني المطلب

العولمة ليست حدثا بذاته يمكن التأريخ له ،ولكنها تحققت بفعل مجموعة من العوامل السياسية   
الماضية وكان أول مظاهرها إدخال التنسيق على مستوى العالم للساعات وفقا 15العالمية عبر العقود 

وإنشاء  1866بر المحيطات عام وظهور أول خدمة دولية للتلغراف ع 1884لتوقيت غرينتش عام 
إلذاعة عالمية بالراديو عبر ست قارات في آن واحد  وظهور أو 1919عصبة األمم المتحدة في عام 

         لتحقيق التعاون الدولي في المجاالت االقتصادية  1945وميثاق األمم المتحدة عام 1930عام 
ة ، وكذا مجلس األمن الذي من شأنه المحافظة على و االجتماعية و الثقافية وإنشاء محكمة العدل الدولي

منذ ) الجات(كما عقدت بدايات االتفاقية العامة للتجارة و التعريفات الجمركية  السالم الدولي،
م وجاء إنشاء أول نظام الكتروني ألسعار صرف األوراق المالية 1974م واتفق عليها عام1946عام

م ،ثم كان بدء أول 1972المتحدة حول التنمية البشرية عام  األمم م وأول مؤتمر عملته1971في عام 
م وأول 1976األطباق المقامة فوق مسطح المنازل عام بث إذاعي مباشر لألقمار الصناعية إلى

استخدام تجاري للكابالت المصنوعة من األنسجة البصرية والتي عملت على زيادة االتصاالت 
   1997عام م ليعم كامل العالم1977الالسلكية عام 

ثم صارت العولمة بعد ذلك كما لو كانت تيارا متدفقا يسري في أوصال العالم ليوحد بين جميع 
أجزائه سياسيا واقتصاديا وثقافيا وتكنولوجيا بحيث لم يعد لنا خيار في منعه أو استمراره أو قبوله أو 

  2.رفضه

                                                           
 .7،ص1998 ،228عدد العربي تقبلالمس مجلة ،العولمة مفهوم في :حسين السيد1 
 .14ص13ص ،1،2002ط الحديث، الجامعي المكتب ،العولمة فخ من الخروج:المرسي الغني عبد الدين كمال2 
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 تخطيط الوضع الكوني ،(في دراسته المهمة " روالند روبرتسو"كما يوجد هناك نموذج صاغه
حيث حاول فيها أن يرصد المراحل المتتابعة لتطور العولمة  )العولمة باعتبارها المفهوم الرئيسي

في تحديد مراحل التنمية وينقسم " روسطو" وامتدادها عبر المكان و الزمان وهو أسلوب يذكرنا بأسلوب
  :مراحل هي 5النموذج إلى 

كما تميزت بظهور لمفاهيم  1870حتى عام  18أوروبا منذ ق استمرت في : المرحلة الجنينية-
  الخاصة بالعالقات الدولية وبداية االهتمام بموضوع القومية و العالمية

تميزت بإدماج عدد من المجتمعات  1920الى 1870استمرت من العام : مرحلة االنطالق-
القومية ،وحدث تطور هائل في غير األوروبية في المجتمع الدولي وظهرت مفاهيم تتعلق بالهويات 

وتم ) جوائز نوبل العاب اولمبية،(وتمت المنافسات الكونية  عدد وسرعة اإلشكال الكونية لالتصال،
  .تطبيق فكرة الزمن العالمي وحدثت الحرب العالمية األولى و نشأة عصبة األمم 

ينات وتميزت واستمرت من العشرينيات حتى منتصف الست: مرحلة الصراع مناجل الهيمنة -
  .المتحدة بخالفات وحروب فكرية، كما وقعت الحرب العالمية الثانية و برز دور األمم

إلى اتجاهات و أزمات في التسعينات ،كما  بدأت منذ الستينات و أدت: مرحلة عدم اليقين-
  .تميزت بإدماج العالم الثالث في المجتمع العالمي

      ة الحرب الباردة، وشيوع األسلحة الذرية وحدث هبوط على سطح القمر، كما شهدت نهاي
و زادت المؤسسات الكونية، وظهرت الحقوق المدنية، وأصبح النظام الدولي أكثر سيولة، وزاد 

  1.االهتمام بالمجتمع المدني العالمي

ويرى محمد حسين هيكل أن حرب الخليج وسقوط النظام الشيوعي أدى بإزاحة االتحاد 
   اقتصادية أو سياسية  ال للواليات المتحدة األمريكية ليس فقط كقوة عسكرية أوالسوفياتي وترك المج

إلى  كإيديولوجية ليبرالية وفرض االعتراف به على اآلخرين ونتيجة لهذا سعى األمريكيون أيضا و إنما
  2.بناء نظام عالمي جديد يسود العالم و يحكمه

  :خصائص العولمة:المطلب الثالث

تقتصر على الحقبة المعاصرة،وإنما تمتد إلى تاريخ  الظاهرة تاريخية  إن العولمة هي -1
طويل،معنى هذا أن الظاهرة ليست وليدة العصر الحالي إذ يذكر بعض الباحثين أن العالم قد عرف 

إذن فكرة العولمة لها  فالعولمة بدأت قبل الميالد، عولمة يونانية وعولمة رومانية وعولمة عربية أيضا،
يخية قديمة تتمثل في سيطرة حضارة ما على العالم فتصبح هذه الحضارة هي المسيطرة على جذور تار

  .العالم

                                                           
 ،30ص ،1998 ،1ط ،لبنان العربية،بيروت الوحدة دراسات ،مركز العولمة و العرب العولمة مفهوم في: ياسين السيد 1
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بينما يذهب جالل أمين إلى أن ظاهرة العولمة هي ليست حديثة وترجع إلى ازدياد العالقات 
عرفها العالم المتبادلة بين األمم مثل تبادل السلع أو بتأثر أمة بقيم وعادات أمة أخرى كل هذه العناصر ي

  .م 15منذ عدة قرون وباألخص منذ الكشوفات الجغرافية في أواخر قرن 

بينما يميز السيد يسين بين العولمة القديمة و العولمة الجديدة فيقول نشأة العولمة ترجع إلى القرن 
يد األسواق أي بداية النظام الرأسمالي ألن هذا النظام كان لديه نزعة منذ البداية الو توح السادس عشر،

وغزوها بالقوة و العولمة الجديدة تأكدت وذاعت بحكم شيئين الثورة العلمية و التكنولوجية وتعمقت 
  .جذورها ومعناها أن العلم أصبح ألول مرة عنصرا أساسيا من عناصر اإلنتاج

هو عام مفصلي في تاريخ اإلنسانية في أهميته عام  1989أن العام: ويشير كريم بقرادوني
الذي شهد تحوال في تاريخ اإلنسانية فبينما شهد األخير سقوط غرناطة آخر معقل إسالمي في  1429

إلى عصر جديد أطلقت عليه تسمية النظام  1989أوروبا وطرد اليهود من اسبانيا انتقل العالم في عام 
  1.ياتيالعالمي الجديد و هي تسمية تعني أن الواليات المتحدة انتصرت في مواجهة االتحاد السوف

العولمة هي إيديولوجيا مستمرة من النظام الليبرالي بمختلف  :العولمة ظاهرة أيديولوجية -2
 نظرياتها منها النظرية النقدية، نظرية النقدية ،نظرية رأس المال البشري،النظرية النيوكالسيكية

م الموارد وإعطاء إعادة تخصيص السوق الداخلي في استخدا االقتصادية الحديثة تهدف إلى للبراليةا
الدور الحيوي للقطاع الخاص فعلى المستوى الخارجي تعرض االقتصاديات النامية منافسة مدمرة 
تجني مكسبها األطراف القوية وحسب محمد عابد الجابري فان العولمة التي يجري الحديث عنها هي 

  :إرادة للهيمنة باستعمال الوسائل التالية تعبر عن إيديولوجيا

 .القومية الدول بتوازن لإلخالل العالمية السوق استعمال -

 .لألصلح البقاء أي لالصطفاء مجاال فيها التي والمنافسة السوق اتخاذ -

        إلحداث التغيرات المطلوبة على الصعيدين المحلي لإلعالم إعطاء كل األهمية و األولوية
صادية و الثقافية ولهذا الغرض تم تجنيد اإلعالم هو المحدد للحدود السياسة و االقت أصبح و العالمي إذ

مجموعة من المفكرين المتخصصين في عدة مجاالت فمثال المعهد األمريكي للمؤسسة مختص في 
  2.إنتاج الكتب و التقارير واألبحاث

تقدم العولمة تحديات وفرص جديدة فبالنسبة للدوال التي لها  :العولمة ظاهرة تكنولوجية-3
 تقدم علمي و تكنولوجي هي التي يمكن أن تستفيد من فرص هذه الظاهرة ،اقتصاد صناعي مدعوم ب

وهنا نجد أن الشركات التكنولوجية العالية تكافح باستمرار للحفاظ على وضعها كما نجد ما حققته 
  هو نتيجة لتشجيعها لالستثمارات في البحث و التطوير التكنولوجي،) كوريا و اليابان(الدول الحديثة 

  .آثار االنتشار المتسارع للتكنولوجيا في عصر الثورة الصناعية الثالثة في النقاط التاليةو تتمثل 

                                                           
 .55- 53ص ص سابق، مرجع :غربي عمار الحليم عبد1 
 لبنان، العربية، بيروت، الوحدة دراسات مركز ،العولمة و الغرب الثقافية في الهوية و العولمة: الجابري عابد محمد 2
 .300، ص1998 ،1ط
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 .للثروة الرئيسي المكون هي العلمية المعرفة أصبحت و األولية المواد دور تضاؤل -

 أصبحت بل اإلنتاجية في الزيادة بمجرد تقاس العولمة عملية ظل في التنافسية تعد لم -
 .واالبتكار والتجديد اإلبداع على القدرة بزيادة تقاس

 لذلك دعامة التعليمي النظام و العلمي البحث تطوير ويعتبر -

يتوقع أن تلعب العولمة دورا استراتجيا في نقل البطالة من بلد آلخر ومن نتائج ذلك أن البطالة 
  .الصناعية  تتزايد بالرقم من ارتفاع معدالت النمو االقتصادي ويرجع ذلك باالعتماد على المكانات

  :2000-1990يمثل توزيع االلكترونيات على مستوى العالم بين عامي ): 1(الجدول رقم 

  

 المنطقة

 )نسبة مئوية ٪(النصيب النسبي لإلنتاج 

 2000المتوقع عام  1990الوضع عام 

 37 32اليابان والشرق األوسط

 23 29أمريكا الشمالية

 22 23أوروبا الغربية

 18 16 بقية العالم

 يملك من إلى القرار يملك المال رأس يملك كان من المقولة تغيرات أنه القول يمكن -
 1.العالم على الهيمنة و القرار يملك التكنولوجيا و المعرفة

 النهائي الناتج هي لليبراليين بالنسبة العولمة تعتبر: العولمة تهدد مستقبل الدولة الوطنية-4
 عناصر تعد لم الدول أن أظهرت بهذا العولمة و العالمية السياسة بها مرت األمر طويلة تحويلية لعملية
 األهمية من متفاوتة درجات وذات تحصى ال فعالة عناصر محلها حلت وقد قبل من كانت كما فعالة
 في والجديد المتشابكة العالقات من بنظام أشبه العالم يبدو لهذا ونتيجة االهتمام محل اإلقليم حسب

 على دائبة عالمية ثقافة من يرافقه وما شيء لكل الشامل العالمي السياسي الكيان هو لعالميا المجتمع
 العالم حول المؤسسات  على يتعين التي األساليب تحدد التي الثقافية والصيغ القواعد من جملة توفير
 الدولة لحقيقتينا تبين لها وتفعيل تشكيل إال العولمة وما ، العامة المشكالت معالجة في تعتمدها أن

 ومبادئه العالمي المجتمع هذا منطلقات لتفعيل جديدة منظمات لذلك تبعا وتنبثق العالميتين والثقافة
 المجتمع صرح وتطوير ترسيخ زيادة في المساهمة إلى تبادر أن تلبث ال كوكبية مبادئ حاملة بوصفها
  2.العالمي

  

                                                           
 .130سابق، ص مرجع :آخرون و ياسين السيد1 
 فاضل :، ترجمةواالقتصادية والسياسية الثقافية الجوانب اإلنقاذ أم الطوفان العولمة: بولي وجون جي، لتشر فرانك2

 .100، ص 99ص العربية، بيروت، لبنان، الوحدة دراسات جتكر، مركز
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  :مفاهيم في اتجاه العولمة :المطلب الرابع

رأى أصحاب النظريات االجتماعية أن المجتمع المعاصر منذ  :ع اإلعالم والمعلوماتمجتم-1
السبعينيات القرن العشرين يمر بتحول رئيسي بالنسبة لألنشطة اإلنتاجية إذ تحول النشاط االقتصادي 
        من الزراعة والصناعة إلى إنتاج المعرفة إذ أصبحت المصدر الرئيسي للثروة، وأن الكمبيوتر 
و وسائل اإلعالم أصبحت مصادر قوة مهمة في االقتصاد وتتعدى في قيمتها األرض والعمل، 

  .والمصنع و المال

استخدم الماركسيون و غيرهم هذا التعبير لإلشارة إلى أن : المرحلة األخيرة من الرأسمالية -2
مجتمع “نصار نظرية التاريخ المعاصر قد أحدث تغيرات في مؤسسات و عمليات الرأس مالية و مثل أ

فإن بعض الكتاب يبرزون ما طرأ من تحول على التراكم الفائض من الصناعات القديمة “  المعلومات
بينما يركز آخرون على ظهور الشركات العالمية أن التحرك ... إلى اقتصاديات المعلومات و العالمات
ومن هذه  "العالم الثالث"في مواجهة  "إمبريالية جديدة"أو نشوء  في اتجاه المركزية إدارة الشركات ،

  1.أو المجتمع ما بعد الرأسمالية “نهاية الرأسمالية المنظمة “التطورات برزت مفاهيم مثل 

حيث عملت   ،إن الحضور العالمي على الصعيد األمريكي يؤكد ظاهرة العولمة :األمركة -3
ثير من البلدان يتوافق مصطلح العولمة كثيرا على انتشار و انغراس الواليات المتحدة وبالفعل، ففي ك

بحيث أضحى يتم النظر إلى العولمة على أنها قادمة من أمريكا، فالعقل األمريكي “ األمركة “مع معنى 
    يحول بذبذباته لتطهير العالم من األيديولوجيين و العقائديين ومن الذين يحملون أذى الخصوصيات 

لعالم إلى عرس حضاري يمضون فيه على وثيقة تحتكم إلى و كأنه في ذلك يرغب في عزم جماعات ا
دستور واحد ، يحكم البشر ، إذن هي رحلة من الوطن إلى الدولة إلى نظام العولمة ،تكون فيه أمريكا 

واالجتماعيين والمفكرين  سيدة المقام فكما استقبل تمثال الحرية ماليين المهاجرين االقتصاديين
الماليين من المثقفين الجدد المتدفقين بهجرات جماعية منظمة وسيثبت  والمحرومين فسيضم إلى صدره

 الضخمة العولمة، ا أنه سيكون قادرا كما كان على احتواء وتذويب الثقافة الوافدة في بوتقة انصهاره
  .2أو األمركة

صاحب مفهوم العولمة ظهور مصطلحات أقرب ما تكون إلى األلغاز في  :ما بعد الحداثة-4
وهي مثل العولمة توحي بحدوث نوع من األزمة أو االبتعاد عن “ ما بعد الحداثة“االجتماعية النظرية

وبهذا فإن حالة ما بعد الحداثة تتضمن فقدان االعتقاد المنطقي و اإليجابي الحديث بأنه  ظروف الحداثة،
عد الحداثة إلى ب في وسعنا وبواسطة العلم، إيجاد معنى وحقائق ثابتة وعالمية، كما تشير أفكار ما

فالفرد في هذه المرحلة تكون لديه أحاسيس مذبذبة اتجاه الكينونة “ الهوية“االنشغال الشديد بمسائل
بعد الحداثة يرون فيما يتعلق بالعالقات الدولية أن ثوابت  باإلضافة إلى ذلك فإن أنصار ما واالنتماء،

المية، لم يعد لها وجود و في كل هذه حدود الدول وسيادتها التي كانت تحكم مسارات السياسة الع
  .األحوال تؤدي ما بعد الحداثة إلى زيادة عدم التأكد وعدم األمان و الفوضى في الحياة االجتماعية 

                                                           
 52، ص2005لكتاب، القاهرة، مصر، ل العامة المصرية ،الهيئةعليها وما لها ما العولمة:حاتم القادر عبد محمد 1

 .53ص
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أثارت هذه النظرية وما أحاطها من جدل ونقاش هام واسع في بداية : فكرة نهاية التاريخ -5
مريكية، ألمسؤول سابق في وزارة الخارجية ا التسعينيات نتيجة ما كتبه فرانسيس فوكوياما وهو

وتتلخص وجهة نظره في أن زوال األنظمة الشيوعية كان بشيرا بانتصار عالمي للديمقراطية الليبرالية 
على كافة أشكال الحكم األخرى، وحيث أن الديمقراطية الليبرالية، على حد قوله، تحررت من 

لطموحات البشرية فإن انتصارها يمثل نهاية التطور المتناقضات الرئيسية الداخلية وحققت أعمق ا
  . االجتماعي

حينما كان األوربيين  في القرن التاسع عشر : السيادة و مستويات المدنية أو الحضارة-6
يسافرون إلى الصين و اليابان، كانوا ال يرحبون باألنظمة التشريعية المحلية التي كانت تتناقض مع ما 

مبادئ أساسية للعدالة وعلى أي حال فإن المبادئ األساسية للمجتمع الدولي هو  يعتقده األوربيين أنها
سيادة الدول التي تتطلب االحترام و عدم التدخل في شؤون مؤسسات الدول التي تنطوي في عضويته ، 

قبل و قد عالج األوربيين هذه المعضلة بمطالبة البلدان المعنية باحترام المعاهدات القانونية األوروبية 
  .أن يسمح لها بالعضوية الكاملة في المجتمع الدولي

وتمثالن حركات سياسية وفكرية في كل من السياسات  :روح الجماعة والتعددية الثقافية -7
المحلية و الدولية ، فأنصار روح الجماعة يرون أن النظرية الليبرالية للفرد، كحاملة للحقوق، تهمل 

الفردية ، و المشكلة في الموقف الليبرالي اتجاه حقوق اإلنسان، أن  الدور الرسمي للجماعة ،في تشكيل
قبل المجتمعات في حين أن المجتمعات في الواقع هي التي تضفي  ئوانشاألفراد أصحاب الحقوق 

الحقوق على األفراد و أن أنواعا مختلفة من المجتمعات سوف ينتجون أنواع مختلفة من األفراد و على 
األفراد ال تتعدى بالضرورة على حقوق الجماعة، وينطوي مفهوم التعددية الثقافية أي حال فإن حقوق 

  1.على أن هناك طرقا عديدة يمكن أن يحق البشر من خاللها حياة حافلة وكريمة
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  :واألهداف األطروحاتالعولمة بين  :المبحث الثاني

   :أطروحات العولمة: المطلب األول

و تتنوع آراء الخبراء و المحللين المؤيدين للعولمة ومنهم من يؤيدها  تتعدد :أنصار العولمة-1
بتحفظ ولكنهم يكادون يتفقون على أن جوهر العولمة هو تلك االكتشافات التكنولوجية المتطورة ،كذلك 
فإن اإلنترنيت هي من سيحدد مستقبل العالقات الدولية وال تكون هناك أهمية للجغرافيا السياسية إذ 

في طرحهما على الذاتية و الثقافية باعتبارهما عالمين مركزيين في “غيدنز“و“روبرتسون“يرتكز 
أن نموذج نظرية “ووترز“ومن خالل إعمال هذين العالمين ادعى . التسريع الحالي لعملية العولمة

العولمة يتطور حيث يمكن التعرف على المواضيع المشتركة ،ويمكن القول  إن هذا إفراط في التفاؤل 
أن الدول القومية التقليدية “أوهمي“إذ في الحقيقة هناك عدة طرق تعاين وتناقش فيها العولمة، ويرى

أصبحت وحدات غير طبيعية بل مستحيلة في االقتصاد العالمي ،إذ االقتصاد في عصر العولمة هو 
يعتبر بدون حدود جغرافية إذ السوق العالمية هي الممول من طرف الشركات العابرة للقارات و 

انتصار  من الليبراليين الجدد ويؤمن بأن تآكل السلطة التنظيمية للدول عامل إيجابي دلت  على“أوهمي“
  .م1989على االشتراكية وهذه النظرة سببها سقوط االتحاد السوفياتي سنة  ةالرأسمالي

ة نخبة ويرى المتحمسون للعولمة أن والءات الطبقة الجديدة العابرة للقارات قد تطورت محدث
بالليبرالية الجديدة والنزعة االستهالكية وأول حضارة  ياالرتباط األيديولوجعالمية جديدة تتشارك في 

وعندما سئل سترتورو بأن 1الليبرالية والديمقراطيةعالمية هي التي تسهل انتشار النزعة االستهالكية 
على الدول مستثنيا فترة الحرب  العولمة تؤدي إلى موت الدول الوطنية أجاب بأن للعولمة ضغوط قوية

الباردة ومعتبرا إياها فترة تجميد الحدود بين الدول مع تقلص دور الدولة وبدون وسائل كما تعد قادرة 
  . 2على رقابة رأس المال مستثنيا األمن والتعليم فهو بيد الدولة

ها ديمقراطيات ويقول أنصار العولمة انه حدث تغيير مهم في كيفية نظرياتنا إلى العالم ،إن
والتلفزيون أن نخترق  تالصناعية واإلنترنالمعلومات فقد أصبحنا نستطيع بفضل أطباق األقمار 
وقد بدأ هذا مع العولمة التلفزيون وكان هو . بأبصارنا وأسماعنا وتفكيرنا كل سور يمكن تخيله تقريبا

سع الماليين من البشر ،ففي عهد ن في وآلواإلذاعة طوال فترة الحرب الباردة من األعمال المفيدة و ا
     العولمة سوف تجد أفضل السلع وأرخصها وبفضل اإلنترنت يمكنك اقتناء ما تريد وأنت في بيتك 

  . 3و الكل يسعى إلرضاء الزبون

      صندوق النقد (أن المنظمات الدولية التي تريد العولمة “استجزل“يرى  :خصوم العولمة/2
وهي  ياالستقرار االقتصادقطعت على نفسها عهدا لتحقيق )العالمية  و البنوك ومنظمة التجارة

واألزمة .م1998األهداف التي أنشئت من اجلها غير أنها فشلت في ذلك مستبدال باألزمة اآلسيوية سنة 
الروسية هذا ما أدى إلى التباطؤ االقتصادي العالمي ودعي إلى عدم التدخل الذي يفرضه صندوق النقد 

                                                           
 .46ص-45،ص2013، ،لبنان ،الصفاة المعرفة عالم.  منتاق سعيد ،ترجمة العولمة جغرافيات: موراي ورويك1
 .30،ليبيا،ص ،طرابلس العام الثقافة ،مجلس والخصوم ألنصارا بين العولمة: بودبوس رجب2
 .66- 65ص ،ص سابق مرجع: حاتم القادر عبد محمد3
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بظروفها و أولوياتها ، وأن التحول  ىالدول وتركها تقوم بإصالح اقتصادها ألنها األدر الدولي على
  . السريع من النظام االشتراكي نحو النظام الليبرالي ولّد لديها أزمات مثل انتشار البطالة و الفقر 

التجارة ومن بين عيوب العولمة أن دول العالم الثالث تتعامل مع دول غنية وهناك عدم تكافؤ في 
  . في الوقت الذي  تفرض فيه الدول الغنية سياستها الحمائية بفرض الرسوم الجمركية على الواردات 

هذا من الناحية االقتصادية، بينما من الناحية االجتماعية حدوث أزمات الهجرة والجماهير التي 
  .1تحاول اجتياز الحدود بحثا عن عمل ويقابلها العنف

رده محدودية اإلمكانيات لدى الدول و الفشل مورث نظرا لسوء التسيير والتهميش االجتماعي م
“ بول ماري كوتو“بينما من الناحية السياسية يرى  2فالمساعدات االجتماعية ال تجد طريقها ألصحابها

   عند تهميش سيادة الدولة القومية وسلبها إرادتها  وذالكأن العولمة تدعوا إلى مرحلة بربرية العالم ، 
يجعلها فريسة لقوى السوء و العولمة تدعوا لنهاية الديمقراطية ألن التدخل األجنبي عن طريق و 

   العولمة وفرض رأي الصندوق الدولي والشركات العابرة للقارات هي من تصنع القرارات السياسية 
  . و االقتصادية لدى الدول 

وأن ما ظهر بالفعل >> مية حضارة عال<< كما يطرح الرافضون للعولمة تساؤالت حول ظهور 
تجانس الثقافة العالمية <<هو تعميق التفاوت بين الكتل الحضارية والجماعات األخالقية ويعتبر خطاب 

هو إال تصميم  جزءا من المشروع التاريخي لهيمنة الغرب مهِد له االستعمار و خطاب العولمة ما
  .                                 3ية المغلوب للغالبتبع ياالستعمار أموسع غرضه توسيع التبعية لضحايا 

  :المحايدون / 3

يرى بعض العلماء أن العولمة حقيقية وأنها تعيد بناء المجتمع بعمق وتغيره وفق مراحل تاريخية 
هذا عكس ما يراه المتحمسون للعولمة بأنها حالة جديدة ويرى المحايدون كذلك أن العولمة طارئة 

تحتوي على نتائج حتمية ، ويتغير دور الدولة  افيا بناها العمل اإلنساني فهي بذلك التاريخيا وجغر
و إن لم يتآكل بالضرورة ، ويتطلب ردودا سياسية جديدة مطلوبة نظرا أن الثنائيات     القومية 

“ ثقد انهارت ،وفي هذا السياق يتحد) محلي/ عالمي ) (خارجي/داخلي)(قومي  / دولي (التقليدية مثل 
  .هو محلي ودولي عن ظهور شؤون سياسية توجد بين ما“ روسنو

إن العولمة المعاصرة مختلفة عن عولمة الماضي، على الرغم من اعتمادها بوضوح على  
عمليات تغيير تاريخية، وفي المجال االقتصادي مثال، نرى منظمات إنتاجية ومالية وتجارية تتجاوز 

   .جموعات البعيدة مرتبط بطرق مختلفة نوعية عن الماضيالحدود القومية إلى حد أن قدر الم

ومن الناحية الثقافية نجد التبادل الثقافي أكثر انتشارا ويؤدي إلى تكوين أشكال هجينة جديدة ، 
بينما نجد اقتصاديا أنه تم تعطيل الروابط بين السلطة المطلقة للدولة القومية و حدود تلك الدولة إقليميا 

                                                           
 .76-71ص ص نفسه، المرجع: حاتم القادر عبد محمد1
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دول القومية منظمة فقط بالحكومات القومية ولكن أيضا بمؤسسات عالمية تتخطى ، كما لم تعد ال
الحدود القومية ، كما أن تكوين الحركات االجتماعية العابرة للقوميات ، معتمدة على هويات جديدة 

كيوهين أن السلطة المطلقة اليوم حاجز أقل [ترتبط بين مجموعات قومية فرعية عبر الحدود ويقول 
  1.إقليميا في كونها مورداً مساوماً من أجل سياسة تتميز بشبكات معقدةٌ عابرة للقارات تحديدا

  يلخص توجهات أنصار و خصوم و محايدي العولمة  :)2(جدول رقم 

محايد اتجاه ظاهرة العولمة خصوم العولمةأنصار العولمة 

 ترابط غير مسبوق  إقليمية متزايدة العصر العالمي  ماذا يحدث 

حضارة عالمية مرتكزة صائص مركزية خ
على رأسمالية وحكامة 

 عالميتين

إقليمية موجهة مركزية 
أقل تجعل الكوكب 

مما كان عليه  اارتباط
 في القرن التاسع عشر 

كثافة عليا  »عولمة كثيفة«
 للعولمة وامتدادية وسرعة 

، ة، رأسماليتكنولوجيا عمليات قيادية 
 وبراعة إنسانية 

 في انسجام  »حديثة«قوات ة و السوقالدول القومي

انهيار الرفاه التفاضلي  أنماط التمييز 
مع مرور الوقت بتوازن 

 السوق

 -الهامش-بنية المركز 
معززة، مؤدية إلى 

 تفاوت عالمي أكبر 

/ شبكات جديدة من التضمين 
اإلقصاء أكثر تعقيدا من 

 األنماط القديمة 

وضع مفاهيم 
 للعولمة 

أسواق  عالم بال حدود و
 ممتازة

تدويل  –تحديد اإلقليم 
 وأسواق ناقصة 

الفضاء  -تقليص الزمن 
ووضع مسافة تعيد قياس 

  .التفاعل

اآلثار بالنسبة إلى 
 الدولة القومية 

متآكلة أو غير ذات صلة 
 بالموضوع 

معزرة و لها صلة 
 بالموضوع 

أنماط حكامة محولة 
 وضرورات جديدة للدولة 

ارة عالمية ترتكز حض المسار التاريخي 
على نخبة جديدة عابرة 
للقوميات و المجموعات 

 الطبقية 

إمبريالية جديدة و 
صراع حضاري من 
خالل ردود جبهات 
إقليمية وجدول أعمال 

 الليبرالية الجديدة

تعتمد على _ غير محددة 
بناء وعمل الدول القومية و 

 المجتمع المدني 

انتصار الرأسمالية و  الموقف المركزي 
السوق على الدول 

 القومية 

الدول القومية تخلق 
جدول أعمال العولمة 
 لتدير وضعياتها المهنية

تحول الحكامة لكل المقاييس 
 .وشبكات قوية جديدة 
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  :مجاالت العولمة : المطلب الثاني

. من الطبيعي أن تختلف مفاهيم العولمة باختالف أبعادها و تجلياتها  :العولمة االقتصادية/1
اقتصاد «حيث ترتكز العولمة االقتصادية على مفهوم . بر  الجانب االقتصادي أهم أبعاد العولمة ويعت

فهي عملية سيادة السوق وقوانينها على كافة الكرة األرضية لتجعل العالم منطقة تجارية   »السوق
الفاصل في  هي) العرض و الطلب (موحدة ، يدخل إليها األغنياء و الفقراء حيث تكون معايير السوق 

تحديد القرارات فالعالم يتفتح على بعضه وتزداد سرعة النقل والمواصالت و تتسع السوق من حيث 
تزول الحواجز أمام انتقال السلع والخدمات و األشخاص و رؤوس األموال فالعولمة االقتصادية تدعوا 

اإلنتاجية و هي تَِعد العالم إلى تعميم االقتصاد و التبادل الحر كنموذج مرجعي وإلى قيم المنافسة و 
  .بالرفاه و التقدم 

وتظهر العولمة االقتصادية أساسا في  نمو وتعميق االعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول 
هذه التجليات االقتصادية برزت بوضوح من خالل التكتالت ... الوطنية و في وحدة األسواق المالية،

باإلضافة إلى تناهي دور نشاط الشركات ] بي ، جنوب شرق آسيااالتحاد األورو[االقتصادية العالمية 
           صندوق النقد الدولي، البنك العالمي لإلنشاء [ والمؤسسات المالية الدولية . المتعددة الجنسيات

  1.]و التعمير، المنظمة العالمية للتجارة 

الغربية للديمقراطية و التعددية  ترتكز العولمة السياسية على تعويم الرؤية :العولمة السياسية /2
الحزبية و حقوق اإلنسان والحريات الفردية فمفهوم الديمقراطية منذ أن ظهر في الفلسفة اليونانية يعني 
حكم الشعب نفسه بنفسه فهي لم تعد اليوم شكال من أشكال الحكم فحسب بل أصبحت منهاج تفكير 

اسية، فهي تعبر عن الحرية السياسية وما تتطلبه من أما التعددية السي. وأسلوب حياة داخل المجتمع 
و الحريات الفردية تمثل حريات األفراد . زيادة المشاركة الشعبية لتوسيع ممارسة الديمقراطية

والجماعات في التعبير عن آرائها كما يعتبر مبدأ احترام حقوق اإلنسان من أهم الشروط األساسية 
الحق في الحياة، الحق في [مثل في الحقوق المدنية و السياسية للرقي االقتصادي و االجتماعي، وتت

وتتجلى العولمة السياسية ] …الحق في العمل ، التعليم [  هاالقتصادية واجتماعيو الحقوق .] االنتخاب
في سقوط األنظمة الشمولية وإحالل األنظمة الديمقراطية محلها  ، إذ ظهر اتجاه يؤكد على عالمية 

  :وفق  هذه التجليات أثيرت عدة إشكاليات منهاحقوق اإلنسان و

  .مدى صالحية الديمقراطية الغربية وكيفية تطبيقها على العالم برمته •

  .مشكلة ازدواجية المعايير في تطبيق قواعد حقوق اإلنسان •

مدى إمكانية أن تصبح الحريات الفردية اللغة المشتركة لإلنسانية جمعاء فالعولمة السياسية  •
العولمة االقتصادية حيث تهدف الديمقراطية إلى بناء نظام اقتصادي يسمح بإشباع حاجات مرتبطة ب

األفراد بعيدا عن تدخل الدولة من خالل المبادرة الفردية ، ولهذا فالعولمة السياسية تهدف إلى نشر 
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كوبا، الصين [ية الديمقراطية في البلدان النامية و البلدان االشتراكية سابقا و الضغط على األنظمة الباق
  1.من أجل إيجاد فضاء للحرية التي تحقق المزيد من اإلنتاج الكلي] …

قبل الخوض في المجال الثقافي للعولمة يتوجب علينا توضيح مفهوم الثقافة  :المجال الثقافي )3
             فهي تشمل كل نتاج إنساني من وسائل اإلنتاج البدائية إلى األدب و الفن والميثولوجيا و الدين
    و جميع مظاهر الحياة االجتماعية من لباس وسكن و طعام وشراب وكذلك طقوس و مظاهر التعبير

و التواصل اإلنساني وتتضمن الثقافة العناصر الالمادية كالمعرفة والعقيدة و الفن و األخالق و القانون 
المظاهر الفكرية و المعنوية و المادية  فهي على المستوى االجتماعي كلمة ثقافة تفيد مجمل  2و العادات

و مختلف أنظمة القيم وأنماط الحياة التي تميز حضارة معينة وسعى دعاة العولمة لبلورة ثقافة كونية 
عالمية تتضمن منظومة من القيم الشمولية و المعايير الموحدة تفرض على العالم كله ، وهو ما يزيد 

      عافها وذلك بإظهارها بمظهر الحاجز من خالل التهميش في طمس معالم الثقافات الوطنية و إض
و اإلقصاء مفسحة المجال للعولمة القائمة على نواتج و مخرجات ثورة المعلومات والتكنولوجيا بحيث 
تفرض الثقافة الغربية على بقية العالم لكونها المنتج لهذه الثقافة لهذا تسعى إلى اختراق الثقافات تحت 

 أن هذا االختراق يتم عبر 3ح الثقافي غير المشروط على اآلخر ويتوقع محسن خضيريغطاء االنفتا
آليات تخسر الدول النامية ثقافتها بفعل ضغط اختراق و اجتياح التيار الثقافي العالمي التي تمثل  ثالث

غربية             مرحلة حيوية و دقيقة من استالب الثقافات المختلفة وجعلها تخدم مصالح الثقافة العالمية ال
وهذا يعني أن للثقافة المحلية ليس لها القدرة على االستمرار بوجود الثقافة الغربية وهذا مرده لعدم 

روابط وشبكات و آليات تعمل على إيجاد قيم  وجود تكافؤ يسمح بمنافسة المنتوج الثقافي الغربي بروز
الثقافة العالمية و العبور بالفكر الثقافي إلى أبعد نقاط العالم، و ذلك إليجاد نوع  ىاالنتقال إلعلى  تساعد

 .من التواجد الثقافي

فأمريكا اليوم تعمل على صياغة النظام العالمي فهي التي تملك القوة والنفوذ و الهيمنة على  
صول إلى األهداف بكل الوسائل وتسعى إلى وسائل اإلعالم فهي تمجد الفردانية و االنتهازية و الو

الربح و مثل هذه اإلبحارات هي التي تجعل من الناس يرفضون العولمة ويصفونها بأنها عولمة 
إننا بوسط مخاض طويل و شاق :"متوحشة، فقد كان أحد مؤسسي نادي روما ألكسندر كينغ قائال
 4"ن نتكهن  اآلن بهيكلته المحتملة سيؤدي بشكل أو بآخر إلى ميالد مجتمع معولم ال نستطيع أ

لالقتصادات القوية في  اإلستراتيجيةالمحلية على االقتصاد العالمي بما يخدم المصالح  تلالقتصادا
  5.العالم

ففي الوقت الذي تروج فيه العولمة الثقافية بثقافة عالمية موحدة ، نجد أن مشكالت االختراق 
  . ى حد سواءالثقافي هي في دول الجنوب و الشمال عل
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  .ففي الجنوب تهدد العولمة الثقافية العادات و الهويات و القيم •

أما في الشمال فتعاني دوله في هيمنة النموذج األمريكي ، وتسعى الدول المتقدمة لمواجهة ذلك •
أحد القوانين المعمول بها <<في إطار االحتماء بالتكتالت االقتصادية اإلقليمية ومن بين األدلة هو أن 

نسبة المواد المعروضة تلفزيونيا من اإلنتاج األوروبي ، % 51في اإلتحاد األوروبي هو أن تكون 
كذلك فإن حكومة فرنسا تدفع مليار فرنك فرنسي لكل من يصنع فلما ينطق باللغة الفرنسية وذلك 

ر على أن لمواجهة األفالم األمريكية في السوق ، من خالل هذا تبين أن دول اإلتحاد األوروبي   تص
تكون لها هويتها الثقافية الخاصة بها ضد الذوبان في الهوية األمريكية و تُثار اإلشكاليات التالية و ذلك 

  .من خالل تلك التجليات الثقافية للعولمة

   .مدى وجود ثقافة عالمية واحدة•

  .العدوان على الخصوصيات الثقافية للمجتمعات من خالل تغريب المواطن عن مجتمعه •

  .»الفردية العالمية«يم الشعور باالنتماء ألمة أو وطن، وإحالل أفكار جديدة من نوع تحط•

و العولمة الثقافية مرتبطة بعولمة االقتصاد ، حيث تحاول فرض نموذج معين للثقافة االستهالكية 
مة الموجهة أساسا لدعم العامل االقتصادي و التجاري، كما أن  عولمة االقتصاد لن تكون من دون عول

تؤثر في األفكار و السلوك بشكل يجعل >> فهي ثقافة إشهارية إعالمية سمعية و بصرية << ثقافية ، 
  . نمطها االستهالكي مرتبط بالمخرجات السلعية و الخدمية لالقتصادات المتقدمة 

     1المجتمع المدني العالمي «ترتكز العولمة االجتماعية على مفهوم  :العولمة االجتماعية )4
المهموم بمشكالت وقضايا عالمية، جعلت المجتمعات تنظر إلى نفسها بمزيد من  »و الشعب العالميأ

االرتباط و التواصل و التقارب و االهتمام ببعضها و اإلحساس بالمسؤولية المشتركة إزاء األخطار 
حصورة المشاكل و المعضالت التي تطرحها هذه الظاهرة ، ليست م<< التي تواجه الكوكب األرضي 

بقطر أو قارة واحدة بل إنها ذات طابع كوني شامل، و تتطلب فعال إنسانيا و سياسات سليمة إزاءها 
  وتظهر العولمة االجتماعية من خالل بروز قضايا مشتركة لها صفة العالمية مثل قضية حماية البيئة 

حركات سكان األرض، و الصحة العالمية ، و قضية االنفجار السكاني وانتشار الفقر و الجوع و ت
       وقضية الجريمة المنظمة ، ومخاطر التسلح النووي الشامل، وقضية انعدام المساواة االقتصادية 

هذه المشكالت التي بدأت تأخذ طابعا عالميا .و التباين الواسع في توزيع الفرص على مستوى الكوكب 
  .بعد أن ازداد تفاقمها وتحتم إجراء تعاون عالمي

م الشديد السائد بشأن تدهور البيئة يؤكد العالقات المتشابكة بين األمم والشعوب ،فاتساع فاالهتما
طبقة األوزون وأثر ارتفاع درجات الحرارة في األرض وتلوث البحار واإلشعاع الذري كلها ظواهر 

  .عالمية

الكبير أصبح يهدد الجزء "االيدز"ن الصحة لم تنعزل عن هذه التحوالت العالمية فمرضإكذلك ف
مليون من سكان األرض سيصابون بهذا  40فمنظمة الصحة العالمية تشير إلى أن  من البشرية،
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والرقن قابل للتعديل وفي الوقت الذي تبشر فيه العولمة االجتماعية بصيانة  2021الفيروس بحلول عام
صبحت تأخذ منحى البيئة واالنشغال بمصير فقراء العالم والنضال المشترك لمواجهة المشكالت التي أ

من % 21من سكان العالم تسهم في تلويث البيئة بإطالق % 4أ التي يسكن فيها .م.عالميا ،فنجد أن و
  .الغازات الملوثة للبيئة العالمية

  :وتثار بالنسبة للتجليات االجتماعية للعولمة اإلشكاليات التالية

  .إمكانية تحقيق مجتمع عالمي_ 

  1.لميمدى تأثير بروز الشعب العا_ 

  .دور مؤسسات المجتمع المدني_ 

 اتنبأ بهالتي " القرية الكونية"ترتكز العولمة االتصالية على مفهوم : العولمة االتصالية) 5
وهي ترفع  كوصف مقبل للكرة األرضية في عصر إعجاز االتصاالت و التواصل،" ماكلوهان"

الحاصل في ثورة االتصاالت جعل فالتطور "المعلومات في كل وقت وفي كل مكان ولكل الناس"شعار
  :من العالم قرية واحدة من حيث تداول المعلومات المكتوبة والمرئية والمسموعة منها 

التي تمكن من رؤية األحداث التي تتم في إحدى مناطق المعمورة بعد  :األقمار الصناعية-
قمار الصناعية بينما تقف لحظات من وقوعها ،ويأتي بعد ذلك اإلرسال التلفزيوني كترجمة لرسالة األ

وكالة رويتر  ،األمريكية وكالة اليونانية برامس(من وراء كل ذلك وكاالت األخبار العالمية مثل 
  ...)البريطانية،ووكالة األنباء الفرنسية

هي بمثابة تجسيد فعلي لتسيمة القرية االلكترونية حيث تسمح بنقل المعلومات : شبكة االنترنت-
وإرسال البيانات في الجانب االقتصادي حيث تحول المعارف إلى خدمة معلوماتية  في المجال العالمي

إذ أصبحت هذه األداة وسيلة فعالة لتنشيط السوق التجارية العالمية عن طريق الفرع الجديد والمتمثل 
  .في التجارة االلكترونية

واشتراك في شبكة  فاإلنسان الذي يملك جهاز حاسب وخط هاتفي رقمي: الحواسيب االلكترونية-
من حالة الطقس،مواعيد إقالع (االنترنت ،يمكنه أن يصل إلى بنوك المعلومات  التي يريدها 

  ...) الطائرات

  .وتثار بالنسبة للتجليات االتصالية للعولمة اإلشكاليات التالية

المعلومات بغرض إعالم الناس فقط،أم السيطرة على  جمع هوهدف العولمة االتصالية -
  .ها محتوا

  .متحيزة وموجهة م، أعملية تداول المعلومات هي شاملة ومحايدة-
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  .المخاطر التي يمكن أن تنجم عن االعتماد على وكاالت األنباء العالمية الكبرى-

ألن صناعة  ،ومن هذا المنطلق يمكن القول أن العولمة االتصالية مرتبطة بالعملية االقتصادية
من المالية إلى (ليوم، فهذا القطاع يقوم بتصنيف وتوزيع المعلومات االتصال هي التي تقود االقتصاد ا

كما تستخدم  ...)الترفيهية ،ومن الخدمات اإلعالمية والتعليمية إلى االستشارات القانونية والطبية
  1.االنترنت في إطار التسويق والدعاية اإلعالمية

  :وسائل العولمة: المطلب الثالث

متاح  هو ماأ فأخضعت كل .م.ئل لنشر أيديولوجيتها واتجاه الواستعملت العولمة عدة وسا  
خدمة لمصالحها ولتغيير العالم وفق النمط الذي تنتجه سواء أكان اقتصاديا ثقافيا أم اجتماعيا ومن بين 

  :أهم وسائل العولمة نذكر ما يلي

هذه ولتجاوز  1929أ أزمة اقتصادية وذلك سنة.م.عرفت و:الشركات متعددة الجنسيات-1
األزمة عليها إتباع طرق اإلمبراطورية البريطانية وذلك باالستيالء على المواد الخام من دول العالم 
الثالث وبإعادة التصنيع ما تم االستيالء عليه ومن ثم طرح المنتوجات لسوق عالمية وهكذا فقد حل 

وهو  للدول األخرى،عصر استعمار الشركات محل االستعمار الذي كان يتمثل في االحتالل الفعلي 
  2أكثر جشعا ومكرا من االحتالل الفعلي المباشر

  .وهذا النوع من االستعمار وجب عليه أن يتوفر على عدة مستلزمات للعمل منها

  يجب أن تكون هناك تجارة حرة-

  الخام العائدة للشعوب والدول األخرى المواد حرية الوصول إلى-

األرباح دون أية  أموالهم ويجنوا اليستثمرو الإطالق يد الممولين وأصحاب رؤوس األمو-
  .عوائق

  .ضرورة وجود المؤسسات الدولية والمالية إلدارة هذه الرؤية الجديدة لالقتصاد العالمي-

أ .م.هو الذي أبدعت قريحته القتراح بأن و) Isaiah.Bowman(وقد كان إيسياه بومان 
ة و المناطق األخرى األكثر فقرا من خالل تستطيع ممارسة سيطرة فعالة على المستعمرات السابق

  .أ.م.وهي من بين وسائل التحكم والهيمنة لمصلحة و" األمم المتحدة"منظمة لها طابع 
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شركة بين الشركات المائة الكبرى في العالم تعمل في مجال الصناعات  23وال تغفل عن أن 
األمريكي ونفوذه الكبير في الدول  هذا ما أدى إلى التعاظم العسكري البترولية في أي من مراحلها،

  1.التي بها موارد نفطية كدول الخليج

الصناعي العالمي  جإلى اإلنتاتسعى الشركات العابرة للقارات : آليات إدارة الشركات العالمية
الوقت بغية التوسع والنمو  لاألرباح طوفهي تسعى لتحقيق .حيث يكون العالم كله سوقا لمنتجاتها

  .الشركة هو نموها فالنمو هو معيار للنجاحباعتبار نجاح 

تسعى كذاك إلى المنافسة سواء داخليا أو خارجيا لغرض احتكار األسواق وفي إطار ذلك تترك -
  .األخالقيات والمثل العليا جانبا وكل ما يقال هنا وهناك ما هو إال لغرض تحسين صورة الشركات 

أجره  أ.م.األثمان مثال عامل بمؤسسة نايك بالو لبأق كما تستغل هذه الشركات العمالة األجنبية-
  .اأند ونسيأضعافا مضاعفة مقارنة مع عامل من نفس الشركة أي نايك بماليزيا أو 

 ماكدونالدز، البنك الدولي ،الكنيسة الكاثوليكية،:ومن بين أهم المنظمات العابرة للقارات نذكر 
ة العولمة والعولمة مستمرة بها وكذلك المنظمات العصابات االيطالية وكلها منظمات وليد فولسفاغن،

 .2الدولية الجديدة غير الحكومية،التي تعمل إلى جانب بعضها البعض أو ضد بعضها البعض

كمال الدين عبد "هي أحد أشكال االستعمار الجديد على حد قول :منظمة التجارة العالمية-2
واعتبرتها الدول  1947ين اتفاقية الجات سنةوهذه المنظمة قد ورثت كل نشاط وقوان ،"الغني المرسي

لكن أمريكا استغلتها لصالحها  النامية وسيلة لتنمية اقتصاداتها في ظل منافسة شريفة في السوق الحرة،
دعي المجلس االقتصادي و االجتماعي  1974أكتوبر30وفي  بعد أن صارت القوة العظمى في العالم،

  :د مؤتمر دولي بكوبا والذي أقر بـالتابع لمنظمة األمم المتحدة إلى عق

  )1947الجات(االتفاق على االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة -

  .إنشاء منظمة التجارة العالمية-

 دولة لالنضمام فيها124بمدينة مراكش المغربية بعد أن وقعت  1994ودخلت حيز التنفيذ سنة 
مقيدة يمكن أن تكون قاطرة النمو بالنسبة للدول ولقد روج دعاة العولمة بأن التجارة الدولية غير ال

  .3النامية ألنها تسعى لشمل دول العالم وفق سوق واحدة بغية تبادل السلع بدون قيود جمركية

أن الدول النامية لم تجني سوى الخسائر االقتصادية لكون اقتصادياتها ضعيفة وال مقدرة لها  إال
  .ية المالكة للتكنولوجيالمنافسة الدول الغنية سيما الدول الغرب
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هو إال مجرد طغيان  لقد ظن البعض خطأ أن إعالم عصر المعلومات ما :وسائل اإلعالم -3
الوسيط االلكتروني على باقي وسائط االتصال األخرى لكنه أخطر من ذلك بكثير فاألهم هو طبيعة 

هذا ما جعل منه  1ستقبالهاالرسائل التي تتدفق من خالل هذا الوسيط وسرعة تدفقها وطرق توزيعها وا
محورا أساسيا في منظومة المجتمع فهو اليوم محور اقتصاد الكبار ،وشرط أساسي لتنمية الصغار كما 
        أن اإلعالم يعتبر أكثر القوى الرمزية حضورا وتجليا وتأثيرا على غرار المؤسسات التعليمية 

  .2بحوث واإليديولوجيات على اختالف أنواعهاو الجامعات وصناعة المعلومات ومراكز الدراسات و ال

أصبح من الممكن التحالف بين القوى االقتصادية والقوى  هاإلعالمي وانتشاروفي ظل التواجد 
الرمزية المتمثلة في وسائل اإلعالم شأنها في ذلك شأن الثقافة بغية تمريرها عبر وسائل اإلعالم وفي 

لف الجديد بين القوى االقتصادية و القوى الرمزية تاهت في ظل التحا" نبيل علي"هذا الصدد يقول 
الحدود الفاصلة بين عولمة االقتصاد وعولمة اإلعالم وصارتا تتبادالن موقعي التأثير والتأثر بصورة 

ـكما تسعى مباشرة وغير مباشرة وفي حين ترى عولمة االقتصاد في عولمة اإلعالم أمضى أسلحتها 
من عولمة اإلعالم ساحة لحوار الثقافات وتعددها وتنوعها وليس قبيل  عولمة الثقافة إلى أن تتخذ

بأسره ،يتوقف على من ستكون له الغلبة في النهاية على  اإلنسانيالمجادالت القول إن مصير المجتمع 
  .جبهة العولمة، االقتصاد أم الثقافة

ومعيار  يطرة عليها،هذا ما أدى بالشركات المتعددة الجنسيات الحتكار وسائل اإلعالم و الس
الحكم لديها مثلها مثل االقتصاد متخذة الربح والخسارة معيارا لها ومآل ذلك في النهاية هو اتساع الهوة 
الفاصلة بين من يملك المعلومة ومن يفتقدها وحتما ستتغير قوانين اللعبة المجتمعية لتفرز وضعا 

إذ يسلب  فهي امبريالية إعالمية ثقافية، مأساويا جديدا يضاف إلى رصيد البؤس لسكان هذا الكوكب
 استيرادها والسوى  بسبب ارتفاع كلفة إنتاجها، الصغير حق إنتاج رسالته اإلعالمية فال يجد أمامه،

من  هالمفروضة عليحل أمامه سوى أن بسود اإلعالن على اإلعالم وان يتبع أساليب العمل وتنظيماته 
  3.قبل الشركات المتعددة الجنسيات

مع التطور و االحتكار التكنولوجي وربط العالم بالهاتف وبشبكة األلياف : بكة االنترنتش-4
األرضية البصرية أصبحت المعلومة تنتقل بسرعة البرق وبأقل من ثانية واحدة من أقصى شرق الكرة 

غربها ومن أقصى شمالها ألقصى جنوبها ويرجع الفضل في ذلك لشبكة االنترنت و االنترنت  ىألقص
عتبر من بين أهم ظواهر ووسائل العولمة إذ أصبحت عولمة معلوماتية بحيث تبدو العولمة المعلوماتية ت

أو ربما هي أعظم إبداع  هي المحرك األساسي لالبتكار التكنولوجي في مجال تكنولوجيات المعلومات،
سيلة فعالة للنفاذ فهي توفر و بشري منذ الخليقة ،لما لها من خصائص إزالة الحدود وتقريب األفكار،

فقد ألمنت انتشارها وتوظيفها على نحو مذهل ،حق أصبحت أهم الوسائل لتحقيق  السريع إلى المعلومة،
و المتتبع لإلنترنت وما تنتجه نرى شيكات التواصل االجتماعي ، 4النزعة الحالية نحو العولمة

سانحة المجال لتبادل األفكار ونشر سبوك و التويتر وولوج الشباب فيها من مختلف أقطار العالم يكالفا
فهي أتاحت عولمة  الثقافات فيما بين الشعوب نقل المعلومات ويرجع الفضل لشبكة االنترنت،

                                                           
 .350، ص 2001، الكويت،265المعرفة، عدد عالم ، سلسلةالمعلومات وعصر العربية الثقافة: علي نبيل1
 .353ص: نفسه المرجع2
 .363ص سابق، مرجع: علي نبيل3
 .303، ص2010الحديث،اربد، األردن،  الكتب ،عالم وأنواعها العولمة إدارة: الظاهر إبراهيم نعيم4
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التحوالت الفكرية واألخالقية والسلوكية من خالل عملية التثاقف  ثواألفكار وإحداالمعلومات والمفاهيم 
  1.بين األفراد في شبكات التواصل االجتماعي

وأكثر من ،في تصاعد مستمر من حيث عدد منتسبيها رغم أن ما تسوقه هو مفاهيم غربية  وهي
من المعلومات التي عليها هي بلغات غربية االنجليزية والفرنسية وهو األمر الذي ينسجم مع % 98

  2.جوهر العولمة

  أهداف العولمة :المطلب الرابع

تداولها على النطاق العالمي كانت قد وضعت لها إن العولمة منذ نشأتها األولى وانبثاقها وقبل   
جملة من األهداف تحاول أن تحققها سواء على الصعيد اإلقليمي أم على الصعيد العالمي ،ويمكن أن 

   :نوجز أهم أهدافها فيما يلي

  :تهدف العولمة اقتصاديا إلى ما يلي :الجانب االقتصادي/ 1

  السيطرة على رؤوس األموال-

  يكية على اقتصاديات العالم ومصادر الطاقة ومن بينها النفط للتحكم في العالمالهيمنة األمر-

تحقيق مصالح المجموعات الغنية في الدول الغربية والقوى المتحالفة معها في الدول األخرى -
  3.على حساب الشعوب

اكوب ومن خالل هذا يمكن حصر أهم النتائج المترتبة للعولمة االقتصادية كما ذكرها الكاتب ج
  4:في كتابه نهاية األيديولوجيا بما يلي

  .إتباع أسلوب الخصخصة إلنهاء دور القطاع العام-

  .عولمة الوحدات االقتصادية وإلحاقها بالسوق العالمية-

  .إدارة االقتصاديات الوطنية وفق اعتبارات السوق العالمية-

ذلك من خالل إبرام شراكات مع اإلغواء االقتصادي للدول المتواضعة تقنيا وعلميا واقتصاديا و-
  .الشركات العابرة للقارات

                                                           
 ، األردن3، ط والتوزيع للنشر اإلعالم دار ،معها التعامل-تحدياتها- وسائلها– طبيعتها العولمة: بكار الكريم عبد1

 .71، ص2002
 .303ص .سابق مرجع:الظاهر إبراهيم نعيم2
 ،2001، يظب أبو اإلستراتيجية، والبحوث للدراسات اإلمارات ،مركز وتساؤالت مشاهد العولمة: علي نايف عبيد3

 .14ص- 11ص
 .164،ص2001المعرفة، عالم ،سلسلة القادر عبد فاروق ترجمة:  اليوطوبيا  نهاية: راسل جاكوب4
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الخام بأقل  -الدول النامية والفقيرة-السيطرة االقتصادية ذات المظاهر المتعددة كشراء موارد -
  .تصنيعها ثم بيعها بصورة جديدة بأغلى األسعار ةاألسعار وإعاد

  :تهدف ثقافة العولمة سياسيا إلى ما يلي :الجانب السياسي/ 2

فرض السيطرة السياسية الغربية على أنظمة العالم الثالث منها الدول العربية والتحكم في -
  ةاألمريكية والغربيمركز القرار السياسي خدمة للمصالح 

إضعاف فاعلية المنظمات و التجمعات السياسية اإلقليمية والدولية والعمل على تغيبها الكامل -
  .الميةكقوى مؤثرة وفاعلة في الساحة الع

  .إضعاف سلطة الدولة القومية وتقليل فاعليتها تقتل روح االنتماء-

   إضعاف دور األحزاب السياسية في الحياة السياسية في كثير من دول العالم خاصة العربية -
في الوقت الذي بدأت فيه المنظمات غير الحكومية و الجمعيات األهلية تمارس دورا :ااإلسالمية منهو 

  الحياة السياسية  متزايدا في

إن العولمة ال تكتفي بواقع التجزئة العربية و اإلسالمية اآلن بل تحاول إحداث تجزئة داخلية -
  1.العربية واإلسالمية ةإلى األمحتى ينشغلوا بأنفسهم وينسوا تماما أنهم ينتمون 

  :أن العولمة تهدف إلى أركونيقول محمد : الجانب الثقافي/ 3

  عربية من اآلثار والمخطوطات و الكتب النادرةنهب ثروة األمة ال-

  محاولة طمس اللغة العربية و الدين اإلسالمي-

  الحفاظ على موقع الكيان الصهيوني -

تهدف العولمة الثقافية لتشجيع التفسخ واالنحالل ومن ثم الركون وفق منهجهم المرسوم المعادي -
  2للقيم والمبادئ العربية

  3.ة ألن العولمة تمجد كثيرا ثقافة االستهالكشيوع الثقافة االستهالكي-

  .الجماعية أوتغريب اإلنسان العربي و المسلم وعزله عن قضاياه وهمومه األساسية الفردية -

                                                           
 .27، ص1993 لندن، الساقي، دار ،اإلسالمي العقل نقد إلى االجتهاد من: محمد أركون1
 .27ص نفسه، المرجع2
 .107ص ،2002 األردن، عمان، حامد، دار والهوية، التاريخ: نوري إسماعيل الربيعي3
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متمردة غير منضبطة  أجيال ينشأإشاعة ما يسمى بثقافة الجنس والعنف والتي من شأنها أن -
وأسلوبها  افة األمريكية والغربية التي لها دعايتهاتؤمن بالعنف والتمرد كأسلوب حياة عصرية ونشر الثق

  .الخاص الذي يمكن أن يدخل في صراع أو تناقض مع الثقافات المحلية

يقول الدكتور جالل الدليمي إن العولمة ومن خالل انتشار وسائل االتصال قد : الجانب الديني/ 4
   :ساهمت في التطرف الديني وذلك من خالل

  1.ات الدينية لصالح الفكر المادي العلماني الغربيالتشكيك في المعتقد-

استبعاد اإلسالم ونعته بأسماء ما انزل بها اهللا من سلطان فمرة نسمع اإلسالم المعتدل ومرة  -
 وجل اإلسالم الحنيف، يوجد غير دين اهللا عز وأخرى اإلسالم المتطرف في حين ال اإلسالم السياسي،

خير خلق اهللا محمد صلى اهللا عليه وسلم أال يكفي وصف اهللا عز  دين الحق والقيم والذي أنزل على

’y7̄ΡÎ)uρ 4 ﴿:وجل بعد بسم اهللا الرحمن الرحيم  n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠ Ïàtã ∩⊆∪ ﴾.2  

إن االنتشار الواسع والكبير للمحطات الفضائية التي استطاعت أن تغزو كل الدول العربية بغية 
استطاعت وسائل اإلعالم أن تؤثر في شهر رمضان المبارك  ضرب الثقافة العربية على سبيل المثال

فبدال أن يكون شهر رمضان شهر عبادة أصبح شهر متعة وشهر مسلسالت واالستمتاع بما تبثه 
  3.القنوات الفضائية

  :الجانب االجتماعي واألخالقي/5

من  أن يصل إلى المدى الذي يتحر فيه إلى تركز العولمة على الحرية الفردية لإلنسان -
ومن ثم الوصول به إلى مرحلة العدمية إلى أن ) الوازع الديني األصيلة، األخالق(كل القيود 

  .يصبح أسير لما يعرض عليه من الشركات العالمية

 ية في العالقات االجتماعية،تكرس النزعة األنانية للفرد وتعميق مفهوم الحرية الشخص -
يول والرغبات الجنسية ونشر اإلباحية وخدش وفي عالقة الرجل بالمرأة والى التساهل مع الم

  4.اإلنسانيةالحياء والكرامة والفطرة 

تعميم جميع السياسات المتعلقة بتربية األطفال التي تتعارض مع أسلوب التربية المتبع  -
وتامين  من قبل مجتمعاتنا العربية واإلسالمية، وتعميم فكرة تحديد النسل واإلجهاض وتعقيم النساء

  .سات وتقنينها بواسطة المؤتمرات ذات العالقة كمؤتمر المكسيك في الثمانيناتهذه السيا

                                                           
 .40ص-36،ص2002بغداد،العراق، ،اإلسالمية الدعوة نشر في للعرب السلمية السياسة أثر :الدليمي جالل1
 .4القلم، اآلية سورة 2
 .272سابق، ص مرجع :أركون محمد 3
،           2001الفكر، دمشق، سوريا،  المعاصر، دار العربي الخطاب إشكاليات: عارف ونصر كمال اللطيف عبد4

 .73- 71ص ص
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زيادة معدالت نسبة الجريمة ليس في الدول العربية فحسب بل في عقر دار العولمة كما  -
حصل من اقتحام حرمة المدارس والجامعات وإطالق النار على الطالب من قبل زمالئهم في 

  .أ.م.و

قر والبطالة وتوهين العالقات االجتماعية بين األفراد والظلم زيادة معدالت الف -
االجتماعي الذي يصيب األسر الفقيرة نتيجة تقليص دعم الدولة االجتماعي لهذه األسر في قطاعي 

وبذلك ستؤدي العولمة لتشغيل خمس المجتمع وتستغني عن ) الطب ،التعليم ،النفقة االجتماعية(
  1.خدام المكننةأخماس منه نتيجة الست أربعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .403سابق، ص مرجع :مارتن شومان، هانس، بيتر1
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  :العولمة الثقافية :المبحث الثالث

عرفنا أن لكل مجتمع عادات وتقاليد وله ميزات خاصة تميزه عن بقية المجتمعات فنمط  :تمهيد 
الحياة مختلف باختالف المجتمعات وللثقافة لها وجهها الخاص داخل كل مجتمع فثقافة العمل و العبارة 

و التعامل مع النساء تختلف اختالفا كليا من ثقافة ألخرى إال أنه هناك ميزات تجمع بين  ومعاملة الكبار
الشعوب في ثقافة ما كالشعوب العربية واإلسالمية وما يجمعها أكثر مما يفرقها فمن ناحية اللغة أو 

ت الراهنة الدين أو العرق كلها ميزات تجعل من العالم العربي عالم متجانس ثقافيا إال أن التطورا
والتقدم التكنولوجي وظهور عصر المعلومات أصبحت هناك ثقافات دخيلة لعالمنا العربي فما هي يا 

هي أهم آثارها على الشعوب ؟ هذا ما سنعرفه من خالل هذا  ترى الثقافة وما تكون العولمة الثقافية وما
  .الفصل ومعرفة أهم النقاط

   :لثقافيةتعريف الثقافة و العولمة ا:المطلب األول

يتساءل مالك بن نبي عن مصدر كلمة ثقافة في اللغة العربية فيعرفها لغويا في  :مفهوم الثقافة  -
ثقفت الشيء أي :"ويقول ابن دريد" ثقف الشيء وهو سرعة التعلم"قاموس لسان العرب إذ يقول 

  "حذفته

ثقف يثقف ثقافة أي " يقول في دائرة معارف القرن العشرين المجلد الثاني "فريد وجدي"والعالمة 
والثقيف هو  غلبه في الحذق، :وثقفه يثقفه ثقفا فطن وحذق وثقف العلم في أسرع مدة أي أسرع أخذه،

  1."الحاذق الفطن

وتعني العناية  cultur تنحدر من كلمة التينية وهي cultureوالثقافة في اللغة الفرنسية 
 16وفي القرن  13رض المحروثة هذا في ق إلى قسمة األ الموكولة للحقل والماشية وذلك لإلشارة

إال دور قليل  لم يكن لحركة األفكار 18أصبحت نفس الكلمة تدل على فعل فالحة األرض حتى القرن 
  1718.2وذلك سنة " إلى ثقافة الفكر فالحة األرض"في تطور المحتوى الداللي للكلمة لتشير من 

           لك الكل المركب الذي يحتوي على المعرفة هي ذ" تايلور"يعرفها : ومن الناحية االصطالحية
 والقدرات التي يكتسبها الفرد باعتباره عضوا في المجتمع، والفن واألخالق والعادات، و المعتقدات،

كما تحتوي على القيم  بأنها تضم اللغة و التقاليد والعادات والنظم االجتماعية،" رالف لينتون"ويعرفها 
بأنها تتكون " بارسونز تالكوت"ويعرفها  لبشر ،وتتجسد في الفنون واألدوات المادية،واألفكار المحركة ل

وفي  من مجموعة التوجيهات القيمة التي تتولى توجيه سلوك األفراد في مختلف المجاالت االجتماعية،
يم ذات الوقت تتولى ضبط التفاعل االجتماعي الحادث في المجتمع وتحتوي على ثالثة منظومات من الق

أي أن  3هي القيم الوجدانية ،والتفضيلية و القيم اإلدارية التي تشكل اإلطار الذي يربط الفرد بالمجتمع
الثقافة تسعى لضبط التفاعالت بين األفراد في إطار ما ويفضل القيم الحسية و اإلدراكية وما يفضله 

                                                           
 .19ص ،2000 لبنان، بيروت، المعاصر، الفكر دار ،الثقافة مشكالت: نبي بن مالك1
، بيروت، 1للترجمة، ط العربية السعيداني، المنظمة منير :ترجمة ،االجتماعية العلوم في الثقافة مفهوم :كوش دنيس 2

 .17، ص2007لبنان، 
 .17، ص2006للطباعة، مصر، الحريري ،الصراع احتماالت و االلتقاء إمكانية بين الحضارات تفاعل :لبله علي3
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دراكات ولهم نفس إليس و االفرد يطبع هذا الفرد بثقافة هذا المجتمع أي أفراده لهم نفس األحاس
  .التوجهات والطموحات

وعلى العموم يمكن تعريف الثقافة بأنها عملية داخلية يشكلها المجتمع تجعل من أفراده لهم نفس 
الميزات و الخصائص كاللغة و الملبس وطريقة التفكير ورؤيتهم للعالم الخارجي ولهم نوع من التالحم 

  .والترابط إزاء الثقافات األخرى

كل ثقافة قابلة للتغير عبر الزمن فالصيرورة المشكلة للثقافة تكون في وضعية تمارس ثقافي أي ف
صيرورة هدم البنية وإعادتها نهي في الواقع تتبع المبدأ ذاته في تطور أي نسق ثقافي، وما يختلف هو 

  .أهمية كل مرحلة تبعا للوضعيات ومدى متانة كل ثقافة

حول من ثقافة نحو أخرى لمجتمع واحد يتمكن نموذج ثقافي من وعند الصراع الثقافي أو الت
الهيمنة على النموذج اآلخر بحيث تتعطل فيه كل عمليات إعادة البناء للنموذج الثقافي المتالشي كما 

أن تتعايش مع إضافات مجزئة من الثقافة ) مسائل ثقافية أو عناصر جزئية(يمكن لبعض البقايا المجزئة 
  1. صالت بنيوية توجد بينهاالمنتصرة ولكن ال

" فيلو جاكس،"صب اهتمام علماء ما بعد الحداثة لعملية التغيير االجتماعي منهم : العولمة الثقافية 
وشمل التحول استعماال واسعا للتقنيات التأويلية وللمناهج  واقتران عملية التغيير االجتماعي بالثقافة،
واألهلية والتقليد والجذور  ا مثل الهوية والعرق والجنوسةالنوعية إذ تعامل منظروا العولمة مع قضاي

هي إال فسيفساء لثقافات غربية جرى  الثقافية للتغيير االقتصادي والسياسي باعتبار العولمة الثقافية ما
وهذا الطرح نفسه تم طرحه من قبل الوضعيين معتبرين الجانب . يأنثر وبولوجتقليدها هذا من منظور 

للتغيير االجتماعي وفي هذا الشأن تم طرح التساؤل إلى أين تتجه العولمة الثقافية من الثقافي محركا 
"             جغرافيات العولمة "وفي هذا اإلطار يقر صاحب كتاب  الداخل نحو العالم أم من العالمية إلى المحلية ،

   " بنية"لفة إلعطاء نتائج ذات أن الثقافة المحلية والعالمية تتفاعل بطرق مختلفة عديدة وفي أماكن مخت
إنتاج لعملية تثاقف يجري نقلها  هي إال أي أن العولمة الثقافية ما.أو محلية، أو نتائج هجينة أو عالمية 

من مجتمع آلخر إن كنت تملك ثقافة قوية يمكنك تدويلها إن كانت ثقافتك هجينة اضمحلت وتالشت 
من وسائل نشر الثقافة االستهالكية ،فالثقافة وليدة المجتمعات  هي إال وسيلة ثقافتك والعولمة الثقافية ما

تسعى ثقافة ما لفرض معنى الثقافة ما ينشأ تصادم فيما بينها  وتخضع لعملية عالقات القوة وغالبا ما
ولكل ثقافة صفات وخصائص وأهم هذه الصفات أنها ثقافة اجتماعية ذات توجهات إيديولوجية وهذا ال 

ا وتغيرها إذ يمكن للثقافة أن تتغير بفعل داخلي وذلك من خالل التطور التكنولوجي يعني عدم تحوله
والتفاعل االجتماعي أما تغيرها بأسباب خارجية يمكن حصرها على سبيل المثال في االستعمار 
والتسويق العالمي للسياحة واالنتشار الثقافي من مكان آلخر عبر وسائل اإلعالم وشبكة االنترنت 

مسون للعولمة يرون أنها تقود إلى تجانس ثقافة العالم نحو شكل غربي أمريكي بينما يعتبرها والمتح
  الراديكاليون يعتبرونها امبريالية ثقافية 

   :وتملك العولمة الثقافية منطلقات تكوينها وانتشارها هي
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  .بنيات تحتية ثقافية جديدة للتكنولوجيا تعمل بفعالية وبقياس لم يسبق له مثيل  )1

   .االرتفاع الناتج في سرعة التبادالت الثقافية عبر الحدود وبين المجتمعات )2

  .ظهور ال نظير له للثقافة الغربية كعالمة مركزية للتفاعل الثقافي العالمي )3

  .ظهور الشركات العابرة للقوميات في الصناعات الثقافية )4

  .ل الثقافيظهور الصناعة الثقافية بوصفها دافعا رئيسيا للتباد )5

  .2التحول الثقافي ما بعد ح ع  )6

  .مساهمة الهجرة بنقل الموروث الثقافي من والى والعكس صحيح نحو الداخل والخارج  )7

كل هذه المنطلقات ساهمت في نشر العولمة الثقافية التي تعمل على مبدأ االستهالك إذ تعتبر 
معتبرا العولمة الثقافية هي ثقافة العالمات والرموز وهذا ما يؤكده بودربار .الثقافة سلعة يمكن تداولها 

NIKADIDAS 1.تميز عالم اليوم  

وعليه فإنه لم تقم نهضة في أمة ما إال وكانت الثقافة في قلب مشروعها ،كما لم تتعثر أمة 
وتتخبط في حاالت االنتكاس والتقهقر إال وكان السؤال الثقافي ومحاولة اإلجابة عليه في قلب جهودها 

فالعولمة الثقافية ضاربة لصميم ثقافات الشعوب   2لخروج من عثراتها ،واستعادة مكانتها وانطالقهال
األخرى ساعية لتهجينها وترويضها وفقا للثقافة الغربية األمريكية الداعية لالستهالك كمنهج قويم 

ا وسيطرتها على للحياة،فهي تسعى لتشكيل ثقافة كوكبية ال تعترف بالحدود أو الوطنيات وهي بقوته
الشركات والمؤسسات ذات النفوذ السياسي و االقتصادي واإلعالمي قادرة على صياغة النظم التي 
تمكنها من تنفيذ مهامها بنجاح في البلد الذي تريد استهدافه ويبدوا أن البشرية كلها أمام فتح كوني يتغير 

والملبوسات ،إذ يجري التعامل مع الواقع معه سير العالم عبر المصنوعات المادية من السلع واألدوات 
إن البيتزا والكوال وماكدونالد وغيرها تمثل تحديا ثقافيا يؤثر على  المعاصر بأدواته اإليديولوجية،

التركيبة األسرية عن تناول الطعام في جو أسري يسوده الترابط والتالحم والذي يتولد عنه الرعاية 
،إذ تزول هذه الصلة أي الترابط والتالحم ،ومن هنا فإن ) ء لآلباءاآلباء لألبناء و األبنا(الشمولية 

الثقافات التي ال تعتمد على قواعد وأسس فإنه يكون مصيرها الزوال ،كما أن األمة التي ال تطور 
شخصيتها الثقافية وتهمش كينونتها المعرفية فإنها ستخسر مستقبليا، إذ ال يمكنها كأمة وكيان تاريخي 

  3.قق التطور المعاصر بدون الشخصية الواضحةحضاري أن تح

                                                           
 .296-263ص. ص سابق مرجع: موري ورويك1
البيضاء،  العربي،الدار الثقافي ،المركز والتنمية التربية في مستقبلية رؤى والعولمة، النفس علم: مصطفى حجازي2

 .5،ص 2000المغرب، 
 البيضاء،المغرب، العربي،الدار الثقافي المركز ،العولمة وتحديات العربي والمثقف والمثاقفة الحضور :محمد محفوظ3
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  :العلم والمعرفة في خدمة العولمة:المطلب الثاني

ال يخفى على أحد أنه من يمتلك العلم والمعرفة سواء أكان فردا أو دولة أو كتلة اقتصادية  
ألقل سيكون من أغنى األغنياء ،لهذا فالمعرفة ضرورية في اقتصاد خلق الثروة ،وما ينقص الدول ا

عندما استنتج أنه النجاح االقتصادي ال " ألفين توفلر"تقدما هو المعرفة المالئمة اقتصاديا وهذه ما يراه 
  1.يقاس باستغالل المواد األولية وقوة العمل وإنما بإنجازات العقل البشري

راكز م ءإلى إنشافالمهارات التقنية تلعب بشكل متزايد في االقتصاد الناجح هذا ما أدى للبعض 
األبحاث والتطوير بغية تنمية األفراد وتطوير مهاراتهم ويتحقق خلق المعرفة ببناء اإلنسان على أسس 

يعتمد على  علمية ،منذ أن يكون طفال بالتغذية والتربية وتبني أشكال جديدة للتعليم ذات طابع ثري ال
تراع من الخارج فالتطور العلمي النماذج القديمة لهذا فاليابان تدفع مبالغ كثيرة لشراء براءات االخ

والتكنولوجي مرده لألنظمة التربوية لم لها دور في الحفاظ على تنمية وترسيخ الهوية  الثقافية في ظل 
فإذا كانت العولمة عملية مستمرة متطورة الجميع ؛ 2العولمة فال تعليم بال تربية و ال تربية بال تعليم

بية يواجهون تحديا كبيرا من أجل مشاركة األجيال الحاضرة يشارك في توجيه مسارها فإن رجال التر
بفاعلية لمصلحة بالدهم وذلك بالحفاظ على خصوصياتهم الثقافية وتطويرها وإثرائها كي يتماشوا مع 

ولكي يشارك المواطن في مسيرة العولمة وينفتح بما يصلح لبالده يجب أن يكون .هذا التيار الجارف
  :والعلم وتتجلى أهمية المعرفة والعلم والبحث العلمي فيما يلي  ةإنتاجا لمعرفقادرا على 

  .أصبح العلم عنصرا أساسي من عناصر اإلنتاج -

يلعب البحث العلمي دوره األساسي في استحداث تكنولوجيا عسكرية جديدة ،يمكن أن تتحول  -
ة، تؤثر على نوعية وتحدث في الحياة االجتماعية ثغرات واسعة وعميق من بعد إلى القطاع المدني،

الحياة ولقد رأينا كيف أن شبكة االنترنت كانت مجرد شبكة تستخدم لألغراض العسكرية وللربط بين 
مراكز الدفاع والسيطرة في القوات المسلحة األمريكية غير أنها ما لبثت أن انتقلت إلى عالم البنوك 

أنحاء فيد منها ماليين البشر في كل ثم بعد سنين قليلة أصبحت شبكة مدنية بالكامل يست والشركات،
   3 .ضاألر

البحث العلمي أن اإلنفاق على البحوث األساسية ضروري، وينبغي  عن ممارسة جلنتائاوثانيا  -
  .أال يقل عن تمويل البحوث التطبيقية

إن المعرفة العلمية في البالد المتقدمة تحولت إلى تكنولوجيا قابلة للتطبيق في ميادين الطب  -
صحة والصناعة والزراعة مما أدى إلى االرتفاع بنوعية حياة ماليين من البشر من خالل نقل وال

 .   التكنولوجيا

                                                           
 .423،ص432ص ،  2002 ،مصر ،2ط مصر،نهضة  ، العالمية والعولمة:السيد يسين   1
  .528ص: نفسه المرجع 2
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البحث العلمي ينبغي أن يوضع في خدمة المجتمع ومن هنا أهمية نشر الثقافة العلمية، وعقد  -
  .الروابط الوثيقة بين العلماء ومؤسسات المجتمع، السياسية والمدنية والثقافية

لذا تبقى التربية والتعليم هو السبيل الوحيد ألي دولة نامية للحاق بركب  الدول المتقدمة ألن 
النظم التربوية إذا ما أعطيتها أعطتك والمثال األكبر عند اليابان وألمانيا والدول المتطورة نجد 

  1.ميزانيات التربية والتعليم على رأس السياسات االقتصادية لديها

  :العولمة ومسارات التعليم :لثالمطلب الثا

كل شيء أصبح سلعة في عالم اليوم فالنظم التربوية تصدر من بلد آلخر وعلى الدول اختبار أي 
األنواع تريد اقتناءه هذا تعددت وتنوعت مسارات التعليم التي يعرضها النظام التعليمي الرسمي وغير 

وهذا  تى تتاح لكل فرد فرصة اختيار طريقه،الرسمي واعتبار ذلك مهمة أساسية للتطوير التعليمي ح
األمر يقتضي ضمنا تنويع كل من المحتوى وطريقة استخدام الوقت مع إتاحة مسارات متنوعة لكل 
مسار مناهجه الخاصة مع المزج في كل مسارين التعليم والتدريس أي ربط مخرجات العملية التعليمية 

في التعليم سيما ونحن في عصر العولمة تنوع من حيث لسوق العمل وال يخفى لنا هذا النوع الهائل 
األغراض واألحوال االجتماعية واالقتصادية فضال عن الممارسات العملية يجعل التحدث عن نموذج 
تطويري واحد هو حديث ال يعترف بالواقع نظرا لتعدد البدائل المتاحة والنظم المجربة لهذا فالتعليم له 

ر ولكي تتم العملية التعليمية على أحسن وجه وجب مراعاة الدعائم التالية التي أهمية بالغة للتقدم والتطو
  2:هي بمثابة أهداف التعليم المرجو بلوغها وهي

به اكتساب تعليم عام دون التعارض مع إمكانية التخصص  دالمعرفة ويقصالتعليم من أجل  - 1
النطاق يمثل الخلفية األساسية وجواز السفر الدقيق في عدد محدود من المواد المختارة هذا التعليم واسع 

  إلى التعليم مدى الحياة

  بمعنى إكساب الفرد مؤهالت أداء العمل المرجو منه في مجتمعه : التعليم من أجل العمل - 2
أو خارجه والى جانب التعليم من أجل اكتساب القدرة والمؤهالت للقيام بعمل ما ،يكون قادرا على 

لمختلفة والتي غالبا ما تكون غير متوقعة ،ذلك أن مؤهالت العمل تتطور التكيف مع المواقف ا
  .باستمرار ومن ثم البد أن يكون الفرد قادرا على تطوير مؤهالته

ويقصد به عدم ترك أية مواهب لدى الفرد دون أن نبرزها :التعليم من أجل تحقيق الذات  - 3
الخيال والقدرة الجسمانية والحس الجمالي والفني والمواهب تمتد من الذاكرة وقوة التفكير و ونصقلها،

انطالقا من الحاجة لزيادة المعرفة بالنفس وتشكيل جوانب الوجود :والقدرة على االتصال باآلخرين 
  .وعدم إهدار موارده اإلنساني

الفرد لآلخرين وتوسيع  وإدراك ويقصد به تطوير فهم:التعليم من أجل المعيشة مع اآلخرين - 4
  يته وإدراكه واستيعابه لفهم تاريخ اآلخرين وتقاليدهم وقيمهم الروحيةمساحة رؤ
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هذا األساس يخلق روحا جديدة تمثل البنية األساسية للتعاون مع اآلخرين وتنفيذ مشروعات 
مشتركة، أو إدارة الخالفات بطريقة ذكية،إن إدراكنا واعترافنا باآلخرين ومصالحهم وأهدافهم ورؤاهم 

  .تعاونية بين األفراد والشعوبتتيح بيئة أكثر 

هذا هو التعليم كما يجب أن يكون ويتم قياس األداء التعليمي على هذه األهداف األربعة دون 
  .التوقف عند مجرد الشعارات

تلك كانت أهم أهداف التعليم إذ وجب المراعاة لذلك ألننا في عالم يتجه نحو مجتمع المعلومات 
أكثر استخداما ،فإن ذلك يصنع األنظمة التربوية أمام خيارات عديدة  حيث ستكون التكنولوجيا الجديدة

ومتطورة تيسير العملية التعليمية وتجعلنا تتم بشكل أفضل وهذا ال يمكن أن يكون بطبيعة الحال بديال 
 لمناهج تعليمية جيدة ومعلمين أكفاء وكل ما تشمل عليه العملية التعليمية التقليدية فهي تساعدنا ألن هذه

العملية التعليمية أي التقليدية هي الكفيلة بإقامة الدعائم األربعة للتعليم التي تحدثنا عنها إلى جانب أنها 
الطريق األفضل لالرتقاء مع عدم التغاضي على الخصوصيات االجتماعية والثقافية ألنه لسنا بصدد 

التعامل مع قوى السوق وقادرين جعل التعليم مصنعا إلنتاج سلعة بشرية بل لجعل األفراد قادرين على 
  .على التكيف مع شروطه ومستلزماته

  :التحديات والمخاطر بينفي تقييم العولمة : المطلب الرابع

تنطوي العولمة على مفارقات كبيرة هي التي تشكل مصدر قوتها وديناميكيتها ،فهي في الوقت  
رص النمو االقتصادي والتجاري إعادة الذي تفتح فيه آفاقا جديدة للجماعات من خالل ما تقدمه من ف

توزيع عناصر القوة والثروة وميالد اقتصاد جديد قائم على تراكم رأس المال المعرفي الالمادي، 
تطرح عليها تحديات كبيرة أيضا ،ومما يزيد من حجم هذه التحديات خريطة توزيع القوة والقرار في 

معات الصغيرة ممن أي قدرة على التأثير على صوغ حقل العالقات الدولية التي تحرم البلدان والمجت
برنامج العولمة الراهنة وبالرغم من سيطرة الدول الصناعية الرئيسية على المنظمات الدولية بما في 

  .ذلك منظمة التجارة العالمية واألمم المتحدة لم تعد سيطرة مطلقة ،وهي في سبيلها إلى التراجع

إحياء الليبرالية االقتصادية  إستراتيجيةة عالميا اليوم مع ومن هنا تتطابق العولمة المسيطر
الكالسيكية وتتخذ العولمة شكل التطبيق الحرفي لبرنامج العولمة الليبرالي القائم على تأكيد أسبقية 
المنطق االقتصادي في إعادة تنظيم العالقات الدولية وفاعليته في تحقيق االنسجام بين مصالح 

و ما يتجلى في تمحور المداوالت والمفاوضات الدولية حول مسألة تحرير الجماعات والشعوب،وه
هيكلة اقتصادية وسياسية واجتماعية داخل الحدود  ةإلى إعادالتجارة وبناء السوق العالمية وهذا ما يدفع 

الوطنية نفسها وهو ما يعني إعادة بناء المعادلة االجتماعية لصالح التجارة الخارجية فهي تهدد 
  .قراطية مع انتزاع سيادة الشعوب لصالح سيادة المؤسسات والشركات ما فوق الوطنيةالديم

وهذه هو في الواقع مصدر الفوضى المرتبط بجوهر العولمة الليبرالية فإعادة بناء حقل العالقات 
الدولية انطالقا من توسيع التجارة العالمية وتعظيم حركة االستثمارات بقدر ما يجعل من النمو 

تصادي تركما لرأس المال باعتباره معيارا للنجاح هذا ما يحرم المجتمعات من المعايير السياسية االق
واالجتماعية واألخالقية التي تحول دون أن يتحول الربح إلى هدف في حد ذاته ،ويعمل على تفكيك 
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ن دون دولة العالقات االجتماعية والمدنية فالعولمة الليبرالية تعمل على إنشاء مجتمع رأسمالي م
  .وطنية

فال ينبع التحدي الكبير الذي تثيره العولمة الليبرالية من إضعاف الدولة الوطنية نفسها،ولكن مع 
غياب األجندة االجتماعية التي كانت تمثلها والتي جعلت منها حجر األساس في تنظيم المجتمعات 

الية أن تتحول إلى نظام اجتماعي قابل والنظام الدولي معا في الحقبة الطويلة السابقة كما سمحت للرأسم
 فقد استمدت الدولة الوطنية المكانة المركزية التي كانت تحتلها في النظام االجتماعي العام،  للحياة،

وربحت شرعيتها في وجه التنظيمات ما قبل الوطنية،بقدر ما نجحت البرامج التي ارتبطت لها في 
والمجتمع الوطني منها  ،ة الذي قام عليه جوهر الوطنيةتأكيد فرضية التماهي بين الجماعة والدول

البرنامج السياسي الديمقراطي الذي جعل من الشعب أصل السيادة والسلطة وحول الدولة إلى مركز 
وهو ما سيعبر عنه مشروع الديمقراطية ،وثاني هذه البرامج  لتمثيل الشعب واالستجابة إلرادته،
ناء السوق الوطنية بتأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل البرنامج االقتصادي القائم على ب

لصالح المجتمع الوطني الجديد وكذلك البرنامج الثقافي الذي ركز على بناء iواستغالل الموارد الطبيعية 
هوية المجتمع الوطني عبر العناية بالثقافة كاللغة واألدب والرياضة وغيرها من النشاطات التي تساعد 

شخصية الشعب المتميزة وتنمية الشعوب باالنتماء وكل هذه المجاالت تعتبر كعقد وطني على بلورة 
  .ضمني هو أساس وجود المجتمع الوطني 

والحال أن العولمة تفرض التخلي التدريجي عن هذا العقد لصالح المنافسة الحرة فتقليص دور 
جتمعات تحت التأثير المباشر لمنطق الدولة في المجاالت االقتصادية االجتماعية والثقافية تدخل الم

العولمة الخارجي فالتركيز على السوق العالمية مقابل السوق الوطنية يؤدي إلى ارتحال الصناعات إلى 
البلدان التي تقل فيها تكاليف العمل واإلنتاج مما يحكم على الدول الصناعية بخسارة مستمرة لفرص 

رى إلى يقود انهيار اقتصاد البلدان الفقيرة التي ال تنجح ومن جهة أخ ،عمل عديدة لصالح تلك البلدان
في مواجهة اشتقاقات العولمة إلى تفاقم هجرة اليد العاملة إلى البلدان الصناعية واستيطانها هناك مع ما 

من تزايد مخاطر إعادة تكوين مجتمعات الضواحي الهامشية المستعدة لالنفجار في  ينجم عن ذلك
  .البلدان الصناعية

أما على المستوى الثقافي فقد هيمنت الثقافة األمريكية على بقاع العالم فأصبح ينظر إليها على 
والموزع  ،أنها وسيلة لتعميم أنماط التفكير واالستهالك األمريكية فالواليات المتحدة هي المنتج الرئيسي

الجماهيرية إلى الصناعة  أيضا لمعظم وسائل االتصاالت الجديدة من شبكة االنترنت إلى وسائل اإلعالم
فاللغة والتعليم والجامعات والبرامج  ؛السينمائية و األفالم ومنتجات الثقافة الصناعية والصناعة الثقافية

  1أ ويتحدث لغتها ويضمر رموزها.م.و والعروض والعالم االفتراضي بأكمله يقود غالى

   :ومن أهم المخاطر كذلك نذكر

تي من شأنها تنشئة أجيال كاملة تؤمن بالعنف كأسلوب للحياة إشاعة الجنس وثقافة العنف ال-
  .وكظاهرة عادية وطبيعية 

                                                           
 ماعيةواالجت االقتصادية اللجنة خبراء اجتماع إلى مقدمة ورقة ، العربية المنتجات على وأثرها العولمة :غليون برهان1

 .5-3ص ص ،2005ديسمبر بيروت، العربية، المنطقة في االجتماعي الوضع على العولمة تأثير حول آسيا لغربي
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انتشار األزياء والمنتجات األمريكية،ألن هذه السلع في طياتها ثقافة مغايرة تسحق ثقافات األمم -
  .المستوردة لها

ة العدمية لتجعله أسيرا تسعى العولمة لنزع القيم األخالقية والدينية لتؤدي باألفراد إلى المرحل -
  .للثقافة االستهالكية

 تكريس النزعة األنانية لدى الفرد وتعميق مفهوم الحرية الشخصية في العالقة االجتماعية ، -
وفي عالقة الرجل بالمرأة ،وهنا بدوره يؤدي إلى التساهل مع الميول والرغبات الجنسية وتمرد اإلنسان 

  .تنظم وتضبط عالقة الرجل بالمرأة على النظم و األحكام الشرعية التي

إن ثقافة العولمة ثقافة مادية بحتة ال مجال فيها للروحانيات أو العواطف النبيلة أو المشاعر _ 
اإلنسانية ،إنها تهمل العالقات االجتماعية القائمة على التعاطف والتكافل واالهتمام بمصالح وحقوق 

  .الشح والبخل فضيلة ويشجع على الجشع واالنتهازية اآلخرين ومشاعرهم ،فهي تشكل عالما يجعل من

  .ن العولمة تمجد ثقافة االستهالكالثقافة االستهالكية ،أل ةإلى إشاعوعلى العموم فهي تسعى  -
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  : الفصل خالصة

 وفرض الضعيف على القوي لسيطرة أداة إال هي ما العولمة أن عرفنا الفصل هذا خالل من

 االمبريالية عن البعد كل بعيدة جديدة إلمبريالية جديد ومسمى صياغة وفق المغلوب ىعل الغالب منطق

 مستعملة عليهم المغضوب من فآنت وفقها تتماها لم أن والمعتقدات للقيم غاصبة فهي ،التقليدية

 هذه كل ،للتجارة العالمية المنظمة ،الدولي النقد صندوق ،األمن مجلس ،األمم كهيئة عالمية مؤسسات

 بحيث ايجابية جوانب للعولمة أن إال ،ومعتقداتهم قيمهم نشر جلأ من الغربية القوى خدمة في الوسائل

    .الرفاهية لتعم العالم في أوسع نطاق على االستهالكية المنتجات تشاع
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  :الفصل الثالث

  اإلصالحات التربوية في الجزائر
  تمهيد 

  ي اإلصالح التربو :األولالمبحث 

  .اإلصالحمفهوم  :األولالمطلب 

  .التربويمفهوم اإلصالح  :الثانيالمطلب 

  .التربويشروط اإلصالح  :الثالثالمطلب 

  .التربوياتجاهات اإلصالح  :الرابعالمطلب 

  .التربويالنظام  :الثانيالمبحث 

   .التربويتعريف النظام  :األولالمطلب 

   .النظمأنواع  :الثانيالمطلب 

  .التربويالعوامل المؤثرة في تشكيل النظام  :ثالثالالمطلب 

  .وظائف و مكونات النظام التربوي  :الرابعالمطلب 

  .التربويأهداف النظام  :الخامسالمطلب 

  .الجزائرإصالح المنظومة التربوية في  :الثالثالمبحث 

  .اإلصالحات التي عرفتها المنظومة التربوية في الجزائر: المطلب األول

    .إلصالحتأسيس اللجنة الوطنية  :نيالثاالمطلب 

  .التربويةالقانون التوجيهي الجديد الخاص بالمنظومة  :الثالثالمطلب 

  .المؤسسةاعتماد مشروع  :الرابعالمطلب 

  خالصة الفصل
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   :تمهيد

          الدول سعت لذا االجتماعية النظم تغير و لتطور المحركة األنساق بين من التربية تعتبر
باالهتمام بالنظم التربية و العمل على إصالحها و البحث عن أنجع السبل  التربوية السياسات واضعي و

البتكار نظم تربوية تخدم التقدم و التطور و التنمية االجتماعية و ال يأتي ذلك إال من خالل إصالحات 
لينا معرفة جذرية تمس جميع النظم االجتماعية المكونة للمجتمع إال أن موضوعنا اليوم تحتم ع

اإلصالحات التربوية سيما و نحن في زمن العولمة ذلك الزمن الذي إن لم تكن سيد قرارك كنت تابعا 
لذا فالنظام التربوي الجزائري عرف عدة إصالحات تربوية سنقوم بدراسته من حيث اإلصالح  النظام 

  .   ائر التربوي و اإلصالحات التربوية التي شهدتها المنظومة التربوية في الجز
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  :اإلصالح و اإلصالح التربوي في الجزائر :األولالمبحث 

  :اإلصالحتعريف  :األولالمطلب 

اإلصالح عند العرب باألساس يعني إزالة كل األسباب المفسرة للشيء المهلكة له ، كما يعني 
إلصالح لكلمة البلوغ باألمر إلى أفضل صوره و أحواله أما في اللغة الفرنسية يرادف ا

REFORMATION  و التي تعني التعديل و التأهيل و إعادة التشكيل و منه جاء مفهوم اإلصالحية
REFORMATION   و التي تعني مؤسسة إعادة التربية و التأهيل.  

   :اصطالحا

  :همايتداول مفهوم اإلصالح في خطابين أساسيين 

  :االجتماعيالخطاب -

        ثم الفلسفة االجتماعية و يتأسس في إصالح النسق القيمي و مصدره الدين بالدرجة األولى 
و السلوكي للفرد و المجتمع بكل أنظمته و هياكله في مواجهة االضطرابات النفسية و االجتماعية التي 

  .تزداد حدتها يوما بعد يوم ، و من اللذين يثبتون هذا االتجاه في الغالب الجمعيات الدينية و االجتماعية 

  :السياسيخطاب ال-

السياسية أو الواقع المعاش و الذي يتأسس في عملية نقد اإلجراءات  تاإليديولوجياو مصدره  
مما يفرض عملية . المعتمدة في تحقيق األهداف المسطرة من قبل و التي أثبتت فشلها على األقل حاليا 

  .اعات المشكلة للدولةببناء قطاع واحد أو كان شموليا لجميع القط األمرالتعديل سواء تعلق 
و يستمد وجود هذا االتجاه من الخطاب االجتماعي ، أو يمكن القول أن الخطاب السياسي هو نقل لتلك 
المطالب االجتماعية إلى مستوى التناول المؤسساتي الرسمي، و هنا يتعلق األمر دوما بالسلطة الحاكمة 

  .و طريقة تسييرها لقطاعات الدولة 

يمكن القول أن الخطاب السياسي هو نقل  أواالتجاه من الخطاب االجتماعي، و يستمد وجود هذا 
لتلك المطالب االجتماعية إلى مستوى التناول المؤسساتي الرسمي، و هنا يتعلق األمر دوما بالسلطة 

  .الحاكمة و طريقة تسييرها لقطاعات الدولة 

  :بــيتأثران  لنشير مفهوم اإلصالح في الخطاب االجتماعي و الخطاب السياسي

  .الخارجيةالمستجدات أو المتغيرات الداخلية و  -

  .الجديدالنظام العالمي  -

  . اإلستراتيجيةالخيارات السياسية  -
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  .الراهنالتنظيم االقتصادي أو الوضع االقتصادي  -

يندرج ضمن الخطاب االجتماعي أو الخطاب السياسي غير أنه يتعلق بمنهج  :الخطاب العلمي-
     و التحليل الذي يستند إليه اإلصالح و ال يتعلق بمصدره و هدف اإلصالح في حد ذاته  لاالستدال

و السياسي للدولة بعيدا  االجتماعيو يشكل الخطاب العلمي نتائج الدراسات العلمية الموضوعية للراهن 
يخضع آلي و يسجل حامد عمار أن المفهوم اإلصالحي لإلصالح . عن االرتجال و األحكام المسبقة 

للمنظور الثقافي بمكوناته  و ديناميكيته ذلك أن اإلصالح كمفهوم يدخل في نطاق القيم الثقافية للمجتمع 
  1 .و الدولة

و يمكننا تعريف اإلصالح كإجراء إذ يعني عمليات تقويم للوضع الراهن في ضوء أهداف 
  .الخطط السابقة و المستجدات اآلتية و التوقعات المستقبلية

ننا تعريف اإلصالح كنتاج فهو تنمية و تطوير لإلمكانيات المتاحة بهدف تحقيق أعلى و يمك
  .مستويات المنفعة 

   :مفهوم اإلصالح التربوي :الثانيالمطلب 

  :التعريف اللغوي لإلصالح التربوي: أوال 

فق و: أحسنه و أصلح بينهم : ، أصلح الشيء  2جاء في منجد اللغة العربية و اآلداب و العلوم 
 Changer en mieuxغير إلى األحسن :   Reformer، أصلح  3بينهم، و في قاموس اللغة الفرنسية 

 corriger صحح، و إصالح  أي؛Reforme  : ،التغيير بغية التحسنREFORME DE 
L’ENSEIGNEMENT  : تغيير التعليم بغية تحسينه، و جاء في القاموس الموسوعي للتربية       

و مرغوب فيه من حالة  changementmajeurإصالح التعليم هو تغيير واسع و معم و التكوين أن 
  . أولية إلى حالة معلن عنها و مخطط لها 

  :التعريف االصطالحي لإلصالح التربوي: ثانيا 

أ و الدول األوروبية .م.في ظل التطور الهائل الذي يشهده العالم اليوم كالتطور الحاصل في و
تفكير كلها مسببات ولدت من خضم نظم تربوية ساهمت في تقدم و تطور بعض من تصنيع و طرق ال

الدول و في ظل الركود و الجمود الحاصل لدى الدول النامية استوجب عليها البحث في أفضل السبل 
لمواكبة التقدم الهائل فكانت بوادر االنطالق من أسس المجتمع و ال يكاد يخض عن أي فرد من قيمة 

يك التنمية  االجتماعية  لذا فاإلصالح التربوي أصبح ضرورة ملحة فال يقتصر اإلصالح التربية لتحر
التربوي على طرق التدريس و كيفية تناولها بل يشمل عدة معاني منها اجتماعية  اقتصادية و سياسية  

                                                           
 مصر ، القاهرة ، للكتاب العربي الدار مكتبة ، تربوية إقتضاءات و ثقافية إضاءات المجتمعي اإلصالح:  عمار حامد1

 39 ص 1999
 . لبنان ،بيروت ،18 الطبعة ،العلوم و اآلداب و اللغة منجد 2

3 LAROUSSE : Dictionnaire de français . VMEF، momtréal،québec،2001. 
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التي تؤدي تلك العملية " في تعريفه لإلصالح التربوي بأنه " حسن حسين البالوي " و هذا ما أشار إليه 
جزء منه نحو األحسن و غالبا ما يتضمن هذا المصطلح معاني  أوإلى التغيير في النظام التعليمي 
" فيرى في عملية التربوي يمكن أن تعني " عبد القادر فضيل " أما  1اقتصادية، اجتماعية و سياسية 

  .2لعناصر السياسية التي توجهه  التغيير الجذري لبنية النظام و التجديد الكلي لألسس التي يقوم عليها و
مفهوم اإلصالح التربوي يرتبط بمفاهيم متعددة منها التجديد "  أن" محمد منير مرسي " في حين يرى 

و من خالل هذه التعاريف إنه ال وجود إلصالح تربوي شامل من  3و التغيير و التطوير و التحديث 
لحة فالنظام التربوي هو بناء حساس و محرك م اجتماعيةأو  اقتصاديةدون رغبة سياسية و حاجة 

إذ " برمته بينما يعرف اإلصالح التربوي في القاموس الموسوعي للتربية و التكوين  االجتماعيللنظام 
يغيره تغيير أساسي و مهم و مرغوب فيه من حالة أولية إلى حالة معلن عنها و مخططة ، كما أن 

  .  4عميق و هو التجديدالتطوير يميل إلى التغيير المستمر و ال

   فاإلصالح التربوي هو عملية شاملة تنطوي على تغييرات هيكلية و هامة في النظام التربوي 
  5.و عليه يصبح اإلصالح التربوي كجزء ال يتجزأ من عملية تحول اجتماعي شامل في المجتمع

  :شروط اإلصالح التربوي :الثالثالمطلب 

 أيتوجب مراعاة عدة شروط لضمان سالسة ونجاعة عند الشروع في عملية اإلصالح أس
  :إصالح تربوي ومن أهم هذه الشروط نذكر

البد للعملية اإلصالحية من منهج تحدد على ضوئه أهم المشكالت و المفاهيم و األبعاد  -
  .اإلصالحية و أن تتناسق الخطوات اإلصالحية نقطة بنقطة

عطيات التاريخية فالتاريخ هو أهم وسيلة لنقل البد من تحديد الخطة اإلصالحية على ضوء الم -
الواضح للتراث التاريخي يعطي رؤية واضحة و صحيحة للحقائق دون  راألمة؛ فالتصومكتسبات 

   .تراثهاتزييف مما يجعل العملية اإلصالحية على اتصال بثقافة األمة و 

ن إرادة األمة أساسية في تستند العملية اإلصالحية إلى رؤية مسبقة إلرادة األمة ال أنينبغي  -
  .مرحلة تبنيها ألي فكرة

      وضع برامج استشرافية فالمستقبل هو جهد يومي لكل األجيال يؤدي إلى تراكم التجربة  -
  6.و الخبرة و تتجلى البرامج االستشرافية من خالل األهداف التربوية المراد تحقيقها

                                                           
 .32 ص ، مرجع سابق،البالوي حسين حسن 1
 .63 ص ،2009 ،الجزائر ،التوزيع و للنشر سبور ، إشكاالت و حقائق الجزائرية المدرسة: فضيل القادر عبد 2
 .77 ص ،1996 ،القاهرة الكتب، عالم الحديث، العصر في التربوي يدالتجد و اإلصالح :مرسي منير محمد 3
 الجديدة التربوية اإلصالحات ضمن بالكفاءات المقاربة لتطبيق ابتدائي أولى السنة معلمي إعداد مدى:  وسيلة حرفاس4

 .69 ص،  30 العدد ،2008، قسنطينة منتوري جامعة ،اإلنسانية العلوم مجلة ،المفتش و المعلم حسب
 .42 ص،2008 ،األردن ،عمان ، للنشر وائل دار ، التربوية التجديدات:  سرحان موسى عمر: ملحس دالل 5
، العربي الثقافي المركز ،الحضاري التحول تحديات و األزمة أسئلة بين التربوي اإلصالحي الخطاب: محسن مصطفى6

 .32ص، 1999، لبنان، بيروت
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ين اإلصالح التربوي و ما بين اإلصالح و مما سبق ذكره تتجلى أهمية الربط و التكامل ب
االجتماعي و وضع األهداف المنشودة من خالل تطوير النظم التربوية لما يحققه من تنمية و تقدم 
اجتماعي لكون النظم االجتماعية متداخلة و مترابطة تخدم بعضها البعض و المدرسة ليست بمعزل عن 

  . محيطها االجتماعي فهي تؤثر و تتأثر بما حولها

   :اتجاهات اإلصالح التربوي :الرابعالمطلب 

الدايم إلى الترابط الواضح بين المنظومة  ديشير عبد اهللا عب: االتجاه نحو التنمية الشاملة – 1
فاإلصالح التربوي هو ؛  1التربوية و باقي النظم االجتماعية كالنظام االقتصادي و الثقافي و السياسي 

نفس التوجه حول أهمية  UNESCOقطاعات أخرى و تتبنى منظمة سبب اإلصالحات مست  أونتيجة 
النظم التربوية ، حيث أن البرامج التي تضعها تستند إلى مسلمة أن إسهام التعبير شكل فعال ال يتحقق 
إال إذا تطورت النظم التعليمية و تكيفت مع مقتضيات التنمية و مطامح األفراد و من أصدق التجارب 

نظومة التربوية في تحقيق تنمية شاملة نجد التجربة اليابانية و التي تعتمد على التي تجسد دور الم
  2 .البشري لتحقيق نهضة شاملة و ذلك عن طريق نظام تربوي جيد االستثمار

تعد الحقوق اإلنسانية من بين أولويات المطالب  :االتجاه نحو الديمقراطية التعليمية –2
لمتحدة تنص على ذلك فالديمقراطية هي تجسيد للحرية و المساواة بين فمواثيق هيئة األمم ا  ،اإلنسانية

األفراد فالحق في التعلم و التعليم و من أكثر حقوق المواطنة على مستوى الفرد و المجتمع معا هذا ما 
أدى بجميع النظم أن تولي االهتمام بالنظم التعليمية كخيار استراتيجي، و هذا يتضح سبق الدول 

فالنظام التعليمي إذا أستخدم بطرق . 3يث تخصص ميزانيات ضخمة للتعليم و البحث العلمي المتقدمة ح
ديمقراطية فهو كفيل لحماية الديمقراطية و من بين أبرز األهداف التعليمية في شتى األنظمة التعليمية 

  . 4نجد أنها تسعى لتحقيق المساواة االجتماعية بين األفراد في حقوق المواطنة 

مقراطية في معانيها السامية تعني توفير نفس الفرص لكل أفراد المجتمع دون اعتبار و الدي
للفوارق الطبقية أو االقتصادية أو العرقية و منحهم فرص تعليمية فهي بهذا المعنى تؤسس للتكافل 

الحرية االجتماعي و العدالة االجتماعية  و هذا ال يتوفر إال في نطاق المجتمع الديمقراطي القائم على 
  5 .في االعتقاد و القول و النشر

كما يربط جون ديوي بين التربية و الديمقراطية بالقول إن كانت التربية هي الحياة فالديمقراطية 
  .هي أسلوب الحياة و ليست مجرد تطبيق بمفهوم سياسي

مات الدول هذا تمثل الثقافة الذاتية كهوية للشعوب و من مقو: االتجاه نحو تدعيم الثقافة الذاتية  -
بالموازات مع ظهور العولمة الثقافية المستعمرة للثقافة الذاتية المحلية فالنظم التربوية تسعى لغرس 

                                                           
 . 386 ص ،1998 ،لبنان ، بيروت ، لألدبيين العلم دار ، العربية البالد في التربية:  الدايم عبد اهللا عبد 1
 . 109 ص :نفسه المرجع 2
 . 127 – 123 ص ،1999 ،سوريا ،دمشق ، دمشق جامعة منشورات ، 5 ط ، التربية فلسفة:  الجيوشي فاطمة 3
  46 ص،1997 المغرب ، البيضاء الدار ، الشرق إفريقيا مكتبة ، الحرية و التربية:  بوبكري محمد 4
 .143 ص، 2008، سوريا ، دمشق ، دمشق جامعة منشورات ، التربية فلسفة:  آخرون و:  المحيل اهللا عبد 5
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هويتها الثقافية و لم ال نحو تصديرها و عولمتها مادام عصر المعلومات يتبع ذلك فضرورة المحافظة 
نشهده اليوم في عالمنا العربي ما هو إال  و ما 1على التراث التقليدي من بين أولويات النظم التربوية 

سلب لهوياتنا و غزو الفكر العربي مع ضعف النظم التربوية و عدم وجود سياسات تربوية حامية 
لتراثنا حتى أصبحنا غرباء عن ثقافة أجدادنا و انسالخنا من عاداتنا و تقاليدنا مرده العولمة الثقافية 

  . التي أوردت لنا كل ما هو غربي

يؤمن المشرفون على التربية و التعليم أن تحقيق : التجاه نحو العمالة و تحقيق العمل المنتج ا -
التنمية ال يكون إال عن طريق تبني االتجاه الذي يربط التربية و التعليم بسوق العمل و زيادة رفع نسبة 

ل العملية التربوية من وجهة الكفاءة المهنية و هذا ما أدى إلى االهتمام لميدان اقتصاديات التربية لتحلي
مع ضرورة موازنة مدخالت العملية التعليمية و رفع كفاءة مخرجات النظام التربوي ، 2نظر اقتصادية 

غايات التربية في  أن"   UNESCO "و ورد في تقرير منظمة  ،فالتنمية الحقيقة هي التنمية البشرية
علم لتعرف ـ تعلم لتعمل ـ تعلم لتكون ـ ت: عصر المعلومات تتلخص في أربعة محاور رئيسية هي 

  .تعلم لتشارك اآلخرين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 طرق و للمناهج المصرية الجمعية ، العولمة لمواجهة المناهج تخطيط في مقترحة توجهات :المفتي أمين محمد 1

  246 – 244 ص ص 1999 مصر القاهرة التدريس،
،     2003 ،النشر و للطباعة الفكر دار ، 1ط ،للتربية الفلسفية األصول: آخرون و العينين أبو مصطفى خليل لىع 2

 .137 ص
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  :النظام التربوي :الثانيالمبحث 

  :مفهوم النظام التربوي :األولالمطلب 

  :مفهوم النظام: أوال 

       يعرف كوفمان النظام بأنه المجموع الكلي لألجزاء و العناصر التي تعمل بطريقة مستقلة
  المخرجات على أساس الحاجات أو المتطلبات من النظام  أوقيق النتائج المطلوبة أو سويا لتح
للنظام أجزاء تكونه يعمل كل منها من أجل غاية ما و من أمثلة ذلك المدرسة كنظام لها  أنو هذا يعني 

  .أهداف و أجزاء تكونها المدرس، المدير و التلميذ تهدف لتعليم التلميذ

نايف " و يعرفه  1أن النظام مجموعة من العالقات المتبادلة"  ACKOFF  " "أكوف " كما يرى 
في المعجم التربوي و علم النفس لوصف مجموعة من العناصر المتبادلة التي تعمل لتحقيق " القيس 

  . 2هدف عام و النظام له مدخالت و مخرجات و عمليات يقوم بها 

   تأثر بما حوله إذ يحتوي على مدخالت  أنه طرح وفق مدخل النظم إذ يعتبر النظام مفتوح أي
  .و عمليات يقوم بها إلخراج مخرجاته بشأنه في ذلك شأن المصانع 

بينما عرفه توفيق مرعي بأنه كل ركب من العناصر به وظائف و بينها عالقات منظمة و يؤدي 
  .3بيئة التي تميزه و له سمات تميزه عن غيره و إن هذا النظام يقيم عالقات مع ال ادفا هذا لكل نشاطا

  : نميز امن النظام خصائص تميزه منها  أنو مما سبق يمكننا 

  .يتكون النظام من جملة من العناصر  -

  .تتفاعل هذه العناصر تأثيرا و تأثرا خدمة لهدف لنظام  -

  .النظام الكلي  اتجاههرمية األجزاء المشكلة للنظام جزء أكبر من جزء و لكل جزئ وظيفته  -

  .تباط العضوي للنظام مع البيئة المحيطة به االر -

  .يمتاز بالمرونة و قابلية التجديد  -

النظام بوصفه .  bertalanffy  "4" " بيترا النفي " و "  ludwing" " لودينغ " و كما عرفه 
 نسقا من األشياء و العالقات القائمة بينها و بين خصائصها و على العموم ال يمكننا فهم النظام خارج

                                                           
 .83 ص ،مصر اإلسكندرية، الجامعية، المعرفة دار ،مداخله ، عملياته التربوي، التخطيط: البوهي شوقي فاروق 1
 . 376 ص ،2006 ،األردن التوزيع، و للنشر أسامة دار ،النفس علم و التربوي المعجم: القيسي نايف 2
 .376 ص ،2000 ،األردن ، المسيرة دار ،النفس علم و التربية في البحث مناهج: ملحم سامي 3
 ، التوزيع و النشر و للدراسات الجامعية المؤسسة ،المدرسي اجتماع علم :الشهاب جاسم علي ، طفه و اسعد علي 4

 .46 ص،  2004 ،لبنان بيروت،
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إطار منظروه و واضعيه و ذلك من خالل االتجاه البنائي الوظيفي الذي تم تحديده على األغلب من 
و تالمذته فالنظام عبارة عن مكون يشتمل على مجموعة أنساق مشكلة إياه تتفاعل  "بارسونز"طرف 

ل من رؤية ستاتيكية فيما بينها، و هناك من يدعو لتغيير مفهوم النظام بمفهوم البنية، و هذا يعني االنتقا
   إلى رؤية ديناميكية هذا من جهة النظام بشكل عام و إذا ما تتبعنا المنظومة التربوية بشكلها المنظومي 

    شكلها البنائي في إطار منظومة المجتمع فإنها تحوي على أنساق مشكلة إياها من خالل تفاعلها  أو
سائل التعليمية و المنظومة التربوية ليست بمعزل عن و من بين أبرز أنساقها المدرسة و المنهاج و الو
نسق من انساق المجتمع باعتباره نظام كلي يوصف  أومجتمعها فهي وليدة المجتمع و بالتالي فهي بنية 

  .به مجتمع ما  على العموم يمكننا معرفة مفهوم المنظومة التربوية 

   :النظام التربوي: ثانيا

اهتمام المفكرين و الباحثين لما لها من أهمية وسط المجتمع  لقد استقطبت األنظمة التربوية
   المسؤول عن السياسة التعليمية  بأنهفالنظام التربوي يشكل وحدة ديناميكية متكاملة فيعرفه، عليمات 

و تنظيمها و إرادتها و تنفيذ إجراءاتها و تطويرها بصورة تؤدي إلى إشباع الحاجات التعليمية المطلوبة 
 كما انه المسؤول عن التكيف مع المستجدات التي تفرضها المتغيرات االجتماعية  و الثقافية  للمجتمع

فعليمات يقر بمسؤولية النظام التربوي عن السياسة   1و هو يتكون من مدخالت و عمليات و مخرجات 
التكيف مع  التعليمية المتبعة و هو مسؤول عن إشباع الحاجات التعليمية ألفراد المجتمع بغية تحقيق

  .الواقع و له مكوناته مدخالت، عمليات و مخرجات 

فيما يعرف النظام التربوي بأنه مجموعة الهياكل و الوسائل التي أوكلت لتعليم الشيء مثل 
المدرسة ، المعلمين المناهج ، المحتويات و التنظيم فوظيفته إعداد الشيء و تعليمهم بينما يعتبر الكاتب 

       ظام التربوي من منظور المدرسة باعتبارها نظام اجتماعي له وظيفة ظاهرة الن" ارنولد روز " 
المعاني المتضمنة في المدرسة هي، التعريف بالكتب و الوسائل التعليمية و نظم  أنو أخرى كامنة و 

  .االمتحانات و االختبارات 

البشرية المادية التي  و على العموم فالنظام التربوي هو عبارة عن مجموعة الهياكل و الوسائل
  . 2أوكل إليها المجتمع تربية النشء المدرسة و المنهاج التربوي 

  :أنواع النظم :الثانيالمطلب 

و التفاعل مع ما يحيط به من  ن المرونةو هو النظام الذي يتميز بقدر م :النظام المفتوح - 1
به و يؤثر فيها و يتأثر بها، مثل أنظمة مختلفة ، فهو في حالة تفاعل دائم و مستمر بأي نظم تحيط 

هذا من الوجهة ) الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي( األجهزة داخل جسم اإلنسان 
األسرة، المسجد، (االجتماعية  األنظمةمن الناحية اإلنسانية و االجتماعية فهناك  أماالبيولوجية 

حياة االجتماعية فهي تعكس رؤيته للحياة و فلسفته و التي تمثل روح ال) المدرسة، المراكز الثقافية 

                                                           
 . 24 ص ،2004 مرجع سابق،: عليمات.  م  1
 2004 ،الجزائر ،التعليمية المناهج و التربوي النظام :التربية مستخدمي لتكوين الوطني المعهد الوطنية، التربية وزارة 2

 . 12 ص
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فيها، دون إغفال جوانب التفاعل مع األنظمة المختلفة و السعي إلعادة التكيف في كل مرة مع 
  .مستجدات الواقع االجتماعي الجديد 

  :نوجز مميزات النظام المفتوح في النقاط التالية  أنكما يمكننا 

  .يتفاعل مع البيئة  -

  .يه تغذية راجعة توجد ف -

  يعيد تنظيم مكوناته حسب الظروف البيئية  -

  .يميل إلى المحافظة على استقراره و توازنه  -

و هو النظام الذي ال يتأثر بأي نظم حوله و ال يؤثر أيضا فيها بل يعزل  :النظام المغلق - 2
تؤثر فيه مثل  أن، فهو ال يرغب في  األخرى األنظمةتقارب مع  أونفسه عن كل محاولة إحكاك 

  .إجراء تجربة كيميائية ضمن إطار عملياتي محدد ، وفق شروط خاصة للحصول على نتائج خاصة 

  :العوامل المؤثرة في تشكيل النظام التربوي: المطلب الثالث

هناك عوامل عدة تساهم في تشكيل النظم التربوية باعتباره النظام التربوي كنسق فرعي من 
مته فهو يؤثر و يتأثر ببقية  األنساق  و من هنا استوجب علينا معرفة العوامل النظام االجتماعي بر

  .المشكلة للنظام التربوي 

لكل دولة سيادتها و لكل دولة سياستها  أنال شك فيه  :العوامل السياسية و اإليديولوجية )  1
العوامل السياسية بدور التعليمية و توجهاتها اإليديولوجية حسب طبيعة المجتمع التي هي فيه و تقوم 

بارز في تشكيل النظم التربوية كما هو الحال عند األمة العربية إذ تختلف توجهات األنظمة الحاكمة 
إسالميون أو ليبراليون فباختالف التوجه السياسي تختلف النظم التربوية و بهذا فتأثير السياسة على 

  . أنظمة التربية تأثير بالغ األهمية 

         يؤثر الدين على النظام التربوي إذ يوجه الدين المنظومة التربوية  :لدينية العوامل ا)  2
النظام التربوي يحوي على الدين فالدارس على توجهات األنظمة التربوية العربية يالحظ وجود  أو

ة لم تكن بشكل بارز فهي توحي إلى أن األنظمة التربوية تحوي في طياتها الديان أنتربية دينية و 
غلو العرب و دعواته نحو العلمانية ظهرت اتجاهات عديدة منها من تؤيد الغرب  أناإلسالمية إال 

بفصل الدين عن الدولة و منها من يدافع عن الهوية الدينية ضمن األنظمة التربوية و على العموم هناك 
  .اتجاهات عالجت مسالة الدين و الدولة  3
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ربوية فصل الدين عن الدولة و في هذه الحالة يكون توجه يزيد في فلسفته الت :االتجاه األول
الدولة نحو العلمانية  و اغلب من يطب هذا التوجه من الدول التي تحوي على الطائفية في تشكيل 

  1.تركيبة سكانها

الدين اإلسالمي  أنيمثل هذا االتجاه معظم الدول العربية لكون دساتيرها تعتبر  :االتجاه الثاني
ولة و عليه فإن نظمها التربوية ملزمة بتعليم الدين في مؤسساتها التربوية و يفرد له مناهج هو دين الد

  .متخصصة و ساعات تدريسية كالتربية اإلسالمية في الجزائر 

يمثل هذا االتجاه الرافد للدين بكل مؤسساته و مبادئه و يدعم هذا االتجاه أصحاب  :االتجاه الثالث
  .العامةالشعوب و هو وسيلة إللهاء  أفيونبرون الدين التوجيه الماركسي إذ يعت

  .تشكل شخصية األمة و نمطها القومي  :العوامل القومية و الحضارية)  3

إذ في محتوى المنهاج التربوي نجد قومية و حضارة الدولة إذ النظام : أهداف المناهج التربوية
إلى جيل لذا القومية و الهوية االجتماعية التربوي يسعى لغرس القومية و الهوية االجتماعية من جيل 

و تمثل اللغة القومية و التاريخ و المصير المشترك  ،ِتؤثر تأثيرا بالغ األهمية في تشكيل النظم التربوية
  2 .من بين أوليات األهداف المراد تحقيقها من خالل النظم التربوية

بلدان من دولة إلى أخرى هذا ما ال صادتاقتختلف قوة  :العوامل االقتصادية و التنموية)  4
نعكس على نجاعة النظم التربوية فعالقة االقتصاد بالتربية عالقة وطيدة فتحديد مستوى التعليم و 

الطلب على تخصصات معينة دون غيرها يخضع  أنطرائقه و أساليبه يخضع لظروف اقتصادية كما 
عمل و مستوى الدخل الفردي لذا استوجب غاليا للمعطيات االقتصادية و التي تتمثل أساسا في سوق ال

على النظام االقتصادي هذا ما أدى إلى ظهور  3ربط التعليم بسوق العمل و انفتاح النظام التربوي
تعاقدات بين القطاعات و الشركات االقتصادية و مدارس التكوين و الجامعات فهي تمول المدارس 

  .لتستفيد من أيدي عاملة مؤهلة 

تتجلى هذه العوامل من خالل طبيعة المناخ و مصادر الثروة  :غرافية و السكانيةالعوامل الج)  5
 إلىفالمناخ يحدد الحجم الساعي للتعليم و في أي وقت يتم الدخول المدرسي و ما إلى ذلك باإلضافة 

 .ئةالبيطبيعة البيئة التي تحدد محتويات البرامج الدراسية و نوعية المؤسسات التربوية التي تخدم هذه 
و بالنسبة لعامل السكان فإنه يرتبط بالنظم التعليمية من خالل الزيادة السكانية و مدى استيعاب 

. المتمدرسين، و التكوين العنصري عندما تكون هناك طوائف و أقليات و التكوين اللغوي 

                                                           
 . 62 ص، 2004 ،سوريا دمشق، دمشق، جامعة منشورات ،4 ط ،التربوية النظم: علي عيسى 1
 .62 ص ،نفسه المرجع2
 العربي، المجتمع مكتبة ،1ط ، العالي التعليم و التربية و التعليم وزارتي بين التربوي النظام:  الخزاعلة سلمان محمد 3

 .88 ص،  2010 ،األردن ، عمان
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  :وظائف و مكونات النظام التربوي :الرابعالمطلب 

  :التربويوظائف النظام : أوال

  :نظام التربوي على وظائف عدة خدمة للمجتمع أهمهايقوم ال

  .نقل التراث الثقافي من األجيال السابقة إلى األجيال الالحقة وتعزيز هذا التراث -

  .وذلك بتطوير قدراتهم الكامنة في جميع نواحي النمو األفرادتنمية شخصية  -

           على فهمه وتفسيره  ماعدهبالواقع، يسبنموذج معرفي فعال وثيق االرتباط  األفرادتزويد  -
  .منهجية العمل إكسابهمو 

عددا من القيم و االتجاهات و المواقف التي تمكنهم من التكيف مع واقع الحياة  األفراد إكساب -
  .و مواجهة المتغيرات المستجدة

       اإلنسانياالتصال  إجراءلتمكينهم من  األفرادعند  إنسانيةتكوين مهارات عقلية و اجتماعية و  -
  .و التفاعل االجتماعي و الثقافي بكل حيوية و تفتح بعيدا عن االنغالق و التعصب

، عن طريق إكساب األجيال المعارف و الخبرات كالمهارات األخرىتطوير النظم االجتماعية  -
افي، السياسي التي الحاجات اإلنسانية للنظم الفرعية التي تشكل النظام االجتماعي العام، كالنظام الثق

  1.والديني

  :مكونات النظام التربوي: ثانيا

وتغذية  ،مخرجات يتكون أي نظام تربوي من أربعة مكونات أساسية هي مدخالت، عمليات ،
  .2راجعة

هي مجمل المعطيات و البيانات التي تدخل النظام و تشكله وتتكون مدخالت النظام : المدخالت -
          األهداف التربوية والمعلم و التلميذ و المنهج، والموارد البشرية التربوي، من الفلسفة التربوية و 

  .و المادية و السياسات التربوية

وهي مجموع الخطوات  المنطقية التي تعتمد على المدخالت لتحويلها : المعالجة أو العمليات -
، واإلعالماالتصال  إلى مخرجات و تتكون  عملية المعالجة من طرف التدريس و عمليات التقييم و

 .التوجيه والتدريب و غيرها ،اإلرشاد

                                                           
 27 ص مرجع سابق،: عليمات.  م 1
 .60 ص ،سابق مرجع : الخزاعلة سلمان محمد 2
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هي حصيلة المعلومات الناتجة عن معالجة البيانات المدخلة للنظام و تشمل : المخرجات -
  :المخرجات كما يلي

  .سلوك الفرد رالدراسي، وتغييمخرجات على مستوى الفرد مثل زيادة التحصيل * 

  .تنمية الشاملة و زيادة مستوى العمالةمخرجات على مستوى المجتمع مثل ال* 

وهي التي تعمل على تزويد الوصاية ب المعلومات المتعلقة بمستوى األداء  :الراجعةالتغذية  -
للنظام ككل للكشف عن جوانب القصور و الخلل لتصويبها، وجوانب النجاح للعمل على تعزيزها، 

  .  ظاموالتغذية الراجعة لها دور مهم في تطور واستمرار الن

  1يوضح مكونات النظام التربوي   ):1(شكل  رقم 

                                           

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تحقيق أهداف على مستوى المجتمع                                                على مستوى الفردتحقيق أهداف 

.                                       61 ص :سابق مرجع :الخزاعلة سلمان حمدم: المصدر                  

                                                           
 .61 ص :سابق مرجع :الخزاعلة سلمان محمد 1

العمليات المخرجات المدخالت

  الفلسفة التربوية 
  األهداف التربوية 
  المناهج التربوية 
  المعلم و إعداده 
  خصائص التالميذ

الموارد البشرية و 
  ية الماد

  التسهيالت التربوية 
  مصادر المعلومات 
 القوانين و السياسات

خصائص الخريجين 
و قدرتهم على 

األهداف و  اكتساب
مواجهة متطلبات 

  :تشملسوق العمل و 
زيادة التحصيل 

المعرفي تغيير سلوك 
  الفرد

  زيادة نسبة العمالة
  االقتصاديالنمو 
 االجتماعيالنمو 

  طرائق التدريس 
  تقييم عمليات ال
  االتصالاإلعالم و 

  اإلرشاد و التوجيه
التفاعل مع 
 الخبرات

التغذية الراجعة
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 أهداف النظام التربوي  :الخامسالمطلب 

النظام  سواء أكان  تعبر األهداف التربوية للنظام التربوي عن غايات  و طموحات منتسبي هذا 
مراعاة  استوجبالمجتمع أو األفراد أم هيئة التعليم و التالميذ  و لصياغة أهداف النظام التربوي 

  :الشروط التالية 

  حاجات األفراد و الجماعات  المتنوعة  -

  التقاليد  المدرسية التي تعزز  أحيانا عادات  و تقاليد المجتمع  -

وانطالقا من هذه الشروط يمكننا تقسيم .  1وحات الوسط المحلياألخالق  و التجارب  و طم  -
  .جملة األهداف  إلى ثالثة مستويات 

يهدف النظام التربوي إلى تمكين األفراد  من البلوغ  إلى أعلى :  على مستوى األفراد  -
اخل النظام درجات التنمية الذاتية و ذلك برفع مستوى التعليم مما يؤدي  إلى تحسين  نوعية  الحياة د

  .2االجتماعي بفتح المجال أمام  وظائف  أرقى

الحفاظ على كيان المجتمع  من خالل  إلىيهدف النظام التربوي :  على مستوى المجتمع -
صيانة تراثه الثقافي و استمراره  من  خالل  نقله إلى األجيال القادمة  فهو يعتبر وسيلة لنقل الموروث 

  الثقافي
  ربوي إلى تطوير المجتمع و ذلك عن طريق مكافحة األمية و اآلفات االجتماعيةكما يهدف النظام الت

  . 3فهو ما يحقق تنمية اجتماعية مستدامة قوامها  المجتمع  و الفرد

يخضع النظام التربوي في كثير من األحيان إلى السلطة السياسية :  على  مستوى السلطـة -
ظ عن النظام السياسي أو  السلطة الحاكمة و نشر إيديولوجية و هنا قد تتحول أهدافـه إلى الحفا. للدولة

و هذه حال األنظمة االستبدادية التي تحول النظام . الطبقة الحاكمة غير آبه لتنمية األفراد  و المجتمع
  .ذاتهمالتربوي إلى أداة لخدمـة مصالح أفراد بحـد 

  

  

  

  

  

                                                           
 . 51 ص ،سابق مرجع: الشهاب جاسم علي وطفه، أسعد على 1
 . 58 ص سابق مرجع: الخزاعلة سلمان محمد 2
 .26 صمرجع سابق،  :عليمات م 3
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  :إصالح المنظومـة التربوية في الجزائر: المبحث الثالث

  :الجزائرالمنظومة التربوية في اإلصالحات التي شهدتها :المطلب األول

فقد ورثت . عرفت الجزائر منذ استقاللها عدة  إصالحات و تعديالت مست نظامها التربوي 
نظام تربوي استعماري لذا استوجب عليها تغيير النظام التربوي الغربي بغية إنشاء منظومة تربويـة 

محطات و إصالحات  06مراحل أو  06بع للنظام التربوي  يدرك انـه مرت خاصـة بهـا و المتت
  .عرفتها الجزائر

ورثت الجزائر غـداة استرجاع سيادتها الوطنية   :)1970ـ   1962:( المحطـة األولى  -
منظومة تربوية أجنبية بعيدة كل البعد عن واقعها من حيث الغايات و المبادئ  و المضامين،  لذا كان 

   ما على الدولة الجزائرية بلورة طموحات الشعب الجزائري في التنمية و إبراز مكونات هويتـهإلزا
، لذا عملت الجزائر على تنصيب لجنة وطنية مهمتها إصالح التعليم و ذلك  1و بعده الثقافي الوطني

  .حيث أتت بإجراءات  أهمها 1964/ 1963سنة  

  .سالمي في مناهج التعليم ترسيم تعليم اللغة العربية و الدين اإل -

  .توجيه عناية لدروس التاريخ و تصحيح مسار تدريس هذه المادة   -

تكثيف الجهود الرامية إلى توفير إطارات التعليم التي كان توفيرها شكل عبـئ ثقيل على   -
  . الدولة نتيجة الفراغ الذي تركه المعلمون الفرنسيون المرحلون

  .اإلجراءات التي تتعارض مع السيادة  إبطال العمل بالقوانين و -

كما عمدت الجزائر على سـد النقص من المعلمين وذلك بإجراءات ساهمت في سد العجز   
  :  نذكر منها

  .التوظيف المباشر للممرنين و المساعدين في التعليم االبتدائـي-

أجل التغلب عن مشكل إبرام عقود التعاون الثقافي مع العديد من الدول الشقيقة و الصديقة من  -
  .التدريس

  .تخصيص ميزانيات ضخمة للبنية القاعدية للتربية  -

  :هيكلة التعليم في هذه الفترة

يشمل التعليم االبتدائي على مدار ست سنوات تتوج بمسابقـة السنة   :التعليم االبتدائـي - 1
  .السادسة التي تمكن الناجح فيها بااللتحاق بالتعليم المتوسط 

                                                           
 .التعليمية المناهج و التربوي النظام التربية، مستخدمي لتكوين الوطني المعهد الوطنية، التربية وزارة 1
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   :أنواعيشمل ثالثة  و :المتوسطتعليم ال - 2

بشهادة  B E Gسنوات و يتوجب شهادة األهلية التي عوضت فيها بعد  4و يدوم  :العامالتعليم ) أ
  .العامالتعليم 

سنوات و يؤدى في إكماليات التعليم التقني و يتوج بشهادة الكفاءة  3يدوم : التعليم التقني) ب
  .المهنية 

سنوات  و يؤدى في إكماليات التعليم الفالحي و يتوج بشهادة  3يدوم  : التعليم الفالحي) ج
  .الكفاءة الفالحية 

  :و يشتمل على ثالثة أنماط هي   :التعليم الثانوي - 3

علوم .  رياضيات( سنوات و يحضر لمختلف شعوب البكالوريا  3يدوم :  التعليم الثانوي العام) أ
تقني . تقني رياضي( ليم التقني  فتحضرهم الختبار بكالوريا شعب أما ثانويات التع)  فلسفـة. تجريبية 

  )اقتصادي 

سنوات  يحضر فيه شهادة األهلية في الدراسات  05مدته : التعليم الصناعي و التجاري) ب
  .الصناعية و التجارية 

فيه الجتياز شهادة التحكم بعد التحصيل على شهادة  سنوات يحضر 3يدوم : التعليم التقني) ج
  .الكفاءة المهنية

بقي سير اإلصالحات بطيئـا ما عدا زيادة عدد  :)1979/ 1971: ( المحطـة الثانية -
المتمدرسين من جهة  و بـروز ظاهرة التسرب المدرسي التي لم تعرف أسبابها و وقتئذ  لغياب 

ة المتوسط المعلومات عنها، بل و عدم االهتمام بها، لكن أهم ما ميز هذه المرحلة هو تتويج مرحل
و تنظيم مسابقة  لاللتحاق  بالسنة األولى ثانوي ثم امتحان الحصول على   BEG) (بشهادة األهلية 

في نهاية السنة الثانية ثانوي و التي على أساسها يتم )   (probatoireشهادة البكالوريا الجزء األول 
لتي تمكن الحاصل عليها من االلتحاق االنتقال إلى السنة الثالثة لتحضير امتحان شهادة البكالوريا  وا

  .بالتعليم الجامعي و المدارس العليا

فريل أ  16عرفت هذه المرحلة بالتطبيق الكلي ألمرية :)1987/ 1980:( المحطة الثالثة -
و التي حملت كل التفاصيل عن تنظيم و تجهيز   76-35و هي عبارة عن مرسوم رئاسي رقم  1976

التي كونت السمة األساسية و الهامة في اإلصالح التربوي آنذاك إذ تم  و تسيير المدرسة األساسية
بمبادئها و خصائصها   1981-1980تعميم  نظام المدرسة األساسية  ابتداء من الموسم الدراسي 

المعروفة، و ألول مرة ينظر إلى التعليم التحضيري كبنية قاعدية للتعليم  لكنها غير إلزامية، ومما يميز 
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 1986ترة أيضا هو تعريب السنة األولى من التعليم الثانوي التقني، و ذلك خالل السنة الدراسية هذه الف
-19871.  

 15تم تنصيب لجنة إلصالح المنظومة التربوية  في  :) 1988/1999: (المحطة الرابعـة -
تطبيق  شرعت وزارة التربية و التعليم في   1991- 1990و في بداية الموسم الدراسي  1989جانفي 

  جملة من اإلجراءات و التعديالت الضرورية لتحسين نوعية التعليم  و رفع مستوى  األداء التربوي 
  .و المردود التعليمي  وأهم ما ركزت عليه إصالحات هذه المرحلة هو

  .اعتماد منطق التكوين قبل منطق التعليم  -

  .اعتماد مقاربة األهداف في التدريس و بناء المناهج -

  .طوير العالقات بين المعلم  و المتعلمت  -

  .التمييز بين التعليم الثانوي  العام  و بين التعليم الثانوي التقني -

اعتبار المرحلة الثانوية حلقة رئيسية  في سلسلة منظومة التربية  و التكوين مع تنصيب   -
  .جهاز خاص مهمته متابعة و تقويم أداء اإلصالحات 

جل أتعتبر هذه المرحلة  كمرحلة تقييمية من   :) 2003/ 1999 (المحطة  الخامسة   -
  .االستعداد لمرحلة اإلصالح الشامل حيث اتخذت مجموعة من التدابير  اإلصالحية نذكر منها

  .تطوير الهياكل و زيادة عدد  المنشآت التعليمية -

  2 .زيادة حجم الميزانية المخصصة لقطاع التعليم  -

نات العامة  شهادة البكالوريا و التعليم األساسي  حيث بلغت نسبة النجاح تطور نتائج االمتحا -
  % 26.23بعد أن كانت    %  64.24على المستوى الوطني    1999في شهادة البكالوريا  سنة 

  . 2004مع بداية تطبيق  اإلصالحات سنة  %52.42 إلىووصلت  1996 سنة

بتطبيق المناشير الوزارية  فعال العملقد بدأ  يه والتوجاإلسراع في تعديل أنظمة االنتقال و  -
اعتماد امتحان االنتقال من  أخرى وسنة  إلىعلى المعدل لالنتقال من سنة  بضرورة الحصولالقاضية 

   .طور آخر إلىطور 

  . 1998الشروع في تنفيد إجراءات تحسين النوعية للكتب و المناهج  اعتبارا من  سنة   -

                                                           
 ، الجزائر ، سطيف Labecam الدولي الملتقى فعاليات ، الجزائر في تربويال النظام تطور مراحل:  بوسام عيسى 1

 .24 ص ،2005، أفريل
2 Abd el karim ben ARAB : les indicateurs du système éducatif algérien ، actes du séminaire 
international du labecam ، setif 27‐28 avril ,2005 ,p 33. 
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األجهزة الخاصة بالمراقبة و التقويم  الدائم لعملية اإلصالح و كذلك الشروع في تنصيب   -
  .تنصيب المجلس الوطني للتربية و التكوين و المرصد الوطني للتربية و التكوين 

تزايد الطلب  أمام: ايومنا هذ إلى 2003مرحلة اإلصالحات الشاملة :  المحطة السادسة -
حسين نوعيتها ظهرت محاوالت كثيرة إلصالح نظام التعليم ، االجتماعي و االقتصادي على التربية و ت

تقديم  إلىو كان ذلك بدعوة كل األطراف الفاعلة من معلمين و مفتشين و مديرين  و أولياء التالميذ  
مشاريع محلية لتطوير التعليم األساسي  و الثانوي ، وذلك بتشخيص النقائص في األهداف و نتائجها ، 

تحقيقها ،    إمكانياتائل التعليمية  و المعنويات ، و اقتراح الحلول بما يتناسب و و الطرائق  و الوس
لكن التغييرات العميقة التي شهدها العالم من جهة،  و الجزائر على مستوى االجتماعي و االقتصادي  

م تعد و السياسي  هي اكبر من أن تغطيها تلك  المحاوالت السطحية إلثراء المدرسة األساسية التي ل
  . 1الذهنية الجديدة أفرزتهاتستجيب  للتطلعات الجديدة  التي 

المنظومة التربوية  على مجلس الوزراء  إصالحعرض ملف   2002أفريل  30و في يوم 
  :محاور كبرى هـي  3عددا من القرارات  و تمثلت هذه القرارات في  اتخذوااللذين 

  :مثل  : إصالح مجال البيداغوجيا)  01

  .مج التعليمية البرا -

  .إعداد كتب جديدة  -

   .استعمال الترميز  الدولـي -

  .تعديل برامج التربية اإلسالمية و التربية المدنية   -

  .إدخال اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية ابتدائي   -

  .تعميم استعمال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال الحديثـة -

  مثل :اإلداريلتكوين وتحسين التأطير البيداغوجي و إرساء منظومة متجددة ل)  02

  .تكوين معلمي المرحلة االبتدائية  -

  .تكوين أساتذة التعليم الثانوي  -

  .األسالك التعليميةتأهيل  إعادة -

  

                                                           
.  2003 المدرسي الدخول بتحضير المتعلق ، 2003 ماي 3 في المؤرخ/  أع/  ت.و/  489 مرق الوزاري المنشور 1

2004 
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  مثل :إعادة التنظيم الشامل للمنظومة التربوية)  03

  .التعميم التدريجي  للتعليم التحضيري  -

  .ر  التعليمإعادة هيكلة مسا  -

  1.إضفاء الطابع القانوني على مدارس التعليم التابعة للقطاع الخاص -

  :تأسيس اللجنة الوطنية لإلصالح التربوي :الثانيالمطلب 

شكلت   إذ  .اإلصالحعند القيام بعملية إصالح تربوي يستوجب تشكيل لجنة تسهر على تطبيق 
 09الموافق لـ  1421صفر عام  05المؤرخ في  101/ 2000هذه اللجنة وفقا لمرسوم رئاسي  رقم 

        أوكلت لها المهام    إذ. يتضمن إحداث اللجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية 2000ماي 
واإلصالحات لتقييم المنظومة مع اقتراح مشروع يحـدد  العناصر المكونة لسياسة تربوية جديدة تسهر 

ية  بغية تأسيس منظومة تربوية  تراعي الخصوصية على إعداد تقارير  تشخيصية  و عالج
  .الجزائرية

  :من أهم مهامها ما يلي  :مهام  لجنـة اإلصالح

التحقق في إطار تشخيص المنظومة التربوية  من النتائج اإليجابية و السلبية  المسجلة مع   -
  تحليل أسبابها العميقة 

هها المنظومة التربوية  و تحديد المتطلبات تحليل التحديات الجديدة  التي ال بـد  أن تواج  -
  الضرورية لتكوين مواطن قادر على التفتح  و المساهمة في تنمية الوطن  و التكيف مع العالم لتنمية 

  .و تطوير المعارف و المتغيرات  الثقافية  و العلمية 

  .ضمان النجاح ألكبر عدد من التالميذ الكفيلة والتأكيد على الضرورة  -

  .قتراح اختبارات تساعد على حل المشاكل المتعلقة بتنظيم التعليم ما بعد األساسيا -

  .دراسة الوسائل التي تساعد على تجديد جذري للمعنويات و المناهج البيداغوجية -

دراسة الترتيبات المناسبة قصد إدماج تعليم اللغات األجنبية في مختلف مراحل المنظومة   -
  .المعارف العالمية  إلىميذ  من الوصول المباشر التربوية لتمكين التال

  .تحديد الظروف  و اقتراح ما يستلزم من أجل إدماج التكنولوجيات  الجديدة  -

  

                                                           
،           2009، الجزائر للنشر، القصبة دار إنجازات، و رهانات ، الجزائر في التربية إصالح: بوزيد بن بكر أبو 1

 .28 -23 ص
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  1.اقتراح منظومة فعالة  ومستقرة لتكوين و تقييم المكونين  -

  : اإلطار المرجعي لعمل اللجنـة

 إلىورية  أنـه على اللجنة أن تستند لقد جاء في الرسالة المعدة من طرف السيد رئيس الجمه
مرجعية أساسية في بنائها و تفكيرها و أعمالها  اإلصالحية  مرجعية قوامها  المبادئ و القيم  األساسية 
ذات  الصلة بمفاهيم المواطنة، المساواة،  التسامح،  السلم  و الديمقراطية  و في هذا  اإلطار تكون 

  :ثالثة أطر أساسية هي  إلىالمدرسة  الجزائرية مستندة  

  أن يكون إرسائها متينـا مبنيا على الثوابت الجغرافية و التاريخية  و الحضارية  و البشرية  -

  .تركز على سياسة واضحة حازمة تحدد آفاقها و تنظم مراحل و عناصر تطـورها أن -

لهذا نستنتج أن عمل  تتسم بالشجاعة و الواقعية و بليونة و حزم و استنادا إستراتيجيةأن تعمل  -
  لجنة إلصالح قوامها  القومية و الثوابت الوطنية و التاريخية و أن تكون جريئة في الطرح

  :الخاص بالمنظومة التربويةالجديد القانون التوجيهي : المطلب الثالث

 و جاء فيه  أن السياسة  2008جانفي  23تم إصدار القانون  التوجيهي  للتربية الوطنية  بتاريخ 
التربوية الجديدة  بإمكانها االستجابة لطموحات أألمه  و هي تفترض في المقام األول  صياغة غايات  

  .و مبادئ  أساسية في مستوى  التحديات المفروضة

بصفة عامة تسعى  الدولة الجزائرية لتحقيق المبادئ التالية و ذلك من خالل : غايات  التربية -
  المنظومة التربوية 

        تمييز قائم على العرف  جزائري دون جزائرية و التعليم لكلولة الحق في ضمان الد -
  تكافؤ الفرصلضمان  بتعميم التعليم األساسيذلك  الجغرافي وأو الوضع االجتماعي أو 

  .سنة  16غاية  إلى 06التعليم إجباري لجميع الفتيان و الفتيات البالغين من العمر  -

  .تياجات الخاصة  من التمتع بحقهم في التعليم تمكين األطفال ذوي االح -

تجنيب المدرسة التي تمثل الفضاء المفضل إليصال المعارف و القيم بدون تأثيرها بأي توجه  -
  .أو سياسيإيديولوجي 

تعتمد التربية الوطنية على القطاع العمومي غير أنـه يمكن فتح المجال لألشخاص الخاضعين  -
  .ؤسسات تربوية خاصةللقانون الخاص إلنشاء م

  

                                                           
 .16 ص ،2001 للجنة امالع التقرير ،التربوية المنظومة إلصالح الوطنية اللجنة 1
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  :الجديد فيما يلي وفق التشريعللتربية  المبادئ العامةتمثل   :المبـادئ العامة للتربية

   .يحتل التالميذ مركز اهتمام السياسة التربوية -

تتمثل  رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة و شديدة التعلق   -
  .يبقيم الشعب الجزائر

     باالنتماء للشعب الجزائري في نفوس األطفال و نشأتهم على حب الوطن  تحذير الشعور -
  .إليهباالنتماء  االعتزازو 

      تقوية الوعي الفردي و الجماعي بالهوية الوطنية و ذلك بتقوية القيم المتصلة باإلسالم   -
  .و العروبة و األمازيغية 

  .و مبادئها  النبيلة 1954بر ترسيخ قيم الثورة أول نوفم  -

  .قيمه الروحية اإلسالم وتكوين جيل متشبع بمبادئ  -

  .ترقية قيم الجمهورية  و دولة القانون  -

  .إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم و الديمقراطية متفتح على العالمية و المعاصرة -

  :مستجدات اإلصالح

أن هدا اإلصالح يتميز عن غيره في النقاط  ورد في تقرير القانون التوجيهي الجديد للتربية
  :التالية

  .حصر مجال اإلصالح في قطاع التربية -

  .تكييف النظام التربوي مع التحوالت المنجزة في اقتصاد السوق -

اإلمكانيات المتاحة لألشخاص الطبيعيين اللذين يخضعون للقانون الخاص لفتح مؤسسات  -
  .التعليم  للتربية وخاصة 

  .تعليم األمازيغية إدراج -

  .تعليم المعلوماتية  إدراج -

  .الطابع  اإللزامي لتعليم الرياضـة -

  .التلميذ حقوق وواجباتصياغة  -

  .صياغة حقوق وواجبات المدرسين  و المدراء -
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سنوات  05تنظيم التعليم األساسي اإلجباري في التسع سنوات على شكل تعليم ابتدائي مدتـه   -
  .سنوات  04دتـه و تعليم متوسط م

التكفل بالطفولة ما قبل التمدرس من أجل التعميم  التدريجي للتربية التحضيرية ابتداء من سنة  -
2008.  

  :اعتماد مشروع المؤسسة:الرابعالمطلب 

  أسباب تبني فكرة مشروع -

   ال يخفى على أحـد ما تعيشه جزائر اليوم من تحوالت كبيرة في مختلف الميادين  السياسية  
      و االجتماعية  و االقتصادية و بما أن المؤسسات  التربوية واحدة منها فإنه يتحتم عليها التكيف  
و االنسجام مع المحيط الذي تتعامل معه،  و لكي تواكب المدرسة هذا  المسار عليها أن تعتمد على 

مل به  باعتباره  و سيلة التحسن المأمون و اعتماد الع إلىمشروع المؤسسة كحل من الحلول المؤدية 
  .لمسايرة التطورات  و التحوالت الحاصلة في الوطن  و العالم 

  فيما يلي أهم الدوافع التي دفعت بوزارة التربية الوطنية  باعتماد فكرة مشروع المؤسسة 

ضرورة معالجة النقائص الناتجة عن جمود طرق التسيير الكالسيكية المطبقة في المؤسسات   -
  .أداءا  و مردودا التربوية

   .ضرورة التغيير لمواكبة تطورات العصر  و الحاجيات المتجددة  للمجتمع -

كل  التربوية وضرورة تغيير سلوكيات و أساليب التعامل لدى مختلف أطراف الجماعة  -
األطراف المتعاملة مع المؤسسة أي كل من تربطه عالقة معنوية أو مادية بالمؤسسة و تشمل 

  .الخ.......المياهو االجتماعية و الخدمات كالبريد و  القتصاديةالمؤسسات ا

أعضاء الجماعة  بإشراك جميعضرورة منح قدر من الحرية للمؤسسة لتتولى بنفسها و  -
التربوية والمتعاملين معها في رسم األهداف ووضع خطة مضبوطة تراعي الخصوصيات و الوسائل 

  .المتاحة

كل المعروفة في المؤسسات و التي تنتج أساسا عن نقص ضرورة فض النزاعات و المشا -
  1.اإلعالم و االتصال و التواصل بين مختلف األطراف

ضرورة تكييف النصوص التشريعية لمواكبة المستجدات الناتجة عن العمل بمشروع المؤسسة  -
إلى وضعية و الذي يمكنها من رفع مستوى أدائها  و تحسين مردودها انطالقا من وضعيتها الراهنة 

  .أفضل 

                                                           
 .66-65 ص ص ،2008 الوطنية للتربية التوجيهي القانون : الوطنية التربية وزارة1
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النصوص المنظمة لمشروع المؤسسة فكان  إصدارو هكذا شرعت وزارة التربية الوطنية في 
ّ  وضع مشروع   184/94المنشور رقم  الصادر عن مديرية التنظيم المدرسي بالوزارة بعنوان

وزاري  رقم حيث مهدت هذه ا لوثيقة للمشروع  و عرفت بـه و تم تنفيذها و فقا للقرار  ال  المؤسسة
الذي يهدف في إطار التشريع  و التنظيم الجاري بهما  1997جوان  04المؤرخ في 97/ت . و/15

  .تأسيس العمل بمشروع المؤسسة  إلىالعمل 

  :تعريف مشروع المؤسسة

إن مشروع المؤسسة هو تقنية  حديثة  لتحسين التسيير و معالجة مشاكل المؤسسة و ذلك  
و النصوص  أهداف حددتها كل مؤسسة لنفسها و فقا لألهداف الوطنية لتحقيق  إستراتيجيةبوضح 

         التشريعية المعمول بها من جهة و لخصوصيتها الجغرافية و الحضرية و محيطها االقتصادي 
و االجتماعي من جهة أخرى  بحيث يكون التلميذ  هو  محور االنشغاالت كلها  و محل كل الجهود 

ممكن بمشاركة و مساهمة كل أفراد الجماعة التربوية و مختلف المتعاملين  قصد تحقيق أفضل مردود
مع المؤسسة  و تنص المادة الثالثة من  القرار تطبيقها ووجوب العمل بمشروع المؤسسة في إطار 
المبادئ  و األهداف  العامة للسياسة الوطنية للتربية  و نصت المادة الرابعة منه على أنـه يجب أن 

        لميذ  و الفعل التربوي منطلق كل العمليات  المسجلة في مشروع المؤسسة و محورها يشكل الت
  1.و هدفها مع احترام األسس التي يقوم عليها هذا المشروع

  : مبــادئ مشروع المؤسسة

أو من  اإلمكانيات الماديةتختلف كل مؤسسة تربوية عن األخرى من حيث  :الخصوصيةـ 
و الثقافي و استقبالها للتالميذ من عدة شرائح اجتماعية لذا أستوجب إعداد  حيث محيطها الجغرافي

  .مبني على مقاسها الخاص الفئة المستهدفةمشروع المؤسسة على حسب 

إجراء تقييم موضوعي لإلمكانيات  الموجود وأي مشروع ينبغي االنطالق من  لبنـاء الواقعية
مكن توفرها و إعداد مشروع يتناسب معها و ذلك بوضع ي فعال أو التيالمادية و البشرية المتوفرة 

  .للتحقيققابلة  أهداف معينة

    :المنهجية المحكمة

ينبغي إعداد خطة محكمة تقوم على منهجية التدرج  و عدم القفز عن المراحل و تكون  ممكنة 
       لمهام التحقيق بحيث تبنـى على قواعد عمل مستقرة  ال تتأثر بتغيير األشخاص و توزع فيها ا

و األدوار و أعضاء الجماعة المدرسية  و مختلف المتعاملين المقتنعين بالمشروع و تحـدد 
المسؤوليات  بكل ثقة  ووضوح يمكن اعتبارها خطة ترسم  معالم  و أهداف سير  المؤسسة في فترة 

  .ازمنية معينة  يشارك في إعدادها جميع أطراف الجماعة التربوية و المتعاملين معه

  

                                                           
 .97 ص ،2004 ،التربوية والمناهج التربوي النظام : الوطنية التربية وزارة1
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   :المؤسسة غايات و أهداف مشروع 

المؤسسة من القرار الوزاري المنشئ لمشروع المؤسسة على أهداف و غايات  05المادة  نصت
  :هي يصبوا إليهامن أهم األهداف التي  و

            نشاطات فاعلة  إلىترجمة األهداف العامة  و التوجيهات الرسمية للتربية و التعليم  -
  .ليةو ممارسات عم

فتح المجال أمام الجماعة التربوية للقيام بمبادرات من أجل تطوير مناهج التسيير و رفع  -
  .مردودية المؤسسات  و ترقية مستوى التعليم  و تحسين نوعيته

وضعية المشاركة في رسم  إلىاالنتقال بالمؤسسة المدرسية من وضعية التلقي  و التنفيذ    -
  .ي اآلجال المقترحةاألهداف و كيفيات تحقيقها ف

االعتماد على اإلمكانيات المتوفرة و توظيفها الفعال و ترشيد استغاللها بما يخدم األهداف  -
  .التربوية  و يثمن المجهود  الجماعي

إشراك الجماعة التربوية في ضبط  التصورات و األولويات الخاصة بالمؤسسة لتحرير  -
  .حس  بالمسؤوليةالطاقات و تحفيز روح المبادرة وترقية ال

تنظيم التفكير الجماعي و فتح باب الحوار و االستشارة الواسعة بما يحقق االنسجام في  -
  .األنشطةالوظائف و التنسيق في 

إدخال التحسينات على األداء التربوي  و الوظيفي و اعتماد منهج المتابعة لألنشطة و التقييم   -
  .الدوري للنتائج 

  .يداغوجية و تكملتها بالفعاليات الثقافية و الرياضية و الترفيهيةتدعيم النشاطات الب  -

 1.انفتاح المؤسسة عن المحيط  الخارجي -

  

  

  

  

  

                                                           
 . االبتدائية سالمدار مديري لفائدة تكويني سند التعليمية والمناهج التربوي النظام.  الوطنية التربية وزارة1
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  :الفصل خالصـة

عرفنا من خالل هذا الفصل أن اإلصالح التربوي هو تغيير جذري لبيئـة النظام التربوي و ذلك 
أجل مواكبة التغيرات الراهنة في الساحة مـن خالل نية سياسية أم اجتماعية  وفق مطالب ملحة من 

  و راهنت على المنظومة التربوية  ،الدولية و من أجل اللحاق بركب الدول المتطورة عمدت الجزائر
   و ذلك كما عرفنا في هذا الفصل من خالل عدة إجراءات إصالحية سواء أكانت من حيث الوسائل 

ة المدرسية و اعتماد مشروع المؤسسة و تشكيل لجنة و البنى التحتية و تطوير اإلدار ،و المـعدات
كلها بغية النهوض بقطاع التربية ليصبح قطاع  ،اإلصالح و السهر على متابعة اإلصالح التربوي

  . محرك تنموي للمجـتمع لكون التنمية الحقيقية هي التنمية البشرية 
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  :الرابع الفصل
  الجزائر في  التربوي المنهاج

   مهيدت
  المنهاج التربوي ماهية :المبحث األول

  المنهاج التربوي مفهوم :األول المطلب
  نشأة المنهاج التربوي :المطلب الثاني
  أنواع المناهج التربوية :المطلب الثالث

  التربوية المناهج ومجاالت أهمية :الرابع المطلب
  ثالحدي المنهاج و التقليدي المنهاج بين مقارنة :الخامس المطلب
  التربوي المنهاج عناصر :الثاني المبحث

  المحتوى :األول المطلب
  األهداف :الثاني المطلب
  التعليمية الطرائق :الثالث المطلب
  .التعليمية األنشطة :الرابع المطلب
  .التربوي التقويم :الخامس المطلب
  التربوية المناهج بناء أسس :الثالث المبحث

  االجتماعي األساس :األول المطلب
  الفلسفي األساس :الثاني لمطلبا

  الوجداني النفسي األساس: الثالث المطلب
  المعرفي العقلي األساس :الرابع المطلب
  .تطويرها أسس و المناهج إصالح استراتيجيات: الرابع المبحث

  التربوي المنهج تطوير :األول المطلب
  التربوي المنهج تطوير خطوات :الثاني المطلب
  المناهج تطوير يبأسال :الثالث المطلب
   التربوية المناهج مست التي االصطالحات بعض :الرابع المطلب

  .الجزائرية                
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  : تمهيد

 معرفة بصدد نحن عام بشكل الجزائر في التربوية والمنظومة التربوي اإلصالح عرفنا بعدما
 في التربية وسياسة التربوية النظم عماد يعتبر التربوي المنهاج لكون التربوية  المناهج إصالح كيفية

 في التربوية المناهج أن و سيما التربوي المنهاج وأهداف محتوى معرفة خالل من وذلك ،المجتمع
 وفي ،التلقين في المتبعة الوسائل و المواد وفي البرامج في تغيير و تطوير عملية شهدت الجزائر
 مسار تصحيح جلأ من مسبقا مسطرة يةسام أهداف بلوغ جلأ من ذلك و المواضيع طرح ةطريق
  .الجزائر في التعليم
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  :التربوي المنهاج ماهية: األول المبحث

  :التربوي المنهاج مفهوم :األول المطلب

  :لغة: أوال

  . طريق تعني نهج :اللغوية الناحية من المنهاج يعني

  .النهج وهو واضح نبيِّ:  نهج

  .كالمنهج أو كنهج جمنه وسبيل: نهجة تعني وطرق

≅9e 4 ﴿:تعالى اهللا قال التنزيل وفي ä3Ï9 $ oΨ ù= yèy_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã÷Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ﴾.1   

  . العربية اللغة ناحية من هذا نا،بيِّ واضحا نهجا صار و استبان و وضح أي الطريق انهج و

 تعني و التيني جذر من مشتقة كلمة وهي CURRI CULUM االنجليزية اللغة في من أما *

  2.السباق مضمار

  :للمنهاج قاموسي تعاريف:  ثانيا

 سلفا محدد و معين مقرر وهو الجامعة في خاصة دراسي مقرر بأنه 1856 عام ويبستر عرفه-

  .علمية درجة على الحصول إلى ويؤدي

 الماد أو المقررات من مجموعة بأنه" CATER V.GOOD"فاجود كارتر" سوقام عرفه-

  .3الدراسة ميادين من ميدان في علمية درجة على الحصول و للتخرج تلزم التي الدراسية

 الطفل وصول إلى مستمرة بناء عملية وهي واحدة لعملية حدان والطفل بأنه ديوي جون وعرفه
  .المتعددة الدراسات و الخبرات إلى

  :بطريقتين المنهج تعريف يمكن نهأ "بوبيت" ويذكر

 .الفرد قدرات بتفتيح المعنية ، الالموجهة و الموجهة الخبرات جميع -1

                                                           
 .48 ، اآليةالمائدة 1
 .3 ص، 2006 ،مصر ،القاهرة ، الشروق دار ،اإليديولوجي التوجه و التعليمي المنهاج: الفتالوي كاظم محسن سهيلة 2
 .19 ص ،2009 ،مصر ،القاهرة ،الفجر دار ،والتكنولوجي الحديث التربوي المنهج: مازن محمد حسام3
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          النمو لتحقيق المدرسة تستخدمها والتي بوعي الموجهة التدريب خبرات من سلسلة
  .  الرسمي غير المنهج و المدرسة في يستخدم الذي و الرسمي المنهج نوعان المنهج أي.إتمامه و

 جميع من يتكون المنهج أن"CASWELL ،CAMPBLE" "كمبل و كازوال" يرى و-

 كعملية يعتبر ال دراسة حقل المنهج يعد ولهذا المدرسين، توجيه تحت األطفال يحققها التي الخبرات
 .وطريق

 من الموجهة و المخططة التعليمية الخبرات جميع بأنه المنهج"TYLER" تايلور ويعرف-

 تلقينها يتم قامسب معدة خبرات شكل على عبارة المنهج أن أي التعليمية، األهداف لتحقيق المدرسة
  .1المدرسة طريق عن لألطفال

 ألشخاص التعليمية الفرص من مجموعة لتحقيق تهدف خطة ألنه المنهاج يعرف من وهناك
 من جملة استخالص يمكن الذكر الواردة التعريفات جملة خالل ومن العموم على و تعليمهم يجب

  :الميزات

  .مسبقة خطة هو المنهج أن -

 .للتالميذ تلقينها يراد اتخبر عن عبارة المنهج أن -

 .المدرسة في المنهج تطبيق يتم -

 مسبقة خطة عن عبارة هو إذ للمنهج شامل تعريف تقديم يمكننا العناصر هذه خالل ومن
  . المدرسة طريق عن للتالميذ تلقينها و معينة خبرات لتحقيق تهدف

  :التربوي المنهاج نشأة: الثاني المطلب

 الذي الواضح الطريق يعني الكلمة أصل أن إذ لإلغريق، التربوي اجللمنه األولى البدايات ترجع
 النهج ليشير التربية مجال إلى انتقل المعنى بهذا و المرجو، الهدف إلى الوصول في الفرد ينتهجه
 األنشطة أهم من اإلنسان تربية أن إذ اإلنسان تربية في المرجوة التربوية األهداف لتحقيق المتبع
  المدارس أولى تأنشأ حيث أبنائها تربية بغية الدول أو المجتمعات و األفراد أمرها ولىت التي القديمة

 أوائل من ولعل لإلنسان المختلفة تصوراتها تعكس دراسية مناهج بتبني تكفلت التي العالم في المعاهد و
 اإلغريقي اجالمنه هو واضح أساس على أقيمت التي تلك القديم العالم في المنظمة الدراسية المناهج

  )...اليوناني(

 التربية أهداف إلى ينظر فكان) م1000- 500( الغربية المجتمعات عند الوسطى العصور في أما

 الدنيوية، الحياة حساب على األخرى للحياة اإلنسان تأهيل و  األخالقية بالجوانب تعنى أن يجب بأنها
 أما الحرة، الفنون حساب على األخالقية و) ةالمسيحي( الدينية بالمواد التعليمية المناهج ارتبطت لذا

                                                           
 .126 ص:السابق مرجعلا 1
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 بدورها التي الجامعات و المدارس من العديد إلنشاء ترظه فقد الوسطى للعصور الثانية الفترة
  .الحقا األوروبية للنهضة مهد ما هذا) والعلوم الفنون،( مسميات كانت و التأهيلي و التعليمي

 إذ الدينية، التربية عن يختلف تربوي أساس بوضع اإلسالم  ظهور بداية منذ المسلمون اهتم كما
 لدى األولى العصور من األولى الفترة في سادت بحيث كامال تبدال الدنيا تهمل التي النزعة تبدلت

 تعيش كأنك لدنياك اعمل« : الشريف للحديث وفقا دنيوية و دينية أغراضه اإلسالم ألن ذلك و الغرب

 الدنيا في لإلنسان السعادة لتحقيق تهدف التربية أصبحت إذ »  داغ تموت كأنك آلخرتك اعمل و أبدا

 كما الجغرافيا، و الهندسة الفيزياء، الكيمياء، ، الطب مثل األخرى العلوم و السريعة علوم إلى باإلضافة
  :منها المنهاج في المهمة التربوية األفكار انبعثت

  الفرد لشخصية المتكامل النمو بتحقيق االهتمام-

  .الجماعية و الفردية التدريس طرائق بجمع االهتمام-

  .اللحد إلى المهد من المستمر التعليم بمبدأ األخذ-

  .البحث وروح المعرفة و الفكر تنمية على تساعد التي التربوية األساليب من العديد ابتكار-

 الحضرية طقالمنا ونمو الرأسمالية نحو  الغربية المجتمعات في التصنيع مالمح زيادة وعند -
          المتغيرة الثقافية و االجتماعية الحياة طبيعة تعكس الدراسية المناهج في عميقة تغيرات حدثت

 زيادة نتيجة التربية في األول االهتمام ذات المتخصصة و  العلمية الدراسية المقررات أصبحت و
  لعملا كسوق  المهنية و اإلدارية و التعليمية المهارات الكتساب الطلب

 التركيز تم العولمة، تدعمها التي و مبادئها و أفكارها انتشار و الديمقراطية الحركات ظهور ومع
  :منها و العناصر و األسس و األهداف حيث من المنهاج في مهمة تربوية جوانب على

 .والءاتهم و انتماءاتهم عن النظر بغض المجتمع فئات لكل التعليم فرص توفير -

 .المجتمع و لإلنسان األساسية الحاجات من التعليم أصبح -

 التحوالت و السياسية و االجتماعية و االقتصادية التنمية بمجريات التعليم ربط -
 .الديمقراطية

 .المستمر التعليم استراتيجيات برامج زيادة -

 .األمية محو و الكبار تعليم استراتيجيات برامج زيادة -

 .االتصال ووسائل التكنولوجي و ميالعل التطور و النمو بمظاهر التعليم ارتباط -

 المبادئ و التنموية االستراتيجيات تطرحه ما ضوء في التحديث و التغيير مالمح زيادة -
 .المعلومات تكنولوجيا و الديمقراطية
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   العلوم و المعرفة من) التربوية( التعليمية مناهجها في تتباين قد الحديثة المجتمعات فان وعليه
  :إلى استنادا التربوية الفنون و

 .فلسفتها -

 .حاجاتها -

  انفتاحها  و قدراتها و إمكانياتها -

  :التربوية المناهج أنواع: الثالث المطلب

 :منها التربوية التعليمية جهالمنا تتنوع و تتعدد

 في التربوية األهداف تحقيق يؤكد الذي المثالي المنهج وهو: اإليديولوجي المنهاج  - أ
 .المطلق الكمال إلى الوصول

 في رسميا لتعليمه الحكومية السلطات تقره الذي المنهج هز و: الرسمي هاجالمن  - ب
 .التعليمية المؤسسات

 .التعليمية المواقف داخل المنهاج تنف عند تلقائيا يحدث ما وهو: العملي المنهاج  - ت

  األسر من االجتماعية المؤسسات تصور منظور من ينطلق وهو: المرئي المنهاج  - ث
 .مرئياتهم حسب التعليمي المنهاج في محددة قضايا وجود على االقتصاد و الدين و

 من أنواع ثالثة إلى التربوية التعليمية المناهج الفتالوي كاظم محسن سهيلة الدكتورة تقسم كما
  :هي و المناهج

        المعرفة على يحتوي و:  1HIDDEN CURRUCULUMالخفي المنهاج -1

 في عضوا بوصفهم األفراد يكتسبها التي التقاليد و العادات إلى باإلضافة السلوك و القيم و
     المجتمع في السائدة باأليديولوجية التعليم ربط قاعدة من الخفي المنهج ينطلق و ما مجتمع إطار

 DE"،"بونو دي" ويصف البلد في السائدة االقتصادية و السياسية للنظم تبعيته تكون ما عادة و

BONO "القيم و المعتقدات التقاط وكيفية الحياة أسلوب تعلمينالم تعلم بأنه الخفي المنهج 

 من سيما خارجها و المدرسة داخل ككل التعليمي المنهج على يؤثر كما. المجتمع في السائدة
 .االجتماعية التنشئة ناحية

          مرعي طرف من عرف الذي و الخفي المنهج مفهوم تبين فقد عرضه تم ما ضوء وفي
 التي داءاتاأل و القيم و االتجاهات و العقلية العمليات و المفاهيم من مجموعة أنه على آخرون و

  .إشراف بدون و طواعية الرسمي المنهاج خارج المتعلم يكتسبها

                                                           
 . 52،51ص 2006مصر القاهرة، الشروق، دار ،اإليديولوجي التوجه و التعليمي المنهاج: الفتالوي كاظم محين يلةسه1
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 إطار في الرسمي المنهاج فكرة التربويين من العديد يطرح: الرسمي المنهاج -2
 والمتضمنة والتعليم التربية وزارة من المقررة الدراسية المقررات و المنهاج تخصيص عملية

 النشاطات و التدريسية الطرائق و األساليب و التعليمي المحتوى و العامة التربوية األهداف
 بذلك و للمتعلمين تقديمها تعليمية كمؤسسة للمدرسة تكلف التي ، التقويم أساليب و التعليمية
 :اآلتية األدوات و العناصر كل من الرسمي المنهج يتشكل

 .المجتمع في المعتمدة التربوية سفةالفل -

 .الصفية غير و الصفية األنشطة نوعية -

 .المعلومات اتكنولوجي توظيف -

 .متنوعة أجهزة و أبنية من المدرسة إمكانيات -

 .التقويم و القياس أساليب -

 .تأهيله و المعلم إعداد برامج -

 .األخرى االجتماعية والمؤسسات المدرسة بين التفاعلية العالقة -

 يحمل إذ أنشاه، الذي المجتمع وليد هو التربوي المنهاج أن نستنتج العناصر هذه خالل من و
  .االجتماعي للنظام المكونة األنظمة بقية مع التربوي النظام تكامل إلى إلضافة إيديولوجيته و فلسفته

 يالواقع الرسمي المنهاج في مدرج هو ما بين تفصل فجوة وجود يرى التربوي للشأن المتتبع و
 التعليمية، المؤسسات داخل التعلمية و التعليمية المواقف في سيما الواقع أرض على مطبق هو ما بين و

  :الفجوة تلك لتضييق المقترحات من جملة وهذه

 .تربويا و مهنيا و علميا إعدادا الكفء، المعلم بإعداد االهتمام -

 .حاجاته و المجتمع بمشكالت الرسمي المنهاج ربط -

 في المعلومات اتكنولوجي استخدام و الرسمي المنهج في التعليم اجيتكنولو إدخال -
 .التدريب

 .الخفي بالمنهاج الظاهر الرسمي المنهاج ربط -

 .التعليمية الخدمات مظاهر و عمليات تطوير و إصالح -

 .الرسمي المنهاج في المتعلمين آراء على التعرف -

  . والتقويم القياس أساليب تطوير -

 المنهاج تطبيق في الظاهرة لالختالفات كنتيجة الواقعي المنهاج جاء: 1يالواقع المنهاج    -
 تدريس من الواحد الفصل داخل التعليمية المواقف و الممارسات في الظاهر االختالف ذلك الرسمي

                                                           
 .57 ص ،سابق مرجع: الفتالوي كاظم محسن سهيلة1
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 المنهاج بين واسعة فجوة إلى أدى الذي األمر خارجه و الفصل داخل يجري ما كذلك و ألخرى مادة
 بينهما التناقض حد إلى تصل قد الواقعي، المنهج وبين مدروسة بوسائل مسبقا له خطط الذي الرسمي

 في التعلم بيئات سائر على تطويرية أو إصالحية أحكام إصدار و الهوة حجم وصف يصعب مما
 ال التي الواقع صعيد على الممارسات تلك من شتى أنواع لوجود الواحد، المجتمع في أو المجتمعات

 المعلم إرادة عن خارجة التدريس و التفكير و التعلم في مخرجات أنتج مما الرسمي، منهجال مع تتالءم
 .لمتعلميه التدريس طريق عن يلقنها حيث حاجاته و قدراته و ميوله و

 أساليب و طرائق من التدريسية الممارسات في التنوع و المنهاج تنفيذ في الواسعة االختالفات أن
     المتكونين بين الخبرة تباين إلى أدى آخر إلى معلم من سواها و الفصل رةإدا و التقويم و التدريس

 مدرسة ومن  أخرى إلى منطقة من الواقعي المنهج اختالف و تنوع بالتالي و بينهم، فيما التفاوت و
 تكون قد المدرسة مستوى على الواقعية الممارسات جملة إال هو ما الواقعي والمنهج. أخرى إلى

   الكثير المتعلم ضوئها في يتعلم التي و مقصودة غير تكون قدو مقصودة

  :التربوية المناهج التامج و أهمية: الرابع المطلب

  :المنهج أهمية: أوال

 أنه كما الدولة، ترسمها التي السياسة يعكس أنه إذ القائمة التربوية للفلسفة كتفسير المنهج يعتبر
  :يلي فيما المنهج أهمية تتجلى و. المرسومة تربويةال األهداف تتحقق خالله من الذي الميدان

 موضوعات أهم من المدرسي فالمنهج تربيته و الجيل توجيه في بالغة أهمية للمنهج  -
        التربوية األهداف لتحقيق نستخدمها التي الوسيلة فهو.أساسها و التربية لب وهو التربية

 .تحقيقها نبغي التي القومية و

 يعكس أنه كما المجتمع في السائدة الثقافة نوع تحديد هو منهج أي تخطيط يعني كما -
 تطور في المجتمعات الن اليسير، السهل باألمر ليس هذا و الثقافة، هذه اتساع و عمق مدى

     التطور ليساير مرنا يكون أن المنهج تخطيط عند يراعي أن يجب لذا دائم، وتغير مستمر
 .حياةال مطالب مع ليتماشى و التغير و

 إعداد كليات و معاهد في أساسية كمادة" المناهج" موضوع أصبح أخرى، ناحية من و -
 المناهج لموضوع المتخصصة المجاالت و العلمية البحوث أن كما االنتشار، واسع المعلمين
 في بما عام بشكل" الدراسي المحتوى وصف" المناهج موضوع يتناول و .يوم بعد يوما تزداد
 يتناول أنه كما المناسب، مكانها في متدرجة بصورة الموضوعات ووضع نظيمت و اختيار ذلك

 .المناهج وإدارة أنواع، تقسيمات،

 مجهودات كل إلى ماسة بحاجة لكونها األبناء غرار على باآلباء المنهاج يهتم كما -
 اجباتالو بغض للتلميذ المدرسة تعطي فحين لألبناء أفضل تعلم لتحقيق األمور أولياء أو اآلباء

 المدرسة تقوم وحينما  صحيحة، بطريقة لحلها ابنه يتابع أن يجب األمر ولي فإن المنزلية
  .لحضورها األمور أولياء تستدعي فهي االجتماعية و الثقافية األنشطة ببعض
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    بخبراء المنهج يستعين أن و التعليم فرص فاتتهم الذين األولياء أمية بمحو المنهاج يعنى كما  -
  علمية ندوات لحضور األمور أولياء من يينأخصائ و

 تسود التي المختلفة السلوكية األنماط الفرد يعلم إذ الصغار، إلعداد الكبار وسيلة يعتبر فالمنهج   -
    سلوكيات حدود في تصرفاته كل تكون و  مقبول و يافعا شخصا بعد فيما الفرد يصبح حتى الجماعة

 حيث من التربوية المناهج بأمر االهتمام وجب هنا ومن المجموع، عن الفرد يشذ فال المجتمع عادات و
 السليم اإلعداد الفرد يعد كما الوسائل و األساليب و الطرق و األهداف و المحتوى أو المضمون
  .المعارف و العلوم من المتطور و بالجديد المتعلم تزويد على المنهج يحرص أن و ناحية، من للمجتمع

  :التربوي هاجالمن مجاالت: ثانيا

  :منها قضايا عدة بدراسة التربوي المنهاج يهتم

 المعرفة طبيعة  -

 المعرفة اكتساب عملية -

 جديد كتخصص المناهج حدود و مجال -

 .تربوية ممارسة إلى المناهج نظريات و مبادئ ترجمة -

 .بالتدريس الخاصة األهداف و العامة األهداف بين قوية عالقة إيجاد -

 .المنهج في  مراريةواالست  التتابع تحقيق -

 .المنهج عناصر جميع بين التوازن توفير -

   :المناهج دراسة في أساسية مفاهيم*

  :منها المنهاج بها يهتم قضايا عدة الموضوع هذا ضمن ويندرج

 لتسهيل المنهج مكونات بها ننظم التي الطريقة هو والذي: للمنهج التصميمي المخطط -
 .التعليم عملية

 يتطلبه بما معينة لمدرسة مناسب منهج وضع عملية ذلك ويعني: المنهج بناء و تشييد -
 خاصة و عامة أهداف اختيار و مناسبة خبرة توجيه تحت بعملها تقوم لجان تشكيل من ذلك

 .رسمية دراسية مقررات إعداد و تقويمية أدوات و تعليمية ووسائل للتدريس

 بها سيتم التي الكيفية حديدت طريقها عن يتم التي العملية به يقصد و: المنهج تطوير -
 من المنهج تشييد في سيشترك الذي من  مثل بمسائل التطوير يهتم حيث ، المنهج بناء أو تشييد
 بناء أو تشييد في إتباعها سيتم التي الطرق ما و متعلمين و ألمور أولياء و إداريين و معلمين
 .المنهج
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 ال الذي تطبيقه عملية تأتي ، تطويره و المنهج تشييد أو بناء يتم أن بعد: المنهج تطبيق -
 على نحصل بذلك و كفايته ويمقلت أو لتقويمه بعدا هناك يكون أن ينبغي بل بوصفه يكتفي

 عمليات في و التطوير و التشييد عمليات في النظر إعادة في منه سيستفاد الذي المردود
  التعديل و المراجعة

 .المنهج فعالية تقدير و المنهج تطبيق و تشييد من العمليات جميع وهي: المنهج هندسة -

 تغييره أو المنهج تحسين -

  1.المنهج نظريات و المنهج مفهوم مثل المنهاج بها يهتم قضايا هناك ذلك إلى باإلضافة

  :الحديث المنهاج و التقليدي المنهاج بين مقارنة: الخامس المطلب

 :التقليدي المنهاج - 1

 إذ ذلك سوى آخر جانبا يعرف يكاد وال المعرفة و علوماتالم جانب على التقليدي المنهاج يرتكز
 القرون عبر البشر تجارب و اإلنسانية الخبرة ثمرات أهم باعتبارها المعرفة إلى المدرسة جهود ترتكز

  .للتالميذ المعرفة لحشو إال هو ما المدرسة هم كان إذ

 يمر أن ينبغي التي مدرسيةال المقررات سوى يتضمن يكن لم التقليدية المدرسة ظل في فالمنهج
      المربين بين المفهوم هذا ساهم وقد الدراسية للمقررات مرادفا المنهج أصبح بذلك و التالميذ، بها
  :يلي ما ذلك عن ترتب و المدرسين، و

 التلقين و الحفظ على االعتماد و  المعرفي بالجانب االهتمام على المدرسة دور اقتصار -
 .للتالميذ

 اإلقناع ال العسر طريق عن التلميذ ذهن إلى المعلومات توصيل في لمعلما دور تحديد -
 التالميذ لسلوك السليم التوجيه فرص قلة مع

 .المتعلم إلى المعلم من التلقين هي التدريس طريقة كانت :التدريس آلية -

          النظرية الجوانب على باعتماده التطبيقية و العملية و األدائية الجوانب إهمال -
 .اللفظية و

 .المجتمع و المدرسة بين العزلة -

 .الفردية الفروق إهمال -

  

 

                                                           
 .26- 22ص، 2009، مصر القاهرة، الفجر، دار ،التكنولوجي و الحديث التربوي المنهج: مازن محمد حسام1
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 :الحديث المنهاج - 2

 الوضع مع تتالءم تربوية بمناهج األخذ الضروري من أصبح العلوم لشتى الحاصل التطور مع
 النواحي جميع من إليه ينظر إنما و جسم على محمول عقل أنه على التلميذ إلى ينظر يعد لم لذا الراهن
 على تساعد وسيلة أصبحت بل الدراسية المادة تعد لم كما والعاطفية، ، االجتماعية الجسمية، العقلية،
  .التلميذ نمو تحقيق

  ويوجه يرشد فأصبح .التلميذ ذهن إلى المعلومات لتوصيل واسطة مجرد المعلم يعد لم  -
 فهي بالمجتمع مرتبطة أصبحت المدرسة أن كما استعداداته، و قدراته نمو على التلميذ ويساعد
 .العبادة دور و للبيت مكملة فهي لها الحاضن بالوسط تتأثر و تؤثر

 طرق ابتكار وحلول مجال في يحدده الذي التقليدي المنهج ضغوط من المعلم تحرر  -
 .للتدريس جديدة ووسائل

 ومناهج المترابطة المواد مناهج فظهرت البعض ببعضها التدريسية المواد ربط  -
 .الواسعة تالمجاال

 وهذا المجتمع في التربوي النظام ضمن فرعي نظام يمثل الحديث الواسع بمفهومه المنهج إن
  . التقييم واألنشطة و المحتوى و التربوية األهداف في تتمثل عناصر مجموعة مركب كل هو النظام

  :الحديث والمنهاج التقليدي المنهاج بين مقارنة): 3( رقم جدول

 الحديث المنهاجالتقليديالمنهاج المجال

1

  

 طبيعة
 المنهج

.ذاته المقرر هو الدراسي المنهج -

 .التحول يقبل ال ثابت -

 .التلميذ يتعلمه الذي بالكم يهتم -

 .للتلميذ المعرفي الجانب على يركز -

 .العقلي بالنمو يهتم -

 بالمنهج المتعلم يكيف

 المنهج من جزء الدراسي المقرر -

 التحول و للتغير وقابل مرن -

 التلميذ سيتعلم بكيف تميه -

 مهارات و تفكير على يركز -
 التلميذ سلوكات و

 التلميذ نمو أبعاد بجميع يهتم -

 للمتعلم المنهج يكيف

 تخطيط2
 المنهج

 المادة في اختصاصيين قبل من يعد -
 .الدراسية

 الدراسية المادة الختيار بالتخطيط يهتم -

 المنهج محور هي الدراسية المادة

 أركان جميع إعداده في كيشار -
 .به المتأثرة و المؤثرة التعليمية العملية

 المنهج عناصر جميع باختيار يهتم -

 المنهج محور هو المتعلم
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 المادة3
 الدراسية

ذاتها حد في غاية المادة -

 المادة بتعديل يسمح ال -

 تابكال مصدرها  منفصلة الدراسية المواد
 فقط

 النمو على المتعلم تباعد وسيلة المادة -
 الكامل

 استعدادات و حاجات حسب تعديلها يمكن -
 التلميذ

 التلميذ سيكولوجية حسب المنهج تبني -

 متكاملة و مترابطة الدراسية المواد

 طريقة4
 التدريس

المباشر التعليم و التلقين على تقوم -

 باألنشطة يهتم ال -

 واحدة وتيرة وفق يسير -

 التعليمية الوسائل استخدام تغفل

 المالئم التربوي الجو فيرتو على تقوم -
 للتلميذ

 األنشطة بجميع يهيم -

 عديدة طرق له -

 متنوعة تعليمية وسائل يستخدم

المعلم دور5

.المتعلمين ذهانأل المعلومات نقل وظيفته -

 والمذكورات التلخيصات عمل -

 التالميذ مع تسلطية عالقته -

 في تالميذه نجاح بمدى عليه يحكم -
 االمتحان

 .ثابت المعلم دور

 للمتعلمين موجه و شدمر -

 التعميمات إلى للوصول التالميذ يساعد -

 التلميذ نمو على المساعدة عليه يحتم -
 المتكامل

 ومتغير مغير المعلم دور -

 التربوية بالطرق يتعامل

 دور6
 المتعلم

متعاون غير) سلبي( مشارك غير -

 االمتحانات باجتيازه نجاحه درجة يقاس -

 رغباته و ميوله تهمل

 متعاون و يايجاب مشارك -

 المنشودة لألهداف بوصوله نجاحه يقاس -

 الفردية الفروق يراعي

 الحياة7
 المدرسية

 الحيوية من خالية مدرسية حياة -
 النشاط و

 المدير فيها المستبد لكون مستبدة حياة
 التلميذ هو والضحية المعلم و

 النشاط و بالحيوية مليئة مدرسية حياة -

 على التالميذ فيها يعتمد متعاونة ةحيا
 أنفسهم

8

 عالقة
 المدرسة
 باألسرة
 والبيئة

 المدرسة لعالقة كبير اهتمام يعطي ال -
 باألسرة

 بالبيئة المادة اهتمام يربط يعطي ال
 المعلومات توظيف و

 المدرسة لعالقة كبير اهتمام يولي -
 باألسرة

 بالبيئة تالمعلوما بربط كبير اهتمام يعطي
 في التلميذ يستخدمها وظيفية و وجعلها
 اليومية المواقف
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  :التربوي المنهاج عناصر: الثاني المبحث

  :المحتوى عنصر: األول المطلب

 المعرفة على يشتمل و المنهج نظام عناصر من الثاني العنصر هو :تعريفه -1
 كم و المعرفة على يشتمل و اإلنسانية الخبرات من التاريخ عبر المتراكمة المنظمة المنهجية
 المنظمة المعرفة يشمل فالمحتوى المدرسي المقرر و المدرسي الكتاب في المدرجة المعلومات

 :التالي الشكل في مبين هو كما المنظمة غير المعرفة و

  التربوية للعملية بالنسبة المحتوى عنصر يمثل:)2( رقم شكل - 2

  

  

  

  

  

  .66، صع سابقمنى يوسف البحري، مرج: المصدر

 عدة على منها كل وتحتوي االجتماع علم و النفس كعلم التخصصات تمثل المنظمة فالمعرفة
 المنهج بأهداف ارتباطها حسب تصنف أي باألهداف المعرفة ارتباط حسب تصنيفها يتم و دراسية مواد
  عيةاجتما معرفة أخيرا و أدائية معرفة و قيمية معرفة و إدراكية معرفة لدينا فتكون

  ):3(رقم شكل  

  المنظمة المعرفة تصنيف

  

  اجتماعية معرفة              أدائية معرفة              قيمية معرفة            إدراكية معرفة  

 هو كما .للمعرفة الكبرى الحقول أو المجاالت حسب المحتوى في المنظمة المعرفة تصنف وقد
  :التالي الشكل في مبين

  

  

  المحتوى      
  

  
  

 املعرفة املنظمة
 المعرفة غير المنظمة
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لحقائق و البي

لمفاهيم      

التعلمبادئ و 

لفرضيات و 

لمهارات    

التجاهات و 

 :رابعال ل

مج            

ة الطبيعية     

المعرفة صنف
:  

  :الشكل

ال - 

ال - 

ال - 

ال - 

ال - 

اال - 

الفصل

  
  

       
   

المعرفة
  

تص قد
:التالي

  

  

  

  

  

  

  

شرح 
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طار المنهاج 

ألول ابتدائي 

ربط التاريخ 

وضع النحو 
 .حدة واحدة

لثاني للمعلم 
لمنهاج، فهو 
وأشكال من 
معلم و أداة 

 ما يستطيع 
تغييرات  ث

ك المتعلمين 
ومات جديدة 
عرف الهدف 

أي معرفة  

-156. 

لتربوي في

عنها في إط

ن الصف األ

ور ما،صف 

 معا مثل و
في وحد جتمع

مدرسي و ال
فيذ أهداف ال
ها مناسبة، و
و مساعد للم

سبها بأقصى
إحداث عملية 

داثه في سلوك
ال إضافة معلو
وهناك من يع
2خبرة تعلمية

  :ة

153ص، 201

لمنهاج الا 

 و الكشف 

وضوعات من

زياء في ص

 في وحدات
غرافيا و المج

ه الكتاب الم
حينما يريد تنف
ية التي يراه
ذا فالدليل هو

يكتسمعلم أن 
للتربية بأنها
غيير يراد إحد
متعلمين مثال
 المجاالت، و
د مروره بخ

داف التربوية

12،األردن ان،

          

ى يبلغ إليها

سية بين المو

ضيات بالفيز

المتخصصة 
لتاريخ و الجغ

متعلم و يمثله
وات المعلم ح

ل التعليميسائ
ه للتالميذ لذ

طة، على الم
ريف السائد 
 يعني أي تغ
 في سلوك الم
ي مجال من 
ة المتعلم بعد

  .مية ما

تصنيف األهد

عما الصفاء، ر
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ألهداف حتى

لعالقة الرئيس

 كربط الرياض

ضع المواد ا
ة أو وضع الت

ن األول للم
ل أداة من أدو
 يستخدم الوس
 المراد تلقينه

:  

تعلمية مخطط
ي ضوء التعر
دف التربوي

داثها يراد إح
رات معينة في
في شخصية
مه لمادة علم

مخطط لت : )

دار ،1، طحليله

          

داعي هذه األ

يقصد به ال 
 . النهائي

ويكون أفقيا

قصد به وض
 وحدة واحدة

نهاج مستويين
المنهاج يمثل
معينة، كما 
و المحتوى 

  . لميذ

:صر األهداف

ف نتاجات ت
اجاته، و في
قد أصبح الهد
غيرات التي ي
إكسابهم مهار
وقع حدوثه ف

بعد تقديملميذ 

)5(شكل  رقم

    
تح و وي، أسسه

           

ربوي أن يد
1   .  

 :حتوى

: االستمرار
الصف 12ف 

و :التكامل 
           

يق:  التوحيد
و األدب في

 محتوى المن
م و محتوى 
مية بطريقة 
 للموضوع أو
 المحتوى للتل

عنصر: ثاني

األهداف :داف
كل يلبي احتيا
المتعلمين، فق
لم، و من التغ
معلومات ، وإ
 سلوكي متو
 في تغير التل

شك

                      
التربو لمنهجا: 

 69. 

 :رابعال ل

 المنهاج التر
رر الدراسي

ر ترتيب المح

معيار - 1
إلى الصف

معيار - 2
بالجغرافيا 

معيار -3
و اإلنشاء 

كما يتناول 
ه دليل المعلم
م مادة تعليم
طة المناسبة 
مها إليصال 

المطلب الث

تعريف األهد
رات و بشكل
ة في سلوك ا
ة لعملية التعلم
ا لديهم من مع
وصف لتغير
 التي ستطرأ

  

                     
:البحري وسف
9ص: نفسه جع

الفصل

وعلى
و المقر

معايير

و يمثله
يستخدم
األنشط
يستخدم

من قد
إيجابية
كنتيجة
إلى ما
بأنه و
الحالة 

           
يو منى1
لمرجا 2
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وكية محددة 

ف مستويات 

ظهارها بعد 
زيد عن سنة 
سفة التربوية 

ب اإلضافة 
  .1ن

 1956سنة  

 ،2000،ألردن

لتربوي في

 تغيرات سلو
  .تعليمية 

ختلف باختالف

سع المتعلم إظ
وعين و ال تز
تتضمنه الفلس

و دوافعهم، 
ر المختصين

" بلوم"طرف 

  المعرفي

األ،سيرة، عمان

لمنهاج الا 

 عبارة عن
وره بخبرات 

مصادر و تخ

ت التي بوس
وتقل عن أسب
ي ضوء ما ت

م و ميولهم و
ظرن وجهات ن

صنيفها من ط

 في المجال ا

المس دار ،1ط

          

ف على أنها
تعلم بعد مرو

ن تكون له م

جز لإلمكانات
دة زمنية ال ت
التعليمية و في

و احتياجاتهم
تطلباتها ومن

، وتم تصعرفي

ف التربوية

ط ،الحديثة ية
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عرف األهداف
شخصية المت

لوك فال بد أن
           

ي وصف موج
عليمية في مد
من السياسة ا

ص المتعلمين و
المعرفة و مت

 المجال المع
 ويات

ف بلوم األهداف

التربوي لمناهج

          

السلوكيين تع
 حدوثها في 

ضع متوقع لسل
            

هي:  العامة
ي أو لوحدة تع
ذه األهداف م

من خصائص
 من أشكال ا

  :إلىوية 

التربوية في
مستو 6ن من 

تصنيف: )6(

    
ا الحيلة، حمود

           

لماء النفس ا
القياس يتوقع

ضهدف هو و
            

ف التربوية
هاج الدراسي
حيث تشتق هذ

 

شتق أيضا م
مكن اشتقاقها

ألهداف التربو

ف األهداف 
هرمي يتكون

(شكل رقم 

                      
محم محمد ي،

 :رابعال ل

وفي لغة عل
لمالحظة و ا

و ما دام الهد
.         ف

األهدا  ) أ
تعلمه للمنه
دراسية بح
للمجتمع  

كما تش  ) ب
إلى ذلك يم

ما تصنف األ

تصنيف - 1
غلى شكل ه

                     
مرعي أحمد ق
7-75. 

الفصل

قابلة لل

األهداف

كم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

           
توفيق 1

72 ص
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 .)التحليل+ 

 5وفق " ول

القيمة لها  ء

لتربوي في

+التطبيق+ هم

 .حكام

كراثوو" رف 

  

إعطاة لها و 

لمنهاج الا 

 .لمعرفة

مستوى الفه(

 إصدار األحك

ا من طرصنيفه

ال الوجداني

ة واالستجابة

          

لى اكتساب ال

يا و يحتوي 

التقويم و + ب

تم تص: داني

في المجا وية

ثيرات القيمية
  .زيزها

 :عي

 .قدات

 

  .غوبة مر
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و يحتوي على

ت العقلية الدني

على التركيب

لمجال الوجد
  

هداف التربو

نتباه إلى المث
لها و تعزتمثي

مجال االجتماع

قاليد و المعتقد

.و المعتقدات

تقاليد غير الم

          

  :إلى ات

ي المحسوس و

 أو المهارات

و يحتوي ع: 

تربوية في ا
 

لأله  كراثوول

ول و هو اال
وفي األخير ت

ربوية في الم

 .ة القيم

ال القيم والتق

ستعمال القيم و

.و المعتقدات

ل القيم و التق

           

المستويا هاته

ى االرتباطي

ى المفاهيمي

ى اإلبداعي 

ف األهداف الت
:رتيبا هرميا

تصنيف ):7

المستوى األو
سق القيمي و

األهداف التر

حفظ و صيانة

حسين استعما

ستقرار و است

طوير القيم و

ديل أو استبدا

 :رابعال ل

هيمكن تقسيم 

لمستوىا - 

المستوى - 

المستوى - 

تصنيف - 2
مستويات تر

7(شكل رقم 

بحيث نبدأ با
يمها وفق النس

تصنيف ا - 3

أهداف ح - 

أهداف تح - 

أهداف اس - 

أهداف تط - 

أهداف تعد- 

  

الفصل

وي

  

  

  

  

  

  

  

و تنظي
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  : أهمية األهداف التربوية

  :تتمثل أهمية األهداف التربوية في اآلتي

 .تمثل الغاية النهائية لعملية التربية - 1

 .تحدد الغايات المعرفية للتعليم - 2

تقدم دليال لما يركز عليه البرنامج التعليمي، و تحكم العمل المدرسي النبثاقها عن فلسفة  - 3
في نقل احتياجات المجتمع و األفراد و قيمهم إلى المنهاج التربوي التربية وفلسفة المجتمع، و تساعد 

 .تحقيقهاليعمل على 

 .تبين الجوانب التي يجب التأكيد عليها و ما الذي ينبغي اختياره من محتوى المنهج - 4

تقدم دليال يساعد في اختيار الخبرات التعليمية و أوجه النشاط المناسب و في تحديد  - 5
 .يعلم مستويات ما يعلم وكيف

  :مستويات األهداف التربوية

تشتق من فلسفة التربية و أهدافها في النظام المعمول به، ومن : أهداف عامة بعيدة المدى  - أ
 :األهداف العامة نذكر ما يلي

 .مساعدة الفرد على النمو المتكامل -

 .تنمية المسؤولية االجتماعية -

 تنمية قوى الفرد الذاتية و إطالق مواهبه -

 :ومنها: حليةأهداف عامة مر  -  ب

 .قراءة كتاب المقرر قراءة صحيحة مع الفهم -

 .معرفة الحاالت المختلفة للمادة و تطبيقاتها العملية -

 .نقد مجموعة من النصوص التاريخية تدور حول عهد تاريخي معين -

  :أهداف خاصة محددة  - ج

ميذ أن تستنتج من األهداف المرحلية و هي تصف نتائج التعليم بصفة عامة، و ينتظر من التال
 1.يحققوها في حصة واحدة أو في عدد محدود من الحصص

  

                                                           
، لبنان، بيروت الثقافة، دار عملياتها، و أسسها عناصرها، مفاهيمها، ، المعاصرة التربوية المناهج: حويج أبو مروان 1

 .25-12 ص، 2006
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  :عنصر الطرائق التعليمية :المطلب الثالث

 :طرق التعليم و أساليبه - 1

تعرف طرق التعليم بأنها عملية اجتماعية يتم خاللها نقل مادة التعلم سواء أ كانت معلومة أم قيمة 
من خالل هذا التعريف نفهم أن طرق التعليم ما ) يذالتلم إلىمن معلم (أم خبرة من مرسل إلى مستقبل 

هي إال وسيلة يستخدمها المعلم إليصال أفكار و معلومات إلى التلميذ كما يمكن مراعاة عدة شروط 
  :لتكون وسيلة التعليم أو طريقة التعليم سلسلة خالية من أي صعوبة، و هي كاآلتي

و تظهر على ) رسمي إطارضمن ( أن تكون طرق التعليم ضمن أنشطة تعليمية تعلمية  -
 .شكل خطوات متدرجة

 يجب أن ينحصر دور المعلم في طرق التعليم و أساليبه -

 .يجب أن تتوفر في طريقة التدريس مبادئ التعليم و التعلم -

يجب أن تحتوي على شكل منظم بحيث  يكون المحتوى المقدم منظما يساعد على تفريد  -
 التعليم

 ية بين المتعلمين في القدرات و االستعداداتيجب أن تراعي الفروق الفرد -

على طرق التعليم أن تراعي الخصائص النمائية للمتعلمين و أن تتوافق و مراحلهم  -
 العمرية

و شكل تعليم جماعي ) واجبات منزلية(التنويع بأشكال التعليم و توجيه شكل تعليم فردي -
 كمجموعة بحثية و ما شابه ذلك

 فاعل اللفظية و االجتماعية و التواصلية في المواقف الصفيةالت أشكالكل  إلىاالنتباه  -

  :و على العموم يمكن ألي مربي اختيار طريقة تدريسية وفق الشروط التالية

 ميول المتعلمين                                    -

 مرحلة نموهم                                           -

 الفروق الفردية بينهم -

 لتعليم المتاحةوسائل ا -

 الظروف المحيطية -

  الفعالية الذاتية للمتعلمين -

  :و تختلف طرق التدريس تبعا لطبيعة المناهج السائدة و تنظيمها و من أبرز هذه الطرق نذكر
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تتطلب هذه الطريقة ترتيب الصف بحيث يتعلم الطالب منها دون  :طريقة االستكشاف - 1
ن بما يتعلمون بأنفسهم و االكتشاف الذاتي يمكنهم من تذكر تدريس من قبل المعلمة أحيانا فالطلبة يهتمو

 .1ما تعلموه بسهولة و يسمح لهم باإلحساس بما تم انجازه

وهي مجموعة اإلجراءات و األنشطة التي يكون  :طرائق العرض المعتمدة على جهد المعلم - 2
   المتعلم إلىجه من المعلم فيها للمعلم الدور األكبر في عملية التدريس، بحيث تعتمد على التلقين المو

 :و فيما يلي عرض لبعض من هذه الطرائق

 بحيث تكون بصورة لفظية من طرف المعلم ال يسمح للمتعلم فيها بالتعقيب :طريقة المحاضرة -

      تقوم على العرض الحسي المعبر و على السرد تخصص غالبا عن شخصيات  :القصة -
 ) قيةأخالقيم ( أخالقيو تستخدم لتجسيد قالب 

     تستخدم لتحديد صفات و خصائص األشياء و األفكار أو الظواهر أو المفاهيم : الوصف -
 .و تحليلها

 توازن هذه الطريقة باالستدالل أو القياس: الشرح ذو المعنى -

تقترب هذه الطرائق من طرائق العرض  :طرائق التفاعل المعتمدة على جهد المعلم و المتعلم - 3
رت على جهود المعلم بشكل رئيسي، في حين يقترب البعض منها من الطرائق سالفة الذكر و إن اقتص

الفردية إذا ما تم التركيز على نشاط المتعلم و جهوده، وقد تتخذ طرائق التفاعل المعتمدة على جهود 
 :المعلم والمتعلم أشكاال عدة منها

        عمل كتابي يقوم فيها المعلم بغرض أداء معين للمتعلمين كأن ينجز: العرض العملي -
 أو تمرين رياضي

يقصد بها المحادثة التي تتم بين المعلم و المتعلم بما يتيح حرية التعبير عن : طريقة المناقشة -
 الرأي و الجدال حول قضايا أو موضوعات

تجسد هذه الطريقة مبدأ الممارسة داخل الفصل الدراسي : طريقة المشروع أو الخبرة المباشرة -
 بط الجانب النظري من المعرفة بالجانب العملي التطبيقيو خارجه بحذف ر

تركز على مشاركة المتعلم في البحث والتقصي معتمدا  تعلم،هي طريقة : االستقصاءطريقة  -
  2المعرفة أو الحقيقة إلىعلى نفسه للتوصل 

 في االنخراط طريق عن تلقائي بتمثيل المتعلم قيام تتضمن طريقة هي: األدوار تمثيل طريقة  -
 أدوارهم تقمص و اآلخرين مع التفاعل و الموقف

 المواقف في المتعلم بها يمر التي الطرائق وهي: المتعلم جهد على المعتمدة الفردية قالطرائ  -
 في المهارات و المعلومات ليكتسب الذاتية رغبته بدافع البرامج أو األجهزة باستخدام والتعلمية التعليمية

                                                           
 .41 ص ،سابق مرجع :يوسف منى 1 
 .584 ص ،الفاعل والتدريس التربوي المنهاج :الفتالوي كاظم محسن سهيلة2
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 قبل من محدد إشراف تحت المرجوة األهداف محققا قدراته وفق تقدملي له المناسب الزمن و الوقت
 1.التعليم ديمقراطية إلى تستند و المعلم

  

 

 

   

 

 

 

 

     

 التدريس تصنيف طرائقيوضح  : )8(رقم شكل 

 مشكالت ظهور و االجتماعية الحياة تعقد نتيجة تطور و نما تربوي اتجه عن المقاربة هذه تعبر
 الذي الصناعي بتنظيمها المدرسية المؤسسة تجاوزت المشكالت هذه بيئية، و اعيةاجتم و ثقافية عديدة
 أن بالكفاءات، المقاربة وفق التعليم ظهور إلى أدت التي الدواعي من و مستقبال، الزوال نحو يتجه

 بيداغوجية بين و األهداف بيداغوجية بين توافقي تأليف والى سع اإلصالحيين الجدد السلوكيين
 سميت حديثة كبيداغوجية عرفت الكفاءات مدخلها جديدة مقاربة إنشاء إلى أدى ما القدرات و اتالمهار
 الحاجات تلبي موضوعية و بفعالية يستجيب اجتماعي معرفي نموذج عن تعبر إذ ، بالكفاءات المقاربة
 عليها تمديع أصبح الجديدة اإلصالحات ظل في الجزائري التربوي المنهاج إذ ، الوظيفية و الفطرية
 من نظام بأنها" ترمبالي جيلي" ويعرفها. المحدث التربوي المنهاج ضمن الجديدة النقاط بين من وهي

 وضعيات مجموعة ضمن تسمح عمليات، تصاميم شكل في منظمة اإلجرائية و التصورية المعارف

  :هامزايا أهم بين من و األداء، حسن نشاط بواسطة إنجازه، و) المشكل(بتحديد متجانسة

 هيكلة بمنطق وجدانية حركية، حسية، معرفية، مهارات بتجنيد القدرات تنمية منطق تدمج-  

  .أفضل معنى التعلم صيرورة منح شأنها من التي المعارف

                                                           
 .383 ص ،سابق مرجع  1

 تصنيف طرائق التدريس

طرائق العرض 
المعتمدة على 

 المعلم

طرائق العرض 
المعتمدة على 

 المتعلم

طرائق العرض 
المعتمدة على 

 م و المتعلمالمعل

 المحاضرة -

 القصة -

 الشرح الوصف -
 المعنى ذو

العملي العرض -

 المناقشة -

 الخبرة أو المشروع طريقة -
 المباشرة

 التعليمي الحاسوب -

 التعليمية األلعاب -
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 من يمكن اجتماعي اندماج و منسجم، تكيف شامل، تكون( االستقاللية نحو المتعلم توجه- 

  ).المعاصرة مسايرة

  )الواقعية األنشطة( التعليمات األساسية على بالتركيز جالبرام تضخم تعالج -

    1.مهني أو اجتماعي، شخصي، طابع ذات مهارية انجازات إلى تستند

  :األنشطة التعليمية عنصر :الرابع المطلب

تمثل األنشطة عنصرا أساسيا من عناصر المنهاج، و يقصد بها الجهد العقلي أو البدني الذي 
أن النشاط هو جهد مبذول  إلىمن أجل بلوغ هدف ما و يشير هذا التعريف ) معلمأو ال(يبذله المتعلم 

 فإذامن طرفي العملية التعليمية، يراد به بلوغ هدف ما، إذ تختار األنشطة في ضوء األهداف التربوية 
  2.كان الهدف أن ننمي قدرات المتعلم على التفكير الناقد فال بد من تصميم أنشطة لتحقيق ذلك

 :ر اختيار األنشطة التعليميةمعايي -

  :التخطيط لألنشطة يقوم على مجموعة من المعايير تتحكم بعملية االختيار منها أن

 .ارتباط األنشطة باألهداف التربوية و التعليمية للمنهاج •

 .طاقات المتعلمين و قدراتهم على العمل والنشاط •

 .طة التعليمية الصفيةطبيعة المحتوى التعليمي و الموضوع الدراسي في حالة األنش •

 .المادية و البشرية الالزمة لألنشطة اإلمكاناتتوفير  •

 .استخدام األنشطة كمصدر للتعلم •

 .ارتباط األنشطة بالفلسفة التربوية التي ينطلق منها مخططو المنهج •

 مراعاة الفروق الفردية بين قدرات المتعلمين •

 التعدد و التنوع في اختيار األنشطة •

 :لتعليميةأنماط األنشطة ا -

 تتعلق بحفظ القرآن الكريم و تجريده ضمن مادة التربية اإلسالمية :دينيةأنشطة  •

 إجراءو تتعلق باألنشطة النظرية والعملية التي تتعلق بكتابة التقارير و  :علميةأنشطة  •
 التجارب العملية

                                                           
 .74ص ،2014 ،الجزائر ،بسكرة زايد بن علي دار ، واستراتيجيات مسار.  الديداكتيك التعليمية :بخوش مغزي 1
- عمان المسيرة، دار ،عملياتها و أسسها و عناصرها و مفاهيمها الحديثة، التربوية المناهج :مرعي أحمد توفيق2

 .87ص ،2000،األردن
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            مثل االهتمام بالمكتبة المدرسية و نشر صحيفة أو مجلة مدرسية  :ثقافيةأنشطة  •
 كالمساعدة في عمليات بيع الكتب: اقتصادية أنشطة المدرسيةو االهتمام بالندوات 

 كعملية غرس الفاصوليا: أنشطة حرفية •

 مثل إقامة المهرجانات و الفرق الفنية و إحياء األعياد الوطنية: أنشطة فنية •

 مثل تشكيل فرق رياضية والتنافس بين المدارس : أنشطة رياضية •

 مثل حمالت تنظيف البيئة و مكافحة الحشرات و مساعدة المحتاجين: اجتماعيةأنشطة  •

 كإجراء تجربة عن ظاهرة معينة :تجريبيةأنشطة  •

 كتصميم جهاز معين: أنشطة تصميمية •

           وهي التي تخص الكتب و المصادر من حيث قدراتها أو تنظيمها : أنشطة مكتبية •
 أو إعدادها أو تلخيصها أو تجليدها

 :شروط استخدام األنشطة التعليمية التعلمية •

 يجب أن تثير اهتمام المتعلمين •

 .ربط األنشطة بجميع نتاجات التعليم و التعلم •

 .إعالم المتعلمين بهدف النشاط •

 .مساعدة المتعلمين على كشف ميولهم و قدراتهم •

 .توفير فرص ممارسة مهارات االتصال و التواصل •

 .تطبيقتوثيق الصلة بين النظرية وال •

 .تعويد المتعلمين على التخطيط والعمل ضمن فرق بحثية •

 1.ملموسة و محسوسة مادة جعلها و والمعقدة المألوفة غير المعلومات و المعارف تبسيط •

  عنصر التقويم التربوي: المطلب الخامس

الدراسات ينبثق منها ويعمل على دعمها كما تأثر بتقدم  التربوية التيتأثر مفهوم التقويم بالفلسفة 
" اإلحصائية، واستخدام األسلوب العلمي في سائر مجاالت العمل و النشاط البشري، وسبب ما أهدته 

  .إلى التربية من وسائل و أساليب و أدوات" التقنيات الحديثة 

فقد  إنمائهمتغييرات معينة مرغوبة في سلوك المتعلمين و  إحداث إلىولما كانت التربية تهدف 
أن عملية التقويم ترمي إلى معرفة مدى تحقق هذه التغيرات المرغوبة لديهم أو معرفة بات من الواضح 

          التقويم بمفهومه العام هو مدى صالحية « مدى تقدمهم نحو األهداف التربوية المراد تحقيقها و

                                                           
 .98-97ص  :السابق المرجع 1
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ها كما يعرف كذلك بأنه العملية التي يحكم من خالل  » أو مالءمة شيء ما في ضوء غرض ذي صلة
وبهذا التعريف يمكننا أن نستخلص . 1على مدى نجاح العملية التربوية في تحقيق األهداف المنشودة

من إنجازات نحو الوصول إلى األهداف  إليهالتقويم بأنه عملية يتم من خاللها معرفة ما توصلنا 
  .الموضوعة مسبقا و إلى أي مدى تم التوصل إليها و الحكم عليها بالنجاح أو الفشل

 :التقويم أنماط

 لتحديد دلك و جديد منهج تطبيق في البدء عند ضروري هو :الشخصي التقويم )1
 التعليم لعناصر اتقانا حققوا  الذين أولئك لتمييز و الكفاءة حيث من للتالميذ الفردية المستويات
 مجموعات إلى التالميذ تصنيف على يساعدنا التشخيصي التقويم هذا أن نجد لذا المطلوبة،

 .  المنهج تنفيذ في لبدءل

يهتم بمدى كفاءة المنهج الدراسي و أجزائه بشكل مستمر، و لهذا فهو   :التكويني التقويم) 2
    يستخدم بين الفترة و األخرى مع التقدم و المضي في عملية بناء و تصميم المنهج الدراسي 

  .و كذلك عمليتي التعليم و التعلم المصاحبة له

  :كويني واضعي المنهج في معرفة العديد من األمور و منهاويفيد التقويم الت

 الدراسي المنهج لمحتويات مؤقتة تقديرات معرفة •

 الدراسي المنهج مستوى على سواء الضعف و القوة لنواحي محددة بتشخيصات تزويدهم •
 .المنهج هذا تطبيق عند التالميذ مستوى أو

 هذه من يستفيد كذلك و الدراسي المنهج مصمم منها يستفيد منتظمة راجعة بتغذية تزويدهم •
 التلميذ و المعلم من كل الراجعة التغذية

يهتم هذا النوع من التقويم بالمنهج و بمكوناته، و بعملية  :التقويم التجميعي أو الشامل  )3
التعلم نفسها و الغرض منه المساهمة في تطوير عملية التعلم بالمنهج وتحسينها، ولذا نجد أن 

ع من التقويم يجب أن يكون جزءا متمما لعملية التخطيط للمنهج الدراسي و له عدة هذا النو
  :أغراض منها

 المنهاج كفاءة مدى تقدير •

 التعليم نهاية في كفاءتهم أو التالميذ تحصيل مدى تقدير •

 .المنهاج تخطيط يعاد و يعدل أن أساسها على يمكن بمعلومات يزودنا •

 

                                                           
 .265ص :سابق مرجع: حويج أبو مروان 1
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 :التقويم أسس -

 .التقويم و المنهاج أهداف بين التنسيق وجوب •

 .التعليمية األهداف مستويات و أنواع لكل شامال التقويم يكون أن •

  1نقومه الذي المجال عن أوفر معلومات على نحصل حتى التقويم أدوات و أساليب تتنوع أن •

 .التربوي البرنامج يحققه ما لمدى مستمرة تقدير عملية التقويم يكون  أن •

 .عالجي و يتشخيص التقويم يكون أن •

 .التعليمية العملية تحسين في منه يستفاد أي وظيفي التقويم يكون أن •

 .اإلنسانية الناحية التقويم في يراعي أن •

 :وهي خطوات وفق يسير معقدة عملية لكنه بسيطا نشاطا ليس التقويم :التقويم عملية خطوات

 .التقويم من الهدف تحديد )1

 . بالهدف متصلة تقريبية معلومات هامن نجمع أن يمكننا التي المواقف تقدير )2

 . إليها نحتاج التي المعلومات كمية تحديد )3

 .المالحظة بطاقة و االختبارات مثل التقويم أساليب و أدوات بناء و تصميم )4

 . البيانات جمع )5

 .تسجيلها و البيانات تحليل )6

 إلى منها لللوصو تمهيدا المتاحة البدائل و المتغيرات بها تتضح صورة في البيانات تفسير )7
 .قرار أو حكم

 المعلومات التقويمية في جدوى معرفة يمكن حتى ،متابعة تنفيذه و القرار أو الحكم إصدار )8
 2.نقومه الذي السلوك أو الظاهرة أو الموقف تحسين

  

  

  

                                                           
 .268 ص ،سابق مرجع:  حويج أبو مروان 1
 .273 ص :نفسه مرجع 2
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  :أسس بناء المناهج التربوية: المبحث الثالث

  :  االجتماعي األساس :األولالمطلب 

     ة  أساسا  بالمجتمع المدني  الذي ولدت فيه  فهي  وليدة  المجتمع ترتبط  المناهج  التربوي
إذ يكاد يخلو أي منهاج تربوي من ثقافة مجتمعية  إذ يقصد باألساس االجتماعي انه مجموعة المقومات 
أو الركائز ذات  العالقة بالمجتمع الذي يعيش فيه المتعلم و التي يجب أخذها في الحسبان عنــد 

للمنهج ،  و التربية  في أساسها عملية اجتماعية  بسيكولوجية  تعكس  قيم  المجتمع  وتقاليده التخطيط 
  .فهي تصنع  و تطبع األفراد بتلك القيم من خالل عدة عوامل نذكر منها 

  )طبيعة المجتمع( ـ األدوار االجتماعية  

 تفاعل أفرادمن خالل  يتأثرالمنهاج باألساس المؤثرة في  طبيعة المجتمع من العوامل االجتماعية
  .المجتمعبينهم فال يقدر الفرد أن يعيش بمعزل عن  المجتمع فيما

أن يعتبر  إذاألفراد تزيد من تاريخهم المشترك  الطبيعية للمجتمع كالثقافة ووعـيفي المصادر 
  .عنهاال ينبغي ألي منهج كان اإلغفال  الهامة التيالنقاط  من

تمع محتواه ضمن المنهاج التربوي ليسمح بتمريرها من جيل لجيل و بالتالي تصبح ثقافة المج
  .االجتماعية الجغرافية وآخر فالمنهاج يسمح بتمرير الخبرات المتوارثة كل على حسب بيئتـه 

     فالثقافة في تعريف زهران  هي مجموع ما يتعلم و ينقل من نشاط حركي و عادات و تقاليد 
نظم  العالقات  بين األفراد  و أفكار  و تكنولوجيا و ما ينشأ عنها من و قيم  واتجاهات  ومعتقدات  ت

بأنها تشكيل للسلوك المكتسب و نتائج   LINTONسلوك يشترك فيها أفراد المجتمع و يعرفها لينتون
السلـوك الذي يشترك في مكوناتها أعضاء مجتمع معين و ينقلونها و على العموم تصبح الثقافة كل ما 

تمع بشكل جماعي من عادات  وتقاليد  و أنماط  و سلوك  يمكن تمريرها  و تلقينها  و لها أنتجه المج
   دور بالغ في المجتمع  مثل المحافظة على كيانه  و تأسيس استمرارية و جوده سعيا لتحقيق النمو  

ت األساسية  فالمنهاج التربوي جاء لخدمة الثقافة من خالل تأكيد العموميا‘ و التقدم لهـذا المجتمع 
كالثقافة  و اللغة  و الدين حيث يتوقع من المنهج التأكيد على المعارف و الخبرات  التي تمكن األفراد 

 باعتبار الثقافة خاصية   إنسانية المتالكه العقول التي تفكر بها  . من  تنظيم ســلوكهم  و ضبطه 
  .و تسخيرنا للطبيعة خدمة لإلنسانية 

رفت تغيرات جذرية من ناحية الحياة  لديها  و ذلك عندما عرف العالم فالمجتمعات الراهنة ع
حالة أخـرى   إلىالتغيير التربوي  و تجلي ظاهرة العولمة  فتغيرت أنماط  المجتمعات من حالة 

وجب على المنهاج التربوي  مراعاة ذلك  و خدمة للمجتمع ليواكب التغيير و التطور الحاصل فال  
لها  و ال  الحياة الريفية  بقيت على حالها فالتغيير مس  نمط األسرة و على حياة األسرة بقت على حا
  . و الميدان الصناعي الغالب على القطاعات األخرى  الريف لتصبح المدينة
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مثل هذه الظروف ألقت على التربية المدرسية عبئ تهذيب قيم األفراد و اتجاهاتهم، هذا  و قد 
هدم  إلىلحديثة المختلفة و الخدمات المتطورة  في المجتمع الريفي أدى دخول و سائل اإلعالم ا

       ذلك طفت عدة قضايا تتحدى التربية  إلىالحواجز القائمة بينه و بين  المجتمع المدني باإلضافة 
  :و المنهج و نذكر منها ما يلي

  .المعايير الخلقية و القيم  تغيير -

  .نطاق المعرفةاتساع  -

  .مرتادي  المدارس زيادة أعداد -

  .زيادة عـدد  السكان  -

   :و هذا ما أدى إلى التأثير على المناهج  المدرسية  إذ يستوجب ما يلي

  .انتقاء المواد األساسية -

  .طرق التدريس  تطوير -

  .التغيير في التنظيم الدراسي  -

  .جعل المجتمع مرن قابل للتجديد -

  .التغيير  في رسالة المدرس  -

  .لبحث عن الحقائقحركة ا -

   :الفلسفي األساس :الثانيالمطلب 

تعمل  وثيقا وتتصل بها اتصاال  المجتمع ويقوم كل منهج عن فلسفة تربوية تستثني عن فلسفة 
   التربية ضوء فلسفةالمدرسة على خدمة المجتمع عن طريق صياغة مناهجها و طرق تدريسها على 

  .معافلسفة المجتمع  و

جتمع ذلك الجانب من ثقافة المجتمع المتعلق بالمبادئ و األهداف و المعتقدات و يقصد بفلسفة الم
كما تهدف فلسفة .  التي توجه كل فرد و تمده بالقيم التي يجب أن يتخذها مرشدا  لسلوكه في الحياة 

المجتمع لتكوين المثل الشاملة حولها و يأتي ذلك من خالل الفلسفات التربوية و مهما كانت العالقة 
  .وثيقة  بين الفلسفة  و التربية، فالفلسفة تقرر غاية الحياة  بينما التربية هي الحياة 

و تنعكس فلسفة التربية  على فلسفة المدرسة  ورسالتها كلما اتفقت فلسفة المدرسة مع الفلسفة  
  .و حدة و تكامل بناء المجتمع  إلىالعامة للمجتمع  كلما أدى ذلك 
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أساسها الخبرة التعليمية القائمة عن  فلسفية كانمدارس  بية عدةالتركما ظهرت في ميدان 
لكل مدرسة فلسفة و رأيها في بناء المناهج  فيها والبيئة التي يستطيع أن يعيش  التلميذ والتفاعل بين 
  :يليمن بين أهم الفلسفات التربوية ما  الدراسية و

ي عملية المحافظة على التراث تـرى هذه الفلسفة أن التربية ه :الفلسفة التقليدية) 01
المعرفة و المهارات و االتجاهات و القيم نتيجة تراكم المعرفة  تراثا مناالجتماعي و إن المجتمع يملك 

و إن  و الوظيفة  األساسية  للمدرسة باعتبارها  و كيلة عن المجتمع في  تربية األبناء  .القرونعبر 
درسة و المنهاج التربوي كوسيلة لنقل الموروث  الثقافي من هي نقل التراث الثقافي إليهم أي جعل الم

  .كما تؤكد هذه الفلسفة  على أهمية حصول األطفال على أساسيات المعرفة، جيل إلى جيل آخر

و تتضمن هذه الفلسفة على مدارس تربوية عديدة منها من تولي أهمية   :الفلسفة التقدمية)  02
لمدرسة هو  إطالق  و تنمية مواهب  و قدرات الطفل و منها من لشؤون  التربية حول الطفل وواجب ا

يـرى وظيفة التربية تدور حول مشكالت المجتمع  و تحسين مستوى المعيشة فيه  و منها من يوازن 
بين حاجات الفرد و حاجات المجتمع  و تتفق المدارس التقدمية فيما بينها على أنـه  ال ضرورة 

      و ترى أن المناهج تنشأ  و تنموا  و تتطور في ضوء ميول .  سبقالوضع مناهج أساسية ثابتة م
و حاجات األفراد  و ترفض هذه المدارس  اعتبار نقل التراث  الثقافي العنصر األساسي في العملية 

  .التربوية 

إال أنها ترى أن العناصر القيمة من التراث الثقافي االجتماعي يجب أن يساعد على تحقيق 
  .الجدوىطفل و حاجات المجتمع الذي يعيش فيه و بدون ذلك فإنها تكون عديمة حاجات ال

  :يمثل  مقارنة بين الفلسفة التقليدية  و الفلسفة التقدمية ):4(جدول رقم 

 الفلسفة  التقدميةالفلسفة التقليدية المجال

 التربية هي الحياة نفسها التربية هي اإلعداد  للحياة مفهوم التربية

مجددة وثابتة و هي غاية في حد   التربية أهداف
ذاتها و أهدافها مفروضة عن الطفل 

 قبل الكبار

لتحسين  هي وسيلةمرنة و غير محددة و 
تربية الطفل و أهدافها نابعة من حاجات 

 رغباته ميوله والطفل و 

منهج ثابت يقوم على المواد الدراسية  المنهج المدرسي
ربية التي تفرغ ذهن الطفل من أجل ت

عقلية على أساس الجوانب األخرى 
 الشخصية

منهج متزن و متطور يراعي خبرات 
الطفل و نشاطه و حاجاته و ميوله 
و رغباته من أجل تربية جميع جوانب 

 شخصيته

النشاطات  
 الالصفية

  ليس لها أهمية في المنهج  المدرسي

 تسهم في تدريب عقل الطفل  ألنها ال

المدرسي و تشكل لها أهمية في المنهج 
 جزء منه نظرا لدورها في تحقيق أهدافه

الطفل و نشاطه هو محور العملية تعد محور العملية التربوية  المادة الدراسية
 التربوية
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التلقين و االستظهار و الحفظ من أجل  طريقة التدريس
تدريب ملكات عقل الطفل لالهتمام 

 بالجانب المعرفي

و تنمية  العمل على كشف مواهب الطفل
جميع جوانب شخصيته المعرفية 

 و النفسية و االجتماعية و الجسمية

نوعية المدرس 
 ووظيفته

المدرس الناجح هو القادر على ملئ  
عقل التلميذ بالحقائق و المعلومات 

 .الثابتة

  المعلم الناجح هو القادر على توجيه 

اهتمامات التلميذ و الكشف عنها 
في إظهار ميوله و استعداداته و مساعدته

عمليات اإلرشاد 
 النفسي

ال تشجع عملية اإلرشاد النفسي و 
التوجيه التربوي فهذه فقط من 

 المدرس وحدهصالحيات 

تشجع عمليات اإلرشاد النفسي و التوجيه 
التربوي نظرا ألهميتها في الكشف عن 

 مواهب التلميذ و تلبية حاجياته

ورية على اعتبار أن تعد غير ضر مجالس اآلباء
المدرسة هي القادرة على أدراك 

 الحقائق التي يحتاجها التلميذ

و المعلمين  اآلباءتعد ضرورية لتعاون 
في معرفة طبيعة التلميذ و الكشف عن 

 رغباته و مواهبه

العقاب  البدني   وسيلة هامة   العقاب المدرسي
للمحافظة على الهدوء و النظام في 

 الصف

ني محظور ألنـه يجمد العقاب البد
قدرات التلميذ و يكبت حريته و نشاطه 

 و إبداعه

ترى أن المجتمع غير قابل للتطور و التغيير االجتماعي
 إن حدث أي تطور فهو بطيء

 ترى أن المجتمع نما  و تطور

  :ةالجزائري ةفلسفة المناهج التربوي

اإلشكاالت المستمرة التي تنطلق  ؤالت والتساالتربية و أهدافها و نظرا لتغيير الفلسفة بحكم  أن
فالتربية تتغير وفق ذلك سوى عن طريق أطروحات اإلصالح التربوي  أو التغيير الناتج . منها الفلسفة

و من هنا فأن مشروع اإلصالح التربوي الجزائري كأي مشروع . عن مسار تاريخي معين للمجتمع 
لذي أدى إلى إفرازات ثقافية  جديدة  حيث عرف إصالحي ينطلق من إشكالية التغيير االجتماعي ا

  1.المجتمع الجزائري تغيرات اجتماعية  و ثقافية  عميقة غيرت من  الفلسفة االجتماعية 

المؤرخة  03/09و تتجلى الفلسفة التربوية في المنهاج التربوي الجزائري من خالل األمرية رقم 
و تتحدد في إطار المركبات الثالثة   76/35و المعدل  و المتمم  لألمر رقم  2003 تأو 13في 

  :للهوية الوطنية وهم 

  اإلسالم -

   العروبة -

  األمازيغية  -

                                                           
 .2003 جوان 4 في المؤرخ 245 رقم وزاري منشور :الوطنية التربية وزارة1
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  :و تشمل المحاور الرئيسية  للفلسفة التربوية الجزائرية فيما يلي

الثالث اإلنسان أهم عنصر في أي منظومة تربوية خاصة في دول العالم  :باإلنسان االهتمام) 01
  اجة ماسة في تنمية اإلنسانهي في ح التي

كأحد العناصر األساسية في تكوين و تنمية  :االهتمام بالوسط البيئي و االجتماعي الثقافي) 02
  فيهدف المنهاج التربوي التعرف عن هذه البيئة في إطار عالقة تسخيريه  لالستثمار . شخصية الفرد

 76/35من األمر   15. 14. 13. 12ؤكد المواد و إمكانياتها الطبيعية  و االجتماعية و الثقافية كما ت
  على  ارتباط النظام التربوي بالحياة العملية

بالتكيف مع معطياته  و متغيراته العلمية و التكنولوجية و االقتصادية   :التفتح على العالم)  03
ي إطار و المساهمة في حل مشكالته  اإلنسانية و التواصل مع  الحضارات و الثقافات المختلفة ف

    في مادتـه الثالثة منح تربية تساعد على التفاهم   76/35االحترام المتبادل و يؤكد على ذلك االمر
  1.و التعاون بين الشعوب و حفظ السالم في العالم على أساس احترام سيادة األمم 

اجتماعيا و بهذا فالمنهاج يهدف إلى تكوين إنسان جزائري  يعتز بهويته الوطنية كفئ  نفسيا  و 
 .و علميا و مهنيا  مرتبط بتاريخه و متفاعال  مع واقعه االجتماعي و متفتحا على العالم 

  :األسس النفسية للمنهج :المطلب الثالث

ميول  و رغبات التالميذ ألننا  إلىعند وضع مناهج تعليمية يستوجب مراعاة الفروق الفردية و 
  .نب النفسي من المنهج و مراعاة النقاط التالية بشر يختلف كل فرد منا عن اآلخر و يشمل الجا

اهتمت المناهج الجديدة بعملية نمو التالميذ على عكس المناهج  2:المنهج  و عملية النمو)  01
القديمة التي اهتمت بالمادة الدراسية لذا يهتم المنهج الحديث بتوفير الظروف الصحيحة التي تحقق نمو 

النمو  عملية مستمرة من مرحلة المهد إلى شيخوخة الفرد  و علينا الطفل بطرق سليمة لكون عملية 
عدم  و ضع أي حاجز بين مراحل نمو الفرد  إذ  على المنهج التربوي  أن يقدم خبرات تربوية 

  متدرجة في الصعوبة  متناسبة و المرحلة العمرية للتلميذ

في طريقة  نفسيا وأي ينمو الفرد باإلضافة إلى استمرارية النمو فهو أيضا عملية داخلية و كلية 
  .كذلكجسمي و نفسي  عقلي وشكل كلي  لألشياء وتفكيره و رؤيته 

و ما على المنهاج التربوي إال أن يقدم خبرات متكاملة  للمتعلم و إعطاء لكل تلميذ واجبات  
  تدريس  تتناسب و نضجه الجسمي و استعداده العقلي ونموه االجتماعي  وتنويع  األنشطة  و طرق ال

  .و التدرج من العام إلى الخاص  لفهم الكليات  و إعطاء الفرصة  إلدراك الجزئيات 

                                                           
 .2003 جوان 4 في المؤرخ 245 رقم وزاري منشور :الوطنية التربية وزارة 1
 .159-158 ص ص ،سابق مرجع :مازن حسام2
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هذا من ناحية النمو    اآلخرينو من ميزات النمو أيضا أنها عملية فردية الن كل فرد يختلف عن 
حيث  يتخذ  و من ناحية الحاجات فقد تنبه المنهج  التربوي ألهمية حاجات التالميذ  فالمنهج المدرسي

حاجات التالميذ أساسا الختيار مواد الدراسة  بطريقة أكثر فاعلية و يزداد نشاطهم  و على المنهاج  
التربوي مراعاة ميوالت  و حاجات التالميذ من خالل حرص المعلم على التعرف على حاجاتهم مع 

سبه  مع الحرص على جعل تنويع األنشطة  المدرسية  حتى يجد كل تلميذ حاجته في  النشاط الذي ينا
  التلميذ يشعر بالرضى  و الطمأنينـة 

  :المنهج  و ميول التالميذ

تختلف الميول باختالف األفراد و تتأثر  حاجته ويقوي ميل كل فرد إن كان مرتبطا بإشباع 
   فية الثقاو الظروف  المستوى المعيشيالعادات و التقاليد السائدة   و  الفرد وبالبيئة التي يعيش فيها 

  .معهاالحضارية التي يتفاعل  و

فاألطفال في  بداية حياتهم  يهتمون باألنشطة البسيطة ذات الطابع الفردي  و كلما تقدموا في  
السن  ليصبح لعبهم جماعيا  و تصبح ميولهم اجتماعية و على  واضعي المناهج  الدراسية  مراعاة 

إلضافة إلى اهتمامهم  بتغيير الميول بتغيير المراحل ميول التالميذ و ذلك و فق دراسة تهدف لذلك  با
  العمرية

  :و لكي يستفيد المربي من دراسة ميول التالميذ ينبغي مراعاة ما يلي

  .البحث عن ميول التالميذ و العمل على إتباعها  -

  .يهتم المربي بتنمية ميول التالميذ و يوفر لهم فرص النجاح  -

  :المنهج  و مستويات الذكاء 

ي الذكاء العام هناك اختالفات بين األفراد هناك العبقري  و الذكي جدا  و المتوسط  و الغبي  ف
و األحمق و غيرهم  أما في الذكاء الخاص هناك عبقري و الذكي جدا و المعتوه في القدرة الكتابية  

ر و هكذا بمعنى أن هناك من يملك ذكاء عال في قدرة أو ميدان مـا و ذكاءه متدني في ميدان آخ
   حسب ميوالته   اآلخرينفاستعمال مفهوم االستعداد أفضل من مفهوم  الذكاء ألن الفرد يختلف عن 

و رغباته و انتماءاتـه و على المنهج التربوي  مراعاة  اختالف األفراد في نسب ذكائهم و ذلك عند 
  :بناء المنهاج التربوي 

  المحتوى المنهجي من أهداف و معلومات  بمتوسط نسب الذكاء و مراعاة نسب تدرج ألخذا- 
  .و أنشطة علمية

مراعاة تصنيف التالميذ  في مستويات الدراسة تتفق مع طبيعة و متطلبات المناهج المقررة  -
  لكل مستوى

  .تحديد التالميذ ذوي القدرات الذكائية المتدنية  وإعداد مناهج خاصة بهم  -
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  .داف التربويةتجديد مقدار الوقت الالزم لتنفيذ األه  -

  :المنهج  و الفروق  الفردية

   يقصد بالفروق الفردية اختالف األفراد عن بعضهم في النواحي الجسمية و العقلية و المزاجية 
  .ذلكو االجتماعية والروحية و عير 

ينبغي أن يقدم ‘ الصعوبة  أسئلة مختلفة فيعليه أن يقدم  تدريسه وو عليه أن ينوع في طرق 
و من الملموس إلى  الصعب فاألصعبمن السهل و ينتقل إلى  تدريجي فيبدأ مية بشكلالعلمادته 
  1.المجرد

  :واجب المنهج التربوي إزاء الفروق  الفردية

إن التعامل مع ذوي القدرات العالية  أستوجب العناية الالزمة لهم فمنهم من يؤيد فكرة نقل 
لمستوى الذي هو فيه  و منهم  من يقدم مقترحات التلميذ الذكي و المتفوق إلى مستويات أعلى  من ا

إزاء هذه الحاالت بوضع مجموعة متجانسة أي فتح صفوف خاصة بالمتفوقين  ليتمكن المعلم من أن 
  .يكيف المنهج  التربوي و عناصره المختلفة طبقا لميول و قدرات و حاجات هذه الفئة 

ا األسلوب يسمح بإيجاد فرص إختيار مواد و يوجـد اختبار آخر و هو المواد  اإلختبارية  و هذ
    يناسبه من هذه المواد أو المقررات  و ما يتفق  أساسية معينة من عدة مواد حتى يختار التلميذ  ما

و ميوله و استعداداته  و قدراته المختلفة و هذا  ال يعني  إلغاء وجود مواد دراسية  إجبارية يدرسها 
  .جميع التالميذ

مادة دراسية معينة أو في مهارات خاصة ما  الضعاف فيالتالميذ  إن :الجيةالمجموعات الع
و بعض المدارس تقدم هذه المقررات إثناء العام الدراسي أو في العطلة  التعليم العالجيستفيدون من 
  2.فرديليس على أساس  مجموعات والصيفية في 

  :ألسس العقلية المعرفيةا:المطلب الرابع

ية أساسية فينمو الفرد فقد اعتبرت أحد أهداف التربية كما اعتبرت أساس هام تعتبر المعرفة عمل
إذ تتوقف طريقة التعليم و التعلم  و محتواهما إلى درجة ؛ من األسس التي يراعيها المنهاج التربوي

    كبيرة على ما يفهمه الفرد و من التمرينات التي تعنيها المعرفة إنها مجموعة المعاني و المعتقدات  
و األحكام و المفاهيم و التصورات الفكرية التي تتكون لدى  اإلنسان نتيجة لمحاوالته المتكررة لفهم 
الظواهر و األشياء المحيطة به  و تصنيفها إلى معرفة مباشرة  و معرفة غير مباشرة  و إلى  معرفة 

لموضوعية كما تنعكس ذاتية  و معرفة موضوعية و هي ميزات تتصف بها المعرفة سيما الذاتية و ا
على المنهج  و من واجب المنهج أن يهتم بذاتية اإلنسان العارف كما عليه أن يهتم  بموضوع المعرفة 

  .و مجاالتها

                                                           
 .173-168 ص ص ،سابق مرجع :مازن محمد حسام1
 .178 ص :نفسه المرجع2
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  :و تشتق المعرفة من مصادر عدة منها

الفرد أن يعرف العالم المحيط به من خالل حواسه فهي مرشدة نحو  الحواس باستطاعة -
 االهتمام بحواسمن واجب المنهج  أصلية ومعرفة  الحواس فهيتأتي بواسطة  الحقيقة و المعرفة التي

  .التالميذ 

و استخدامها نظرا لوجود عالقة طردية  بين استخدامها  وبين زيادة و سهولة الحصول على 
  .المعرفة بواسطتها

 معرفة ذاتية مباشرة فالحدس شكل من أشكال الحدس هيعن طريق  التي تتم ةالمعرف الحدس
الحدس كمصدر للمعرفة و من واجب المنهج تشجيع التعلم  إلىالتعلم الذاتي فعلى المربين أن ينظروا 

  .الذاتي

و يقصد به عملية التفكير التي يقوم بها اإلنسان و ترتبط عملية التفكير ارتباطا وثيقا  العقـل
 ية  و من واجب المنهج الحسي إذ عن طريق العقل تكون المفاهيم المجردة من إدراكات حس باإلدراك

  .و المعلم االهتمام بالتفكير العقلي للتالميذ و االهتمام بنوعية مدركاتهم الحسية عن طريق الفهم العقلي 

الدين و األخالق و هذه  كاللغة واألجداد من تراث ثقافي  اآلباء وما خلفه السلف من  التقاليد هي
  .س معا فالتقاليد هي مصدر معرفة السلوك و األخالقالمعرفة يتم استقبالها عن طريق العقل و الحوا

من  اإلنسان ويقصد به الخبرة الذاتية و العمل التي بواسطتها تتحقق المعرفة عند  لوجـودا
  .واجب المنهج أن يهتم بالخبرات الذاتية للتالميذ

م عن تفترض المعرفة عن طريق الوحي و اإللهام  وجود عالم الغيب و تت  اإللهامالوحـي و 
طريق و حي اهللا  سبحانه و تعالى إلى األشخاص المختارين وهم األنبياء  و الرسل  فاإللهام يعد هبة 
خاصة من اهللا ضمن أشياء من عبده و هذه المعرفة ال تستطيع أن تنميها في المنهاج و إنمـا تأخذها 

الميذ للعمل بالمعرفة يعد الت أنكما هي و نكتفي تفسيرها و بيان   مقاصدها  ضمن واجب المنهج 
  .الملهمة من عند اهللا و احترامها

  :المنهج  و خصائص المجال المعرفي

  :يمتاز كل حقل معرفي بالخصائص التالية

  الحقائق  النوعية  -

  و الرئيسية األفكار األساسية -

   المفاهيم -

  أو التراكيباألنساق الفكرية  -
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  :المنهج وحقول المعرفة تتمثل في

  :زية  العلوم الرم

  .اللغات  -

  .الرياضيات -

  .الفنون  التعبيرية   -

   :العلوم التذوقية  و تشمل

  .الموسيقــــى - 

  .التوضيحية الفنون -

  .ب  و الشعر داأل -

  هي تتعلق بالعلوم األخالقية التي تحدد معارف الناس و سلوكهم في الحياة :األخالقيةالعلوم 

  :العلوم التجريبية  و تشمل 

  .وم الفيزيائيةالعل  -

  .العلوم الكيميائية  -

  .العلوم اإلنسانية  -

   :تشملالعلوم الجامعة و 

    .الدين -

  .الفلسفـة -

   .التاريخ -

   و هذه العلوم تعتمد في طرائقها على العلوم األخرى  و من واجب المنهج أن يشمل هذه العلوم 
  1.رفة التي تقدم للتالميـذو يحقق الترابط فيما بينهما على نحو يؤدي إلى وحـدة المع
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  :إستراتيجيات إصالح المناهج و أسس تطويرها :المبحث الرابع

  :تطوير المنهج :األولالمطلب 

شهدت السنوات األخيرة اهتماما خاصا بالتطوير على ضوء الربط بين  حاجات التنمية 
هندسة المنهاج  يتم فيها  االقتصادية و االجتماعية و بين محتوى  المناهج فالتطوير عملية من عمليات

تدعيم  جواب القوة و معالجة نقاط  الضعف  و في كل عنصر من عناصر المنهاج تصحيحا  و تقويما 
وتنفيذا من و في كل عامل من العوامل المؤثرة فيه و المتصلة به  و في كل أساس من أسسه و في 

  1.ضوء معايير محددة و طبقا  لمراحل معينة 

   وير المنهج طبقا لمفهوم المنهج ذاته فإن كان المنهج  من النوع التقليدي  و يختلف مفهوم تط
و الذي يقصد به مجموع المواد الدراسية التي يقررها الكبار عن الصغار يهدف إلى اجتياز امتحان 
 نهاية العام فإن تطوير المنهج في هذه الحالة يقصد به تعديل المقررات الدراسية بكل األساليب و بشتى

الطرق و إذ كان المنهج من النوع الحديث والذي يقصد به سلسلة األنشطة و الخبرات التربوية التي 
تقدمها المدرسة لتالميذها  داخلها و خارجها و تحت إشرافها  بهدف تحقيق نمو  المتعلم  نموا شامال  

كل أبعادها  و هو ال و متكامال  و مستمرا فإن مفهوم  تطوير المنهج ينصب على الحياة المدرسية  ب
  .2يتعداها  وإنمايرتكز عن الحقائق و المعلومات في حد ذاتها 

     المبادئ العلمية من  إلى مجموعةتستند  العملية التيو يعرف تطوير المنهج كذلك بأنه تلك 
  .محددة لتحقيق أهدافتسمح بتوجيه المنهج بعناصره المختلفة  اإلنسانية التي الفنية و و

  :التربوي خطوات تطوير المنهاج :لثانيالمطلب ا

مراحل  يمكن تمييزها بسهولة عن بعضها البعض و هي   6تتم عملية تطوير لمنهاج  و فقا لـ 
  كالتالي

  األهداف تحديد) 01

االتجاهات  المجتمع و القيم فيو لكنها تتأثر بنظم  تعمل في فراغإن البرامج التربوية ال 
  الوزارة كذلك  التربية ومديريات  مدارس و التربوية منوير نظام اإلدارة و يتأثر تط.بالمجتمعالمحيطة 

العامة للمنهاج و النمط اإلداري للمدرسة قبل  مثل األهدافقضايا  قرارات بشأنلذا ينبغي اتخاذ 
ليس على فريق  سياسية عليا وبعض البلدان النامية تؤخذ هذه القرارات من جهات  التطوير فيعملية 

  .منهاجتطوير ال
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     لذا فمعظم مراكز تطوير المنهاج  ال تجـري عمليات تقوم على األهداف  العامة للمنهاج  
و لكن حتى في مثل هذا الوضع هناك حاجة  لعملية التقويم  و إن مهمة خبير التقويم  أن يلفت 

ارات مبنية أصحاب القرار إلى ضرورة إجراء تقويم لكثير من الجوانب االجتماعية و أن تكون القر
  .على  نتائج الدراسات أالجتماعية

  :التخطيـــط)02

بعد إقرار األهداف التربوية العامة يطلب من فريق التطوير  ترجمتها إلى مواد تعليمية و أنشطة 
منهاجية محددة  و في هذه المرحلة يتم تحديد األهداف الخاصة للمواد  الدراسية  و المحتوى  المعرفي 

و فيها أيضا تنتج مخطوطات .  ريس و الوسائل التعليمية  و تقنيات التعليم المناسبةلها  و طرف التد
للمواد التعليمية  التي ستدرس في الصفوف الدراسية، وإن دور التقويم  في هذه المرحلة متعدد  
           الجوانب  فينبغي فحص مستوى الدقة  العلمية للمواد التعليمية  و مدى  مراعاتها لألحداث 

  في المادة الدراسية المعينة  و يجب فحص مـدى  مالئمتها لمستوى  الطلبة   و  التطورات العلمية
و خصائص  المعلمين اللذين سينفذون المنهاج على حد سواء و كذلك يتوجب إجراء دراسات الكلفة في 

  .1هذه المرحلة 

على بعض األفراد للحصول  المواد التعليمية المنتجةو في هذه المرحلة يمكن تجريب بعض 
  .المجربة المادة التعليميةعلى تغذية راجعة لتعديل 

  : التطبيق المحدود و المراجعة) 03

في السابق في السابق كانت عملية  تقويم المناهج تتم وفقا لمبدأ  الحظ  فإن كان صاحب القرار 
ر غير ذلك  كان اهللا في حصينا حكيمـا  كان ذلك من حسن حظ الجيل  من الطلبة  و إن كان األم

عون الطلبة على ما يالقونه  أما اآلن هناك  تحرك نحو إجراء تقويم ميداني للمنهاج و الكتب  
المدرسية  و اشتراط تطبيق تطويرات المنهج  على صفوف  تجريبية  دون تعميمها  حيث يتم في هذه 

   قف تعليمية صفية للعملية التعليمية المرحلة  تطبيق محدود للمواد التعليمية  و تجرى مشاهدات لموا
و تفحص أعمال الطلبة و أداءهم التحصيلي في الوقت نفسه  و تحول المخطوطات إلى خبراء التحكيم 
   .و تجرى إخراج نسخة  معدلة في ضوء  المالحظات المجتمعة من الخبراء و من المشاهدات الميدانية

  :التطبيق الميدانـي) 04

عينة  المنهاج عنتطبيق  المترتبة علىلية إعداد المناهج و استخالص النتائج بعد االنتهاء من عم
  السؤال الذي يطرح في هذه المرحلة هو  الميداني وصفوف المدارس تأتي مرحلة التطبيق  تجريبية من

 ؟ هل يناسب المنهاج  طلبة المدن  واألرياف بدرجة متساوية

  ؟ ورات تدريبية خاصة بالمنهاج تدريس المنهاجهل يستطيعون المعلمون اللذين لم يخضعوا لد
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 30في الشعبة الواحدة أكثر من  عدد الطلبةهل يمكن استخدام المنهاج في المدارس التي يتجاوز فيها 
طالبا  هذا بينما من ناحية  الخصائص فإن المواد  التعليمية المستخدمة في مرحلة التطبيق المحدودة قد 

أوقد تكون في طور اإلعداد  و يكون فريق التطوير على اتصال مباشر تكون ناقصة  أي غير كاملة 
مع  المعلمين و الطلبة  بينما في مرحلة التطبيق الميداني فإن المادة التعليمية  تكون قـد أنتجت بشكلها 
المعدل  و يطبق البرنامج فيها  متكامال في ظروف تشبه الظروف العادية التي سيطلق فيها المنهاج إما 

ن حيث تصميم التقويم  فإن مرحلة التطبيق المحدود تتميز باستخدام  عينة صغيرة غير ممثلة قد م
شعب صفية  ويستخدم فيها أدوات قياس  كثيرة مثل نماذج المشاهدة نماذج المقابالت )  8.  4( تكون

  والحوار المباشر و أراء الخبراء 

         ر عينة عشوائية ممثلة للنظام التعليمي أما في مرحلة التطبيق الميداني الموسع فإنه سيختا
األمر أن تتوافر الشروط العلمية  العينة ويستدعيمع عـدد كبير من أفراد  أدوات قليلةو تستخدم 

  .التجريبية في هذه الدراسة

  :مرحلة التنفيذ 05

عدة  األمرفي هذه المرحلة يتم تطبيق المنهاج في جميع مدارس النظام التعليمي  و يستدعي هذا 
  :أمور منها

يجب أن  المنهاج المطور وتغييرات جوهرية في برامج تدريس المعلمين لتتواكب مع  ـ إجراء
األنماط  الصفية ووطرق التدريس و اإلدارة  التعليمي للبرنامجإلى المحتوى  التغييرات باإلضافةتطال 

  .أساليب التدريس الحديثة التعليمية و

  .تأييدهم للمنهاج دعمهم وتربويين و الحصول على ـ حشد طاقات المشرفين ال

ـ إحداث تغييرات جذرية في نظام االمتحانات لتواكب مع أهداف المنهاج المطور و إذ  لم 
  .تحدث مثل هذه التغييرات  فإنه من الصحي أن  يغير المعلمون أهدافهم التعليمية و أساليبهم التدريسية

  :النوعيــة  ضبط 06

يتالشى الحماس لتطبيق المنهاج و يتسرب الترهل الفني و اإلداري في النظام مع مرور الزمن 
إلى المنهاج و لكي تضمن استمرارية التطبيق  الجيد للمنهاج ال بد من إجالء ضبط النوعية من خالل  

مر بناء نظام للمتابعة و المثابرة عليه  و ينبغي أن يساعد نظام  ضبط النوعية  بالمدارس المتميزة لتست
في تمييزها و تنظم عالقات بينها و بين المدارس التي فشلت في تطبيق  المنهاج لمساعدتها على 
تجاوز العقبات  التي تواجهها  و يجب أن يكشف  نظام  ضبط  النوعية  األجزاء التي تحتاج  إلى 

يث المنهاج  تعديل أو استبدال في البرنامج  التعليمي  وهكذا يسهم  نظام  ضبط  النوعية  في تحد
  1.واستمراره 
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  :أبعاد  تربوية  يستوجب أخذها بعين االعتبار عند عملية تطوير المناهج

  :ـ عندما تريد تطوير المناهج التربوية  علينا أألخذ بعين االعتبار

  توازن المنهج التربوي)  01

 ع  و أهدافه ، المجتم احتياجات تعتبر عملية توازن المنهاج عملية بالغة األهمية و هي من بين
    األفراد و أهدافهم وبين األبعاد النفسية و الفلسفية  بين المجاالت أإلدراكية و العاطفية  احتياجاتو 

و النفسية و بين الثقافة الوطنية و القيم الشاملة و بين مختلف االختصاصات الدراسية  و أنماط محتوى 
و التوازن يعني ياكل النظامية و غير النظامية، المنهج الموزعة على المستويات الدراسية وبين اله

     نظر كمية  أيضا المحتوى المعين و نظم التعليم  ضمن برنامج شامل  للمنهج المدرسي  من جهة
  .و نوعية  لمختلف أنواع و أهداف التدريس

  :مالئمة المنهج التربوي) 02

  ع و تطور العلوم و التكنولوجيايمكن قياس مالئمة المحتوى بدرجة تكيفه لقيم و أهداف المجتم
و الثقافة من جانب ، و مـدى تلبية االحتياجات  واهتمامات التالميذ المعنيين  و قدراتهم  الذهنية من 

جانب آخر  و يمكن تقييم مالئمة  المحتوى  إمـا من جهة نظر تربوية  أو على ضوء تطور العلوم  
  .و التكنولوجيا وتطور الثقافة و عالم العمل 

  :ترابـط المنهج ) 03

يعني ترابط المنهج هو العالقة المتينة بين  أفكار متوافقة فيما بينها و من ثم يعني االرتباط 
بين ( أو ) بين مواد الصف الواحد( غياب التضارب سواء كان ارتباط  خطي عرضي أم خطي طولي

وعية الفلسفة  التي تتصدر عليه أي هذا  و يعتمد ترابط المعنويات  على ن) ارتباط الصفوف فيما بينهم 
  1.لينبع منها المنهاج التربوي لذلك ينبغي صياغة هذه الفلسفة بوضوح

   :أساليب تطوير المنهاج التربوي: المطلب الثالث

  إن التطور يأخـذ أساليب عدة منها

      و يعد هذا النوع من أبسط أنواع  التطوير   :التطوير بالحذف واإلضافة  واالستبدال  01
  :و يأخذ أشكاال عديدة من أبرزها

  .ـ التطوير بحذف كامل للمادة أو لجـزأ  من أجزاءها

  .ـ  التطوير بإضافة مادة كاملة أو أجزاء من المادة 
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  .ـ  التطوير باستبدال مادة بمادة أخرى أو استبدال جزء من مادة بجزء آخر من مادة أخـرى

  اجالتطوير بأخذ تصميمات حديثة للمنه)  02

و أهدافها لكي  يتم التمكن من إلغاء تصميم  المناهج التعليميو هذا يستوجب دراسات على أسس 
  .معين أو إتباع تصميم آخر 

  :تعديل السلم التعليمي)03

  فق فلسفة معينة الدراسة وو هذا يعني تعديل السلم التعليمي الذي يتعلق بسنوات 

عن دراسة موضوعات دراسية منفصلة و األخـذ ـ تطوير نظام الدراسة و يعني هذا االبتعاد 
  .بمبدأ التكامل  و الترابط بين مجاالت المعرفة المختلفة 

  ـ تطوير عمليات التعليم و من ذلك

األنظمة و االمتحانات و إدخال بعض التجديدات على النظام التعليمي كأساليب  ـ تطوير
  نظام اليوم الدراسي الكامل ين والمتعلمبطاقات  بالهوايات والتطوير و منها االهتمام 

و يتم  أألخذ باستراتيجيات  وطرائق ‘ ـ تطوير استراتيجيات  التدريس و طرائقه و أساليبـه 
التــــدريس كجزء  ال يتجزأ  من تطوير المنهاج  ومنها طرائق تفريق التعليم  و حل المشكالت  

  و التعليم  بالمشاركة  و التعليم عن بعـد

نشطة التعليمية  المناسبة  لخصائص المتعلمين  وطبيعة  المحتوى  والتقييم  ـ  تطوير األ
واعتبارها  جزء ال يتجزأ من المادة التعليمية  وتطوير مرافق  تعليمية  تساعد على ممارسة مهارات 

  1 .و مفاهيم المنهاج  و تطبيقها في مواقف متنوعة لتصبح  تعليمية

  :التي مست المنهاج التربوي الجزائري اإلصالحاتبعض : المطلب  الرابع 

إعادة هيكلة هرم األهداف التربوية عرفنـا أن األهداف التعليمية مرتبطة  أساسا بتوجهات )  01
المجتمع و طبيعة المناهج المسطرة  وعليه فإن المقارنة بالكفاءات تقتضي إعادة صياغة هرم األهداف 

لية ال ينبغي أن يكتسبه التلميذ  بغية التوصل إلى التعليمية فهي تبنـى أساسا على شكل صيغ  عم
  2.كفاءات قابلة للتوظيف  و المالحظة  و القياس 

شاملة لجميع جوانب الخبرة و جميع جوانب شخصية  التربوية لتكونبحيث يتم تحديث األهداف 
 مهنية،ت كفاءا أهداف وإلى  هذه المجاالتحسب  االجتماعية فصنفتالمتعلم و المجاالت المهنية و 
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وفقا لهذه  التربوية للمناهج الجديدةعليه تم تدوين أهم األهداف  كفاءات اجتماعية و شخصية وكفاءات 
  التوجهات

   .ـ التأكيد على التوجهات الوطنية للنظام التربوي

  .ـ  تحسين مردودية النظام التربوي و ذلك بمعالجة االختالالت التي تهدد مهامه

         ختلفة على الصعيد الوطني و الدولي االقتصادية و االجتماعية ـ التكفل بالتحوالت الم
  .و السياسية 

  .ـ  مواكبة الحركة الواسعة  لتنمية المعرفة و التكنولوجيات الجديدة

البعد الوطني  و فيه   ،ـ  ترجمة هذه األسس  المرجعية إلى أهداف تربوية بأبعادها الثالثة 
  .يغية  و البعد الديمقراطي   و البعد العالمي العصريالعروبة و اإلسالم و األماز

  :استعمال الترميز الدولي والمصطلحات العلمية بلغة مزدوجة)  02

         مزدوجة قررت المناهج الجديدة إدراج التدريس للترميز الدولي و المصطلح العلمي بلغة 
        العلميةبرامج المواد  الدولي في يترجم هذا اإلجراء العلمي بفضل االستعمال المنهجي للترميز و
  .التالي المستويات الدراسية بالشكلتم تطبيق هذا المسعى لتكييفه مع كل  الجديدة والكتب المدرسية  و

  :في المرحلة االبتدائية 

يتم تدريب التلميذ على كتابة و قراءة العمليات الرياضية من اليسار إلى اليمين   واستخدام  
مقياس الكميات  المعروفة  و المألوفة بالحروف  الالتينية    و إغريقية في الوصف رموز وحدات 

الهندسي و إلحاق كتب التربية العلمية  بمسرد للمصطلحات المستخدمة  في كل الدروس  و الوحدات 
  1.التعليمية  بلغة مزدوجة  عربية  و فرنسية 

اليسار إلى اليمين واستخدام  الرياضية من العملياتتتواصل كتابة و قراءة   :المتوسطفي مرحلة 
كتابتها  بلغة أجنبية والعلمي  استعمال المصطلحكذا  عالمية و الجبرية والهندسية برموزالرموز 
   .في تدريس المادة القديمة المألوفةبالرموز  الدولية مرفقةبالرموز 

  :في مرحلة الثانوية

اليمين من اليسار إلى  الرياضيات والفيزياءبة كتا قراءة وعلى  المتعلم تدربيفترض أن يكون  
المصطلحات العلمية باللغة األجنبية ألنه أكتسب  قراءة واستيعابيفترض أيضا أن يكون قادرا على  و

  .بهرصيدا علميا ال بأس 

                                                           
 . الوطنية التربية وزارة881  الدولي الترميز باستعمال المتعلق 1
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لقد تم إدخال هذه اإلجراءات  في المناهج الجزائرية بناءا على طلب ملح من  الشركاء 
مة التربوية  باعتبار مساوئ تعريب العلوم حيث بقيت جل التخصصات العلمية  االجتماعيين  للمنظو

  .على مستوى الجامعة تلقن بلغة أجنبية  ضف إلى ذلك صعوبة  مزاولة الدراسة في الخارج 

عليه يهدف هذا  أجنبية و علمية بلغاتطلبها لكفاءات  الجزائرية ودون أن ننسى انفتاح السوق 
  .التاليةات اإلجراء تحقيق الغاي

  .ـ  تمكين التالميذ  من متابعة دراستهم العليا  بلغة أخرى غير العربية  بدون صعوبات

  .اللغة أجنبية المعلومات العلمية والتكنولوجية باللغة العربية و تسهيل امتالكـ 

 ـ  تمكين المتعلمين من استعمال  الوثائق العلمية و التقنية في كل مراحل التعليم  و ذلك في
  .إطار تسهيل  التكوين الذاتي  للتلميذ 

 ـ تعزيز تساوي الفرص لخارجي المنظومة التربوية  لمواصلة مسار التعليم  إما في الجامعة 
  .أو في  الحياة المهنية 

ـ  الحد من الصعوبات التي يعانيها المتعلمون إثر انتقالهم بين األطوار الدراسية  خاصة من 
  1.عليم العاليالتعليم الثانوي إلى الت

  :ترقية المواد الدراسية المساهمة في بناء الشخصية) 03

التربية اإلسالمية ، التاريخ ، التربية المدنية كلها  ،تعتبر كل من اللغة العربية و اللغة األمازيغية
مواد تسهم في بناء الشخصية الفردية للجزائري  لما لها من مقومات ثقافية  تطبع التالميذ و تشبعهم 

  .بالروح الوطنية  و القومية العربية  

  اللغة العربيةـ 

تتجلى أهمية اللغة العربية  باعتبارها أحد األسس  التي تبنى عليها الشخصية الوطنية  و أحد 
مكونات الهوية الفردية و االجتماعية  و لكونها اللغة الوطنية الرسمية فإنها حتما لغة تعليم كل المواد 

ع المستويات  سواء في المدارس العمومية أو  في المدارس الخاصة  و بهذه الدراسية  و في جمي
الصفة  فإن اللغة العربية  تحضي بمكانة  مميزة  و عناية مستمرة  و تجلب هذه المكانة من خالل عدة 

  :تدابير هي 

   .ـ إعداد برامج  وكتب  مدرسية  جديدة لكل سنوات الدراسة

الخدمة  سنوات لفائدة تكوين المعلمين إثناءعدة  اسع يستغرقتنفيذ برنامج وـ االنطالق في 
  .المهني تأهيله األكاديمي وتدعيم  المتوسط و التعليم االبتدائي ومرحلتي  مستواهم فيتحسين  بغرض

                                                           
 .59 ص ،سابق مرجع :بوزيد بن بكر وأب 1
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  ـ مضاعفة  عدد الندوات  والعمليات التدريبية  في المواضيع المتعلقة  بتعليمية  المواد

وسير  هيئة  التفتيش  العام  بغرض إعطاء  دفع نوعي لعمليات    ـ إدخال تحسينات على تنظيم
   .اإلشراف  و التنسيق  والمتابعة  والمراقبة  والتقويم

  .5إلى  4 التعليم المتوسط من امتحان شهادة للغة العربية فيـ رفع معامل ا 

  1.دحجم ساعي بين كل المواأكبر  اللغة العربية وهوـ زيادة الحجم الساعي لتدريس 

  :التربية اإلسالمية

/ 2000لقد شرع في إدخال تعديالت على تدريس التربية اإلسالمية  منذ بداية العام الدراسي
غاية   إلىو ذلك بمراجعة البرامج  و الكتب المدرسية  الخاصة بها  من السنة األولى ابتدائي  2001

لقيم اإلنسانية  و التي يدعوا  إليها السنة التاسعة  أساسي  و ذلك بهدف ترسيخ المبادئ  المطابقة ل
اإلسالم كالتسامح  و الكرم و األخوة   و اإليثار و التضامن  و السلم  بدل الجهاد  و الفتوحات 

  .اإلسالمية 

مع التركيز على تعريف التالميذ بالشعائر الدينية  و خصص  لمادة التربية اإلسالمية  حجما 
السنة الخامسة  مع تحديد ساعة   إلىمن السنة األولى ابتدائي ساعيا مدته ساعة  و نصف  أسبوعيا  

واحدة أسبوعيا في المتوسط  كما يالحظ  إدراج مادة الشريعة اإلسالمية  في برامج التعليم الثانوي  
  .العام و التقني  و إدراجها  في  امتحان شهادة البكالوريا  لجميع  التخصصات 

  :ألمازيغية االلغة 

ج  اللغة  األمازيغية  ضمن برامج  المنظومة  التربوية  منذ العام الدراسي شرع  في إدرا
باعتبارها  آنذاك  مادة  اختيارية  في السنة  التاسعة  أساسي  والسنة  الثالثة  ثانوي    1995/1996

غية  والية  في إطار ترقية اللغة  األمازي 16تلميذ  موزعين على   37700حيث أستفاد من هذا التعليم  
و أصدرت  و زارة التربية  الوطنية  تعليمات  تتعلق  باتخاذ  جميع اإلجراءات  التنظيمية  وتوفير 

-  2008الموارد  المادية والبشرية  والوسائل  البيداغوجية  الضرورية  وبحلول السنة الدراسية 
 64متوسطة و  282مدرسة و  768أصبع  عدد المدارس االبتدائية  التي تدرس األمازيغية  2009

  2. تلميذ  166406مؤسسة تعليمية ما مقداره  1114ثانوية أي ما مجموعه 

   :التاريخ 

مادة التاريخ كانت دوما مادة مهمة في البرامج التعليمية للمنظومة التربوية ، فإن تدعيم  أنبما 
المسار تدريسها ضمن اإلصالحات الجديدة يتجلى على مستوى مضامين البرامج و توزيعها عبر 

  الدراسي ، و كذا على مستوى الكتب المدرسية و غيرها من السندات التعليمية و بطرائق بيداغوجية 
                                                           

 . تعليمية برامج إقرار المتضمن 06/06/2006 في المؤرخ 24 رقم القرار :الوطنية التربية وزارة1
 dz www.education . الموقع على إحصائية معطيات الوطنية التربية وزارة2
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و الحجم الساعي المخصص لها ، و الذي تضاعف منذ الشروع في تطبيق اإلصالحات و حتى سنة 
ساعة  28ن ساعة بعد أن كا 60حيث يقدر الحجم الساعي السنوي في المرحلة االبتدائية بــ  2009

 24ساعة أما في التعليم الثانوي فقد أضيفت  120ساعة إلى  98و في المرحلة المتوسطة انتقل من 
ساعة لبقية  14ساعة لشعبة التسيير و االقتصاد و  22ساعة إلى الحجم المخصص للشعب األدبية و 

تاريخ معرفيا و منهجيا الشعب العلمية و التكنولوجية و فيما يخص التعديالت التي أدخلت على مادة ال
  : فيما يلي 

يتم التعرف على التعرف على تاريخ العالم وفق ما تقدمه البرامج الدراسية من معلومات  -
منظمة في شكل عالقات تضع الجزائر في مركزها ، ثم تتسع تلك العالقات تدريجيا لتشمل فضاءات 

 .مكانية و زمنية أبعد فأبعد

  .5عوض السنة  3اريخ بسنتين أي في السنة تقديم مواد تدريس مادة الت -
معالجة  المواضيع  التاريخية  وفق مقاربتين هما  المقاربة  المبنية  على الترتيب  الزمني   -

لألحداث  وهي التي  تتيح  للتالميذ  إمكانية  تتبع  األحداث  السياسية  المتعاقبة  واستيعاب  
بين الفترات التاريخية  وميلها ، و اإلشكاليات  التي التاريخية  مع التمييز   الصيرورةمفهوم 

  يطرحها  تحليل العلل  والنتائج ، وتحديد العالقات  الموجودة  أو الممكنة  بين  تلك أإلشكاليات  

  : التربية  المدنية   

تندرج  مادة  التربية  المدنية  ضمن المحور المكون  لمقومات  الشخصية  والهوية الوطنية   
شخصية  المتعلم  في بوثيقة  القيم  الثقافية  والحضارية  للمجتمع  الجزائري ، وتلعب دورا  وصهر

هاما  في إعداده  للحياة  المدنية  المبنية  على المواطنة الصالحة و تحمل المسؤولية  و ممارسة 
السلوكيات  الحقوق و الواجبات الديمقراطية و ربطه بالحياة االجتماعية من خالل جملة المعارف و

  .المدنية  التي  تتضمنها  المناهج 

أدرجت مادة التربية  المدنية  ضمن  المناهج  التعليمية  تحضيرا لإلصالحات  التربوية ابتداء 
مجاالت مفاهيمية  5يتضمن برنامج هذه المادة  في هذه المادة   1998/1999من العام الدراسي   

           في المدرسة، الديمقراطية، القيم االجتماعية و البيئية الوسط االجتماعي الحياة الجماعية : هي
كفاءات مرحلية ، ثم تندرج المواضيع في التدرج خالل المرحلة  5و المحافظة عليها بما يستلزم تحقيق 

المتوسطة و الثانوية  لتشمل مواضيع النظام االقتصادي في الجزائر  و عالقات الجزائر بغيرها من 
تحقيق طابع  إلىمنظمات و الهيئات ، و أهم قضايا العالم المعاصر  و تهدف المواضيع الدول و ال

التقدم  في شخصية المتعلم لتؤهله ليكون مواطنا  يتميز بالخصائص اإلنسانية  و التي تمكنه من التكيف 
  .في كل أنحاء العالم 

   :المواد العلمية و التقنية  

العلمية و إدراجها في جميع مستويات التعليم  ابتداء من  إن أهمية العمل على تطوير التربية 
السنة األولى ابتدائي نجـد ما يبررها في ظل توجهات المنظومة التربوية الجديدة لمواكبة التطورات 
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التي تشهدها الساحة العالمية  في المجال العلمي و التكنولوجي  و إدماج المستجدات الحاصلة في 
كما .  ا ما يرفع رهانا  ينبغي الوعي بتزويد المتعلمين بثقافة علمية  قاعدية المجال البيداغوجي وهذ

       و تحتوي المناهج العلمية  .  تساهم بشكل فعال مع المواد التعليمية  األخرى  في تنمية الوعي 
اد  و التكنولوجية  من حيث المضمون على  أبعاد تعليمية قائمة على  الفصل المبكر بين مختلف المو

العلمية تتمثل هذه األبعاد في البعد الفيزيائي   و الكيميائي و البيولوجيا و التكنولوجيا، البعد المعلوماتي  
  1.تنفصل هذه المواد ابتداء من  مرحلة التعليم المتوسط 

من إجمالي الحجم الساعي  لألسبوع في المرحلة    %30/40و تمثل الرياضيات ما نسبته  
  .في مرحلة المتوسط   %35االبتدائية و 

و التكنولوجي في المناهج  الجديدة هو إدراج مادة  و من أهم مظاهر مسايرة التطور العلمي
اإلعالم أآللي  ابتداء من مرحلة المتوسط حتى يتمكن المتعلم من إتقان المهارات و الحقائق العلمية  

  .ه واستخدام  الكمبيوتر في المجال البيداغوجي داخل الصف و خارج

شهدت اللغات األجنبية  انتشارا غير مسبوق في تاريخ العالم   :األجنبيةاللغات  تدرسيترقية  ـ 
و سببها في ذلك تزايد حجم التبادالت الدولية  و التطور السريع للمعارف العلمية و التكنولوجية و تكتل 

  .جغرافية أمام المعرفة و العلمالدول ضمن  تجمعات  وما  تؤثر العولمة  مما أدى إلى إلغاء الحدود  ال

لدراسة  ترقية   2001أفريل  30و في سياق تعلم اللغة  األجنبية أ نعقد مجلس  الوزراء في 
  :اللغات األجنبية  وأقر ما يلي

عوض السنة  التعليم االبتدائي السنة الثانية من الفرنسية كلغة أجنبية أولى بدءا منإدخال اللغة  -
  .الرابعة سابقا

خال اللغة  االنجليزية  كلغة  أجنبية  ثانية  بدءا من السنة  األولى  من التعليم  المتوسط  إد -
  .عوض السنة الثامنة  أساسي  سابقا 

فتح  شعبة  اللغات  أألجنبية  في إطار إعادة هيكلة  التعليم  الثانوي  وهي تهدف إلى تعزيز   -
ين شرعـا في دراستهما قبل انتقاله  إلى  مستوى التعليم  مستوى التلميذ  في  اللغتين  األجنبيتين  اللت

  .الثانوي  مما يتيح له إمكانية  تعلم  لغة  ثالثة 

تعزيز التربية  البيئية  منذ   إلىإدراج البعد أألساسي  للتربية  البيئية  سعت منظمة  اليونيسكو  -
كفاءات  العلمية  الضرورية  للمساهمة  معتبرة إياها  تتيح  اكتساب  المعارف  والقيم  و ال 1977سنة 

بصفة مسؤولة  و فعالة  في حل  المشاكل  البيئية  و ترقية نوعية المحيط، و يندرج إدخال التربية 
بين وزارة التربية   2003أفريل  02البيئية  في المسار الدراسي في إطار مذكرة االتفاق  الموقعة في 

البيئة  بهدف  تزويد التالميذ بثقافة  بيئية  واكتسابهم  الكفاءات الوطنية  ووزارة تهيئة  اإلقليم  و 

                                                           
 تدريس بإدراج والمتعلق 13/06/2006 في المؤرخ 06/ ع.  ا/  ت. و/  184 رقم رالمنشو.  الوطنية التربية وزارة1

  .المتوسط التعليم مرحلة في المعلوماتية
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وفي هذا اإلطار تم إ نشاء  . و ذلك  طيلة  المسار الدراسي . الضرورية  للحفاظ على سالمة  المحيط 
كنموذج سميت هذه   2002/2003مدرسة  خالل السنة  الدراسية   135نوادي  داخل  المدارس 

  .خضر ينشط  في إطاره التالميذ  لصالح  بيئة  سليمةالنوادي بالنادي األ

بدأ  التعميم  التدريجي  للتربية  البيئية  ضمن   2008و  2006و في  الفترة  الممتدة  بين 
طبقا  للقرار الوزاري المشترك  بين    2005/2006المناهج الدراسية  مع  انطالق الموسم  الدراسي 

  1. 2005ماي 17ة البيئة  وتهيئة  اإلقليم   بتاريخ وزيري التربية  الوطنية  ووزار

تعزيز  التربية على المواطنة تعتبر هذه النقطة من االنشغاالت الكبرى للمنظومات التربوية 
العالمية  و ذلك إن مبادئ  الديمقراطية  و المواطنة وحقوق اإلنسان  و الحريات الفردية و العامة، هي 

لشعوب و األجناس التي يفرضها النظام العالمي الجديد،  و تهدف التربية المفاهيم المشتركة بين كل ا
  :تحقيق األهداف التالية إلىعلى المواطنة 

  .ـ  تنمية وعي التلميذ بما له من حقوق و ما عليه من واجبات

  .ـ تدريبه على احترام  القانون  وإلزامه  بقواعد الحياة  االجتماعية

  .الوطن  ورموزه إلى ـ تنمية  الشعور باالنتماء 

  .ـ  تسليط  الضوء على مزايا  التضامن  والتسامح  والتعايش  مع  الغير

  .ـ تقدير قيمة الخدمات التي تؤديها المؤسسات  والمحافظة عليها 
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  :الفصل خالصــة

تعليمية مخططة وموجهة عبارة عن خبرات  التربوي هوالمنهاج  الفصل أنعرفنا من خالل هذا 
و لما كانت  األهداف ا لتربوية  في المنهاج   .مسبقا أهداف مدرجة المدرسة تسعى لبلوغ من

التربـوي  الجزائري  هي المحافظة  على القومية  الوطنية  و للتفتح على العالم  الخارجي أستوجب  
عددت الطرائق  القيام  بإصالحات  منهاجية  شملت المنظومة التربوية  في جميع  المناهج  التعليمية  فت

وإتباع  بيداغوجيا  جديدة  فتغيرت  سمة  المنهاج  التعليمي في الجزائر  و هذا كله  من  بوادر 
إصالحية  فيا ترى  ما هي الدوافع  الخلفية المسببة  لهذا إصالح  وهل  يا ترى  للعولمة  يد تأثيرية  

لتساؤالت  سنحاول  اإلجابة عنها من على إصالح  منهاج  التربية  والتعليم  في الجزائر كل هذه ا
خالل الدراسة  التحليلية  على منهاج التربية  المدنية  للتعليم  المتوسط  في الجزائر و ذلك في الفصل  

  .الخامس 
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  :الخامس الفصل

  التحليلية الدراسة

  

 .المتوسط التعليم لمرحلة المدنية التربية منهاج وصف -1

 .هجيةالمن اإلجراءات -2

 .النتائج وتفسير تحليل -3

 .علها المحصل النتائج ضوء في اقتراحات -4

 .خالصة -5

 .خاتمة -6
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  :تمهيد

والمنظومة التربوية والمنهاج التربوي في الجزائر، سوف نقوم في  العولمةبعد أن قمنا بمعرفة 

نة الدراسة، ومن هذا الفصل بعرض وصفي لمنهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط لكونه عي

المنهاج ، وذلك من خالل الدعوة للثقافة االستهالكية  إصالحخالله سنسعى لمعرفة أثر العولمة على 

  .لعمل الهيئات والمنظمات الدولية واإلشهارونشر قيم الحضارة الغربية 
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  :المتوسط التعليم لمرحلة  المدنية للتربية المدرسي الكتاب وصف -1

 متوسط الرابعةمتوسط الثالثةمتوسط الثانيةمتوسط األولى السنة

 المدنية التربية في الجديدالوئام سلسلةالمدنية التربية العنوان

 صغيرمتوسط الحجم

 07 06 04 03 الدورات عدد

 24 18 18 17 الدروس عدد

 190 171 109 125الصفحات عدد

 الملونة األوراق استخدام الكتاب إخراج

  . المتوسط التعليم لمرحلة المدنية للتربية المدرسي الكتاب وصفيمثل : )5( رقم دولج

  : المدنية التربية منهاج -

  :لمادة التربية المدنية المتوسط للتعليم األسبوعية المواقيت شبكة ):6( رقم جدول

  المستوى      

 المادة

 األولى السنة
 متوسط

 الثانية السنة
 متوسط

 الثالثة السنة
 سطمتو

 الرابعة السنة
 متوسط

 سـا1 سـا1 سـا 1 سـا1 

  .4ص ،2013 ،ةمتوسط الثانية السنة مناهج الوطنية، التربية وزارة
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 مرحلة في المدنية التربية لمنهاج الدروس محتوى: المفاهيمية المصفوفة يمثل ):7( رقم جدول

  :المتوسط التعليم

  الطور       

  

 المستوى

 الثالث الطور الثاني الطور األول الطور

 متوسط األولى السنة
  متوسط الثانية السنة

 متوسط ثالثة والسنة
متوسط الرابعة السنة

 المواضيع
 المقدمة

  الشخصية الهوية

 التراث، ، الجنسية المواطنة،
 الرعاية الحضاري، االنتماء
 ، البدنية السالمة ، الصحية

 الحملة ، االنتخابات
 تنفيذية،ال الهيئة ، االنتخابية
 ، القضاء أعوان اللجان،
 العادات ، العمومية الخدمة
 ، األمية التضامن، والتقاليد،

 التطهير التلوث،

 العادات والمجتمع، األسرة
 التضامن والتقاليد،
 ورموز الهوية، والتعاون،
 االنتخابات السيادة،
 التقسيم الشعبية، والمجالس
 والعمل العلم اإلداري،
 اراالزده في ودورهما

 الفردية الحريات
 الفكر والجماعية،

 المؤسسات النقدي،
 قضايا الدولية،
 مبادئ اإلنسانية،
 .العدالة

  .56ص ،2013 متوسطة، الثانية السنة مناهج الوطنية، التربية وزارة

  :متوسط أولى السنة في المدنية التربية مادة أهداف

 عليها يقوم التي والقيم المبادئ أساس على وممارستها اإلنسان حقوق على التعرف -
 .الديمقراطي النظام ظل في المجتمع

 .وقوانينها الدولة مؤسسات معرفة -

 .الوطن في والسياسية االجتماعية الحياة قواعد فهم -

 . المتعلم لدى والجماعية الفردية بالمسؤولية اإلحساس تنمية -

 .الحوار في الموضوعية واألحكام االستقالل وممارسة النقد على المتعلم تعويد -

 .واقتناع وعي عن المدنية الحياة في للمساهمة الدافعية التلميذ إكساب -

  )1( .والعالمية اإلقليمية المؤسسات سير آلية معرفة -

                                                           
 .43، ص2013، مناهج السنة الثانية متوسطوزارة التربية الوطنية، -)1(
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  :متوسط الثالثة للسنة المدنية التربية منهاج

 الفرد تكوين على تقوم فهي المدنية للحياة الفرد إعداد على المدنية التربية مادة تعمل -
 من عليه وما حقوق من له ما يدرك فيه، السلوكية الجوانب بتنمية وحضاريا جتماعياا تكوينا
 مع التكيف على قادرا ، العالمية القيم على ومتفتحا الوطنية بشخصيته متشبعا ، واجبات

 .اليومية حياته في تواجهه التي المشاكل ومجابهة الوضعيات

  :المدنية التربية لمنهاج الخاصة المالمح* 

  :أن المتوسط التعليم مرحلة نهاية في المتعلم من قعيتو

 .والحضاري الوطني بانتمائه ويعتز هويته يعرف -

 . االجتماعية والقيم األسرية الروابط توثيق على يحرص -

 .عليه ويحافظ ، النظام يحترم -

 .لألمة والتكنولوجي العلمي التطور أهمية يعي -

 . واالزدهار التطور واتأد من كأداة به ويؤمن العمل، إتقان على يحرص -

 .غيره وتجاه نفسه اتجاه المسؤولية يتحمل -

 .ويحترمها اإلنسان حقوق على يتعرف -

 .فيه المساهمة إلى ويبادر الجماعي العمل أهمية يدرك -

 .والتعصب الخرافات عن ويبتعد التفكير، في العلمي األسلوب يستخدم -

 .البيئة على ويحافظ واألمن الصحة قواعد يطبق -

 )1( .وخدماتها والدولية واإلقليمية الوطنية المؤسسات على يتعرف -

  :متوسط ثانية للسنة المدنية التربية منهاج أهداف

  :أن المتعلم من يتوقع متوسط ثانية السنة نهاية في

 .بها ويعتز الوطنية، الهوية مكونات يحدد -

 .المشتركة الحياة بقواعد يعمل -

 .ويمارسه الجماعي العمل قواعد يعرف -

 .تصرفاته مسؤولية ويتحمل المجتمع في األفراد مسؤولية يعرف -

                                                           
 .54، ص2013،  ثانية متوسطمناهج السنة الوزارة التربية الوطنية، -)1(
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 .ويمارسها والواجبات الحقوق بين يميز -

 .الديمقراطية الحياة في األساسية المبادئ بعض يعرف -

 .الحاجة عند وتطبيقاتها األمنية القواعد بعض يعرف -

 .بالمواطن وعالقتها العمومية الخدمة مصالح نشاطات بعض يشرح -

 .والمواطن اإلنسان حقوق تبين التي الوضعيات عن بأمثلة يأتي -

 )1( .البيئة على المحافظة في يساهم -

 :متوسط الثالثة للسنة المدنية التربية منهاج ف أهدا •

  :على قادرا يكون أن المستوى هذا خالل التلميذ من يتوقع

 الضمان وصندوق كالوالية والخدماتية العمومية المؤسسات ببعض المواطن عالقة أبراز -
 . االجتماعي

 .الخاصات الملكيات واحترام العمومية األمالك على المحافظة -

 تحمل ، المخالف الرأي وتقبل ، الحياة قضايا في الموضوعي والنقد البناء الحوار ممارسة -
 .الجمعيات في االنخراط إطار في المسؤولية

 .معها اليجابيا والتعامل ، والتثقيف التوعية في واالتصال اإلعالم وسائل دور تحديد -

 . النزاعات لفض إليه واللجوء باحترامه وااللتزام والقانون المواطن بين العالقة تحديد -

 .السليمة الغذائية الرواتب وتخطيط الناقصة التغذية آثار إبراز -

 .االستهالك وترشيد الطاقة استخدام قواعد توطيد -

 والعالمية، الوطنية اتالمنظم بعض خالل من الدولي، بالمجتمع الجزائر عالقة إبراز -
 )2( .الخارج في تمثيلها وحسن

 "المتوسط التعليم من الرابعة للسنة المدنية التربية منهاج أهداف •

  :على قادرا يكون أن المتوسط التعليم من الرابعة السنة نهاية في المتعلم من يتوقع

 . مجتمعال تطوير في األساسي لدورهما والتكنولوجيا العلم اكتساب في االستزادة -

 السليم، والمنطق الموضوعة على المبنية األحكام وإصدار ، وتحليلها المعارف تنظيم -
 خصائص وتمييز اليومية، حياته في الفرد تواجه التي االجتماعية للمشكالت الحلول وإيجاد

                                                           
 .55، ص2013،  مناهج السنة الثانية متوسطوزارة التربية الوطنية، -)1(
 .44، ص2013،  مناهج السنة الثالثة متوسطوزارة التربية الوطنية، -)2(
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 التعبير حرية إطار في عليها بني التي الديمقراطية واألسس الحضارية، وانتماءاته مجتمعه،
 المجموعة مع المتفاعل الجمهوري النظام ظل في الدولة ومؤسسات اإلنسان حقوق امواحتر
 )1( .الدولية

  :المتوسط التعليم مرحلة نهاية عند المدنية التربية منهاج أهداف* 

 .المواطنة ممارسة في المكتسبة والمهارات المعارف تفعيل -

 .واجباته وأداء حقوقه وممارسة بها، واالعتزاز الهوية عناصر تمييز -

 . لها المنظمة القواعد وتطبيق الجماعية الحياة في المشاركة -

 .والفردية الجماعية والحريات اإلنسان وحقوق اإلنسانية، القيم احترام -

 : خالل من المجتمع لحياة المنظمة والقوانين القيم ظل في الديمقراطي السلوك ممارسة -

 .الحوار قواعد ممارسة -

 .المخالف الرأي احترام -

 .الغير قبلت -

 .والمدرسي العائلي الوسط ف المسؤولية ممارسة -

 .خدماتها وتثمين الوطنية المؤسسات على التعرف -

 )2( . عليها المحافظة بقواعد وااللتزام ، الصحة على وأثرها البيئة مشاكل تحديد -

 .عليه ويحافظ واإلنساني، الوطني التراث تقدير -

 . الجزائر في الحكم نظام يعرف -

 .والتعبير التفكير الممارسة إطار مقراطيةالدي يجعل -

 )3( .األفراد بين العالقات وبناء المعرفة أفق لتوسيع واالتصال اإلعالم وسائل يستخدم -

 . الدولية والهيئات المنظمات خالل من الدولي بالمجتمع الجزائر عالقة يبرز -

  

  

  

                                                           
 .41، ص2013،  مناهج السنة الرابعة متوسطوزارة التربية الوطنية، -)1(
 .55، ص2013،  السنة الثانية متوسطمناهج وزارة التربية الوطنية، -)2(
 .42، ص2013،  مناهج السنة الرابعة متوسطوزارة التربية الوطنية، -)3(
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  :المنهجية اإلجراءات -2

 :الدراسة منهج -

 يريد ما إلى الوصول بغية ذلك مراعاة الباحث وعلى به يليق وأ يتبعه خاص منهج بحث لكل
 ومن ،)1(االجتماعية القوانين لمعرفة تتبعه الذي العلمي األسلوب أو الطريقة هو والمنهج إليه، الوصول

 التوصل بغية خطوات وفق يسلكه أن الباحث على علمي وأسلوب طريقة يعني المنهج فان المنطلق هذا
 المشكلة طبيعة فان عليه متعارف هو وكما االجتماعية، الظواهر تحكم التي جتماعيةاال القوانين إلى

 من بينها فيما االجتماعية الظواهر باختالف وذلك إتباعه يجب الذي المنهج تفرض التي هي المدروسة
  )2( .والصفات الخصائص حيث

 التربوي المنهاج إصالح لىع وتأثيراتها وقيمها بالعولمة المتعلق الدراسة موضوع لطبيعة ونظرا
 هو الموضوع طبيعة فان المتوسط التعليم لمرحلة المدنية التربية منهاج دراسة خالل من الجزائر في

 البحث في الطريقة«:  بأنه االجتماع علم قاموس في عرف والذي المحتوى أو المضمون تحليل منهج
 موضوعيا تحليال والرسومات اديثواألح والكتابات االتصال مواد مضمون وتحليل لوصف تستخدم
 هو المحتوى تحللي أن" برسلون"  ويرى ،)3(» البحث موضوع العمل مكونات وتصنيف وكميا ومنهجيا
 تقنية أنه أي ،)4(لالتصال الظاهري للمحتوى والكمي والمنظم الموضوعي الوصف اجل من بحث تقنية
  . ظاهرية لمحتويات الوصف إلى تهدف

 الصور أو واألخبار واألقوال المؤلفات محتويات وتحليل وصف في مونالمض تحليل ويستخدم
 عنها يعبر ثم معينة، فئات إلى الدراسة موضوع للمادة منظم تصنيف طريق عن ذلك ويتم الوسائل، أو

 للوصول وتفسيرها تحليلها ثم كمية بيانات إلى المسموعة أو المكتوبة المادة تحويل أي الكمية بالصيغ
  )5( . المتلقي على تأثيرها ومدى المادة هذه تتضمنها التي والقيم يالمعان إلى

  :المحتوى تحليل منهج خصائص

 .بحث تقنية هو -

 .ودقيقة واضحة لقواعد يخضع ألنه :الموضوعي الوصف -

 .بالفرضيات المعطاة الدراسة أهداف بداللة الرسالة محتوى كل تحليل يتم :المنتظم -
                                                           

،        2000، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، رؤية نقدية –مناهج البحث التربوي : بشير صالح الرشدي-)1(
 .155ص 

، دار النشر للجامعات، عمان، األردن، 3، ط فسية والتربويةمناهج البحث في العلوم الن: رجاء محمود بوعالم-)2(
 .216، ص 2001

 .258، ص2002، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، لماذا وكيف تكتب بحثا اجتماعيا: محمود سعيد فرج-)3(
لجزائر، ، دار القصبة، االدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعيةحفصة جرادي، : سعيد سبعون-)4(

 .229، ص 2012
 .83، صمرجع سابقاحمد عبيدات،  -)5(



�الدراسة التحليلية                                                       :خامسال الفصل
 

‐ 118 ‐ 
 

 المحتوى وتحليل تصنيف يتم ما كثيرا إذ بالغة أهمية ييكتس العنصر وهذا :الكمي الوصف -
 العناصر حساب أو عد خالل من وذلك التقنية هذه في كمي جانب هناك لكن الكيفية، التقنيات ضمن
 )1( .البحث فرضيات إلى بالنسبة الدالالت ذات

  .اسةالدر تساؤالت عن لإلجابة الكيفي والتحليل الكمي التحليل الحالية الدراسة تعتمد

 خالل من العولمة قيم أبعاد احد تتناول التي الدروس ونسبة عدد تحديد فيه ويتم: الكمي التحليل -
 الرئيسي للعنوان تبعا وذلك المتوسط، التعليم لمرحلة المدرسي للكتاب تبعا وذلك المدنية التربية منهاج

 المستوى في كيفيا حليلهات سيتم والتي النصوص في الواردة الجمل أو للدرس الفرعية العناوين أو
 .الثاني

 المحددة الدروس على التحليل استمارة في المتمثلة الدراسة أداة تطبيق فيه ويتم :الكيفي التحليل -
 .العولمة قيم إحدى مع عالقة ذات محتوياتها تكون التي أي الكمي، التحليل في

 أساسها وعلى اللةد ذات خانات بأنها المحتوى تحليل فئات تعرف :المحتوى تحليل فئات -
 تصبح بفضلها فكرة أو خانة عن عبارة التحليل فئة أن يعني وهذا ،)2(االتصال محتوى ويكمم يصنف
 موريس ويعرفها األفكار أو الخانات تكرارات تجميع  خالل من كميا طابعا تأخذ التحليلي عملية
 هذا وبتطبيق ،)3(وثيقة في الدالة العناصر استخراج اجل من تبنى المعطيات لجمع أداة بأنها نجرس
 من الغربية والثقافة العولمة بقيم عالقة له ما كل التحليل فئات تكون الدراسة موضوع على التعريف
 استخدامها الشائع الفئات أن المعلوم ومن. المتوسط للتعليم المدنية التربية منهاج محتويات تحليل خالل
 التربوي المنهاج إصالح في العولمة دور عن للكشف يتعليم منهاج تحليل بصدد فنحن وعديدة متعددة
 الدرس أو الوثيقة تحملها التي القيم فئة بـ يعرف ما وهذا الغربية، القيم خالل من وذلك الجزائر في
 .صريح بشكل عنها معبر غير القيم لن بمعنى ضمنية بصفة وإما واضحة بصفة إما

 :التحليل وحدات -

 فإننا نصوص تحليل بصدد أننا وبما التحليل وحدة تعيين علينا توجباس التحليل لفئة اختيارنا بعد
 العولمة قيم عن البحث بغية المتوسط للتعليم المدنية التربية كتب في الواردة النصوص تقطيع نحو نتجه
 هي العولمة قيم على تحوي فقرة كل ومنه للتحليل وحدة لتكون الفقرة وحدة على اختيارنا وقع وعليه
 بشكل أم صريح بشكل القيمة هذه أكانت سواء بالمعنى خاصة وحدة وهي التحليل هدافأ من هدف
 مستقلة وحدة هي فقرة كل أن بمعنى فكرة الفقرة وحدة أي للتحليل وحدة تعتبر فقرة كل وعليه ضمني

  .التحليل لفئة أفكار عدة أو فكرة على تحتوي قد

  

                                                           
 .230، ص مرجع سابق: سعيد سبعون-)1(
 .231، ص مرجع سابقحفصة جرادي، : سعيد سبعون-)2(
بوزيد صحراوي، دار القصبة، الجزائر، : ، ترجمة  منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية: موريس انجرس -)3(

 .277، ص 2006
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  :التالي الشكل في سبق مما اختصار ويمكن

   :التحليل وحدة يمثل :)9(  قمر الشكل

  

  

 التربوي المنهاج على والمؤثرة العولمة عناصر كأحد العولمة قيم حول فكرة كل نأخذ وعليه
 معين تحليل لمحور بالنسبة التحليل جدول في) التكرارات(  عليها المحصل الدرجات عدد فإن وعليه
  .التحليل محل لفقراتا تلك في الغربية القيم تخص التي األفكار تكرار يعكس

  :التحليل محاور

 المدنية التربية منهاج إصالح على وتأثيراتها العولمة ثقافة إلى الغربية القيم عناصر تعكس
 للتربية المدرسية الكتب في الواردة المضامين لتحليل الحالية الدراسة محاور وتتجلى المتوسط للتعليم
 القيم كونها الغربية للقيم والدعوة العولمة، اجلها من أقيمت يالت االستهالكية الثقافة عن للبحث المدنية
 إحدى تعتبر التي الدولية والمنظمات الهيئات محور إلى باالظافة للعولمة الناتجة المسيطرة القوية

  .العالم على للسيطرة العولمة تستخدمها التي الوسائل

  : نجد المنطلق هذا ومن

 :يةرئيس محاور 3 هي التحليل محاور إن

 ليعم العولمة اجله من جاءت ما وهي:  االستهالكية الثقافة لنشر الدعوة محور -1
 المنتجات شتى مستخدمة واالتصال اإلعالم وسائل خالل من المعمورة عموم االستهالك
 .عالميا نشرها اجل من والخدمية الصناعية

 ومدن خاصأش أو غربية أماكن أسماء خالل من وتتجلى :الغربية للقيم الدعوة محور -2
 .المتوسط التعليم لمرحلة المدنية التربية منهاج خالل من األجنبية باللغة وكتابة

 معالم أهم عن البحث في الدراسة وتتجلى :الدولية والمنظمات الهيئات محور -3
 المنظمات هذه بها تنادي التي والقيم الشعوب على سيطرتها بسط وكيفية المنظمات
 خالل من. الخ...الدولية العفو منظمة اليونيسيف، اليونسكو، ة،المتحد األمم كهيئة والهيئات
  المتوسط التعليم لمرحلة المدنية التربية منهاج

 :التحليل مسارات -2

 مرحلة في المدنية للتربية المدرسي الكتاب خالل من دراسي مستوى كل تحليل يتم -3
 .المتوسط التعليم

  .الفقرة                     فكرة واحدة حول قيم العولمة
 .عدة أفكار حول قيم العولمة     الفقرة                
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 . العام المنهاج     رالطو منهاج     السنة منهاج      الدرس تحليل -4

  :الدراسة أداة

   )10(رقم شكل: التالي الجدول في المبينة المحتوى تحليل استمارة في الدراسة أداة تتمثل

   العولمة توافر                       

 العولمة قيم
 المؤية النسب العولمة توافر

  االستهالكية الثقافة نشر      

  

  منتجات -

  مصنعات -

 واالتصال ماإلعال وسائل -

  

  الغربية للقيم الدعوة

  

 .أشخاص أسماء -

 غربية وأماكن مدن -

 .األجنبية باللغة كتابة -

  

  الدولية والمنظمات الهيئات

  

 .اليونيسيف -

 .المتحدة األمم هيئة -

 .اليونسكو -

 .الدولية العفو منظمة -

  

  .الحالية الدراسة غي المطبق المحتوى تحليل جدول
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  :التحليل اةألد السيكومترية الشروط

 أو األداة صدق عن وتعبيرا جدوا أكثر باعتباره المحكمين صدق على الباحث اعتمد: الصدق
  .تخص والتي التحكيم حال الممكنة االستثمارات مجموع إلى بالنظر وذلك التحليل،

 .اإلجرائية وتعريفاتها الدراسة في األساسية المتغيرات على الحكم  -

 . الدراسة ألهداف مالءمتها ومدى الدراسة داةوأ القيام أساليب على الحكم -

 )1( . العامة المنهجية الجوانب بعض على الحكم -

 العالي التعليم أساتذة من اثنان على التحليلي استمارة عرض تم: التحكم إجراءات -5
 : يلي ما االستمارة وتضمنت

 .وتساؤالتها الدراسة إشكالية -

 .إجرائيا الدراسة مفاهيم تحديد -

 .التحليل ومحاور بعادوأ مستويات -

  .المقترح التحليل جدول -

  :التحليل لبيانات اإلحصائية المعالجة

 التربوي المنهاج في العولمة قيم توافر مدى حول تتمحور والتي الدراسة تساؤالت إلى بالرجوع
 تتم سوف المحصلة للبيانات اإلحصائية المعالجة فإن المتوسط، التعليم لمرحلة المدنية التربية لمناهج

 تساؤالته على واإلجابة البحث نتائج مناقشة في الباحث اعتمد وقد ، الوصفي اإلحصاء مستوى في
  : على

 أبحاث في اإلحصائية التعبير أشكال من المئوية النسبة تعد: المئوية النسبة حساب -
 يف المسجلة التكرارات مجموع نعتبر الدراسة هذه في أننا إلى اإلشارة تجدر المضمون، تحليل

 المسجلة التكرارات مجموع يساوي والذي  ٪ 100 الكلية النسبة يوافق التحليل أبعاد من واحد

 .العولمة بقيم الخاصة الثالثة التحليل محاور في

 :تقديري مدرج -

 قيمة على للحكم خماسي تقديري مدرج نقترح المئوية النسب تغيير عشوائية لتفادي
  :المئوية النسبة

 .جدا ضعيفة قيمة ذو وافرت 20٪           ٪ 0 -

                                                           
 .215، ص2004، دار الفكر العربي، القاهرة ، مصر، تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية: رشدي أحمد طعيمة -)1(
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 .ضعيفة قيمة ذو توافر ٪ 40          ٪ 21 -

 .  متوسطة قيمة ذو توافر  ٪ 60          ٪ 41 -

 .مرتفعة قيمة ذو توافر ٪ 80          ٪ 64 -

 .جدا مرتفعة قيمة ذو توافر ٪ 100            ٪ 81 -

  :التالية وياتالمست في المئوية النسب لقيمة التقديري المدرج هذا يستخدم

 .للدروس الكلي العدد إلى العولمة قيم عناصر أحد على تحوي التي الدروس عدد نسبة -

 .للفقرات الكلي العدد إلى العولمة قيم عناصر أحد على تحتوي التي الفقرات عدد نسبة -

 يالكل العدد إلى االستهالكية، الثقافة نشر) مثال(  العولمة لقيم الجزئي البعد فئات عدد نسبة -
 .المعولمة القيم وهي التحليل بعد للفئات

 :الدراسة نتائج عرض •

 بالظواهر تهتم التي العلمية األبحاث أساس أنها كما العلمي، الحث غاية الدراسة نتائج تمثل
 أكثر الدراسة نتائج كانت كلما فأن، العلمي البحث أبجديات في معلوم هو وكما االجتماعية،
 الواقع، أرض على وللتطبيق لالستخدام قابلية أكثر كانت كالما هرةالظا عن التعبير في مصداقية
  .والمشابهة المماثلة الظواهر على للتعميم قابليتها خالل من وذلك

  :كالتالي تعرض بحيث الدراسي المستوى حسب الدراسة نتائج بعرض سنقوم بحيث

 . متوسط أولى للسنة المدنية التربية منهاج على الدراسة نتائج تعرض -

 .متوسطا الثانية للسنة المدنية التربية منهاج على الدراسة نتائج تعرض -

 . متوسط الثالثة للسنة المدنية التربية منهاج على الدراسة نتائج تعرض -

  .متوسط الرابعة للسنة المدنية التربية منهاج على الدراسة نتائج تعرض -

 المئوية النسب قيمة لترتيب تبعا). لعولمةا قيم أبعاد(  التحليل محاور حسب النتائج بعرض سنقوم كما
  .المدنية التربية منهاج لمحتوى المتوسط التعليم مرحلة خالل للتوافر

  .التعليمي المستوى لمتغير العولمة قيم بتوجهات الخاصة الفارقية الدراسة نتائج تعرض
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  :رالجزائ في التربوي المنهاج إصالح على العولمة أثر لـ الدراسة نتائج عرض

  :متوسط أولى للسنة المدنية التربية كتاب – 1

 فقرة 148 الفقرات مجموع

 التحليل أبعاد التكرارات توافر المئوية النسب
    التحليل محاور

 )العولمة( 

٪   17.56 26 

.غذائية مواد -

 .مصنعة مواد -

 .الكترونيات -

 .ميكانيك -

 الثقافة نشر محور
 االستهالكية

1.35٪ 2 

.أماكن أسماء -

 .أشخاص اءأسم -

 .مدن أسماء -

 .أجنبية بلغة كتابة -

الغربية القيم محور

4.72٪ 7 

  األمم هيئة -

 اليونيسيف -

 اليونسكو -

 العفو منظمة -
 الدولية

 لهيئات اإلشهار
 دولية ومنظمات

23.64٪ 35 

   المجموع

 

 متوسط أولى للسنة المدنية التربية كتاب تحليل يمثل ):8( رقم جدول

 

 100 ×  :عليها المحصل  المئوية سبالن

  

 التكرارات
 مجموع الفقرات
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 18(  متوسط أولى للسنة المدنية التربية لمادة المبرمجة الدروس جميع أن أعاله  الجدول من يتضح

 النسبة تعكسه ما وهذا العولمة قيم أبعاد أحد على فقرة 148 البالغة فقراتها محتويات تعكس) درسا

  .ضعيف تقدير تذا تعني يوالت ٪ 23.64 عليها المحصل المئوية

  : يلي لما نخلص السابق الجدول معطيات وباستقراء

 بنسبة البعد هذا توافر تقدير مع االستهالكية الثقافة نشر محور يأتي األولى المرتبة في -

 على الغالب هو التلفاز ، كالهاتف بااللكترونيات الخاص الجزئي المجال أن ونسجل ٪ 17.56

 . الغذائية والمواد كبالميكاني مقارنة المحتويات هذه

 المستوى هذا محتويات في البعد هذا توافر تقدير مع والمنظمات الهيئات محور يليه ثم -

 باعتبار اليونيسكو منظمة على واشتملت جدا ضعيف تقدير ذات وهي ٪، 4.72 بنسبة التعليمي

 .األطفال لحماية بها التعريف بغية طفولة مرحلة هي المرحلة هذه

 ٪ 1.35 بنسبة البعد هذا توافر تقدير مع الثالثة المرتبة في الغربية قيمال محور يلي ثم -

 ونص ، أمريكي دوالر ، المتحدة الواليات عملة حالتين، في ذكر غذ جدا ضعيف بتقدير
  .الفرنسية لوموند جريد من مقتبس
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  .رالجزائ في التربوي المنهاج إصالح على العولمة أثر لـ الدراسة نتائج عرض

  :متوسط الثانية للسنة المدنية التربية كتاب – 1

 فقرة 278 الفقرات مجموع

 التحليل أبعاد التكرارات توافر المئوية النسب
    التحليل محاور

 )العولمة( 

٪   7.91 22 

.غذائية مواد -

 .مصنعة مواد -

 .الكترونيات -

 .ميكانيك -

 الثقافة نشر محور
 االستهالكية

10.07٪ 28 

.أماكن أسماء -

 .أشخاص أسماء -

 .مدن أسماء -

 .أجنبية بلغة كتابة -

الغربية القيم محور

1.43٪ 4 

 األمم هيئة -

 اليونيسيف -

 اليونسكو -

  الدولية العفو منظمة -

 لهيئات اإلشهار
 دولية ومنظمات

19.42٪ 54 

   المجموع

 

 متوسط ثانية للسنة المدنية التربية كتاب تحليل يمثل ):9( رقم جدول

 

  100 ×  :  عليها المحصل  المئوية النسب

 متوسط الثانية للسنة المدنية التربية لمادة المبرمجة الدروس جميع أن أعاله الجدول من يتضح

 وهذا متفاوتة بالعولمة وبنس أبعاد أحد على فقرة 278 البالغة فقراتها محتويات في تعكس) درس 18(

 التكرارات
 مجموع الفقرات
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 لطبيعة راجع وهذا جدا ضعيف تقدير ذات وهي ٪ 19.42 عليها المحصل المئوية النسبة تعكسه ما

 الجدول معطيات وباستقراء الديمقراطية، الهوية، االجتماعية، القيم المستوى، لهذا المقدمة الدروس
  : يلي لما نخلص السابق

 بنسبة متوسط أولى المستوى عكس على الغربية القيم محور جاء األولى المرتبة في -

 كالحضارة غريبة ومدن أماكن مسميات ذكرت بحيث جدا عيفض تقدير ذات وهذي) ٪ 10(

 .غربيين أشخاص وأسماء لندن، الرومانية،

 بتقدير ٪ 7.91 بنسبة البعد هذا توافر تقدير مع االستهالكية الثقافة نشر محور يله ثم -

 الغالب الطابع هو والميكانيك بااللكترونيات الخاص الجزئي المجال أن ونسجل جدا ضعيف
 نحن الذي العصر وليدة كلها االنترنت ، الطائرة ، فالهاتف تكنولوجية ثورة وسط نعيش ألننا
 .فيه

 ٪ 1.43 بنسبة البعد هذا توافر تقدير مع الدولية والمنظمات الهيئات محور يلي ثم -

 التراث لحماية باليونسكو الخاص الجزئي المجال أن ونسجل ، جدا ضعيف بتقدير نسبة وهي
  .المجال هذا اراتتكر في الغالب هو
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  .الجزائر في التربوي المنهاج إصالح على العولمة أثر لـ الدراسة نتائج عرض

  :متوسط الثالثة للسنة المدنية التربية كتاب – 1

 فقرة 477 الفقرات مجموع

 التحليل أبعاد التكرارات توافر المئوية النسب
       التحليل محاور

 )العولمة( 

   53.45٪ 255 

.غذائية مواد -

 .مصنعة مواد -

 .الكترونيات -

 .ميكانيك -

 الثقافة نشر محور
 االستهالكية

8.59٪ 41 

.أماكن أسماء -

 .أشخاص أسماء -

 .مدن أسماء -

 .أجنبية بلغة كتابة -

الغربية القيم محور

5.87٪ 28 

 األمم هيئة -

 اليونيسيف -

 اليونسكو -

  الدولية العفو منظمة -

 ومنظمات لهيئات اإلشهار
 وليةد

67.92٪ 
324 

   المجموع

 

 متوسط ثالثة للسنة المدنية التربية كتاب تحليل يمثل: )10(  رقم جدول

 

 100 ×  :  عليها المحصل  المئوية النسب

  

 التكرارات
 مجموع الفقرات
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 متوسط ثالثة للسنة المدنية التربية لمادة المبرمجة الدروس جميع أن أعاله الجدول من يتضح

 أحد على فقرة، 477 البالغة فقراتها محتويات تعكس ، إدماجية وحدات 6 ىإل باإلضافة درسا) 18(

 تقدير ذات تعني والتي ٪ 67.92 عليها المحصل المئوية النسبة تعكسه ما وهذا العولمة، قيم أبعاد

  .مرتفع

  : يلي لما نخلص السابق الجدول معطيات وباستقراء

 نسبة وهي ٪ 53.45 بنسبة هالكيةاالست الثقافة نشر محور يأتي: األولى المرتبة في -

 والميكانيك االلكترونيات مجال هو ، كذلك السائد الجزئي المجال لن ونسجل متوسط تقدير ذات
 . األولى والثانية السنة غرار على

 جدا، ضعيف تقدير ذات نسبة وهي ٪ 8.59 بنسبة الغربية القيم محور يليه ثم -

 الحضارة سفراط،  والماكن ألشخاص أسماء بين عموما السائد الجزئي المجال أن ونسجل
 .ذلك إلى وما اليونانية،

 بنسبة الثالثة المرتبة في الدولية والمنظمات الهيئات لعمل اإلشهار محور ويأتي -

 الطفل، وحقوق اليونيسيف منظمة بين وتراوحت جدا ضعيف توافر ذات نسبة وهي ٪ 54.87

  .األحمر الصليب ومنظمة العالمي البنك
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  .الجزائر في التربوي المنهاج إصالح على العولمة أثر لـ الدراسة نتائج عرض

  :متوسط الرابعة للسنة المدنية التربية كتاب – 1

 فقرة 434 الفقرات مجموع

 التحليل أبعاد التكرارات توافر المئوية النسب
    التحليل محاور

 )العولمة( 

   48.38٪ 210 

.غذائية مواد -

 .ةمصنع مواد -

 .الكترونيات -

 .ميكانيك -

 الثقافة نشر محور
 االستهالكية

13.82٪ 60 

.أماكن أسماء -

 .أشخاص أسماء -

 .مدن أسماء -

 .أجنبية بلغة كتابة -

الغربية القيم محور

36.68٪ 160 

األمم هيئة -

 اليونيسيف -

 اليونسكو -

   الدولية العفو منظمة -

 لهيئات اإلشهار
 دولية ومنظمات

99.07٪ 
430 

   المجموع

 

 متوسط رابعة للسنة المدنية التربية كتاب تحليل يمثل ):11( رقم جدول

  

  100 ×  :  عليها المحصل  المئوية النسب

  

 التكرارات
 مجموع الفقرات
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 الرابعة للسنة المدنية التربية لمادة المبرمجة الدروس جميع لن أعاله الجدول خالل من يتضح

 ما وهذا العولمة قيم أبعاد احد على قرةف 434 البالغة فقراتها محتويات تعكس درسا) 24( متوسط

 الجدول معطيات وباستقراء جدا مرتفع تقدير ذات وهي ٪99.07 عليها المحصل المئوية النسبة تعكسه

  : يلي لما نخلص السابق

 على النسبة هذه وتراوحت ٪ 48.38 بنسبة االستهالكية الثقافة نشر محور ، األولى المرتبة في

  .توافر متوسط ذات نسبة وهي الكمبيوتر الهاتف، االنترنت، السابقة، يةالدراس المستويات غرار

 متنوعة ٪ 36.68 بنسبة الدولية والمنظمات الهيئات لعمل اإلشهار محور: الثانية المرتبة وفي

 توافر ذات نسبة وهي كذلك الدروس عناوين لها وحملت اليونيسيف، اليونسكو، المتحدة، األمم هيئة بين
  .ضعيف

 جدا ضعيف توافر ذات نسبة وهي) ٪ 13.82( بنسبة الغربية القيم محور األخيرة لمرتبةا وفي

 CD.ROM األجنبية باللغة الكلمات لبعض وكتابة غربيين وأشخاص أماكن أسماء بين وتراوحت

  .مثال

 القيم توافر في واضح تفاوت هناك انه نستخلص الدراسية المستويات عرض خالل ومن
  : آخر دراسي مستوى إلى دراسي مستوى من المدنية التربية منهاج في المعولمة

  ٪ 23.64  أولى السنة -

  ٪ 19.42  الثانية السنة -

  ٪ 67.92 الثالثة السنة -

  ٪ 99.07 الرابعة السنة -
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  :التحليل محاور حسب الدراسة نتائج عرض

  : االستهالكية الثقافة نشر محور عرض

 الفئات عددالتكرارات عددالسنوات

1 26 148 

2 22 278 

3 255 477 

4 210 434 

 1337 513 المجموع

 ٪38.36 المئوية النسبة 

  االستهالكية للثقافة الدعوة توافر يمثل):12( رقم جدول   

 

  100 ×  :  عليها المحصل  المئوية النسب

 تساؤالت عن اإلجابة علينا استوجب التعليمية المستويات حسب على العولمة قيم لتوافر عرضنا بعد
  : الدراسة

  :األول التساؤل نتائج مناقشة

 االستهالكية؟ الثقافة على المتوسط التعليم لمرحلة المدنية التربية منهاج كتب احتواء مدى ما -

 بلغت المتوسط التعليم لمرحلة المدنية التربية منهاج كتب فقرات أن وجدنا أعاله الجدول خالل من

  .فقرة 1337

 بين ما تراوحت إذ لالستهالك، دعوة 513 بلغت االستهالكية للمواد اراإلشه تكرارات ومجموع

 سفينة، سيارة، ، طائرة ميكانيكية ومنتجات الخ، التلفاز، االنترانت، كالهاتف، الكترونية منتجات

 العولمة أبعاد مختلف بين األرفع النسبة تبقى أنه إال ضعيفة نسبة وهي ٪ 38.36 توافر بنسبة الخ،...

 الشركات مصالح تخدم للقارات العابرة الشركات لبنة فهي ذاتها، بحد العولمة لطبيعة جعرا وهذا
 التعليمية المناهج عبر منتجاتهم لنشر تسعى للتكنولوجيا والمالكة والكماليات  لألدوات المصنعة الكبرى

  .والتربوية

 التكرارات
 مجموع الفقرات
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  :التحليل محاور حسب الدراسة نتائج عرض

  : الغربية القيم نشر محور عرض

 الفئات عددالتكرارات عددلسنواتا

1 2 148 

2 28 278 

3 41 477 

4 60 434 

 1337 131 المجموع

 ٪9.79 المئوية النسبة 

   الغربية القيم توافر يمثل):13( رقم جدول

 

  100 ×  :  عليها المحصل  المئوية النسب

  :الثاني التساؤل نتائج مناقشة

 المتوسط؟ التعليم لمرحلة المدنية التربية منهاج كتب خالل من الغربية القيم توافر مدى ما -

 لمرحلة المدنية التربية منهاج كتب فقرات مجمل أن إلى خلصنا السابق الجدول إلى وبالرجوع

 وأشخاص ومدن أماكن أسماء من الغربية القيم تكرارات ومجموع فقرة 1337 بلغت المتوسط التعليم

 ضعيفة نسبة وهي ٪ 9.79 توافر بنسبة وحدة، 131 بلغت نهاجالم مضامين في أجنبية بلغة والكتابة

 أو الدولية والمنظمات الهيئات لعمل واإلشهار بالدعاية مقارنة األخير المركز احتلت بحيث جدا
 تقاليد عن البعد كل البعيد الجزائري المجتمع لطبيعة راجع وهذا االستهالكية الثقافة لنشر بالمقارنة
 كان بحيث المسلم العربي الجزائري الفرد هوية عن تعبر الدروس مجمل كانت ثبحي الغربية الحضارة

  .االستهالكية العولمة به تقوم بما مقارنة ما نوعا ضئيل الغربي الموروث تقبل ناحية من العولمة تأثير

  

  

  

 التكرارات
 مجموع الفقرات
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  :التحليل محاور حسب الدراسة نتائج عرض

  : الدولية والمنظمات الهيئات لعمل اإلشهار محور عرض

 الفئات عددالتكرارات عددالسنوات

1 7 148 

2 4 278 

3 28 477 

4 16.0 433 

 1337 199 المجموع

 ٪14.88 المئوية النسبة 

  المدنية التربية منهاج في الدولية والمنظمات للهيئات اإلشهار توافر يمثل.  )14(  رقم جدول

 

  100 ×  :  عليها المحصل  المئوية النسب

 

  :الثالث التساؤل نتائج مناقشة

 الهيئات لعمل اإلشهار عملية في ساهم المتوسط التعليم لمرحلة المدنية التربية منهاج هل

 بحيث جدا ضعيفة نسبة وهي 14.88 بلغت توافر بنسبة تكرارية وحدة 199 بلغ الدولية والمنظمات

 للسيطرة العولمة وسائل إحدى لكونها راجع وهذا االستهالكية الثقافة نشر خلف الثاني المركز احتلت
 لها األحمر والصليب ، الدولية والعفو واليونيسيف، اليونسكو ومنظمة المتحدة األمم فهيئة العالم على
 اإلنسانية القضايا أو إنشائها من الهدف وعلى عليها التعرف بغية التعليمية مناهجنا في مكانة

 لمعرفة اإلنسان حقوق ولجنة والسالم، منواأل الديمقراطية كنشر لتحقيقها تصبو التي واالجتماعية
  .والثقافية الجغرافية الحدود وكسر األجناس لجميع شاملة عالمية منظومة وفق المجتمعات عيش طبيعة

  

  

  

 التكرارات
 مجموع الفقرات
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  العام التساؤل عن اإلجابة

   الجزائر في التربوي المنهاج إصالح على العولمة ثرأ حول

  

  التربوي المنهاج إصالح على العولمة ثرأ يمثل): 15(  رقم جدول

 100 ×         عليها  المحصل   المئوية  النسب

                                            

 بلغت إذ الجزائري التربوي المنهاج في مكانة لها العولمة ظاهرة أن أعاله الجدول من نالحظ

 التفتح لسياسة راجع اوهذ.  مرتفعة توافر نسبة وهي %63.05 الثالثة بأبعادها العولمة قيم توافر نسبة

 العالم ومعرفة الغير على التفتح المدنية التربية لمادة التربوي المنهاج أهداف بين من إذ اآلخر على
 راجع وهذا التربوي المنهاج في األسد حصة أخذت االستهالكية الثقافة أن مالحظ هو ما إذ .بنا المحيط
 االلكترونية المنتجات إلشهار وسيلة أصبح فمنهاجنا التكنولوجيا وعصر المعلومات عصر لطبيعة

 يعتمد األولى بالدرجة استهالكي مجتمع مجتمعنا أصبح إذ الخ. .والسارة .والتلفاز والميكانيكية كالهاتف
   الغربية والمنتجات المصانع به تجود ما على

  

  

  

 العولمة قيم توافر العولمة قيم
 لمنهاج الدروس تفقرا عدد مجموع
 المتوسط التعليم لمرحلة المدنية التربية

1337 

 513 االستهالكية للثقافة الدعوة

 
 131 الغربية القيم نشر

 الهيئات لعمل اإلشهار
 الدولية والمنظمات

199 

 843 المجموع

  % 63.05  المئوية النسبة

 التكرارات
 مجموع الفقرات
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  :الدراسة نتائج ضوء في مقترحات

 التعليم مرحلة في المدنية التربية لمادة مدرسيةال الكتب تحليل من عليها المحصل النتائج تفيد
   :يلي ما المتوسط

 . المدنية التربية منهاج محتويات في العولمة قيم ألبعاد مرتفع كمي توافر -

 . المدنية التربية منهاج في االستهالكية للثقافة الدعوة بعد توافر -

  .الغربية القيم لبعد جدا ضعيف توافر -

 تحليلنا في لوحظ ما وهذا الغربية المجتمعات بقيم قارنةم الثقافي موروثنا تهميش -
      الصفحة في الثامنة ةاإلدماجي الوحدة خالل من متوسط الثالثة للسنة المدنية التربية لمنهاج

 أسلوب وكان  وتلميذه سقراط بين كان إحداهما لحوار نصين مقارنة تم حيث)  61/62/63( 

 موروثنا من مستنسخ نص وهو  قرويين بين حوار انك الثاني والنص.  جدا راقي الحوار
 التحاور ألساليب ينعدم القرويان بين تم الذي الحوار كان بحيث النصين مقارنة وتمت.  الثقافي
 اآلخر أن النشء في وغرس الغربية بالثقافة مقارنة دوني الثقافي موروثنا تصوير تم هنا ومن
 على أجيالنا وتربية الثقافي وموروثنا قيمنا يخدم بما الحوار هذا تغيير نقترح وعليه منا أفضل

 . أسالفنا من تعلمناه ما

 مسلمين أو األولى الدرجة في جزائريين لمؤلفين والنصوص الدروس اختيار في التركيز -
  بها االقتداء يمكنهم عليا كفاءات لديهم أن الناشئة لتحسيس .الثانية الدرجة في

 على تساعد تربوية أخالقية أبعاد وإدراج االستهالكية قافةللث الدعوة من التقليل استوجب -
 وسط الهاتف امتالك ظاهرة انتشار نفسر كيف إذ.  العمرية المرحلة هاته في النشء تنمية
 هاته في كبير بشكل ساهم ألنه المدنية التربية منهاج لمحتويات مرده وهذا المدارس تالميذ

  .ذلك إلى يدعو ألنه الظاهرة

 المؤسسات مجموعة مع األول المقام في تكوين كمؤسسة المدرسة بين عالقةال تفعيل -
  العمومية والمكتبات الثقافة ودار كالمساجد الداعمة

 لديه ترتفع الذي التلميذ هو للمعرفة ومتكاملة متنوعة مصادر أمامه يجد الذي التلميذ أن -
 . والمعرفي نفسيوال االجتماعي النمو وخاصة األصعدة مختلف على النمو إمكانية
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  : الفصل خالصة

.  المتوسط التعليم لمرحلة المدرسي للكتاب التحليلية دراسته نتائج الفصل هذا في الباحث تناول

 الثقافة بعد سيما المحتويات هذه في العولمة لقيم مرتفع كمي توافر عن النتائج هذه أفادت وقد

 التوافر هذا أن غير.  العولمة وقيم بمبادئ يهتم يالحال التربوي اإلصالح فان وعليه.  االستهالكية

  . وآخر دراسي مستوى وبين العولمة قيم ألبعاد تبعا يختلف
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   :خاتمة

 تحديات العصر هذا تميز أصبحت التي والسريعة الكبيرة التغييرات ضوء في الدول تواجه

 السياسات أمامها تفشل التي التحديات هذه رضتهف والتعليم التربية بنظم المتزايد اهتمامها ولعل كبرى

 يمده الذي المجتمع قلب هو التربوي النظام أن معلوم هو ماكو ،أمامها المستقبل تضع ال والتي.  اآلنية

 ولعل ،ثانية جهة من حياته أساليب ويطورون جهة من نوعه يحفظون أفراد بإنتاج يتكفل فهو بالحياة

 إذ ،اإلنسان على التعبيرات اصدق من تعد البشري المال بالرأس اليالح العصر في األفراد تسمية

 بقيم التشبع من مرتفعة مستويات تحقيق على الجزائر في التربوي للنظام الحالي اإلصالح يركز

 المدنية التربية لمنهاج التحليلية الدراسة عكسته ما وهذا االستهالكية للثقافة الدعوة بعد سيما العولمة

  . المتوسط تعليمال لمرحلة

 فالواقع ،القاهرة الحتمية بلغة وليس ،مفتوح تركيبي بعقل العالم مع التعامل ملحا بات قد لذا

 جوانبه في لكن ،الغير ينتجه بما االستفادة من إذا بد فال والمسارات الخطوط تعدد على ومفتوح مركب

 المؤامرة أو القوقعة عقلية عن لتخليا علينا استوجب لهذا ،اللب ونترك القشور نأخذ أن ال االيجابية

 للحاق منا وسعيا ،السيطرة مفاتيح يملك التكنولوجيا يملك فمن اتساعا أكثر بعين العالم مع للتعامل

 جبلنا ما أخالقيات من تحمل والمعرفة للعلم منتجة فعالة تربوية مناهج بناء استوجب التطور بركب

 . الحنيف ديننا من عليه
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  :والمراجع المصادر قائمة

  ).نسخة الكترونية(برواية ورش عن نافع  :الكريم نآالقر •

  :العربية المراجع قائمة: أوال

 .عربية كتب ،العولمة: مراد محمد بركات )1

 اللجنة خبراء االجتماع مقدمة ورقة ،العربية المنتجات على وأثرها العولمة: غلبون برهان )2

 .2005 ديسمبر، بيروت، أسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية

 القاهرة، الحديث، الكتاب دار نقدية، رؤية ،التربوي البحث مناهج: الرشيدي صالح بشر )3

 .2000 مصر

 للنشر، القصبة دار وانجازات، رهانات ،الجزائر في التربية إصالح: بوزيد بن بوبكر )4

 .2009 الجزائر،

 عمان، المسيرة، دار ،الحديثة التربوية المناهج: الحيلة محمود محمد مرعي، احمد توفيق )5

 .2000 األردن،

 .2001 ، المعرفة عالم سلسلة القادر، عبد فاروق ترجمة: اليوطوبيا نهاية: راسل جاكوب )6

 العراق، ، بغداد ،اإلسالمية الدعوة نشر في للعرب السلمية السياسة أثر: الدليمي جالل )7

2002. 

 العربي الدار مكتبة ،تربوية اقتضاءاتو ثقافية إضاءات  المجتمعي اإلصالح: عمار حامد )8

 .1999 مصر، القاهرة، للكتاب،

 المركز والتنمية، التربية في مستقبلية رؤى ،والعولمة النفس علم: مصطفى حجازي )9

 .2000 المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي

 ضمن بالكفاءات، المقاربة لتطبيق ابتدائي أولى السنة معلمي إعداد مدى: وسيلة حرفاس )10
 منتوري، جامعة اإلنسانية، العلوم مجلة والمفتش، المعلم حسب الجديدة، التربوية اإلصالحات

 .30 العدد ،2008 قسنطينة،

 مصر، القاهرة، الكتاب، عالم ،التفكير وتعليم الحديث التربوي المنهج: مازن محمد حسام )11

2005. 

 :البيالوي حسين حسن )12

 األردن، عمان، للنشر، وائل دار ،التربوية التجديدات: سرحان موسى عمرو محسن، دالل )13

2008. 



 

‐ 139 ‐ 
 

 تفاعل ،1ط العيداني، منير ترجمة ،االجتماعية العلوم في الثقافة مفهوم: كوش دنيس )14

 .2003 مصر، للطباعة، الحريري الصراع، واحتماالت االلتقاء إمكانية بين الحضارات

 2002 ألردن،ا عمان، حامد، دار ،والهوية التاريخ: نوري إسماعيل الربيعي )15

 النشر دار ،3ط ،والتربوية النفسية العلوم في البحث مناهج: بوعالم محمود رجاء )16

 .2001 األردن، عمان، للجامعات،

 .ليبيا طرابلس، ، العام الثقافة مجلس ،والخصوص األنصار بين العولمة: بودبوس رجب )17

 ، القاهرة العربي، الفكر دار ،اإلنسانية العلوم في المحتوى تحليل: طعيمة أحمد رشدي )18

 .2004 مصر،

 ،الجامعية والرسائل المذكرات إعداد في المنهجي الدليل جرادي، حفصة: سبعون سعيد )19

 .2012 الجزائر، القصبة، دار

 .2006 األردن، عمان، المسيرة، دار ،النفس وعلم التربية في البحث مناهج: ملحم سليم )20

 .2007 سوريا، دمشق، الفكر، دار ،والمجتمع الثقافة :حسن إبراهيم سمير )21

 ، مصر الشروق، درا ،الفاعل والتدريس التربوي المنهاج: الفتالوي كاظم محسن سهيلة )22

2006. 

 .اإليديولوجي والتوجه التعليمي المنهاج: الويتالف كاظم محسن هيلةس )23

 .1998 ،228عدد العربي، المستقبل مجلة ،العولمة مفهوم في: الحسن السيد )24

 .2002 مصر، مصر، نهضة ،2ط ،والعولمة العالمية: ياسين السيد )25

 العربية، الوحدة دراسات مركز ،1ط ،والعولمة العرب العولمة مفهوم في: سينيا السيد )26

 .1998 لبنان، بيروت،

 .2003 اإلسالمية، الجامعة ،1ط ،العولمة: الرقي صالح )27

 عمان، ، الفكرو للثقافة العالم دار ،التربوي واإلصالح التجديد إدارة:  الخوالدة أحمد عابد )28

 .2007 األردن،

 سوريا، ، حماة العالمية، الفداء أبي دار ،االقتصادية العولمة: غربي عمار لحليما عبد )29

2013. 

 لبنان، بيروت، والنشر، للدراسات العربية المؤسسة ،العولمة نذر: زلوم ح الحي عبد )30

1999. 
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 الجزائر، والتوزيع، للنشر سيور ،وإشكاالت حقائق الجزائرية المدرسة: فضيل القادر عبد )31

2009. 

 اإلعالم دار ،3ط ،معها التعامل وتحدياتها وسائلها طبيعتها العولمة: بكار الكريم عبد )32

 .2002 األردن والتوزيع، للنشر

 الفكر، درا ،المعاصر العربي الخطاب إشكاليات: عارف نصرو كمال، اللطيف عبد )33

 .2001 سوريا، دمشق،

 .2008 سوريا، دمشق، جامعة منشورات التربية، فلسفة: وآخرون المحيل اهللا عبد )34

 .1998 لبنان، بيروت، لألدبيين، العلم دار ،العربية البالد في التربية: الكريم عبد اهللا عبد )35

 والبحوث للدراسات تاإلمارا مركز وتساؤالت، مشاهد العولمة: علي نايف عبيد )36

 .2001 ظبي، أبو اإلستراتيجية،

 الفكر دار ،1ط ، للتربية الفلسفية األصول: وآخرون العنيني أو مصطفى خليل علي )37

 .2003 والنشر، للطباعة

 للدراسات الجامعية المؤسسة ،المدرسي اجتماع علم: الشهاب جاسم علي وطفة، سعد علي )38

 .2004 لبنان، بيروت، والتوزيع، والنشر

 للطباعة، الحريري ،الصراع تواحتماال االلتقاء إمكانية بين الحضارات تفاعل: ليله علي )39

 .2006 مصر،

 LA الدولي الملتقى فعاليات ،الجزائر في التربوي النظام تطور مراحل: بوسام عيسى )40

BECAM الجزائر ، سطيف. 

 .2004 سوريا، دمشق، جامعة منشورات ،4ط ،التربوية النظم: علي عيسى )41

 الجامعية، ، المعرفة دار مداخله، عملياته، ، التربوي التخطيط: البوهي شوقي فاروق )42
 .مصر اإلسكندرية،

 .1999 سوريا، دمشق، جامعة منشورات ،5ط ، التربية ةفلسف" الجيوشي فاطمة )43

 والسياسية الثقافية الجوانب اإلنقاذ أم الطوفان العولمة: بولي جون لتشر، جي فرانك )44
 .لبنان بيروت، العربية، الوحدة دراسات مركز جتكر، فاضل ترجمة ، واالقتصادية

 الحديث، الجامعي المكتب ،1ط ،العولمة فخ من الخروج: المرسي الغني عبد الدين كمال )45

2002. 

 .2000 لبنان، بيروت، المعاصر، الفكر دار ،الثقافة مشكالت: نبي بين مالك )46
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 الثقافي المركز ،العولمة وتحديات العربي والمثقف والمثاقفة الحضور:  محمد محفوظ )47

 .2000 المغرب، ، البيضاء الدار العربي،

 العربية، النيل مجموعة ،الدولة وإدارة االقتصاد فكر في مقدمة: الخضيري حمدأ محمد )48

 .2000 مصر،

 .1993 لندن، الساقي، دار ،اإلسالمي العقل نقد إلى االجتهاد من: أركون محمد )49

 الجمعية ، العولمة لمواجهة المناهج تخطيط في مقترحة توجهات: المفتي أمين محمد )50

 .1999 مصر، القاهرة، التدريس، وطرق للمناهج المصرية

 ، المعاصرة العربية الثقافة ظل في الثقافية الهوية وقضية العولمة: التميمي سعد بن محمد )51

 .2001 ،1ط

 .2008 سوريا، دمشق، الشرق، إفريقيا مكتبة ،والحرية التربية: بوبكري محمد )52

 مصر، القاهرة، والنشر، للترجمة األهرام مركز ر،والنص القوة أوهام: هيكل حسين محمد )53

1998. 

 دراسات مركز والعولمة، العرب ندوة ، الثقافية والهوية العولمة:  الجابري عابد محمد )54

 .1998 بيروت، ،1ط العربية، لوحدةا

 ، القاهرة كتاب،لل العامة المصرية الهيئة ،عليها وما لها ما العولمة: حاتم القادر عبد محمد )55

 .2005 مصر

 ،1ط ،العالي والتعليم والتربية التعليم وزارتي بين التربوي النظام: الخزاعلة لمان محمد )56

 .2010 األردن، ، عمان ، العربي المجتمع مكتبة

 القاهرة، الكتب، عالم ،الحديث العصر في التربوي والتجديد اإلصالح: مرسي منير محمد )57

 .1996 مصر،

 مصر، اإلسكندرية، المعارف منشأة ،اجتماعيا بحثا نكتب وكيف لماذا: فرح سعيد محمود )58

2002. 

 وعملياتها، أسسها عناصرها، مفاهيمها، المعاصرة، التربوية المناهج: حويج أبو مروان )59

 .2006 لبنان، بيروت، الثقافة، دار

 التحول وتحديات األزمة أسئلة بين التربوي اإلصالحي الخطاب: محسن مصطفى )60

 .1999 لبنان، ، بيروت العربي، الثقافي المركز ،الحضاري

 بسكرة، زايد، بن علي دار ،واستراتجيات مسار الديداكتيك، التعليمية: محمد بخوش مغزي )61

 .2014 الجزائر،
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 األردن، عمان، صفاء، دار ،1ط ،تحليله و وأسسه التربوي المنهج: بحري يوسف منى )62

2012. 

 العربية البالد على المدمرة االقتصادية وآثارها العولمة: العساف بكر أبو المهند )63

 .2008 ،268 العدد ، الوعي مجلة ،والعالم واإلسالمية

 صحراوي، بوزيد:  ترجمة ، اإلنسانية العلوم في العلمي البحث منهجية: أنجرس موريس )64

 .2006 الجزائر، القصبة، دار

 ت،الكوي ،265 عدد المعرفة، عالم سلسلة ،المعلومات وعصر العربية الثقافة: علي نبيل )65

2001. 

 األردن، ، أربد الحديث، الكتاب عالم ،وأنواعها العولمة إدارة: الظاهر إبراهيم نعيم )66

2010. 

 عالم سلسلة علي، عباس عدنان ترجمة العولمة، فخ: شومان هارولد مارتين، هانس )67

 .1998 الكويت، ،واآلداب والفنون للثقافة الوطني المجلس المعرفة،

 الصفاء، دار المعرفة، عالم منتاق، سعيد ترجمة ، العولمة جغرافيات: موراي ورويك )68
 .لبنان

 لبنان، بيروت، الجمل، منشورات دودو، العيد أبو ترجمة ،العولمة ماهي: بك ولريش )69

2002. 

 : األجنبيةباللغة  المراجع: ثانيا

1) Abd El Karim ben ARAB: L’indication du système éducatif algérien, 

actes du séminaire international du la bécan، Setif 27-28 Avril2005 . 

2) Dictionaries ary of world origin Libran library، Beirut. 

3) La rousse Dictionnaire de français، VMEF.montreal. Québec.2001. 

4) New Webster Dictionary of the English، language، 1988. 

  :المناشير الوزارية: ثالثا

 التربوي النظام التربية، مستخدمي تكوينلل الوطني المعهد: الوطنية التربية وزارة )1

 .2004 الجزائر، ،التعليمية والمناهج
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 بتحضير المتعلق ،2003 ماي 3 في المؤرخ/ ع أ/ ت. و/489 رقم الوزاري المنشور )2

 .2003/2004 المدرسي الدخول

 ،التربوية المنظومة إصالح واالتصال، والتوجيه التقويم مديرية: الوطنية التربية وزارة )3

 .2009 ديسمبر، ،2ط التنظيمية، صوصالن

 .2001 ،العام التقرير: التربوية المنظومة إلصالح الوطنية اللجنة )4

 .2008 الوطنية، للتربية التوجيهي القانون الوطنية، التربية وزارة )5

 .2004 التعليمية والمناهج التربوي النظام الوطنية، التربية وزارة )6

 .2003 جوان 4 في المؤرخ 245 رقم  وزاري الوطنية،منشور التربية وزارة )7

 أكتوبر ، التربوية المنظومة إصالحات لتنفيذ عمل مخطط الوطنية، التربية وزارة )8

2003. 

 في المؤرخ ع.ا/ت.و/881 رقم الوزاري المنشور الوطنية، التربية وزارة )9

 .العالمي الترميز باستعمال المتعلق 10/09/2003

 إقرار المتضمن 4/06/2006 في المؤرخ 24 رقم القرار الوطنية، التربية وزارة )10

 .تعليمية برامج

 : لكترونياإل الموقع على ةإحصائي معطيات الوطنية، التربية وزارة )11

WWW.education.dz 

 االبتدائي، التعليم من الثانية السنة لمناهج المرافقة الوثيقة الوطنية، التربية وزارة )12

 .2003 ديسمبر

 13/06/2006 في المؤرخ/  05/ع.أ/أ.ن.و/أ84 قم المنشور الوطنية، التربية وزارة )13

 .المتوسط التعليم مرحلة في المعلوماتية تدريس بإدراج المتعلق

 :القواميس: رابعا

 .لبنان بيروت، ،والعلوم واآلداب اللغة منجد )1

 األردن، والتوزيع، للنشر أسامة دار ،النفس وعلم التربوي المعجم: القيسي نايف )2

2006. 
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  :قـحالـملا
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  :الدراسة أداة

   العولمة توافر                       

 العولمة قيم
 المؤية النسب العولمة توافر

  االستهالكية الثقافة نشر      

  

  منتجات -

  مصنعات -

 واالتصال ماإلعال وسائل -

  

  الغربية للقيم الدعوة

  

 .أشخاص أسماء -

 غربية وأماكن مدن -

 .األجنبية باللغة كتابة -

  

  الدولية والمنظمات الهيئات

  

 .اليونيسيف -

 .المتحدة األمم هيئة -

 .اليونسكو -

 .الدولية العفو منظمة -
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