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كسابهتربویة دورًا بارزًا ورئیسیًا في تكوین األفراد تؤدي المنظومة ال    لقیم الوطنیة ا مختلفب موإ
ى الدولة إلى تكوینها من خالل السیاسة وكذا الشخصیة الوطنیة التي تسع ، واالجتماعیة

اإلمكانیات  بتوفیر ، التربویة التي تخطط لها من أجل الوصول إلى الغایات المنشودة
السیاسة التربویة و  المنظومة التربویة الجزائریة نتطرق لتناول لفصلو في هذا ا متطلباتوال

  . المتبعة و كذا مختلف العوائق التي تواجهها
  المنظومة التربویة :  أوالً 

                       :    منظومة التربویةالتعریف / 1

  . ریف المنظومة والتربیةالتربویة نقوم أوًال بتع ةقبل التطرق لتعریف المنظوم
  :المنظومة 

فب االستعمال إذ ــام فهي تستخدم حســة والنظــن بینها المؤسســي مــدة معانــة عـذ المنظومــتأخ  تعرّ
 :بـ 

ف في كتاب علم االجتماع المدرسي  )1 بأنها بنیة ذات تكامل وترابط بین مكونتها  :و تعرّ
أساس من التفاعل الحیوي بین یقوم على  ، كماً وعناصرها، بعضها ببعض ترابطًا وظیفیًا مح

 .1هذه المنظومة ومكوناتها عناصر

عناصرها من أجل  مختلفنالحظ كذلك من خالل هذا التعریف بأن المنظومة تتكامل بین 
  .القیام بوظائف محددة لكل عنصر 

ف المنظومة  )2 غیرت بأنها جملة من العناصر المترابطة بروابط إذا تغیر أحدها ت :تعرّ
  . 2الروابط األخرى كلها

  .كل عنصر یؤثر في اآلخر نالحظ في هذا التعریف أن المنظومة تمثل نسق واحد ،
ف كذلك )  3 ویجد بین  ، بأنها بناء یتكون من عدة عناصر لكل عنصر وظیفة یؤدیها :تعرّ

هذا إذ یتمیز  حیث یؤدي هذا البناء وظیفة ودور محدد ، ، طةهذه العناصر عالقات متراب
  .3البناء عن غیره بسمات محددة  تمیزه عن المحیط الخارجي

نالحظ من خالل التعاریف السابقة أنها تجمع على أن المنظومة تعبر عن بناء یتكون من عدة 
  . وكل جزء یكمل الجزء األخر في بناء تكاملي أجزاء لكل جزء منها وظیفة محددة ،

  
  

                            
  .41ص، ،2004 لبنان ، المؤسسات الجامعیة للدراسات ،الشهاب ،علم االجتماع المدرسي ،مجد  عليفة ،طو سعد علي  1
  .21ص، ،1984 ، لبنان دار الحداثة  ، في علم االجتماع ، األساسیةالمفاهیم  خلیل أحمد ، 2
  . 376،ص،2000دار المسیرة ،األردن،سامي ملحم ،مناهج البحث في التربیة وعلم النفس ، 3
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  : التربیــة
  :تعرف التربیة لغتا 

ـــى الولـــد أي غـــذاه  ، بیـــة اللغـــة إلـــى الفصـــل الربـــاعي رّب لتربیـــة فـــي العر ترجــع ا )1 فیقـــال ربّ
 اعنــدم ریمـرآن الكـــالقــ يـى فـــذا المعنـــهــ د وردـوقــ ، وجعلــه ینمــو وربــا الشــئ بمعنــى زاد ونمــا

وهنــا نجــد معنــى   وتــرى األرض هامــدة فــإذا أنزلنــا علیهــا المــاء اهتــزت وربــت   قــال
 .عنصر الماء  لوالنمو لما دخ الزیادة

فهي عند العرب تفید السیاسة والقیادة والتنمیة،حیث  ، كما تأخذ التربیة معاني وصیغ أخرى          
 هسیاسة الرجل أهله وولد <<مثلما وضح ذلك ابن سینا في رسالته "  بالسیاسة " سماها الفالسفة

  .1ألخالق والعلم معاً وتدل كذلك على ا ، ویطلقون على من یقوم على الولد بالمؤدب ، >>
 السیاسة ، النمو ، نخلص ألي أن التربیة في اللغة العربیة تأخذ عدة معاني مثل الزیادة ومنه  
  . إّال أنها تسیر في نفس المنهج والمسلك ....، التأدیب ، القیادة ،
ف التربیة  )2  ، الحیاة ورعایتها ودوامها وصالحیتها انتعاشفي اللغة الفرنسیة بأنها  :وتعرّ

تأخذ نفس المعاني وهي   .2" هي كلمة مشتقة من أصل التیني" Ede cation" حیث كلمة
  .األولى وهي التطور في الحیاة 

في تشكیل األفراد حیث تكون بینهم عالقات اجتماعیة أداة المجتمع بانها  :ف التربیة وتعر  )3
   .3وثقافیة

وتنعكس في صورة  ، ل أنظمة المجتمعكما تشیر التربیة إلى عملیة اجتماعیة تتفاعل مع ك )4
  . 4 االجتماعیةالشخصیة كما تعمل كذلك على تنمیة  ، المجتمع الخارجیة

التي تبرز من خالل  و,  في مختلف األنظمة تجسدمن خالل هذا التعریف یتضح بأن التربیة ت
  . شخصیة الفرد

  . متمثل في تكوین األفراد للتربیة بعد اجتماعي یجد أنها تعطي هذه التعاریف إن المالحظ لكل
  
  
  
  

  : المنظومـة التربویـة
                            

  .18،ص،1998لجامعیة،الجزائر المطبوعات ،تركي  رابح،أصول التربة والتعلیم،دیوان ا 1
  .36،ص،2000التربیة والمدرسة والمعلم  ،دار الوفاء للنشر،مصر ، سالمة الخمیسي ،  2
  .13،ص،1995إبراهیم مطاوع ،أصول التربیة ،دار الفكر العربي للنشر،مصر،  3
  .74،75،ص، ص،1993سعودیة،محمد السید ،مقدمة في التربیة ،دار الشروق للنشر ،المملكة العربیة ال  4
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  :تأخذ المنظومة التربویة عدة تعاریف نوجزها في 
فها المعهد الوطني الجزائري ی)  1 وفقًا للمرجعیة  والمتفاعلة بأنها المكونات األساسیة :عرّ

فیه  الذي وضحت 1996وخاصة دستور نوفمبر  المبینة في مختلف الدساتیر الجزائریة ،
التوجهات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة للدولة الجزائریة في ظل التعددیة الحزبیة واالنفتاح 

وبذلك تكوین  ، وأصالته وقیمهاالقتصادي والمحافظة على الهویة الوطنیة للمجتمع الجزائري 
أوكل  لتيوالمادیة ا فهي بذلك مجموعة الهیاكل والوسائل البشریة ، فرد متمسك ومعتز بقیمه

  .1 األفرادإلیها المجتمع تربیة 
 یتضح من خالل هذا التعریف أن المنظومة التربویة الجزائریة تستمد قوانینها من الدستور ،

تتكون من عدة مكونات و  والشخصیة في ظل االنفتاح ، وتسعى للحفاظ على الهویة الوطنیة ،
 .تكمل بعضها البعض 

  : التعاریف التالیة االجتماع نوضحها في كما تأخذ عدة تعاریف في معاجم علم
2  
ف ) 3 یشتمل على األدوار والمعاییر االجتماعیة  االجتماعي بأنها نظام من النسق: كما تعرّ

التي تعمل على نقل المعرفة من جیل إلى آخر حیث تتضمن هذه المعرفة قیمًا وأنماطًا من السلوك 
  .  2االجتماعي

  . تسعى إكساب األفراد القیم االجتماعیة ةلمتكاملاألجزاء افهي بذلك مجموعة من 
  .3بأنها نظام یهدف إلى تحقیق حاجات وطموحات األفراد داخل المجتمع : رفكما تعّ  )4

التعاریف التي تطرقنا إلیها یتضح بأن المنظومة التربویة هي عبارة عن مكونات من  ذهمن خالل ه
تماعیة والثقافیة وتعمل على ساب األفراد القیم االجعناصر بشریة ومادیة تقوم بوظائف تربیة مثل إك

  . تمع وتنمیتهجالم تطویر
فرعیة للمنظومة التربویة وهي  عدة جوانب" kast " & " Rouznzig "یبین كاست وروزنزیج

  : تؤثر في بعضها وتؤثر بدورها في المجتمع تتمثل فيمتفاعلة فیما بینها 
 وتستمد من ماضي األمة وحاضرها وهي تتمیز بالتغییر  : القیم والغایات. 
 ویتمثل في التكنولوجیا المستخدمة وهي نوعان  : الجانب التقني: 

 الهیاكل و األجهزة . 

                            
 .12،ص،1998الوطني لتكوین مستخدمي التربیة ،النظام التربوي والمناهج التعلیمیة ،الجزائر،المعھد   1

  نموذج تصوري یستخدم النسق هو تنظیم ینطوي على أجزاء مترابطة تتمیز باالعتماد المتبادل ، ویشكل وحدة واحدة ، كما یعتبر
، ص، 2003فاروق مداس ، مصطلحات علم االجتماع ، دار مدني ، الجزائر ، : معقدة وتحلیلها مأخوذ عن فحص الظواهر اللتسهیل 

272.  
   .274نفس المرجع ، ص،  2
  .7، ص، 1994حمدي أحمد ، مقدمة في علم اجتماع التربیة، دار المعرفة الجامعیة  للنشر ، مصر ،  3
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 المحتوى والبرامج . 

  ویتمثل في سلوك األفراد العاملین بالمنظومة التربویة من المعلمین : اإلنسانيالجانب 
داریین وعمال ، ومدى عملیة التفاعل   .بینهما متعلمین  وإ

 التربویة  ةوهو البناء أو الشكل الذي تتخذه المنظوم : الجانب التنظیمي. 

 ویتمثل في مختلف الوظائف التي تمارسها اإلدارة ، من قیادة وتوجیه  : الجانب اإلداري
  .1وتخطیط و رقابة  ومتابعة

للخصائص  یة وفقاً التربو  ةي بها تكون المنظومـر والمكونات التـب العناصــذه الجوانــل هــتمث
 : التالیة

 .تتكون المنظومة التربویة من أجزاء متفاعلة فیما بینها تقوم بوظائف محددة  .1

التربویة ستكون هناك عناصر  ةإذا حدث تفاعل إیجابي بین عناصر المنظوم .2
الدراسي والمتعلمین فإذا استوعب المتعلم المنهاج الدراسي ،  مثل المنهاجإیجابیة 

 .أما إذا حدث بینهم تنافر حدث العكسج إیجابیة كانت هناك نتائ

تؤدي المنظومة التربویة غایات محددة مسبقًا في السیاسة التربویة ، أین یتم  .3
 . تحدیدها بشكل مدروس ومخطط

للمنظومة التربویة سلطات مختلفة ، وكذلك مسؤولیات متعددة یقوم بها من أجل  .4
 . الوصول إلى األهداف المحددة

ربویة بیئة تؤثر علیها وتتفاعل معها كما توجد بعض المعوقات لكل منظومة ت .5
 .البیئیة التي تؤثر على سیر المنظومة التربویة 

  2یربط عناصرها  بعضهم البعض بالمحیط هرمي  لكل منظومة تربویة تركیب .6
 : تطور المنظومة التربویة الجزائریة/  2

 على المثل العلیا النابعة من تاریخ األمة ها یحافظ المجتمعبو  ، تمثل التربیة عماد كل أمة    
، وتراثها وعقیدتها الروحیة وحضارتها وثقافتها إذ تمثل لمنظومة التربویة قوة أساسیة في 

وكذا  ، في مختلف المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التوجیه والتطویر والتنمیة
  . 3االستفادة من سبل المعرفة 

، ولكل  مرت بعدة مراحلوتطور المنظومة التربویة الجزائریة یجد أنها إن المتطلع لتاریخ 
ویعود هذا االختالف للعوامل  ، مرحلة ممیزاتها وسماتها التي تمیزها عن غیرها من المراحل

                            
   .10،11سابق ،ص، ص، المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة ،مرجع 1
   .13مرجع ،ص ،نفس  2
    .7، ص، مرجع سابقحمدي أحمد ، 3
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      .1السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتي كان لها الدور في تشكیل المنظومة التربویة
الجزائریة نفسها بعد االستقالل في مواجهة التخلف االجتماعي وتحدیاته فلقد وجدت الدولة     

وأمام منظومة تربویة أجنبیة بعیدة كل البعد عن  ، من أمیة وفقر وجهل وغیرها من العوائق
وكان لزامًا على الدولة الجزائریة الفتیة بلورة , واقعها من حیث الغایات والمبادئ والمفاهیم 

وكذا إبراز هویته وبعده الثقافي والوطني في تجسید حقه  ، ئري في التنمیةطموح المجتمع الجزا
  .2في التربیة والتعلیم

الثوابت وضعت المنظومة التربویة عدة أمور في االعتبار منذ االستقالل من بینها حیث     
تحدد  التياألبعاد وهي  , والبعد العصري ، ي، والبعد الدیمقراط البعد الوطني والمتمثلة في ،

  1962 أین تم تنصیب لجنة اإلصالح التربوي غداة االستقالل في سنة ، الشخصیة الوطنیة
 ، وشهدت بعد ذلك عدة تغیرات وعدة مشاریع ، 1964التي نشر تقریرها في نهایة سنة  و

 في أمریةالتي تجسدت  1974 اإلصالح في سنةومشروع وثیقة  ، 1973 شروع سنةممنها 
سنة  48فالمتتبع یجد أن مدة  ، 2003وأخیرًا إصالحات  ، 19963ور وبعدها دست ، 1976

فبرغم من أن الوضعیة االجتماعیة التي ورثتها الدولة  ، تمثل عمر المنظومة التربویة الجزائریة
والتي  ، الجزائریة إّال أن قضیة التربیة ظلت الشغل الشاغل للمجتمع الجزائري عبر تاریخه

في  من االندماج الواعي والفعال في عصره والمساهمة االیجابیة تهدف إلى تمكین المواطن
ثراء الحضارة اإلنسانیة فلقد ظلت هذه االهتمامات تمثل الصدارة في مطلب الحركة  ، صیاغة وإ

,  1954 رفي میثاق أول نوفمب وذلك ما تجسد ، الوطنیة في الخمسینات من القرن الماضي
هو  میثاقوبعد االستقالل كذلك بقي  . ة في كل بناءالتي تقر أن التربیة هي حجر الزاوی

حیث یقوم  ، والذي كان نظامًا اشتراكیا ، فالنظام التربوي كان تابع لنظام الدولة ، المرجعیة
وقد كان حزب جبهة التحریر  ، النظام االشتراكي على العدالة االجتماعیة والمساواة في الحقوق

ثاق الوطني یركز على بناء الشخصیة الوطنیة المتمثلة كان المی ، الوطني هو الحزب الحاكم
وكذا اللغة  ، في الدین اإلسالمي واللغة العربیة التي تعد الوعاء الحضاري وأداة الثقافة

لكن بالرغم من سعي النظام في تلك الفترة إلى التعریب في كل  ، والتاریخ والثقافة االمازیغیة
 4واجیة اللغة كانت حاضرة في تلك الفترة بشكل كبیرأن ازدإّال من المنظومة التربویة  األطوار

بالرغم  . تزال تحمل آثار االستعمار الفرنسي خاصة وأن أواخر الستینات وأوائل السبعینات ال ،
الذي سعى إلى توسیع التعلیم على " هواري بومدین"من الجهود التي قام بها الرئیس الراحل 

                            
  .415،ص،1985علیم في المجتمع العربي،إتحاد الجامعة العربیة للنشر،لبنان،تغانم العبید،التربیة وال 1
  .13المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة ،مرجع سابق ،ص، 2
  .14،13،ص، ص،1998التعلیم األساسي ،الجزائر،لعامة للسیاسة التربویة و إصالح المجلس األعلى للتربیة،المبادئ ا 3
جهاض الثورة ، المؤسسة الجزائریة للنشر ،الجزائر ، ةمحمد الزبیري ،المؤامر  4   .وما بعدها  86،ص،1990الكبرى وإ
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منه كل أفراد المجتمع،حیث كان مشروع الرئیس الراحل  لكي یستفید ، كامل التراب الوطني
خاصة بعد ما اعتمد علي المنظومة التربویة  ، برنامجًا واسعًا وقویًا وله من األهمیة بما كان

  . 1كقاعدة للبناء والتنمیة والتطلع إلى الرفاهیة والمساواة من جهة أخرى
 الجزائر التعددیة الحزبیة السیاسیةودخول  ، 1989 ودستور ، 1988 أكتوبر وبعد أحداث    

وكان التعدد في اختالف الرأي فیها  ، تاریخ المجتمع الجزائريوالتي أصبحت نقطة بارزة في  ،
لكن  ، یتعلق بتنظیم المجتمع الجزائري وتعدد اإلیدیولوجیات ودخلت الجزائر في نظام السوق

  .2االشتراكي فترة التسعیناتالمالحظ یجد بأن المنظومة التربویة بقیت تابعة للنظام 
وضع عدة نقاط تساؤل من بینها أین كانت المنظومة التربویة في نظر الهذا یطرح أین    

لكن بالرغم من هذه الوضعیة إال أن المنظومة التربویة  ، والرؤساء في تلك الحقبة ، الحكام
عددي للمتعلمین ، شهدت تطور من حیث العدد على مختلف أبعاد سواءًا من حیث التعداد  ال

حیث أدى التزاید في نسبة  أو من حیث الهیاكل و المنشآت والبناءات ، أو التأطیر  التربوي ،
مرات في  8حیث تضاعف العدد  1963منذ سنة السكان إلى التطور في أعداد المتعلمین 

 سنة ، أما بالنسبة لألعداد المعلمین األساتذة 30في ظرف فالعدد تضاعف  ، 1993نة س
یقدر بـ  1963مرة حیث كان عدد المعلمین واألساتذة سنة  12رة قد تضاعف بـ ـففي نفس الفت

مالحظة انخفاض في نسبة العدد  ، 1993سنة   283344  وأصبح یقدر بـ،   23612
التربویة فلقد تطور العدد  أما بخصوص تطور عدد المؤسسات المعلمین و األساتذة األجانب ،

،  1993سنة  17394مؤسسة لتصبح  2666كانت  1963ي سنة مرات ف 6و تضاعف بـ
من میزانیة الدولة  1964سنة   %20 أما من حیث میزانیة التسییر فقد قدرت  النسبة بـ

إحصائیات سنة  ، أما 1993 وهذه تمثل إحصائیات سنة. 3 1992سنة   %21.6لتصبح 
بـ  نر عدد المتعلمیفلقد قد ، التربویة ةفكشفت عن تزاید أكثر في المنظوم 1997

معلم  638معلم وأستاذ إضافة إلى  322904متعلم أما عن المعلمین فقدر بـ  107111062
مؤسسة ، بخصوص المیزانیة  19564قدرت بـ فأما عدد المؤسسات التربویة  .وأستاذ أجنبي 

م المیزانیة العامة و  يملیون دینار جزائر  640600000فقد قدرت میزانیة التسییر بـ 
 ةوبذاك فالمنظومة التربوی . 4ملیون دینار جزائري خصص لمیزانیة التجهیز 723500000

  .في تزاید مستمر من حیث األعداد ، هذا نتیجة التطور االجتماعي 

                            
 . 130،ص،1996د، الجزائري ، دراما رینول للنشر ، بدون بلي مهن:،ترجمة  بدون اسم ،الجزائر قصة عرق 1
خبر ، المسألة التربویة في الجزائر ،العولمة والنظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربیة ، مفاتح عمارة التربیة و الدیمقراطیة ،دفاتر ال 2

  .58، ص،  2005العدد األول ،جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، 
  .5ص، ، 1998, الوطنیة حول المنظومة التربویة ، الجزائروزارة التربیة الوطنیة ،عرض وزیر التربیة  3
    .80المجلس األعلى للتربیة،مرجع سابق،ص، 4
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  :یة و منظومة التربالمكونات / 3
علیم بدا بالتربیة التحضیریة إلى غایة الت, فرعیة  أنظمةتتكون المنظومة التربویة الجزائریة من   

حیث , الثانوي من التحضیري إلى و في دراستنا هذه نركز على األطوار األولى , الجامعي 
, و فروعها و مراحلها  أطوارهاتؤلف هذه المكونات منظومة متكاملة و مترابطة في جمیع 

و , ما تتیحه لهم قدراتهم و استعداداتهم الخاصة  أقصىاألساسیة تمكین األفراد بلوغ غایتها 
   1.و التنمیة م یساهمون في البناء جعله

  : التربیة التحضیریة 
  :تعریف التربیة التحضیریة * 

 و ست سنوات  أربعة التحضیریة بالتربیة الموجهة ألطفال الذین یتراوح سنهم بین یقصد بالتربی    
نب و الرامیة إلى تنمیتهم المتكاملة في الجانب المعرفي و الجانب الحسي و الحركي و الجا, 

  . 2الوجداني و االجتماعي
فهي مرحلة حاسمة في , األهمیة القصوى للتربیة التحضیریة لقد أكدت اغلب الدراسات العلمیة     

تكوین شخصیة الطفل بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان تساعد الطفل في استكمال نموه الجسمي 
في هذه المرحلة ى ما یكتسبه الطفل كما تؤكد الدراسات عل,  ةیمو العاطفي و العقلي على أسس قو 

حیث بینت أن الفعال في كل المراحل التعلیمیة األخرى األثر و معارف یكون لها من مهارات 
الحض األوفر في متابعة قبل المدرسة كان لهم  األطفال الذین تلقوا تعلیم تحضیري في فترت ما

م معظم الدول المتقدمة بالتربیة حیث تهت  .تعلیمهم و النجاح في مختلف المراحل التعلیمیة 
 مختلف المؤسسات التربویة أجمعتأین , التحضیریة لما لها من األهمیة في رفع المردود التربوي 

و ,  3و مختلف الجمعیات على أهمیة التربیة التحضیریة في األلفیة الثالثة لما تواجهه من تحدیات
و ا التربویة على أهمیة التربیة التحضیریة منظومته إصالحالجزائر من بین الدول التي ركزت في 

  . تعمیمها تدریجیا على كل المناطق 
  
  

  : أهداف التربیة التحضیریة *        
  : و من أهدافها , تعتبر التربیة التحضیریة بأنها دعم للمراحل التعلمیة األخرى  

  ألساسیة و تهیئة األطفال للدخول إلى المدرسة ا, تكملة جوانب التربیة األسریة. 

                            
 . 42,  41, ص , ص , المرجع نفسه  1
 . 45, ص ,  نفسهمرجع ال  2
  .الصفحة نفسها , المرجع نفسه  3
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  و السلوكات االجتماعیة المتعارف علیها , ضمان اكتساب العادات العملیة الحسنة 

  مساعدة األطفال على النمو المنسجم لمختلف جوانب الشخصیة. 

  تنشئة األطفال على القیم و الثقافة االجتماعیة و الوطنیة. 

 السلیم اللغوي التواصل  أدوات إكساب. 

  و الحركات و االعتماد على  التعبیر كالرسم الموسیقى أشكالتدریب األطفال على بعض
مع إكسابهم في نهایة المرحلة التحضیریة بعض المهارات التي , اللعب بالدرجة األولى 

 .  1تساعدهم في الطور األول من التعلیم األساسي

  :التعلیم األساسي 
     : تعریف التعلیم األساسي *  
بدا من السنة األولى من , لتي تدوم تسع سنوات حلة اإللزامیة ایمثل التعلیم األساسي المر   

في و تستمر إلى ستة عشر سنت , و التي یكون فیها المتعلم عمره ست سنوات , الطور األولى 
     . 2و تعد هذه المرحلة بانها إجباریة, وهي تقدم تربیة مشتركة للمتعلمین , مرحلة المتوسط 

نح تربیة قاعدیة حیث یم, نه القاعدة األساسیة للمنظومة التربویة یعتبر التعلیم األساسي بأ  
و یهیئهم للقیام , المتعلمین و الخبرات و المهارات لجمیع من المعارف  أدنى واحدة و یضمن حد

   . 3بدورهم في المجتمع  كما ینمي فیهم روح المواطنة
  : أهم العناصر في التعلیم األساسي 

  صالح مشكلة التأخر في مختلف المناطق المتخلفةإلالتعلیم األساسي موجه . 

   التعلیم األساسي یعد بأنه تعلیم وضیفي و متنوع بتنوع البیئات و المجتمعات. 

  التعلیم األساسي یشجع جمیع أفراد المجتمع على التعلم. 

 4سائله في أهدافه و اتجاهاته العامة و و التعلیم األساسي عن غیره  یختلف . 

  
 

  : لیم األساسي أهداف التع
 و تعویده على البحث و  عندهو تنمیة حب المعرفة و االطالع ,  تعلیم المتعلم كیفیة التعلم

 .التجریب و اإلبداع في التعلم 

 في صوغ مشروعه المستقبلي و التزود بمنهجیة المتعلم عملیة االعتماد على نفسه  إكساب
                            

  . 46, ص , لمرجع السابقا 1
  .122 ,ص ,  1993 ,الجزائر , موفم للنشر , االستقالل  التعلیم في الجزائر قبل و بعد, الطاهر زرهوني 2
 . 50, ص , األعلى للتربیة مرجع سابق  المجلس  3
 .151ص ،2006رشوان ،العلم والتعلیم والمعلم من منظور علم االجتماع،مؤسسة شباب الجامعة للنشر،مصر،حسین  4
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  .التعامل مع المعطیات و معالجة المسائل 

 فهما و نطقا و قراءة و كتابة تعلم التعامل و استعمال لغته الوطنیة تعلم الم. 

 المتعلم التحلیل التدریجي إكساب . 

  تأهل المتعلم للتعلیم الثانوي. 

  تكسب المتعلم االندماج في المجتمع. 

  تكسب المتعلم الوعي بدور األمة الجزائریة و تاریخها النضالي. 

 و االجتماعیة التي تمنحه قوة المواطن الصالح  الوطنیة و المبادئ اإلسالمیة المتعلم تكسب. 

  تكسب المتعلم  مختلف المعارف و العلوم و تعلیمه مدى دوره و إسهامه في تنمیة المجتمع
. 

 منها  ةتعلم المتعلم اللغات األجنبیة و التفتح على الثقافات و الحضارات لالستفاد. 

  1عبیر الفني و الحركيبالجمال و تذوق الت اإلحساستكسب المتعلم . 

  : التعلیم االبتدائي 
ألنها متاحة لجمیع أفراد , تعتبر المرحلة االبتدائیة من أهم المراحل في المنظومة التربویة       

  .  2وهو القاعدة األساسیة في تكوین المواطن, المجتمع الذین بلغوا السن المحدد 
حیث ینتهي بمسابقة السنة , یدوم ست سنوات  و, یبدأ التعلیم االبتدائي في سن السادسة    

ولقد كان هذا النظام معمول به في .  3السادسة للدخول إلى السنة األولى من التعلیم المتوسط
یتوج فیها , عدلت المرحلة االبتدائیة لیصبح خمس سنوات  2003السابق لكن بعد إصالحات 

   .متوسط المتعلم بشهادة التعلیم االبتدائي لیلتحق بمرحلة ال
  : أهداف التعلیم االبتدائي 

  تكسب المتعلم القدرة على التفكیر و إدراك العالقات الزمنیة و المكانیة. 

 و تعلم المهارات الحسابیة و الفنیة  و إكساب اللغة  تكسب المتعلم كیفیة حل المشكالت. 

ه األهداف یجب أن یراعي ولتحقیق هذ.  تزید عند المتعلم االهتمام بالعالم الخارجي و ما یحدث فیه
  :في بناء منهاج التعلیم االبتدائي األمور التالیة 

  تحدید المهارات التي یجب أن یتعلمها المتعلم. 

  إیجاد فرص متعددة للعب یمارس فیها المتعلم  نشاطاته. 

    مراعاة التدرج في األنشطة و المعارف بما یتالءم و قدرات المتعلم. 

                            
 . 51, ص , األعلى للتربیة مرجع سابق  المجلس 1
  . 103, ص , مرجع سابق  ,تركي رابح  2
  . 32, ص ,  1993, الجزائر , دیوان المطبوعات الجامعیة ,  3ط , التربیة و متطلباتها , بوفلجة غیاث  3
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  للتعلم واكتساب المزید من المعار ف أثارة المتعلم و دفعه. 

  1ما أمكن للفروق الفردیة بین المتعلمین , مالئمة البرنامج التعلیمي . 

 : التعلیم المتوسط 

شهادة التعلیم  ل علىینتهي بالحصو , یدوم التعلیم المتوسط أربع سنوات من التعلیم النظري العام   
  . 2المتوسط

  : في المنظومة التربویة و یعود ذلك لألسباب التالیة  الهامة المراحل المتوسط من التعلیم مرحلة وتعد
  یتوقع من هذه المرحلة أن تلبي حاجات المتعلمین في مراحل نموهم. 

  و استعداداتهم و میولهم و توجیههم , تكشف هذه المرحلة عن قدرات المتعلمین. 

 المتعلم  حیث یتمیز, االبتدائیة ا المتعلم في الرحلة تنمي المعارف و المهارات التي اكتسبه
و القدرة على استنتاج  و التعمیم و االنتباهفي هذه المرحلة بالقدرة على التفكیر المجرد 

 :المرحلة هذه تالیة في بناء المنهاج التعلیمي لالعالقات و بذلك یستوجب مراعاة النقاط ال

  لجسمي و العقلي ااالهتمام بالنشاط الحركي و الریاضي الذي یساعد على النمو. 

  و المشاهدة في تعلم المظاهر البیئیة  األسفاراالهتمام بالرحالت و. 

  االجتماعیة  األدوارمختلف  الفضائل و و األخالقاتجاهات معینة تجاه  إیجادالعمل على. 

  و تعریفه على حضارات العالم و ثقافاته , العمل على ربط المتعلم بحضارته و ثقافته. 

 و احترام حقوق اآلخرین , ت الوالء للوطن تكوین اتجاها. 

  3و دعم الرغبة في االطالع و المعرفة, عند المتعلم  أالبتكاريو  اإلبداعيتنمیة الفكر . 

  : التعلیم الثانوي 
مرحلة یمتد بانتهاء , الذي یدوم مدة ثالث سنوات هو نوع من التعلیم النظامي التعلیم الثانوي       

المتعلمین لمواصلة  إعداد باستقبالحیث یتكفل , د مدخل التعلیم الجامعي عنالمتوسط و ینتهي 
و , و تكوین رؤیة حیاتیة  الخبراتحیث یتمیز المتعلمین في هذه المرحلة ببناء , تعلیمهم الجامعي 

و خاصة ما یحیط  , و االهتمام بالبحث و المعرفة , القدرة على تحمل المسؤولیات االجتماعیة 
بالحاجة إلى التعرف إلى التعرف كما تتمیز هذه المرحلة , من بیئة اجتماعیة و نفسیة بالمتعلمین 

  :و بذلك یجب أن یراعي المنهاج التعلیمي النقاط التالیة ,  على القیم االجتماعیة و األخالقیة
  على معرفة حقوقهم تعد مواطنین قادرین , أن تكون البرامج التعلیمیة برامج هادفة

 .تساعدهم على اكتساب أنماط سلوكیة صحیحة وواجباتهم و 

                            
  . 150,  148, ص , ص , حسین رشوان مرجع سابق 1
 32, ص  , المرجع السابق بوفلجة غیاث 2
  . 153,  152, ص , ص , حسین رشوان مرجع سابق  3
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  النقاش و أن تحتوي على معارف و حقائق علمیة و موضوعات تثیر لدى المتعلم
 .الحوار و تساعده على مواصلة دراسته الجامعیة 

  و العمل و القیم األخالقیة و االجتماعیة التي تعرف ایجابیة نحو العلم تكون اتجاهات
 .ختلف المجتمعات األخرى على مجتمعه و مالمتعلم 

 1تكسب المتعلم التفكیر العمیق و اإلبداع و التجدید .  

  .وهو التنظیم البیدغوجي الذي تسیر علیه المنظومة التربویة الجزائریة الیوم 
   سیاسة المنظومة التربویة في الجزائر : ثانیاً 

  : السیاسة التربویة ماهیة/ 1
  : ـ السیاسة التربویة 1  

  : یاسة تعریف الس
و بأنها مسار أو منهج عمل من بین عدة مسارات بدیلة في ضوء الشروط  "مانجر"یعرفها   

الذي یشمل األهداف  األهداف المحددة لتوجیه و تحدید القرارات الحالیة و المستقبلیة أو البرنامج
 .  2المرغوبة و وسائل تنفیذها

.                                                                                                                             نها حیث تعرف بأ أنها تسیر في جهة واحدة إالّ  المتعلقة بالسیاسة التربویة  اتریفت التععددت
  الرئیسیة  هاتاو االتج ، التي تحدد مسیرة التربیة تمثل جملة المبادئ والقواعد والمعاییر

التي تجدد وجهة حركتها في المجتمع نحو األهداف الكبرى التي یراها المجتمع صالحة 
   .   3جتمعوهي تمثل رؤیة الم ، بة زمنیة محددةقلألبناء خالل ح

یوضح هذا التعریف أن السیاسة التربویة تمثل النهج المتبع أو الوجهة المتمسكة بجملة مبادئ 
  .وقیم تعبر عن المجتمع تطمح إلى تحقیق مطالب المجتمع

  ف بأنها قوانین وأنظمة ولوائح تتضمن مبادئ وأفكار و اتجاهات تمثل األطر العامة تعرّ
بغرض توجیه المنظومة التربویة وترسیخ  ، ارة التربیة والتعلیمالتي تضعها الدولة ممثلة بوز 

ف كذلك بأنها نسق من المبادئ والتوجهات من  ، مبادئ العدالة والمشاركة الدیمقراطیة وتعرّ
 . اق االجتماعي والسیاسي للدولة السی

 : 4أهمیة السیاسة التربویة وأهدافها ـ 2

  : األهمیة   
                            

 . 155, ص ,  السابقالمرجع  1
   . 28, ص ,  2009, األردن , دار الفكر , تحلیل السیاسات التربویة و تخطیط التعلیم , كمال حسن بیومي  2
: علي األلمعي ،مفهوم السیاسة التربویة،أهمیتها،أهدافها،نقالً عن  3

http://www.Lagweer.com/ub/showtheeadphp?t=2359.  
  .السابق  المرجع 4

http://www.Lagweer.com/ub/showtheeadphp?t=2359.
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 أركان السیاسة العامة في جمیع الدول وتعتبر عملیة أهم  تمثل السیاسة التربویة أحد
وضع السیاسات التربویة من أهم متطلبات التخطیط والنمو لجمیع البلدان كونها 

والمخرجات  األهداف والوسائل واإلجراءات مصدر للتغییر والتربیة للتفكیر و موجهة
ن أن یتحقق هذا إّال وال یمك ، المؤهلة في مختلف المجاالت التي یحتجها المجتمع

 . بتخطیط سلیم للسیاسة التربویة داخل التخطیط الوطني والتطور االجتماعي

  قوائم السیاسة التربویة بین إمكانیات المجتمع وبین األهداف والطموحات التي تسعى
إلى تحقیقها المنظومة التربویة وكذا الموائمة بین متطلبات المجتمع وما تقدمه التربیة 

   .    تمن مخرجا

  : األهـداف
  تأخذ السیاسة التربویة مكانة هامة انطالقا من الساسة العامة التي یحددها نظام

 ، ة التربویة ضرورة حتمیةـا أي بین السیاسة العامة والسیاسـوالتنسیق بینه ، الدولة
 . و في نهایة المطاف تحقیق مصلحة الجمیع

  یة تحقیق التكامل واالنسجام بین األهداف التربو. 

  توفیر المرونة في اختیار األهداف التربویة. 

 االهتمام بتحقیق البحث العلمي والتكنولوجي . 

 لكل فرد الحق في التربیة وتأكید إلزامیة التربیة ومجانیتها ودیمقراطیتها. 

  : خصائص السیاسة التربویةـ  3
 ة واالستمرارتتسم السیاسة التربویة التي تسعى إلى التطور بالثبات النسبي والمرون. 

 أن تكون منبثقة من فلسفة المجتمع وتعبر عن تطلعاته وطموحاته. 

  أن تكون ذات أهداف واضحة وواقعیة وقابلة للتحقیق. 

  أن تكون منسجمة مع السیاسة العامة. 

 أن تنطلق من منطلقات اجتماعیة وتعبر عن قیم وتقالید وأعراف المجتمع. 

 1لفرص أمام الجمیعأن تحقق العدالة التربویة وتكافؤ ا  . 
  : مؤسسات بناء السیاسة التربویةـ  4

فالبعض یقرر بأن النظام السیاسي  ، نع السیاسة التربویةصتعددت اآلراء حول مسؤولیة 
والبعض اآلخر یرى بأن لمؤسسات المجتمع اآلخر  ، واألجهزة الرسمیة هي المسؤول الوحید

  :لمؤسسات التالیة وتلخص في ا ، في السیاسة التربویة دور كذلك
 أن األداة الفاعلة في تسییر المجتمع تنبثق من المرسوم  إالّ  ، النظام السیاسي القائم

                            
 .55،ص،2005الوطن العربي ،علم الكتب ،األردن،  يعبیدات ،السیاسة التربویة فسهیل  1
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 . الدستوري

 وزارة التربیة والتعلیم ممثلة بتوجهات الوزیر واللجان والمجالس المرتبطة . 

 رشادات تحت قانون التربی  ةالمدیریات العامة وما یصدر عنها من تعلیمات وأنظمة وإ
. 

  المؤسسات الحكومیة ذات العالقة االرتباطیة مثل اإلعالم والتخطیط. 

 1المؤسسات غیر الحكومیة مثل القطاعات الصناعیة الجمعیات واألحزاب.  
فهو لیس  وعلیه یجب أن تترابط وتتكامل جمیع االختصاصات واالهتمامات والتطلعات ،  

مما  ، زة ومؤسسات المجتمع المختلفةمحصور بین التربویین بل مرتبط بجمیع قطاعات وأجه
ویشارك المختصون  ، یستلزم أن تشغل المؤسسات المسؤولة لجان أو تفویض مجموعة من الخبراء

فالسیاسة التربویة تعبر عن اختیارات البالد وقیمها وعاداتها وتقالیدها  ، أو یعبرون عن مواقفهم
الفریق المكلف بدراسة تحلیلیة للسیاسة  حیث یقوم ، وكل ما تحتاج إلیه ، وتصورها وللمستقبل

صیاغتها صیاغة دقیقة تعبر بوضوح عن اآلراء واألفكار والتوجهات التي ینبغي التربویة ومن ثم 
  2. المنظومة التربویة أن تشتمل علیها بنود السیاسة التربویة ثم تصنیفها في بنود یسهل تطبیقها في

لمجتمع یستدعي وضع مبادئ ومنطلقات وأهدافها إن سیاسة تربویة ترتقي إلى مستوى طموح ا
والجزائر مرت بمراحل في وضع سیاستها التربویة كانت  ، تنطلق من واقع المجتمع و متطلباته

بمشروع اإلصالح  2003والتغیرات التي تمت في ، 1996والتعدیل الدستوري ، 1976بدایة في 
   . التربوي 
  :بالجزائر المنطلقات األساسیة للسیاسة التربویة.5

عصري وعلمي في  هاتهدیمقراطي ثوري في اتجا ، تعد المنظومة التربویة بأنها جهاز وطني
    . 19543مضامینه وطرائقه یستمد مبادئه من بیان أول نوفمبر

الدساتیر للدولة الجزائریة مند االستقالل واسترجاع السیادة الوطنیة معالم بارزة و تمثل المواثیق 
  .التربویة  في بناء المنظومة

  : على ضمن موادها 16/04/1976في 76/35مریة  رقم األت نص   
  :رسالة النظام التربوي في نطاق القیم العربیة واإلسالمیة والمبادئ االشتراكیة  : 2المادة
 عدادهم للعمل والحیاة  . تنمیة شخصیة األطفال والمواطنین وإ

 اكتساب المعارف العامة العلمیة والتكنولوجیة. 

                            
  .11، ص، المرجع السابق 1
 .مرجع سابق علي األلمعي، 2
صالح التعلیم األساسي،ال 3   .29ص،المرجع السابق  مجلس األعلى للتربیة،المبادئ العامة للسیاسة التربویة الجدیدة وإ
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 ستجابة للتطلعات االجتماعیة التي تهدف إلى العدالة والتقدماال  . 

  تنشئة األجیال على حب الوطن. 

  
  : تكفل النظام التربوي:  3المادة
  عدادهمطنین والشعوب اة بین المو االعدالة والمساو  مبدأتلقین التلمیذ لمكافحة كل  وإ

 . التفرقة والتمییز أشغالشغل من 

  التربیة تساعد على التفاهم والتعاون بین الشعوب وصیانة السالم في العالم. 

 تنمیة التربیة بحیث تتجاوب مع حقوق اإلنسان وحریاته األساسیة . 

التعلیم إجباري لجمیع األطفال من السنة السادسة من العمر إلى غایة السنة : 5المادة
  .السادسة عشر

  . 1بالحیاة العملیة ویتفتح على العلوم والتقنیات یرتبط النظام التربوي  :12المادة
  . مریة عدة مراسیم هي األوتبع صدور  

 .إلزامیة التعلیم األساسي 76/66المرسوم  )1

 . مجانیة التربیة 76/67المرسوم )2
 .مجلس التربیة  76/68المرسوم )3

 .كیفیات إنجاز الخریطة المدرسیة 76/69المرسوم )4

 .التحضیریة ةستنظیم وتسییر المدر  76/70المرسوم )5

   .تنظیم وتسییر المدرسة األساسیة 76/75المرسوم )6
المتعلق بتنظیم 16/04/76 76/35من اآلمریة 10تطبیق المادة 76/73المرسوم )7

  .2التربیة والتكوین
والتي تكرس  ، یأتي اآلمریة من المیثاق التي لها منطلقات من المبادئ الثوریة لثورة نوفمبر

 لألمةالمرجعیة التوجهیة والذي یرسخ معنى االنتماء  اإلسالمير الدین إذ یعتب ، اإلسالمیةالقیم 
وهو الذي یعد  ، أن الدین اإلسالمي فوق كل االعتباراتو  ، اإلسالمیة ورهاجذالجزائریة بأصالتها و 

كما تكرس اللغة العربیة والتي تعد المعبر  . 3مقوم من مقومات الشخصیة الجزائریة اإلسالمیة 
م وثقافة المجتمع لغة حضاریةالحقیقي عن ق واالبتعاد  ، واالعتماد علیها في بناء التراث الوطني ، یّ

 ، وتحریر الشعب من الخرافات المعادیة للمجتمع والعادات الفكریة والتقلیدیة ، عن كل ثقافة دخیلة

                            
 . 36،37، ص ص، ،2008لمدرسیة في مواجهة مشكالت تربویة،دار العلوم للنشر ،الجزائر،محمد بن حمودة ،اإلدارة ا 1
  .6 ، ص ،1994 مجلس التربیة ،عرض وزیر التربیة الوطنیة حول المنظومة التربویة ،الجزائر ، 2
 .108،107، ص ص، ،1999محمد جغابة ،بیان أول نوفمبر ،دعوة الحرب رسالة للسالم ،دار هومة للنشر ،الجزائر، 3
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د ـلجهن اـروري بیـتزال الرباط الحي والض لذلك كانت وال ، فاللغة العربیة تؤدي دور المستقبل
  . 1الدــاء البــا بنــي یتطلبهــة التـة والیومیـام العملیـة والمهـورة الدیمقراطیـدي للثـالعقائ

كساب ،  كما نادى بالعمل بمبادئ االشتراكیة التي تنادي بتكافؤ الفرص والدیمقراطیة   وإ
وقد تم التخلي  ، اكیةمبدأ المساواة والعدالة االجتماعیة وهي كلها من اإلیدیولوجیة االشتر  المتعلم

عندما تم تنصیب لجنة وطنیة إلصالح المنظومة التربویة  1990/1991 عن هذا النظام سنة
وهذا كان نتیجة لتحوالت  ، 1989والتي سلمت تقریرها في جویلیة 1988والتكوین في دیسمبر

التي  سیاسیة حیث كان حزب جبهة التحریر الوطني هو الحزب الوحید والممثل لكل السیاسات
ر النظام  ، دخلت الجزائر مرحلة نظام التعددیة الحزبیة 1990وفي  ، السیاسيیصدرها النظام  غیّ

في إلى النظام الرأسمالي غیر أن المنظومة التربویة بقت تابعة للنظام االشتراكي  االشتراكي
   . 2تسییرها

إال أن المنظومة )  نظام السوق(أصبح ، رأسمالي  1990والمالحظ یجد أنرغم أن النظام بعد 
  .الذي یدل على عدم االهتمام من النظام السیاسي  األمرالتربویة بقیت على المنهج االشتراكي 

، المبادئ العامة التي  69ألى 1الدستور ، وتم فیه تحدید المواد من  تعدیلتم  1996وفي 
 : والتي تنص على ) 53( تحكم المجتمع الجزائري ومن بینها المادة 

 مجانیته(ي التعلیم مضمون الحق ف  (. 

  التعلیم المجاني حسب الشروط التي یحددها القانون. 

  إجباري   األساسيالتعلیم. 

  تنظیم الدولة للمنظومة التربویة. 

 3السهر على التساوي في التربیة والتكوین من طرف الدولة. 

و  االجتماعیة،  دیةاالقتصاللتحوالت التي شملت مختلف الجوانب  استجابةیعد الدستور بأنه 
 النخبةالسیاسیة ، أین لجأ النظام السیاسي والجهات المسؤولة إلى التكفل بالبعد الدیمقراطي وتوعیة 

  : بإبعاد وحدود وأطر  ممارسة الحریات الفردیة
  13ألقى رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة خطابًا یوم  2001وفي سنة 

 157جنة الوطنیة لإلصالح والمكونة من ماي بقصر األمم بمناسبة تنصیب الل
تسعة أشهر قدمت اللجنة تقریرها عضو و الخروج بسیاسة تربویة جدیدة وبعد 

تم طرح عدة قرارات من  30/04/2002وتم عرضه على الحكومة ، وفي 
 :طرف مجلس الوزراء التي تتضمن ثالث محاور كبرى وهي 

                            
  .80،79،ص،ص،1979وزارة اإلعالم والثقافة،الجزائر،)1962،1954(النصوص األساسیة لجبهة التحریر الوطني  1
  .71،7 ، ص ص، ،السابق المرجعمجلس التربیة ، 2
  . 29 ص، ،  السابق المرجع 3
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  إصالح المنظومة التربویة. 

 دة للتكوین وتحسین مستوى التأطیر التربوي واإلداري إرساء منظومة متجد. 

  1التربویة ةللمنظومإعادة التنظیم الشامل. 

 ةتحوالت سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة طرأ كذلك التغییر التدریجي للمنظوم ةونتیجة لعد
مالي على المراحل االبتدائیة ثم الرحلة المتوسطة بعد أن كان إك 2003/2004التربویة بدایة من 

ف یي اهتمام أكبر ، أضموأعطى البعد العال،  وكذلك التعلیم الثانوي أین بقیت أغلب المبادئ نفسها
جباریة التعلیم التحضیري) اإلنشاءحق (التعلیم الخاص  صالح مع اإلصالحات اإلتزامن  ، 2وإ

أحزاب بین  االختالف أین حدث ، مالتحالف الرئاسي الثالثي بمختلف إیدیولوجیاته السیاسیة
  . سیاسة اإلصالح التربوي عن الرئاسي التحالف

  :المبادئ العامة
  : 3تتجسد المبادئ العامة في األبعاد التالیة

 ).األمازیغیة اإلسالم ، العروبة ،(وتتمثل في مبادئ الهویة : البعد الوطني  )1

 .وفیه تتكافأ الفرص  :البعد الدیمقراطي  )2

ولویة للمصارف العلمیة والتطبیقات التكنولوجي إعطاء األ :البعد العلمي    )3
 . التكنولوجیة

بناء مجتمع متكافل متماسك معتز بأصالته وواثق بمستقبله یقوم على المبادئ   )4
فرضت المستجدات والتحدیات : البعد العالمي  .سابقة الذكر  األربعةالعامة 

التربویة الراهنة نفسها على الواقع التربوي وبذلك كان لزامًا أن تواكب المنظومة 
  .المستجدات 

فرضت المستجدات والتحدیات الراهنة نفسها على الواقع : البعد العالمي  )5
  .التربوي وبذلك كان لزامًا أن تواكب المنظومة التربویة المستجدات 

  :غایات السیاسة التربویة 
  :4تسعى المنظومة التربویة الجزائریة لتحقیق الغایات التالیة

  :یقوم على بمستقبله  وواثق بأصالتهافل متماسك معتز أوال ـ بناء مجتمع متك
  : ـ الهویة الوطنیة المتمثلة  1

  محتواه الروحي و  إبرازفي اإلسالم عقیدة وسلوكا و حضارة و الذي یجب
                            

  http://www.et.mjssj.com/or/content/view/2627/47:تحدیات ورهانات نقال عن ...اإلصالحات التربویة شفیقة.ج1
  .85،86 ، 84 ، ص ص،, ص  ، 2009, الجزائر ,  جسور للنشر, عبد القادر فضیل ،المدرسة في الجزائر  2
  52بسكرة ،الجزائر ،د،س،س ربلقاسم سالطنیة ،علي بوعناقة ،علم االجتماع  التربوي ،منشورات جامعة محمد خیض 3
 .34,  33 ، ص ص، مرجع سابق ، ،)سیة التربویة المبادئ السیا(األعلى للتربیة سالمجل 4

http://www.et.mjssj.com/or/content/view/2627/47
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و تعزیز دوره كعامل موحد للمجتمع  و إسهامه الحضاري و اإلنساني األخالقي
 .الجزائري 

  و التي یجب أن التي تجسدها اللغة العربیة , ة و لغحضارة و ثقافة  في العروبة
و االتصال  و وسیلة إلبداع, األولى للمعرفة في كل مراحل التعلیم  تكون األداة

 .و التفاعل االجتماعي , 

  التي نیة الشخصیة الوطفي االمازیغیة ثقافة و تراثا و جزأ ال یتجزأ من مقومات
 .اق الثقافة الوطنیة و إثراؤها في نط و النهوض بها یجب العنایة

  : ـ روح الدیمقراطیة  2
  : التي تسعى لتحقیق القیم التالیة           
  احترام حقوق اإلنسان و حقوق الطفل. 

  و احترام الرأي األخر حریة التفكیر و التعبیر. 

  العدالة االجتماعیة. 

  و نبذ العنف تحقیق التكافل االجتماعي. 

  تمیز أو ال اإلقصاءالمساواة و عدم. 

  : ـ روح العصرنة و العالمیة  3
  :التطورات و التحدیات و ذلك ب  و التي تمكن المجتمع من مواكبة          
  التحكم في العلوم الجدیدة و التكنولوجیات المستحدثة. 

  التحلي بالقیم اإلنسانیة النبیلة. 

  المساهمة في بناء المجتمع.  
كسابه الكفاءثانیا ـ   :ات والقدرات التي تؤهله لـتكوین المواطن وإ

 .بناء والوطن في سیاق التوجهات الوطنیة ومستلزمات العصر ـ  1

  :بترسیخ الهویة الوطنیة  ـ توطید 2
ترقیة ثقافة وطنیة تنبع من مقومات األمة وحضارتها وتكون متفتحة على الثقافة ـ  3

 : العالمیة وتهدف إلى

 الحق والعدل والخیر والجمال  وق السلیم والتطلع إلى قیمذال تربیة النشء على
  . وحب المعرفة

   تنمیة التربیة من أجل الوطن والمواطنة بتعزیز التربیة الوطنیة والتاریخ
 .الوطني 

 . ـ امتالك روح التحدي لمواجهة رهانات المستقبل والتكیف مع مستلزمات العصر 4

  : إصالح السیاسة التربویة / 2
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 في السیاسة التربویة تربویة في الجزائر یجد عدة إصالحات إن المتتبع لتطور السیاسة ال       
حیث لم یكن من , التربویة  2003إلى غایة إصالحات  1962منذ االستقالل سنة المتبعة  

التي  المنظومة الفرنسیةسیاسة البقاء على نهج , الطبیعي بعد استرجاع السیادة الوطنیة 
تعدیالت على البرامج و المحتوى ومن  عدةأین أدخلت , كانت متبعة في عهد االستعمار 

  .  1لالستقاللمع األوضاع الجدیدة وذلك حتى تتالءم , تدریس و المنهاج حیث طرق ال
هوض بالمنظومة و توالت بعد ذلك عدة إصالحات تربویة بغرض تحسین نوعیة التربیة و الن       

و أصالح متطلبات الحقیقیة لإلتماده على اللعدم اعمها باء بالفشل معظإال أن , التربویة 
   .االنطالق من واقع المجتمع و انشغاالته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  :  ـ تعریف اإلصالح التربوي 1

  لمختلف المشاكل الطارئة و اإلصالح التربوي بأنه معالجة علمیة و متأنیة یعتبر
 . 2على صیرورة المنظومة التربویةالكامنة و المؤثرة 

مختلف یهدف إلى معالجة , لمواصلة و تنمیة المجتمع د مدروس فاإلصالح التربوي إذا هو جه 
حتى تتكیف مع , و تدعیمها بحلول جدیدة مشكالت المنظومة التربویة قصد تجاوز سلبیاتها 

ة ـسواء السیاسیو في مختلف المجاالت , ات المجتمعمختلف الحاصلة في مختلف التغیرات 
  .ة ـة و الثقافیـا الحضاریـروج عن خصائصهـدون الخ, ة ـأو االجتماعی ةـأو االقتصادی

  :متطلبات اإلصالح التربوي / 2 
مبررات الال بد من توفر المنظومة التربویة متعلق بإصالح  أي لتحقیق الفاعلیة في        

  . معمقة نابعة من دراسات علمیة الساسیة األشروط الو 

                            
 . 33, ص , مرجع سابق , بوفلجة غیاث  1
، جامعة محمد 2مجلة الخبر الجامعة الجزائریة الراهنة، العدد ،) الجزائر نموذجاً ( لخضر لكحل ،المنظومة التربویة في المغرب العربي  2

  . 172, 171,  ،ص، ص2006خیضر بسكرة، الجزائر ،
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  : 1یجب توفر صالح تربويومن بین الشروط الضروریة الواجب مراعاتها في كل إ     
  المتعارف علیها في و التقالید  األعرافو تتمثل في المبادئ و القیم و : المنطلقات

مثل المعطیات السیاسیة و االقتصادیة و  و كذلك المعطیات األساسیة, المجتمع 
 .االجتماعیة 

  و  القریبالمدى و تتمثل في طموحات و مساعي المنظومة التربویة على  :األهداف
نحو تحدید التي ترتبط بالمنطلقات التي توجه المنظومة التربویة  و, المتوسط و البعید 

 .بكل أصنافها التربویة  األهداف

  و الهیاكل القاعدیة و , تتمثل في مختلف الوسائل المادیة و البشریة  :الوسائل
 . و المناهج الدراسیة الخاصة بكل مرحلةالوسائل البیداغوجیة 

  : 2یجب توفر المتطلبات التالیة, هذه الشروط ضافة لباإلو    
  على دراسات  ,الكبرى اتخاذها في القضایا التربویة التي ینبغي , القرارات ضرورة تأسیس

في ذلك من الخبرات و التجارب التربویة على االستفادة و معمقة و تشاور و اسع 
 .المستویین الوطني و الدولي 

 على التكامل  دباالعتما و اإلعالمثیق و التربوي و التو مي ض بالبحث العلو ضرورة النه
 .االختصاص  أصحابو التربویین  من بین الكفاءات الجامعیة المختصة من جهة 

  و و الدراسات  األبحاثمن   ةو العلمي مع البلدان األخرى لالستفادالتعاون التربوي تطویر
 : الخبرات و التجارب في المجاالت التالیة 

  عامة و االمتحانات و المسابقات خاصة  تقنیات التقویمتحسین. 

  و تطویر إنتاجها السندات التربویة. 

  تقنیات اإلعالم و التوجیه. 

  التقنیات السمعیة البصریة. 

  التكنولوجیات التعلیمیة الجدیدة. 

  التكیف المستمر للمناهج و البرامج و الكتب المدرسیة و طرائق التدریس. 

 و المالي  اإلداري التربوي و رالتسییالستنباط طرق  أالستشرافي البحث التربوي. 

  المهنة  ألخالقیاتاستحداث مجلس وطني. 

  حتى تمكن المعلم , و تحدید الشروط الضروریة الواجب توفرها االرتقاء بالوظیفة التعلیمیة
كذا  و, الحصول على مكانة مناسبة في المجتمع تتناسب و نبل الرسالة التي یقدمها من 

                            
 . 174, ص , مرجع سابق , ر لكحل لخض 1
  . 108,  107ص  ,ص  , مرجع سابق , للتربیة األعلىالمجلس  2
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 .و جعلها تستقطب خیرة الكفاءات , إقرار نظام للحوافز كفیل بتثمین المهنة 

 في تسییر المنظومة التربویة  ةتوسیع الالمركزی. 

  التنظیم الدراسي و الهیاكل مراعاة ما تقتضیه الخصوصیة المحلیة من حیث. 

  ولاأللخدمة االعتبارات التربویة في المقام تكریس نظام التسییر اإلداري . 

  القاعدة األساسیة في المنظومة  عنایة خاصة باعتبارها تشكل العنایة بالسنوات األولى
 . ةحقاللاعلیم مراحل التو لكل التربویة 

  الذي یؤثر سلبا على للتخفیف من االكتظاظ مراعاة طاقات االستقبال للمؤسسات التربویة
 .التحصیل الدراسي 

  ذوي االختصاص و الكفاءة الشروط بإشراك إخضاع التألیف للمنافسة وفق دفاتر. 

  البحث عن مصادر جدیدة للتمویل. 

  و تطویر استغاللها مع إلزام الصانعین باحترام المعایر العلمیة توفیر الوسائل البیداغوجیة.   

  العاملین في المناطق الریفیة و المناطق النائیة  إیجاد حوافز لتشجیع. 

ال یمكن أن تتم , التي تتبعها أي دولة أو جهة لمنظومة التربویة و بذلك یتضح أن عملیة إصالح ا
و أخذت الوضع التربوي بعین شروط و متطلبات كل إصالح إال إذا اتبعت و تكون فعالة 

وهو ما تطمح لتحقیقه , و بذلك السعي لتطویر التربیة و منه المنظومة التربویة , االعتبار 
للمدارس  تشجع بها  فتح المجال,  و 2003 اتإصالحو خاصة  إصالحالجزائر بعد كل 

  .   1الخاصة للرفع من لتحسین نوعیة التعلیم
  : التعلیم الخاص/  3
فتح المدارسة  إمكانیةعلى ,  2003إصالحات بعد الجدیدة السیاسة التربویة  لقد تم ألتأكید في 

مجال المنافسة و فتح , المحددة  بغرض تحسین المستوى التعلیمي  وفق الشروط,  الخاصة
 و تقلیص مسؤولیتهاالمالیة  األعباءزیادة على تخلص الدولة من , لتحقیق الجودة في التعلیم 
التنظیمیة  حیث وضعت الدولة جملة من القوانین و المراسیم , على المنظومة التربویة 

 المدارس بعض في هذه التجربة الفتیة ومنع التجاوز و االنزالق الذي قد تنحرف إلیه م للتحك
  . 2وتؤدي بها إلى توجه خطیر  قد یهدد الوحدة و الهویة الوطنیة, الخاصة 

  : تعریف التعلیم الخاص   
مؤهلین  نمن قبل أفراد جزائرییتنشأ تربویة تعلیمیة خاصة هو التعلیم الذي یتم في مؤسسات    

, و مكمال له لتعلیم العام و بذلك فالتعلیم الخاص مدعم ل, و الدقیقة للدولة تحت الرقابة الصارمة 

                            
  . 6, ص ,  2009قانون المدرسة الخاصة للتربیة والتعلیم بالجزائر، معهد المناهج للنشر،الجزائر،, عیسى بن محمد بوراس 1
 . 2, ص , المرجع نفسه 2
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وفقا لمناهج  الذي غالبا ما ینتظم في مدارس و زوایاومن جهة أخرى فهو یختلف عن التعلیم الحر 
     . 1غیر محددة و ال یقع تحت رقابة الدولة

كما ال , لیست نقیض للمدرسة العمومیة المدرسة الخاصة بأن  یرى عیسى بن محمد بوراس  
 بلالمدرسة الخاصة تحقق نتیجة مشكالت التعلیم العام نجاح  ال یعتبرو , البدیل عنها  هاعتبر ی

أثر على مستوى المنظومة  حیث یرى أن غیاب المدرسة الخاصة , العكس من ذلك  یرى أنه
كما یرى بأنه ال توجد مدرسة خاصة و , التي سعت لسد الفراغ على حساب مستواها التربویة 

إلى تنظیم قانوني أخضعت الجمیع و التشریعات , واحد و المعلم ألن العلم واحد  ,مدرسة عامة 
أن و , المجاالت التي ال تنتمي للتربیة فیرى أنها تكمن في  االختالفأوجه  أما, جزائري واحد 

و بوجود إدارة تعلیمیة ,  مرتبط بقیام المدرسة المؤهلة و التعلیم ككل , مستوى المنظومة التربویة 
و تحدید دور و وظیفة , التربویة و التعلیمیة  و بتحدید األهداف, میة كفئة وهیئة تعلیمتخصصة 

 2و المقومات الوطنیة و االجتماعیة األخالق و الثقافةمن ناحیة التنشئة على , المنظومة التربویة 
.  

    :تطور التعلیم الخاص 
, ا قبل االستعمار الفرنسي لفترة میجده یعود , إن المتتبع لتاریخ نشوء التعلیم الخاص بالجزائر    

المتمثل في الكتاتیب و الزوایا و المدارس التي كانت منتشرة , بالتعلیم الحر و هو ما كان یعرف 
األفراد و المؤسسات الخیریة و حیث كان التعلیم فیها یقوم على جهود , عبر كامل أنحاء البالد 

حیث قدر عدد الزوایا سنة رة االستعمار و استمر هذا التعلیم إلى غایة فت, له األوقاف المخصصة 
في الفترة كما عملت جمعیة العلماء المسلمین , زاویة موزعة على كامل البالد  2000ب  1871

كما أنشأ  ,البالد  أنحاءمدرسة منتشرة في مختلف  136ببناء   1956و  1931الممتد ما بین 
وكانت لها برامج بناء المجتمع الجزائري أالعدید من المدارس الخاصة لفائدة حزب الشعب الجزائري 

 16غایة صدور أمریة و استمر هذا الوضع الذي یسمح بفتح المدارس الخاصة إلى , خاصة 
, زوال المدارس الخاصة إلى ظهور المدرسة الموازیة  أدىحیث , الذي ألغاه  1976الذي  فریل أ

الوضع الذي , رض جمع األموال و الذي تمثل في دروس الدعم و التقویة التي أصبحت تقام بغ
كما شجع , بعیدا عن رقابة الدولة و قوانینها , على إنشاء مدارس لهذا الغرض  األفرادحفز بعض 

 أهدافبأهداف و مناهج مختلفة عن مناهج و على ظهور مدارس خاصة في بدایة التسعینیات 
وبعد هذا , یة رقابة على ذلك منظمة لنشاطها و ألو غیر خاضعة ألي قوانین  ,المنظومة التربویة 
و , تسییره التي  للكیفیةو تحدید , المدارس الخاصة مع وضع ضوابط  بإنشاءالوضع تم السماح 

                            
  103, ص , ق مرجع ساب, المجلس األعلى للتربیة  1
 . 3, ص ,  نفسهالمرجع  2
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التربویة تم تشجیع  2003و في إصالحات ,  1من شروطها أن یكون دعامة للمنظومة التربویة
  . المدارس الخاصة مع التقید و االلتزام بالشروط المحددة

  : ائق المنظومة التربویةو عثالثا 
إال أنه  ، تعتبر التربیة بأنها الركیزة والدعامة األساسیة لكل مجتمع یتطلع إلى التغییر والتطور  

حیث ینبغي  ، هناك العدید من المشكالت والقضایا التي تقف عائق أمام المنظومة التربویة
على هذه العوائق رغم أن تعمل المؤسسات التربویة و مختلف مؤسسات المجتمع أن تقف 

  : دراستها ومن بین العوائق التي تعاني منها المنظومة التربویة هي
  مثل انتشار  لق بالمتعلمین ،التربویة من عدة مشاكل تتع ةالمنظومتعاني

الظاهرة إّال هذه لتفادي  اإلجراءاتالعدید من  تبذل ظاهرة التسرب حیث
ها في انتشار متزاید وخاصة من الجانب ا لذكوري بالنسبة للجانب أنّ

 . األنثوي

  الكم  ونقص التوافق بینانخفاض المستوى التعلیمي لدى المتعلمین
 . 2والكیف

 الفجوة بین مایتم تقدیمه في المنظومة التربویة وبین الواقع  اتساع
 استقرارمؤسسات المجتمع المدني الحفاظ على  رذا هجوك المعیشي ،

 .المنظومة التربویة

 األهداف التي   بوكذا غیا االستمراریةسة التربویة لعنصر السیا افتقار
 . 3 تواكب الرهانات الحالیة والتي التعبر في  واقع المجتمع

  نفراد ها مع السیاسة التربویة القرارات ، اتخاذتخبط السلطة في  . 4وإ

  في وضع السیاسة التربویة  األجنبیةاالعتماد على الخبرة. 

 أن هناك قصور في  االّ ولة تقوم بها الد التجهیزات التي بالرغم من
ا أصبح في بعض األقسام م إذالمباني وعجز عن تلبیة حاجة المتعلمین 

 .متعلم  40یفوق 

 5عدم مواكبة المنهج للواقع االجتماعي . 

 ، باإلضافة إلى التطور السریع الذي تشهده ظاهرة التغییر المستمرة 

                            
  . 103,  102ص , ص , مرجع سابق , المجلس األعلى للتربیة  1
  .169, ص , مرجع سابق , حسین رشوان  2
 .17،16، ص ص، ،  2000دار قباء للنشر ،مصر ، لتعلیم وتحدیث المجتمع ،شبل بدران ، ا 3
   .1ص، ،مرجع سابق عیسى بن محمد بوراس ،4
  .21،ص،2007دار الفكر للنشر ،األردن،, التخطیط االستراتیجي في المنظومة المدرسیة  الحریري ، رافده 5
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 عنها من آثار مختلفة ، المجتمعات في عصر التكنولوجیة وما یترتب
یمثل قوة ضغط على الكبیر الذي أصبح  ياالنفجار المعرفوكذا 

 الظاهرة تعقیدًا أن التكنولوجیا غزت جمیع دوما زا المنظومة التربویة ،
إذ أصبح االعتماد على  ،العمریة  ومختلف المراحل ، 1المجاالت
لیها في واإلنترنت حیث أصبح معظم المتعلمین یعتمدون ع الحاسوب

وهجروا المكتبات والكتب،وافتقار المنظومة التربویة للمكتبات  ، بحوثهم
ف النشء إذ  ، على مجتمعه وقیمه وثقافته والنصوص الجزائریة التي تعرّ

االلتفات لدور الكتاب والقیام بحمالت  عیجب على مؤسسات المجتم
 .  2توعیة من مختلف األطراف حول أهمیة القراءة في الكتب

 مد الدولة على التنظیم الخارجي الذي یحدد فلسفة وأهداف وبرامج تعت
إلى  ، حیث تسعى هذه المنظمات مثل الیونسكو ، المنظومة التربویة

 ، إقناع صانعي القرار السیاسي والتربوي بدورهم وخبرتهم في التنظیم
 ، الواقع یكون هذا التنظیم بعید كل البعد عن واقع المجتمع إالّ أنه في

 . 3وتراجع للمجتمع  دث تدهورویح

 وغیاب  غیاب التنسیق بین المؤسسات االجتماعیة والمنظومة التربویة،
،إذ یعتبر النظام  التكامل بینهم خاصة في تشكیل السیاسة التربویة

،مما  السیاسي من اختصاصه لوحده ولیس ألي مؤسسة الحق في ذلك
 .4اج یؤدي لمعارضة بعض المؤسسات بعض البرامج أو المنه

 االعتماد على األسئلة في االمتحانات التي تخاطب الذاكرة والمهارات . 

  5االعتماد على التكوین النظري أو التطبیقي 

 عوائق  المدیر السابق في وزارة التربیة والتعلیم سید هدوامجیرجع عبد ال
      : 6المنظومة التربویة إلى

                            
  .37،ص1995مباركي بوحفص ،تطور محتویات المناهج التربویة الحدیثة ،جمعیة اإلصالح االجتماعي والتربوي ،الجزائر، 1
  .س 12/03/2010/20:30فیة ،الجزائر،قاسم عیساني،شخصیات ،اإلذاعة الثقالبا 2
وزارة التربیة الوطنیة , المجلة الجزائریة للتربیة  ، "مستقبل ضبابیةة واقع لسام"في العالم المتخلف محمد الصلح جدي ،التربیة  3

  .11،ص،1995،الجزائر،)2(،العدل
   .142إلى ص76،ص،1999،أزمة التربیة في الوطن العربي ،دار مجدالوي للنشر،األردن ، إبراهیممحمد  مفید 4

5Lakhdar YDroudj , Modernisation in Algeria& the quest of technology: A sociological Analysis of 
Secondary Education ,thesis submitted of master,sarrey,1988,p,231.     

 ي مرحلة ما بعدعبد المجید هدواس،مداخلة وزارة التربیة ،دفاتر المجلس محاضرات ملتقى التعلیم والتكوین ف 6
     .209،ص،1998،الجزائر،6األساسي،العدد
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 للنظام  عدم نضج مشروع اإلصالحات التربویة وعدم موائمته
 .االجتماعي واالقتصادي والثقافي في المجتمع

 عدم التحكم في أبعاد وعناصر مشروع اإلصالح التربوي. 

  غیاب مقاربة شمولیة في متناول قضایا المنظومة التربویة
 .بإشراك مختلف القطاعات 

 نقص المخططات في مجال البحث التربوي المیداني  .  
    : ةـخالص

  
ــ      ت ـإذا انتهجــك ـوذلــ, دم ـور و تقـــل تطـــي كــــــي فــــر األساسـالحجــة ـالتربویــ ةـر المنظومـــتعتب

ـــ ةـتربویـــة ـسیاســـ ــــتق ــــة واضحــــتربویـــة ـى إستراتیجیــــوم عل ــــا أخــــم فیهــــیتـــ, م ـة المعال ــــذ جمی ات ـع المعطی

و , ا ـوم علیهـــي یقـــة التـــي و الفلسفـــع االجتماعـــاة الواقـــع مراعـــمــ, ادئ ـات و المبـــل الغایـــمثــة ـباألهمیــ

ة ـن األهمیــب مــة جانــة التربویــح المنظومــبمنـ عـراد المجتمــع أفــن جمیــود مــر الجهـع تضافـه مـذا كلـه

     .ة ـة التربویـوض بالمنظومـللنه , رارـة و القـاب السلطـة أصحـو خاص, م ـن اهتماماتهـم


