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دراسة میدانیة في بعض ثانویات مدینة ورقلة





بسم هللا الرحمــــــن الرحیم

الصالة والسالم على خاتم وأشرف المرسلین محمد الحبیب وعلى آلھ صحبھ ومن تبعھ بإحسان 
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.وعظیم سلطانھ یلیق بجاللة وجھھ

أتقدم بشكري الخالص والجزیل إلى أستـــــــــاذي الفاضــــــــــل

األستـــــــــــاذ الدكـــــــتور زمــــــــــــــام نـــــور الدین

الذي كان لي نعم المرشد والموجھ

أســــــــتاذي الكریم أســـمى معـــاني التقدیر واالحـــــــــــترامفتقبل منــــي 

كما ال أنسى التوجھ بشكري الخالص ألعضاء لجنة المناقشة األساتذة األفاضل الذین قبلوا قراءة 

فلكم من جزیل الشكر والعرفان، ومناقشة ھذا العمل وتكبدوا عناء ذلك



:الملخص

ي في األنظمة التربویة أحد القضایا الساخنة في مجال الحیاة السیاسیة شكلت مسألة اإلصالح التربو 

ویعد مفهوم اإلصالح التربوي من المفاهیم المركزیة في العلوم اإلنسانیة ، واإلجتماعیة للعالم المعاصر

.ویعتبر من أكثر المفاهیم شیوعا وتداوال في األدبیات التربویة المعاصرة ، واإلجتماعیة

رز اإلهتمام المتزاید باإلصالح والتطویر والتجدید التربوي والتعلیمي والذي جعلته الدول ومن هنا یب

.النامیة من أهم أولویاتها إلحداث التغیر اإلجتماعي المنشود والتنمیة الشاملة

ونظرا لكون الجزائر إحدى هذه الدول فقد أخذت على عاتقها منذ اإلستقالل ضرورة إصالح نظامها 

ولقد عرف النظام التربربوي الجزائري مراحل متعددة تمیزت كل مرحلة بخصائص وظروف الفترة ، التربوي

ونحن الیوم أمام نظام تربوي جدید ولید اإلصالحات التربویة التي حدثت مع بدایة ، التاریخیة التي نشئت فیها

والثقافیة اإلجتماعیةوجاءت هذه اإلصالحات كضرورة تنمویة فرضتها التغیرات، القرن الواحد والعشرین

ومتطلبات المجتمع ، حیث لم یعد النظام التقلیدي قادرا على مواكبة التغیرات العالمیة، والتكنولوجیة خاصة

م في مرحلتي التعلیم 2002/2003:ولقد شرع في تطبیق هذا اإلصالح إبتداء من الموسم الدراسي، الحدیث

2004/2005:ثانوي فقد شرع في تطبیقه إبتداء من الموسم الدراسيأما التعلیم ال، اإلبتدائي والتعلیم المتوسط

، تجدید الكتب المدرسیة، طرق التدریس، وقد شمل هذا اإلصالح المناهج والبرامج التعلیمیة وأسالیب التقویم، م

ي رغم هذا فقد واجه هذا اإلصالح عدة إنتقادات من طرف كل الفاعلین ف، ...وتكوین المعلمیین والمدرسیین

لذلك كان من الضروري تقویم هذا اإلصالح من ، المجتمع المدني أو على مستوى القائمین على الحقل التربوي

وال تتأتى هذا الخطوة إال عن ، وٕابراز جوانب الضعف ثم محاولة تفادیها، حصر جوانب القوة وتدعیمهاخالل

، األقطاب الرئیسیة في عملیة اإلصالح التربويطریق إشراك الفاعلین التربویین في عملیة التقویم كونهم هم أحد 

إضافة إلى ذلك فإن تقدم المجتمع الجزائري ونموه یتوقف إلى حد كبیر على حسن إستثماره لكل مالدیه من 

وهذا ماحاولت هذه الدراسة تسلیط ، طاقات وٕامكانیات وثروات وعلى رأسها الثروة البشریة أو رأس المال البشري

.الضوء علیه

في مرحلة التعلیم الثانوي من وجهة تقویم مردود اإلصالحات التربویةكیف یمكن :ؤل الرئیسيالتسا

نظر الفاعلیین التربویین ؟ 

:وٕانطالقا من هذه الفكرة تم طرح التساؤالت التالیة

  ؟  التربویة في مرحلة التعلیم الثانوياإلصالحاتما أوجه النجاح بعد تطبیق-1

بعد تطبیق اإلصالحات التربویة في مرحلة التعلیم الثانوي؟ ما مواطن الضعف -2

ماهي البدائل المناسبة لتداركها من وجهة نظر الفاعلیین ، في حال وجود خلل في اإلصالح التربوي-3

التربویین ؟

:جانب نظري وجانب میداني:ولقد شملت الدراسة على شقین أو جانبیین

:المفاهیم اإلجرائیة للدراسة

:التعلیم الثانوي، تعریف مصطلح الفاعلین التربوي ، المفهوم اإلصالح التربوي ، وم التقویم التربوي مفه



:المقاربة النظریة المتبعة في هذه الدراسة

فهو یؤثر فیهم ، ونظرا لكون النظام التعلیمي هو نسق فرعي من بین األنساق االجتماعیة األخرى 

ومن خالل الدور الفعال الذي یلعبه النظام التعلیمي ، والتجدید واإلتزان، التطورو ، ویتأثر بهم في عملیة التغییر 

، ارتأیت أن أستخدم المدخل البنائي الوظیفي ألنه األنسب لهذه الدراسة حسب وجهة نظري، في حیاة المجتمع

، لیة التنمیةوعامل مهم في عم، ألنه یدرس النسق التربوي ویحلل اإلصالحات التربویة تحلیل نسقي تكاملي

إضافة إلى مدخل رأس المال البشري الذي یعتبر أحد المنظورات الحدیثة التي حاولت دراسة عالقة التعلیم 

، وتدریبه، وال یتم هذا إال من خالل تعلیمه، واإلهتمام بالموارد البشري كأساس كل تطور وتحدیث ، بالتنمیة

.ذري لنظام التعلیموتكوینه بأفضل الطرق العلمیة من خالل اإلصالح الج

:الجانب المیداني

:مجاالت الدراسة: أوال

أجریت الدراسة المیدانیة بوالیة ورقلة وشملت مجموعة من مؤسسات التربیة :المجال المكاني-1

).ثانویات7(والتعلیم وعلى وجه الخصوص بعض ثانویات الوالیة وعددها سبعة 

:المجال الزماني:-2

:لمیدانیة عبر مرحلتین تمثلتا فيلقد تمت الدراسة ا

:كان الهدف منها ما یلي حاولت القیام بدراسة استطالعیة:الدراسة االستطالعیة  -أ 

.على هذا القطاع بهذه الوالیةومحاورة بعض المسؤولیین، جمع المالحظات حول الموضوع-

:واستمرت حتى تاریخ 23/04/2015:بدأت الدراسة األساسیة من:الدراسة األساسیة -ب 

تم من خاللها توزیع اإلستمارات على األساتذة ومحاورة البعض منهم خاصة الذین ساهموا في 30/05/2015

.لجان اإلصالح التربوي 

أساتذة التعلیم الثانوي بمختلف إنحصر المجال البشري للدراسة في بعض:المجال البشري:-3

وذلك لكون اإلصالحات التربویة في ,قدمیة كشرط أساسي في الموضوع تخصصاتهم والذین تتوفر فیهم األ

.2004/2005:الدراسي مرحلة التعلیم الثانوي قد شرع في تطبیقها إنطالقا من الموسم

كما شمل المجال البشري للدراسة فئة الفاعلیین التربویین والممثلة في بعض الموظفین والمسؤولین 

فاعلیین )مفردات06(وهم یمثلونذین كان لهم دور في لجان تقویم اإلصالحات التربویةاإلداریین والتربویین وال

، وقد نائب عنه السید مدیر الدیوان بالمدیریة، السید مدیر التربیة كرئیس لجنة اإلصالح التربوي:تربویین وهم

والسید ، سیدان مفتشان عامانال، السید مدیر التوجیه واإلرشاد المدرسي، السید رئیس مصلحة التكوین والتفتیش

مدیر ثانویة 

:المنهج المتبع في الدراسة:ثانیا 

إستخدمت في هذه الدراسة المنهج الوصفي یعتمد على دراسة الظاهرة كما هي موجودة في الواقع 

وصول كذلك یحلل ویفسر ویقیم أمال في ال، أو هما معا، ووصفها وصفا دقیقا ویعبر عنها تعبیرا كمیا أو كیفیا

.إلى تعمیمات ذات معنى



تعمدت إختیار فئة من األساتذة و ، قد إستخدمت في هذه الدراسة العینة القصدیةل:عینة الدراسة :ثالثا

.)سنوات فعلیة في هذا القطاع10(القدماء من ذوي الخبرة المهنیة واألقدمیة التي تجاوزت 

:أدوات جمع البیانات:رابعا

ولقد استخدمت المالحظة البسیطة أثناء الدراسة االستطالعیة التي سبقت الدراسة :ـــةالمالحظــــــــــ-1

والتي من خاللها استطاعت جمع بعض المعلومات والبیانات المطلوبة التي یصعب الحصول ، المیدانیة النهائیة

.علیها بأدوات البحث األخرى 

لتقاریر الخاصة بأعمال اذه الدراسة بعض الملفات و ولقد تتبعت في ه:الوثائــــــــــــــقو  السجالت-2

.تربوياللجنة الوطنیة لإلصالح ال

ونظرا ألهمیة هذه األداة في جمع الحقائق والمعلومات فقد تم االستعانة بها أثناء :المقــــــــــــــــابلة-3

06(وقد كان عدد المقابالت ،وقد تم إعداد دلیل مقابلة حرة غیر مقننة أو نصف موجهة ، دراسة هذا الموضوع

.مقابالت (

إن الهدف األساسي من استخدامي لالستمارة في هذا البحث هو استكمال المرحلة :االستمـــــــــــــــــــارة-4

وقد إشتملت اإلستمارة ، لتوظیف المباشر لتساؤالت الدراسةأي الجانب المیداني والمتصلة با، الثانیة من البحث

.سؤال 49: على

:النتائج المستخلصة:خامسا 

أما النتائج التي إستطعت التوصل إلیها بعد حوصلة ماورد في هذه الدراسة بشقیها النظري والتطبیقي 

:فیمكن إجمالها في النقاط التالیة 

یومنا هذا م أي منذ اإلستقالل إلى1962إن السیاسات التعلیمیة التي تم تطبیقها منذ عام -1

.حات التربویة یغلب علیها الطابع الكمي أكثر من الطابع الكیفي أي النوعيبخصوص اإلصال

لقد أثرت التغیرات اإلجتماعیة واإلقتصادیة والسیاسیة والثقافیة التي مرت بها الجزائر خالل تاریخها -2

مخططات المعاصر على المنظومة التربویة التعلیمیة الجزائریة تأثیرا كبیرا وساهمت في وضع العدید من 

.اإلصالح التربوي 

من إصالح ...تباینت وٕاختلفت نوعیة التعلیم من حیث هیكلته وأسالیبه ومناهجه ووسائله وأهدافه-3

المدرسة ، )1976أفریل 16أمریة (خاصة خالل فترة السبعینات ، تربوي إلى آخر ومن فترة زمنیة إلى أخرى

الذي یسمى بإسم السید بن زاغو رئیس لجنة (بوي اآلخیرواإلصالح التر ، األساسیة خالل مرحلة الثمانیات

.اإلصالح التربوي (

كان التعلیم عامة والتعلیم الثانوي خاصة والیزال أداة هامة للتنمیة والتكوین واإلستثمار في الموارد -4

.ومواجهة التحدیات الداخلیة والخارجیة ، البشریة وبالتالي تطویر المجتمع

وٕانما صاحب هذا ، وهذه لیست بالفكرة الجدیدة، مثقفین الجزائري لإلصالح التربويإختلفت نظرة ال-5

وكثر النقاش وزدادت حدته خاصة بعد تطبیق ، الجدال المدرسة الجزائریة في جمیع محطاتها اإلصالحیة

.اإلصالح التربوي اآلخیر 



ومشاركة ، ل األول للتعلیم في بالدناوالدولة هي الممو ، كان التعلیم مركزیا والیزال إلى حد الساعة-6

لذلك فإن الدولة هي المسؤول األول عن وضع ، المجتمع المدني في دفع نفقات التعلیم تكاد تكون معدومة

.السیاسات التربویة 

ونقاط ضعف یجب ، اإلصالح التربوي اآلخیر یحمل بین طیاته مكتسبات ومكامن قوة یجب تثمینها-7

ها حتى یستفید أكبر قدر ممكن من أبناءنا من هذه اإلمكانیات خاصة وأن الدولة قد وتصحیح مسار ، تالفیه 

.صرفت أموال طائلة من أجل النهوض بهذا القطاع الحساس 

واقع النظام التربوي التعلیمي في بلدنا یؤكد أن الكثیر من التالمیذ وخاصة الذین ینهون إرتباطهم -8

ال یستفیدون من خبراتهم التربویة عندما یفكرون في الدخول إلى ، طة والثانویةبالمدارس في نهایة المرحلة المتوس

وٕامداد ، حیث أن البرامج التربویة في بلدنا ال تأخذ في اإلعتبار أهمیة اإلعداد المبكر لسوق العمل، سوق العمل

الذین ، ثیر من التالمیذوهذه حقیقة ثابتة حیث أن الك، التالمیذ بما یحتاج إلیه سوق العمل من خبرات ومهارات

یمثلون عبء كبیر على كاهل المجتمع وزیادة ، ال تؤهلهم معدالتهم للحصول على مقعد في الدراسات الجامعیة

.معدالت البطالة

إن اإلصالح التربوي اآلخیر الذي شرعت الجزائر في تنفیذه مع مطلع األلفیة الثالثة والذي -9

وضعت أمامها أهداف وغایات على أمل تحقیق تفعیل حقیقي وجاد ، رةخصصت له إمكانیات مادیة وبشریة كبی

للمنظومة التربویة التي تحتاج من حین وآخر إلى محطات من للمراجعة والتقییم للنتائج المحصل علیها ألن 

األمر لیس بالهین فهو یرتبط بمصیر أمة تستحق مكانا بین األمم وال یأتي إال بالعمل الجاد لتحقیق األهداف

.المنشودة



Summary :
The issue of educational reform in the educational systems is one of the hot issues in the political
and social life of the contemporary world. The concept of educational reform is one of the central
concepts in the human and social sciences. It is one of the most common concepts in modern
educational literature.
Hence the growing interest in reform, development, and educational and educational innovation,
which have been made by developing countries as their most important priorities for achieving the
desired social change and comprehensive development.
Since Algeria has been one of these countries, since independence it has taken upon itself the need
to reform its educational system. The Algerian trapezoid system has defined various stages that
characterized each stage with the characteristics and conditions of the historical period in which it
was established. Today we are facing a new educational system, These reforms have come as a
developmental necessity imposed by social, cultural and technological changes, especially since the
traditional system is no longer capable of keeping pace with global changes and the requirements of
modern society. In secondary education and intermediate education, and secondary education began
to be implemented from the academic year 2004/2005. This reform included curricula, educational
programs and methods of assessment, teaching methods, renewal of textbooks, and the formation of
teachers and teachers ... This reform has faced many criticisms by all actors in civil society or at the
level of those involved in the field of education. It was therefore necessary to evaluate this reform
by limiting and reinforcing the strengths and highlighting the weaknesses and then trying to avoid
them. Educational actors in my work As they are one of the main poles in the process of educational
reform. In addition, the progress and growth of Algerian society depends to a great extent on the
good investment of all its potentials and potentials and wealth, especially human capital or human
capital, which this study has attempted to highlight.
The main question: How can the educational reforms in secondary education be evaluated from the
point of view of the educational elite?
Based on this idea, the following questions were raised:
1. What are the successes after the implementation of educational reforms in secondary education?
2- What are the weaknesses after the implementation of educational reforms in secondary
education?
3- If there is a defect in the educational reform, what are the appropriate alternatives to correct them
from the point of view of the educational elite?
The study included two or two aspects: theoretical and field:
Procedural concepts of the study:
The concept of educational evaluation, the concept of educational reform, definition of the term of
educational actors, secondary education:
The theoretical approach in this study:
Because the educational system is a sub-pattern among other social patterns, it affects and is
influenced by the process of change, development, renewal and balance. Through the effective role
played by the educational system in the life of society, My point of view, because it examines the
educational system and analyzes the educational reforms, is an integral analysis, an important factor
in the development process, in addition to the entrance of human capital, which is one of the
modern perspectives that tried to study the relationship of education to development. This is done
only through education, training, and composition in the best scientific way through radical reform
of the education system.
Field side:
First: Fields of study:
1- Spatial field: The field study was conducted in the state of Ouargla and included a number of
educational institutions and in particular some of the seven state high schools (7 secondary).
2 _: Time domain:
The field study was carried out in two phases:
A - Exploratory Study: I tried to carry out an exploratory study whose purpose was to:



- Collecting observations on the subject and interviewing some officials in this sector with this
mandate.
B - Basic Study: The basic study began from: 23/04/2015 and continued until 30/05/2011 through
which the distribution of forms to the teachers and the dialogue of some of them, especially those
who contributed to the committees of educational reform.
3 - The human field: The human field of study in some secondary education teachers in various
disciplines and seniority as a prerequisite for the subject, because the reforms of education in
secondary education has begun to apply from the academic year: 2004/2005.
The human field of study included the category of educational personnel and representatives of
some of the employees, administrators and educators who were involved in the committees of
evaluating educational reforms. They represent (06 vocabulary) educational activists, namely: the
director of education as head of the educational reform committee, Mr. Head of Training and
Inspection Department, Mr. Director of Guidance and School Guidance, two years Inspector
General, and a Senior Director
Second: Methodology:
In this study, the descriptive approach is based on studying the phenomenon as it exists in reality,
describing it accurately and expressing it quantitatively or qualitatively, or both, as well as
analyzing, interpreting and evaluating the hope of reaching meaningful generalizations.
Third: Study Sample: The sample was used in this study, and deliberately selected a group of old
professors with professional experience and seniority that exceeded (10 years actually in this
sector).
Fourth: Data collection tools:
Note: A simple observation was used during the exploratory study that preceded the final field
study
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مقدمة

أ

:مقدمة

والسیر بها قدما ، مال أساسیا في تحضر األمم وبلوغ غایاتها وأهدافهاار التعلیم عیعتب

ویلعب دورا مهما في إعداد المورد البشري وبناءه وتحضیره لمجابهة ، نحو التقدم واالزدهار

مؤهلة والمتخصصة في وتدعیم سوق العمل باإلطارات ال، مختلف التحدیات الثقافیة والحضاریة

.كون التربیة والتعلیم أساس كل تنمیة سواء كانت اقتصادیة أو اجتماعیة، شتى المجاالت

ومن هذا المنطلق راحت الدول المتقدمة والنامیة على حد السواء تهتم بهذا القطاع 

، الوسائلو  الحساس وتستثمر في هذا المیدان وتعمل على تنمیة طاقاتها البشریة بشتى الطرق

ن الباحثین في علم اجتماع التنمیة على اعتبار التعلیم استثمار وفي هذا اإلطار یؤكد العدید م

إذا ما تم إستغالله أحسن ، طویل المدى یتحكم في إقتصادیات الدول وفي مشاریعها التنمویة

ویؤكد األستاذ فارق البوهي على أهمیة اإلستثمار في میدان التربیة والتعلیم وعالقته ، استغالل

التخطیط التربوي إن األقویاء في عالم الغد والقرن "ول في كتابهبالتطور اإلقتصادي حیث یق

ولكن هم من یملكون قوة إقتصادیة ، یرمالحادي والعشرین لیسواهم من یملكون قوى التد

فهم ال یملكون أسلحة نوویة ، الیابان والنمو اآلسیویة:أمثلة أمامنا و ، البناءوتكنولوجیة لإلنتاج و 

ن یملكون اقتصادا قویا وٕابداعا تكنولوجیا مكنهم من أن یصبحوا الیوم ولك، أو أي قوى تدمیریة

".1في عداد أقویاء العالم وینالون احتراما وحسابا دولیا ال یستهان به

ولقد ساعد هذه الدول في الوصول إلى هذا اإلقتصاد المتین واإلستثمار الفعال في میدان 

نظرا لما تكتسیه ، تربویة إنتعش منها هذا القطاعإتباعها لبرنامج إصالحات، التربیة والتعلیم

اإلصالحات التربویة من أهمیة كونها وسیلة من وسائل التحول االجتماعي وتحقیق االزدهار 

.واالجتماعي للمجتمع ، والرقي الثقافي والتنمیة والنمو االقتصادي

ا تشكل محورا وتلعب اإلصالحات التربویة دورا رئیسیا في حیاة األمم والشعوب ألنه

وخاصة في هذا العصر الذي ، رئیسیا في النشاط االجتماعي والسیاسي واالقتصادي ألي بلد

تحددت مالمحه من خالل سرعة وتیرة التغیر وتفجر المعرفة اإلنسانیة بشكل ملفت للنظر في 

یوم وأصبح العالم ال، مجاالت متعددة مثل تقنیة المعلومات والتقنیات الحیویة وعلوم الفضاء

حیث تحولت فیه الدول والمجتمعات من مجتمعات ، كقریة صغیرة تالشت فیه الحدود والمسافات

  213ص ، 2001، مصر ، القاهرة، التوزیعو  لنشرو  قباء للطباعة دار, النخطیط التربوي:فاروق شوقي البوهي _1



مقدمة

ب

وطنیة ومحلیة إلى مجتمع دولي أي قریة عالمیة قامت بتأثیر من ظاهرة العولمة المرتبطة 

.بالتقدم العلمي والتقني

اتها وتطور نظامها لقد حتم هذا الواقع على الدول السائرة في طریق النمو أن تراجع منجز 

التربوي وفقا لمتطلبات وتحدیات التطور التكنولوجي والعلمي الذي فرضته ظاهرة العولمة على 

وبما أن الجزائر تعتبر إحدى هذه الدول فقد كان لزاما علیها أن تخوض غمار هذا ، هذه البلدان

حدیات عن طریق أو باألحرى أن تتكیف أوتسایر هذه الت، السباق وأن تواجه هذه التحدیات

وقد عرفت المدرسة الجزائریة منذ اإلستقالل وحتى یومنا ، إصالح المنظومة التربویة الجزائریة

وكان أهم إصالح ، نظامها التربوي حتى یواكب العصرعدیدة بهدف تطویر إصالحاتهذا 

، م1980وتطبیق نظام التعلیم األساسي في سنة ، م1976أفریل 16تربوي تمثل في أمریة 

، م1988نظرا للتحوالت العدیدة التي عرفها المجتمع الجزائري في نهایة الثمانیات بعد أحداث و 

كل هذه التغییرات السیاسیة واإلقتصادیة ، وٕانتهاج نظام إقتصاد السوق، والتعددیة الحزبیة

كان لزاما على ، وغیرها التي مست وأثرت بشكل أو بآخر على النظام التربوي بالجزائر

ن والقائمین على قطاع التربیة إعادة النظر في برامج ومناهج التربیة والتعلیم وفي المسؤولی

بما فیها ، ٕانتهاء عند المرحلة الثانویةبدایة من المرحلة االبتدائیة و ، جمیع المراحل التعلیمیة

سید ونظرا للحاجة الملحة لهذا اإلصالح قام الیننیهمال تعلیمالو التعلیم الجامعي ومسار التكوین 

م بتنصیب اللجنة الوطنیة 2000ماي 13:رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة بتاریخ 

.إلصالح المنظومة التربویة 

وحصر جوانب النقص الذي ، وكان الهدف من إنشائها هو تشخیص أسباب الضعف

كبة التطور وموا، ثم إقتراح الحلول المناسبة لهذا التأخر، تعاني منه المنظومة التربویة الوطنیة

.العلمي والتكنولوجي 

خرجت اللجنة بتقریر مفصل سلمته ، وبعد حوالي تسعة أشهر من األعمال واإلجتماعات

وتضمن التقریر أربعة عشر إقتراح ، م2000جویلیة 27إلى السید رئیس الجمهوریة یوم 

التربیة في مجملها إعداد ترتیب قانوني جدید یحكم منظومة ، إلصالح المنظومة التربویة

الوسائل ، الطرائق التربویة، ویمس اإلصالح التربوي تغییر البرامج والمناهج الدراسة، ینو والتك

واإلدارة ، تكوین األساتذة والمعلمین، سنة25الكتب المدرسیة التي لم یتم تغیرها منذ ، التعلیمیة

وقد شرع ، بوي تقریباكل مكونات النظام التر أي أن اإلصالح التربوي شامل ل، والتشریع المدرسي



مقدمة

ج

تم من خاللها تنصیب ، 2002/2003:في تطبیق هذا اإلصالح بدایة من الموسم الدراسي

أما التعلیم الثانوي فقد إنطلقت العملیة مع مطلع ، السنة أولى إبتدائي والسنة أولى متوسط

.بتنصیب السنة أولى ثانوي 2004/2005:الموسم الدراسي 

األنظمة مجموعة من ل تجربة وفي شتى المجاالت أوومن المنطق أن یصادف ك

، وتحقیق أهدافه المسطرة، ف أمام السیر الحسن لهذا اإلصالحالعقبات أو المشاكل التي تق

وعدم اإللمام بجمیع المشكالت السابقة قبل الشروع ، ویمكن أن یرجع السبب إلى سوء التخطیط

.الثقافي واالقتصادي، تماعيوعدم ربطه بالواقع االج، في تطبیق هذا اإلصالح

ونظرا لكون التقویم یحتل حجر الزاویة في میدان التربیة والتعلیم من أجل عملیة التطویر 

وبعد مرور عشریة من تطبیق اإلصالحات في مرحلة التعلیم الثانوي والذي هو ، واإلصالح

الحات وتثمین كان من المفروض علینا أن نقف برهة لتقویم هذه اإلص، أساس هذه الدراسة

المكتسبات التي تحققت بعد هذا المجهود الجبار الذي قامت به الدولة الجزائریة منذ اإلستقالل 

المشاكل من دون إهمال الوقوف عند المعیقات التي كانت سببا في بروز العدید ، إلى یومنا هذا

ولوجزء قلیل من محاولة تقدیم، وآخیرا ولیس آخرا، ونقاط الضعف بعد تطبیق اإلصالح التربوي

اإلقتراحات التي سوف تساهم في تفادي هذه السلبیات وتطویر المنظومة التربویة بصفة عامة 

وهذا ماحاولت التطرق إلیه من خالل إشكالیة هذه .والنظام التربوي الجزائري بصفة خاصة

:الدراسة والتي تركز على 

ثانوي من وجهة نظر الفاعلیین في مرحلة التعلیم التقویم مردود اإلصالحات التربویة

.التربویین 

جانب نظري وجانب میداني :ولقد إشتملت الدراسة على جانبیین أو شقیین 

:الجانب النظري ویشمل أربعة فصول نظریة هي -

:وقد احتوى على :اإلطار المفاهیمي والنظري للدراسة :الفصل األول

تحدید المفاهیم اإلجرائیة ، أهداف الدراسة، یار الموضوعأسباب إخت، أهمیة الموضوع، اإلشكالیة

، المقاربة النظریة المتبعة في هذه الدراسة، أهم المداخل النظریة التي تناولت الموضوع، للدراسة

.وأخیرا الدراسات المشابهة لهذه الدراسة 

:وقد إشتمل على ، اإلصالح التربوي والتعلیمي:الفصل الثاني



مقدمة
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مراحل اإلصالح ، شروط اإلصالح التربوي، أهمیة اإلصالح التربوي، التربويمفهوم اإلصالح 

، آلیات اإلصالح التربوي، مشكالت اإلصالح التربوي، إتجاهات اإلصالح التربوي، التربوي

اإلصالحات ، بعض نماذج اإلصالح التربوي في بعض بلدان العالم وبعض الدول العربیة

التعلیم ومؤسساته ، في الجزائرم تجارب اإلصالح التربويأه، التربویة على مستوى المنظمات

التربیة والتعلیم في عهد ، السیاسة التربویة في العهد العثماني، ماقبل اإلستعمار الفرنسي

غداة تنظیم التعلیم في الجزائر ، الواقع التربوي في الجزائر عند االستقالل، اإلستعمار الفرنسي

المرحلة التكمیلیة، )1980_1970(التعلیمإصالح، )1969_1962(االستقالل

إصالح المدرسة ، )1990_1980(األساسیةالمدرسة، اإلصالح التربوي، )1979_1978(

، اللجنة الوطنیة لإلصالح التربوي، المجلس األعلى للتربیة، )2000_1990(الجزائریة 

موسم اإلجراءات العملیة لإلصالحات التربویة التي تم تطیقها إنطالقا من ال

.2003/2004:الدراسي

:وقد إشتمل على ، التقویم التربوي:الفصل الثالث 

لمحة تاریخیة عن تطور، التقویم وبعض المصطلحات المتداخلة معه، مفهوم التقویم

أسس خصائص التقویم التربوي، العملیة التعلیمیةأهمیة التقویم داخل، أهداف التقویم، التقویم

معاییر التقویم ، وظائف التقویم التربوي، بادئ التي یقوم علیها التقویمالم، التقویم الفعال 

، الخارجيالتقویم الداخلي والتقویم، أنواع التقویم التربوي، مضمون التقویم التربوي، التربوي

.أخالقیات التقویممجاالت التقویم التربوي، ، القائمون بالتقویم

:ویحتوي على ،التعلیم الثانويتطور:الفصل الرابع

أهمیة التعلیم ، التطور التاریخي للتعلیم الثانوي، مفهوم التعلیم الثانوي، مفهوم التعلیم

عالقة ، عالقة المدرسة بالمجتمع، عالقة التعلیم بالمجتمع، أهداف التعلیم الثانوي، الثانوي

والتعلیم في الوطن واقع التربیة ، النظم التربویة في الوطن العربي، التعلیم الثانوي بالتنمیة

تطور التعلیم المهني والتقني في البلدان ، أهم التحدیات التربیة في الوطن العربي، العربي

.تطور التعلیم الثانوي بالجزائر، واقع التعلیم التكنولوجي بالجزائر، العربیة

:ویشمل فصلین هما:الجانب المیداني -

:وتحتوي على ، لمیدانیةاإلجراءات المنهجیة للدراسة ا:الفصل الخامس
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المجال الزماني وشمل الدراسة اإلستطالعیة والدراسة ، المجال المكاني:مجاالت الدراسة

، المالحظة(أدوات جمع البیانات، عینة الدراسة، منهج الدراسة، المجال البشري، التطبیقیة

).إستمارة البحث، المقابلة، السجالت والوثائق

:وشتمل على ، البیاناتعرض وتحلیل:الفصل السادس

وٕاستخالص نتائج المحور األول الخاص بخصائص ، عرض وتحلیل البیانات الشخصیة

التربویة في مرحلة التعلیم اإلصالحاتالمحور الثاني الخاص بأوجه النجاح بعد تطبیق ، العینة

طبیق المحور الثالث الخاص بمواطن الضعف بعد ت، إستخالص نتائج التسأول األول، الثانوي

، اإلصالحات التربویة أو العوامل التي تدل على وجود خلل في تطبیق اإلصالحات التربویة

المحور الرابع الخاص بأهم اإلقتراحات التي یمكن أن تساهم ، إستخالص نتائج التسأول الثاني

، ثإستخالص نتائج التسأول الثال، أو أهم البدائل المقترحة لمعالجة الخلل، في معالجة النقائص

.وأخیرا التوصیات واإلقتراحات والخاتمة ، ثم عرض وتحلیل المقایالت



:الفصل األول

للدراسةالمنهجياإلطار 
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:اإلشكالیة: أوال 

، ورقي، وتحرر، وٕاعتبارها عامل تطور، أعطى المجتمع الجزائري قیمة إیجابیة للتربیة

حیث تبوأت التربیة مكانة بارزة ، ي دائما على العمل التربوي والتكوینيولقد ارتكز الجهد التنمو 

ولقد أظهرت دراسة النصوص التي رسمت معالم ، تمامات الكبرى للجزائر المستقلةفي سلم االه

.المصیر الوطني األهمیة القصوى التي أولیت لتكوین اإلنسان وتطویر المجتمع

:المجال نذكر مایلي ومن أهم النتائج التي تحققت في هذا 

لقد شكل التعلیم أحد األولویات األساسیة في السیاسة التنمویة الشاملة التي اتبعتها الدولة -

.1962جویلیة 5مباشرة بعد حصولها على استقاللها في 

تي والمواثیق والنصوص األساسیة المرجعیة ال1963وكرس الدستور الجزائري الصادر سنة -

.التعلیم كعنصر أساسي ألي تغییر اقتصادي واجتماعي، یاسة التعلیمیةتستمد منها الس

أول نص تشریعي على هذا 1976أفریل 16المؤرخ في 76/35وتشكل األمریة رقم -

المستوى بوضعه المعالم واألسس القانونیة للنظام التعلیمي الجزائري وشكل اإلطار التشریعي 

:لسیاسة التربیة التي ترتكز على

ونشر قیمه الروحیة وتقالیده الروح الوطنیة والهویة الثقافیة لدى الشعب الجزائريتأصیل -1

.الحضاریة واختیاراته األساسیة

والقضاء على األمیـة وفتح باب التكوین أمام جمیع المواطنین على اختالف ، تثقیف األمة-2

.مستویاتهم االجتماعیةو  أعمارهم

.ٕالزامیتهو  انیتهمجو  ضمان الحق في التعلیم-3

.وجزأرة محتویات البرامج والوسائل والعاملین، تعمیم التعلیم وتعریبه-4

.وبروز التوجه العلمي والتقني والتكنولوجي، توسیع طاقات االستیعاب بصورة متواصلة-5

إیجابیا وسلبیا بتحوالت المجتمع ، لنظام التربوي في كل مراحل تطورهوقد تأثر ا

التي أسهمت ، لثقافیة وباالختیارات األساسیةالقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة وااألیدیولوجیة وا

.كلها في تحدید معالم تاریخنا المعاصر

وأساس التنمیة ، وبما أن التعلیم هو الركیزة األولى واألساسیة الذي تقوم علیه التربیة

عامة والتعلیم بصفة ، ساسفقد أولت الدولة الجزائریة إهتمام خاص بهذا القطاع الح، والتطور

، امة في سلسلة المراحل التعلیمیةحیث یعتبر أي التعلیم الثانوي حلقة ه، الثانوي بصفة خاصة
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فإنه یتحمل ، مواصلة تعلیمهم الجامعي والعاليفهو فضل عن قیامه باستقبال وٕاعداد الطالب ل

المتوسطة الالزمة لتنفیذ التقنیةو  أیضا عبء إعداد العناصر البشریة من ذوي المهارات الفنیة

.خطط التحول االجتماعي واالقتصادي وٕاشباع حاجات ومتطلبات التنمیة

مثله مثل بقیة المراحل التعلیمیة سلسلة من اإلصالحات ، عرف التعلیم الثانوي بالجزائر

وكان الهدف من هذه التجدیدات واإلصالحات تطویر آفاقه ، منذ اإلستقالل إلى یومنا هذا

وارتبط كل إصالح كما أشرت سابقا ، لیة مع ما یتماشى وغایات وأهداف المجتمعالمستقب

من توسع ومع إقتراب األلفیة الثالثة وماصاحبها، واالقتصادیة، واالجتماعیة، بالتغیرات السیاسیة

مأحدثته التحوالت إظافة إلى ، اإلتصالولمة وتطور تكنولوجیات اإلعالم و وزیادة لتحدیات الع

التي أثرت تأثیرا كبیرا على األنظمة ، واالقتصادیة واالجتماعیة التي شهدها العالمالسیاسیة 

، توصلت إلیه آخر البحوث التربویةوفق ماوطرائق أدائها، فراحت تغیر مناهجها، التربویة

وحرصا على مواكبة ، وانطالقا من حتمیة التجدید لتحسین العمل التربوي وجعله أكثر فاعلیة

فجددت ، تي شهدها العالم جاءت مرحلة اإلصالح الشامل للنظام التربوي الجزائريالمتغیرات ال

الكتب والمحتویات التعلیمة وفق األهداف المسطرة وبنیت المناهج الدراسیة وفق النموذج البنائي 

هذه المقاربة التي تسعى إلى ، ى بیداغوجي لتحقیق التعلمالذي أعتمد المقاربة بالكفاءات كمسع

والوضعیات المناسبة وخلق الفرص، لمتعلم من تحصیل المعارف بنجاعة وعدم تجزئتهاتمكین ا

.لتوظیف المكتسبات وتجنید الموارد البشریة لتنمیة الكفاءة

غیر أن إصالح التعلیم ال نستطیع أن نحكم علیه باالنسجام والنجاح واالستجابة 

ن هذا المنطلق إهتم المربون في م، لمتطلبات العصر ما لم یخضع في شكله ومضمونه للتقویم

اآلونة األخیرة وخصوصا في خضم اإلصالحات الجاریة اهتماما خاصا بموضوع التقویم لما له 

فهو الذي یحدد األسس والمنطلقات المنهجیة ألي ، من أثر بالغ على العملیة التربویة بأكملها

ویدفع إلى اإلبداع سباتویدعم المكت، ویكشف النقائص ویعالج السلبیات، عمل تربوي هادف

لما كان للتقویم كل هذه الجوانب اإلیجابیة كان لزاما أن یرافق عملیة اإلصالح و ، في العمل

وحینما نتحدث عن المناهج نقصـد بـذلك كـل ، لكونه یقدم المالمح الرئیسیة للمناهج، التربوي

من ...غیـرهــا و ، التقـویـموأسـالیب ، ووسائـل، وطـرائق، من أهـداف، العنـاصر المكونـة لهـا

ویستثمار في المفروض أن یتكفل اإلصالح التربوي بالحاجة الفردیة واالجتماعیة من جهة

حیث ، وذلك على غرار المجتمعات المعاصرة، من جهة أخرىمجال نوعیة الموارد البشریة
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إن اإلهتمام ، يورأس مالها البشري هو موردها األساس، تشكل المعرفة الثروة الحقیقیة لدیها

والذي یمكن ، أساس كل إصالح ناجحبرأس المال البشري عن طریق التعلیم والتكوین هو

.بفضله أن یتحقق اإلنسجام والتكامل بین النظام التربوي وبقیة األنساق اإلجتماعیة األخرى 

ٕاشتدت حدة النقاش والصراع الفكريكثر الجدال و ، ومنذ الشروع في تطبیق اإلصالحات

حیث إتهم أعضاء من لجنة إصالح ، ٕارتفعت األصوات المعارضة لسیاسة اإلصالح التربويو 

المدرسة الجزائریة بأنها مصدر لتخریج اإلرهابیین الذین شكلوا الجماعات ، المنظومة التربویة

الن مناهجها ذات طابع عتیق ودیني ، المسلحة التي تمارس العنف والتقتیل منذ عشر سنوات

.والتنویرة العربیة بینما الفرنسیة مصدر للحداثةوكتبت باللغ

من جدید بعد ، ویفتح تقریر بن زاغو الباب واسعا أمام إعادة فرنسة المدرسة الجزائریة

ویكرس التقریر اللغة الفرنسیة على حساب ، 1962تعریب كل مراحلها منذ استقالل البالد عام 

على الرغم من أن الفرنسیة تعاني الكثیر من ، اللغة االنكلیزیة وغیرها من اللغات األجنبیة

وحتى الفرنسیین أنفسهم عندما یریدون أن یكسبوا طابع العالمیة یكتبون ، بشهادة أهلها، المشاكل

.باالنكلیزیة

فهناك نظرة الجماعة التي تري ، وهناك نظرتان متطرفتان للمنظومة التربویة في الجزائر

، عربته وأعطته قیم دینه اإلسالمي، ن المدرسة الجزائریةأن الجیل الجزائري الحالي منكوب ال

وهنالك نظرة متطرفة أخرى مقابلة لها تماما وعلى النقیض منها تري أن الجیل الجزائري منكوب 

.ألنه لم یتلق في المدرسة قیم العروبة واإلسالم

 بالقدر فالمدرسة الجزائریة لیست بالحد وال، إن كال النظرتین فیها تطرف ومبالغ فیها

واستوعبت قیم ، وهي مدرسة جزائریة نبتت في صلب المجتمع الجزائري، الذي أرادوا أن یصوروه

الن المدرسة الجزائریة نشأت من ، المجتمع عقیدة ولغة ودینا وحاولت أن تتخطي الصعاب 

فال الجیل ، والمدرسة التي كانت موجودة قبل االستقالل هي مدرسة فرنسیة في الجزائر، عدم

وال الجیل الجزائري منكوب اآلن بإسالمیته ، الجزائري اآلن منكوب بعدم إسالمیته وعروبته

وموضوع المدرسة الجزائریة مطروح بشكل غیر ، فكال النظرتین فیها تطرف ومبالغة، وعروبته

فهي حالیا مدرسة معربة من ، وهنالك خلط واضح في ما یقال عن واقع المدرسة اآلن، صحیح
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وتعلم التربیة ، واألمازیغيتعلم التاریخ العربي واإلسالمي، البكالوریا ىي االبتدائیة إلالسنة األول

.1اإلسالمیة وتحفظ القرآن

إن المعركة الحقیقیة هي تطویر المدرسة الجزائریة بحیث تكون قادرة على تحقیق التقدم 

.والتغیر ولكن من منظور ثوابتها الموجودة حالیا

علیها بعد مرور هذه السنوات بعد تطبیق اإلصالح التربوي األخیر أن النتائج المحصل 

 أو سواء منهم القائمین على قطاع التربیة والتعلیم، فعالیات المجتمع المدنيلم ترضى بعض

.أو إعالمیین، أو أولیاء األمور، والجمعیات الوطنیة، مختلف التنظیمات أو، النقابات

جودة “حولالجزائریة"الخبر"صحیفةنشرتهتقریر فادأفقد ، إضافة لما تم التطرق إلیه

أن الجزائر حلت في ، صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي، 2014/ 3201: لعام”التعلیم

وصنف التقریر الجزائر في مرتبة متدنیة ، بین الدول في جودة النظام التعلیمي100المرتبة 

وفیما یخص جودة منهجي الریاضیات ، لةدو  148بالنسبة لجودة النظام التعلیمي من بین 

فیما 103فیما وضعها في المركز ، أیضا100وضع التقریر الجزائر في المركز ، والعلوم

.یتعلق بجودة إدارة مدارسها

كما ، دولة أكثر قدرة على المنافسة20وجاءت قطر واإلمارات العربیة من بین أعلى 

في حین جاءت الیمن ، 118حتلت مصر المرتبة وا، 83وتونس 77احتلت المغرب المرتبة الـ

.145في المرتبة 

تتعلق بمدى الرضا عن التعلیم في ، ووضع التقریر قبل إعداده أسئلة تتعلق بالتعلیم

الدروس الخصوصیة حّولت التعلیم “وكانت اإلجابات تشیر إلى أن الجمیع مقتنع أن، الجزائر

.”قابل وكأنه تعلیم خاصألنه صار بالم، من المجاني إلى مجرد دیكور

وعلقت مصادر تربویة مسؤولة على نتائج التقریر الدولي حول الجودة التعلیم بأن هذه 

شوائب في النظام التعلیمي منذ سنوات لمیدان الذي یعیش یومیا سلبیات و النتائج لیست مفاجئة ل

ذها خصوصا ما والخطط التربویة الموضوعة لمعالجتها تبقى حبرا على ورق أو تأخر في تنفی

:بتاریخ ، com.www.Google.من الموقع اإللكتروني، مقال إلكتروني، إصالح المدرسة الجزائریة، علي بن محمد1

1800:على الساعة، 07/11/2011



للدراسةاإلطار المنھجي.......................................................................الفصل األول

6

من المعلومات كبیراوان توفر لدینا جانبا مهما و وحتى 1ثقل المحفظةو  تعلق بتغییر المناهج

فإن اإلصالحات المتعاقبة والبیانات الجدیدة حول النظام التربوي إال أنها تخضع لتحلیل بسیط

ظات عامة لم تتعرض لتقویم شامل وموضوعي للقیام بالتصحیح عند االقتضاء وهي تمثل مالح

ولم تستند على تحقیقات مسحیة أو ممثلة علمیا إلجراء تقویم موضوعي لهذا النظام كما تقوم به 

معظم الدول المتقدمة التي أنشأت أجهزة لتقویم أنظمتها التربویة منها التقویم الوطني للتطور 

، بكندا)PIRS(بالوالیات المتحدة وبرنامج مؤشرات المردود الدراسي )NAEP(التربوي 

والمرصد المستمر للمكتسبات 

)OPA( بفرنسا.

وما یلفت االنتباه أیضا أننا نجد في تقاریر وتصریحات المسؤولین السیاسیین واإلداریین 

إال أن هناك هوة شاسعة بین ، االستعمال المتكرر للمفاهیم المتعلقة بالتقویم النقدي والموضوعي

مدة في مجال البحث العلمي وبین المدلول المسند لها من حقیقة المفاهیم المستعملة كما هي معت

2.طرف أصحاب القرار أو المشرفین على مؤسسات الدولة 

كما نشیر أیضا إلى قضیة مهمة والتي تتمثل في إستراد النماذج الجاهزة في المجال 

مثل ما یحدث في المیدان االقتصادي حیث یمكن تطبیقها في بعض األحیان مع ، التربوي

خصوصیة لكن األمر یختلف عنه في المیدان التربوي ألنه ال یتناسب مع، بعض التعدیالت

مقارنة مع المجتمعات الغربیة بحیث یمكننا أن نقارن بین مجتمعنا ، وثقافة المجتمع الجزائري

ومجتمعات متقاربة معنا في الثقافة واإلمكانیات حتى نتعرف على مواطن الضعف والخلل 

ولكن ال یمكن أن یكون أكثر من هذا ، ظام التربوي الظاهر في الن

وبالتالي من الضروري أن تنطلق كل محاوالت اإلصالح التربوي عن طریق اإلستخدام 

األمثل للتقویم التربوي العلمي والشامل والذي یساهم فیه الفاعلیین الحقیقین في هذا المیدان من 

والذین ، بویین والذین أثروا وتأثروا بهذا اإلصالحمدراسین وتربویین وٕاداریین أي الفاعلیین التر 

ثم اإلستفادة ، وحصر نقاط الضعف وتفادیها، یمكنهم تحدید المكتسبات أو نقاط القوة وتدعیمها

19:30:على الساعة ، 22/09/2014:بتاریخ، تقریر دولي حول فشل اإلصالحات، زبیر فاضل :من االنترنت _1

.مساءا

ص ص ، 2007، جامعة الجزائر ، أطروحة دكتوراه، التعلیم اإللزامي في الجزائرتقویم نظام، مبدوعة، زولیخة طوطاوي_2

:6_7.
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من إقتراحاتهم بعد معایشتهم لهذه اإلصالحات التي مست مرحلة التعلیم الثانوي منذ الموسم 

.2005/2006:الدراسي

:التساؤالت التالیةوالتي تشتمل على، كرة تم طرح إشكالیة الدراسةوٕانطالقا من هذه الف

:التساؤل الرئیسي

التربویة في مرحلة التعلیم الثانوي من وجهة نظر الفاعلیین كیف یمكن تقویم اإلصالحات-

  ؟التربویین

:لدراسةتساؤالت ا:ثانیا

  :ليیو لإلجابة عن التساؤل الرئیسي جاءت التساؤالت الفرعیة كما

  ؟  التربویة في مرحلة التعلیم الثانوياإلصالحاتما أوجه النجاح بعد تطبیق-1

:مؤشرات التساؤل األول 

-تحسن المستوى العام للتالمیذ بعد تطبیق المناهج الجدیدة وٕاشراكهم في العملیة التربویة _

.كفاءة طرق التقویم البیداغوجي 

.ج المقاربة بالكفاءات رفع مستوى األساتذة بعد تطبیق نموذ-

، مدرسینمؤسسات تربویة(زیادة مدخالت التعلیم الثانوي بعد تطبیق اإلصالحات التربویة -

.متمدرسین  (

.إرتفاع نسب النجاح في شهادة البكالوریا -

.إنخفاض نسب الرسوب والتسرب المدرسي -

.مسایرة المناهج الجدیدة للتطورات العالمیة -

.اة الواقع االجتماعي للمجتمع الجزائري مراع-

ما مواطن الضعف بعد تطبیق اإلصالحات التربویة في مرحلة التعلیم الثانوي؟ -2

:مؤشرات التساؤل الثاني 

.عدم تقبل األساتذة لنموذج المقاربة بالكفاءات -

.نقص أو عدم كفاءة تكوین األساتذة حول اإلصالح التربوي -

.المستوى العام للتالمیذ تراجع-

.عدم توفر الوسائل البیداغوجیة والتعلیمیة الحدیثة إلنجاح اإلصالح التربوي -

.عدم كفاءة طرق التقویم الحدیثة -
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.عدم تعاون المحیط االجتماعي مع المحیط التربوي -

.عدم تماشي أهداف اإلصالح التربوي مع منظومة القیم للمجتمع الجزائري -

إنخفاض المستوى العام للتعلیم الثانوي له تأثیرات سلبیة على األوضاع االجتماعیة -

.واالقتصادیة 

ماهي البدائل المناسبة لتداركها من وجهة نظر ، في حال وجود خلل في اإلصالح التربوي-3

الفاعلیین التربویین ؟

:مؤشرات التساؤل الثالث 

  . ذ تحسین الوضعیة االجتماعیة لألستا-

.رفع مستوى التالمیذ من خالل إشراكهم في العملیة التربویة -

.رفع مستوى التكوین حتى یتناسب مع المستجدات التربویة -

.مراعاة المناهج الجدیدة لثقافة المجتمع الجزائري -

.تحسین نوعیة شهادة البكالوریا دلیل على نجاعة اإلصالحات التربویة -

.المحیط االجتماعي والمحیط المدرسي یفعل اإلصالح التربوي التعاون بین -

.التكامل بین مختلف المراحل التعلیمیة یساهم في نجاح اإلصالح التربوي -

.الترابط بین المواد الدراسیة والمقاییس الجامعیة یفعل اإلصالح التربوي -

:أهمیة الموضوع:لثاثا

أهمیة كبیرة داخل النسق القیمي للمجتمع كونه من یكتسي موضوع اإلصالحات التربویة 

والسیما أن المجتمع الجزائري قد مر بعدة تغیرات ، لمواضیع الجدیرة بالبحث والدراسةأهم ا

وحتى سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة أثرت مباشرة على النظام التربوي التعلیمي منذ ثالث عقود

ا نتیجة للموجة المتسارعة التي یعرفها العالم من في وقتنا الراهن ال یزال یجتاز العدید منه

صاحب كل هذه العوامل تغیرات وٕاصالحات عدیدة طرأت ، تطورات علمیة وتطبیقات تكنولوجیة

ولما كان تحقیق مستوى )2002/2003(على المنظومة التربویة كان آخرها إصالح سنة 

لكفاءات الفنیة والمهارات والخبرات التنمیة المطلوب لمواكبة التغیرات العالمیة یحتاج إلى ا

وبالتالي ظهرت أهمیة ، البشریة ظهر االهتمام بالمورد البشري ألنه أساس كل تنمیة وتطور

االهتمام بتقویم إصالحات مرحلة التعلیم الثانوي لما یحمله هذا الطور من أهمیة كونه یعتبر 

وهو المسؤول ، التعلیم الجامعيحلقة وصل بین مرحلتي التعلیم االبتدائي والمتوسط ومرحلة 
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على تحضیر وتكوین المهارات الفنیة والتقنیة التي سوف توجه إلى عالم الشغل مباشرة أو 

.تواصل تكوینها العالي من خالل مواصلة دراستهم الجامعیة 

، ذلك رغبة الباحثة في إماطة اللثام عن دور الفاعلین في تنفیذ عملیة اإلصالح التربوي

خیر یعتبر العمود الفقري لقیادة أي مبادرة إلصالح المنظومة التربویة فهم كون هذا األ

وبالتالي یجب أن نقف عند وجهات ، المسؤولین بشكل مباشر على تنفیذ السیاسة التعلیمیة 

نظرهم وآرائهم في تقویم مردود اإلصالحات التربویة في هذه المحطة المهمة من حیاة التلمیذ إال 

.یم الثانوي وهي مرحلة التعل

ومن هنا فان موضوع إصالح النظام التربوي یكتسي أهمیة بالغة سواء على المستوى 

المحلي أو على المستوى العالمي في أدبیات التنمیة كون إصالح النظام التربوي أحد أهم 

مؤشرات التنمیة في أي دولة من الدول وهذا ما سعت إلیه الدولة الجزائریة عند وضع 

تنمویة وٕاعطاء موضوع إصالح المنظومة التربویة حیزا هاما من مشروعاتها مخططاتها ال

.التنمویة 

:أسباب اختیار الموضوع :رابعا

:األسباب الذاتیة-1

وهو هدف سامي یطمح الیه كل طالب ، تقدیم رسالة مكملة لنیل شهادة الدكتوراه والعلوم-

دمة المجتمع الجزائري بصفة عامةوباحث فتي یحاول أن یساهم ولو بقدر یسیر في خ

.والمجتمع المحلي بصفة خاصة 

كنت إحدى (الرغبة الذاتیة في دراسة هذا الموضوع بالذات بحكم معایشتي السابقة لهذا القطاع -

وحبي لمهنة التربیة والتعلیم هذا من )العامالت في التعلیم الثانوي قبل إلتحاقي بالتعلیم الجامعي

رى كوني إحدى األمهات والتي ترى حیرة أولیاء األمور وعدم فهم األبناء ومن جهة أخ، جهة 

وبالتالي رجائي أن تساهم محاولتي هذه ولو ، لمحتویات هذه البرامج الجدیدة في أغلب األحیان

، بقسط زهید في تسلیط الضوء على بعض إشكالیات هذا القطاع الحساس في المجتمع

.لول المناسبة للمعالجةوالمساهمة بفعالیة في اقتراح الح

:األسباب الموضوعیة -2

الدور المهم الذي یلعبه اإلصالح التربوي في تحسین المردود التربوي والتعلیمي لهذه -1

.المرحلة المهمة من مراحل التعلیم 
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الجدال الحاد حول موضوع اإلصالحات التربویة في الجزائر واالنقسامات حول -2

.ربوي ورافض لهالموضوع بین مؤید لإلصالح الت

، اتساع نطاق الحوار حول هذا الموضوع إذ إن الموضوع یشغل بال وسائل اإلعالم-3

أي مختلف فئات المجتمع بغض النظر على مستواهم ، الخ ... األولیاء ، المربیین، السیاسیین

.التعلیمي والثقافي لما له من تأثیر فعال على مختلف أنساق المجتمع 

ء في وقت عرف فیه المجتمع الجزائري تحوالت عمیقة مثله مثل كون هذا اإلصالح جا-4

جمیع المجتمعات السائرة في طریق النمو نتیجة تعاظم ظاهرة العولمة وسیطرتها على جمیع 

جوانب الحیاة الیومیة 

قابلیة الموضوع لإلثراء والدراسة والبحث حول األسباب الحقیقیة التي تقف وراء تنفیذ -5

تربوي في الجزائر وموقف الفاعلین التربویین كمساهمین فعالین في العملیة مشروع اإلصالح ال

.التربویة التعلیمیة 

:أهداف الدراسة : ا خامس

ویراد ، تكمن أهمیة الدراسة أو موضوع الدراسة من خالل األهداف التي یسعى لتحقیقها-

:من هذه الدراسة تحقیق األهداف التالیة 

أي ( ع اإلصالح التربوي بالجزائر في مرحلة ما بعد اإللزامي تسلیط الضوء على مشرو -1

).التعلیم الثانوي 

الوقوف عند العالقة التي تربط مرحلة التعلیم الثانوي بالمحیط االجتماعي والمحیط -2

.االقتصادي 

التعرف على خصائص وأهداف إصالح التعلیم الثانوي وأبعاده وأدواره في الحیاة -3

.القتصادیة االجتماعیة وا

.مدى قدرة اإلصالح التربوي للمساهمة في تحقیق أهداف التنمیة الشاملة-4

عالقة إصالح التعلیم الثانوي بالمستویات التعلیمیة األخرى والقطاعات االقتصادیة -5

.والمجاالت اإلنمائیة المختلفة 

.الكم والكیف واقع إصالح التعلیم الثانوي والمشكالت التي تعیق تطوره من حیث -6

ما یجب أن یصل إلیه إصالح التعلیم الثانوي حتى یحقق مردود أفضل ویصبح مشروع -7

.استثماري فعال 
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تقویم مردود اإلصالحات التربویة في مرحلة التعلیم الثانوي من وجهة نظر الفاعلین -8

.التربویین 

م الثانوي من وجهة نظر التعرف على ایجابیات اإلصالحات التربویة في مرحلة التعلی-9

.الفاعلین التربویین 

التعرف على سلبیات اإلصالحات التربویة في مرحلة التعلیم الثانوي من وجهة نظر -10

.الفاعلین التربویین 

الوقوف على االقتراحات أو البدائل المقترحة إلصالح التعلیم الثانوي والمقدمة من طرف -11

.الفاعلین التربویین

:لدراسةامفاهیم حدید ت:سادسا

:مفهوم التقویم التربوي:-1

هو عملیة تربویة یقوم بها المربي باستمرار وترمي إلى إعطاء نتائج محددة تمكن من إصدار 

، أو المحتویات، سواء في المتعلمیناألحكام واتخاذ القرارات 

1أو الوسائل حتى أدوات نفسها ، أو الطرق 

إال أن أغلبیة ، للفظة التقویمة استخدم لفظة التقییم كمرادفةورغم أن معجم علوم التربی

ومفتشین یمیزون بین ، وأساتذة ، التعلیم من معلمینین والفاعلین في میدان التربیة و المتخصص

على : "حسب محمد السید، حیث یدل التقییم، من حیث وظیفة كل واحد منهماالمصطلحین

أما التقویم فهو یشمل ، بمعیار أو مجموعة من المعاییرإعطاء قیمة للشيء بعد قیاسه ومقارنته

والفعل ، عملیة تشخیص نقاط القوة والضعف في المنهاج ، باإلضافة إلى القیاس والتقییم

وتحدید كیفیات التعدیل ، بغرض البحث عن آلیات تعزیز نقاط القوة، وتشخیص أسبابها، التربوي

إذا في مجال العمل التربوي یعتبر جزءا ال یتجزأ فالتقییم، والتحسین أو العالج نقاط الضعف

2.من العملیة الشاملة التي هي التقویم 

   22ص ، 2004الجزائر ، المناهج التعلیمیةو  النظام التربوي، سند تكویني لفائدة مدیري االبتدائیة _1

، 1998مصر، عامر للطباعة والنشر، التنظیمات في ضوء المودیالتو  األسس,علم المناهج ، محمد السید علي_2

 .192ص
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من خالل التعاریف والمفاهیم السابقة التي تم التطرق إلیها نصل إلى تحدید المقصود 

:بأنه عملیة تشخیص للنظام التربوي بكل ما یحتویه من مكونات من التقویم فتعرفه الباحثة

  الخ  ...وأسالیب، طرق، منهاج وسائل، ذمعلم تلمی

ومن خالل هذه الدراسة فان استخدامي لمصطلح التقویم جاء مرادف لمعنى التقییم أي 

، تبین مواطن القوة والضعف في مرحلة التعلیم الثانوي بعد تطبیق اإلصالحات التربویة األخیرة

ومتأثرین بهذه العملیة ومن خالل وعن طریق االستعانة بآراء الفاعلین التربویین كونهم مؤثرین

.إذا أمكن ذلك ، أو البدائل، محاولة اقتراح بعض الحلول ، وجهات نظرهم التي یبدونها

:التعریف اإلجرائي لمفهوم اإلصالح التربوي:_2

یشیر مفهوم اإلصالح إلى تحسین وتطویر الشيء وجعله على أفضل حال مما كان 

ح یجب أن یقوم على أساس علمي یؤدي إلى االزدهار علیه في السابق لذلك فان اإلصال

.والتقدم االیجابیین 

ومن هنا فان اإلصالح التربوي هو عبارة عن تطویر وتحسین للعملیة التربویة والتعلیمیة 

التخطیط العلمي والتربوي السلیم ومراجعة :والذي یجب أن یعتمد على أسس وركائز أبرزها 

وقیام اإلصالح التربوي على دراسة علمیة ، یاغتها بطریقة علمیةاألهداف التربویة وٕاعادة ص

والمجتمع وتجریب البرامج والمناهج المتطورة والمستعارة من ، والبیئة التعلیمیة، والمعلم، للتلمیذ

مع مراعاة الواقع االجتماعي والثقافي للمجتمع ، الخارج قبل تطبیقها وقبل الشروع في اإلصالح 

دون إهمال أهمیة إشراك واستشارة الفاعلین التربویین كشریك حقیقي في هذه ، یهالمراد تطبیقها ف

العملیة حتى ال تبقى اإلصالحات التربویة تعبر دائما على سیاسة الدولة وتفرض من اإلدارة 

.العلیا دون مراعاة المجتمع المدني 

القا من الموسم وتركز هذه الدراسة على اإلصالح التربوي األخیر والذي تم تطبیقه انط

والذي اعتمد طریقة جدیدة وهي ، والخاص بمرحلة التعلیم الثانوي2004/2005الدراسي

المقاربة بالكفاءات بدال من المقاربة باألهداف والتي تم العمل بها في المرحلة السابقة 

:تعریف مصطلح الفاعلین التربوي:-3

ات التربویة التجریبیة عن مدى األثر بالدراس)effectiveness(یعبر مصطلح الفاعلیة 

، الذي یمكن أن تحدثه المعالجة التجریبیة باعتبارها متغیر مستقال في إحدى المتغیرات التابعة
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كما یعرف بأنه مدى اثر عامل أو بعض العوامل المستقلة على عامل أو بعض العوامل 

1التابعة

school(ویمكن أن نشیر إلى فاعلیة المدرسة  effectivenss( والتي تعتبر تحوال

فقد كان الفصل الدراسي وحدة الدراسة ، جدیدا في اتجاه الدراسات المستقبلیة بحثا عن الفاعلیة 

ومن االتجاهات المعاصرة ، والتحلیل في المرحلة األخیرة من تطور البحث في هذا المجال

ي تكنولوجیا المعلومات وقد ساعد النمو الكبیر ف، للبحث عن فاعلیة المدرسة كوحدة نظامیة 

ومنها البحث عن المدرسة وطرق تحلیلها إلى إمكان القیام بدراسات متقدمة في هذا المجال

وفي ضوء ذلك یمكن صیاغة ، ویمكن مقارنة المدارس األكثر فاعلیة واألقل فاعلیة، الفاعلة

المجموعتین والتي تظهر االختالف بشكل واضح بین هاتین)المتغیرات(عبارات حول المؤشرات

.من المدارس وهذه المتغیرات تعبر عن مؤشر الفاعلیة على المستوى الدراسي 

teacher(إما فاعلیة المعلم effectiveness( فتشیر إلى نواتج التعلم التي حققها

م من المعلم في طالبه خالل مواقف التدریس وهذا یعني أن الفاعلیة ترتبط بمدى ما یحققه المعل

ویالحظ أن الفاعلیة ترتبط بسلوك الطالب أو أدائهم كما تظهر في ، لیمیة المرغوبةاألهداف التع

2مقدار ونوع التعلم الذي تحقق خالل المواقف التعلیمیة داخل الفصل وخارجه 

ویدل مصطلح الفاعلین التربویین على مجموعة األفراد المؤثرین والمتأثرین بصفة مباشرة

ویشمل جمیع القائمین على تنظیم وتسییر وتقویم المنظومة ، یةأوغیر مباشرة بالعملیة التربو 

وهم القائمین على تنفیذ العملیة التربویة التعلیمیة ، كانوا إداریین أوتربویین أومربینالتربویة سواء 

بعض (راسة على الفاعلین التربویین وهموشملت هذه الد، داخل المحیط التربوي والمدرسي

خبرتهم ة التعلیم الثانوي في مختلف التخصصات بشرط أن تتجاوز األساتذة المدرسین لمرحل

إضافة إلى بعض التربویین واإلداریین والذین ساهموا في داسة ، المهنیة عشر سنوات فمافوق

مستشاري ، المفتشین، المدرین :مثلملف تقییم اإلصالح التربوي في مرحلة مابعد اإللزامي

وبعض مسؤولي المصالح والذین لهم عالقة بتقییم ، د المدرسيتشاري التوجیه واإلرشامس، التربیة

).اإلصالحات التربویة في مرحلة التعلیم الثانوي

ص ، 2003، مصر، القاهرة، الدار المصریة للبنانیة، 1ط، معجم المصطلحات التربویة النفسیة، حسن شحاتة وآخرون_1

230.

  .231-230ص ص ، المرجع السابق، حسن شحاتة وآخرون_1
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Educationالتعلیم الثانوي:-4 secodaire- secondery education

Education(مرحلة التعلیم الثانوي  Secondaire( هي المرحلة التي تلي مرحلة

ومدتها ثالث سنوات یدخلها من أتم )الجامعي (بق مرحلة التعلیم العالي التعلیم المتوسط وتس

التعلیم المتوسط وتؤدي هذه المرحلة الخامسة عشرة من عمره على األقل وحصل على شهادة

علم  فرع، فرع اآلداب واإلنسانیات :إلى الشهادة الثانویة العامة یأخذ الفروع األربعة التالیة 

1.فرع علوم الحیاة ، فرع العلوم العامة ، دواالقتصا، االجتماع

ویشیر كذلك مفهوم التعلیم الثانوي إلى المرحلة التعلیمیة التي تلي مرحلة التعلیم 

، وتهتم بتدریب الشبان والشابات بأعمارهم المتراوحة بین الثانیة عشر والسابعة عشراألساسي

ج الموضوعیة لهذه المرحلة وتؤهلهم وتعلیمهم المبادئ التربویة العامة انطالقا من المناه

.للحصول على الشهادة الثانویة التي تجیز لهم االنتقال إلى التعلیم العالي 

ویعتبر التعلیم الثانوي مرحلة أساسیة في تهیئة الطالب علمیا ولغویا وفكریا استعدادا 

تساعدهم على حیث یختزنون في ذهنهم ثقافة واعیة ومعرفة نوعیة، للدخول للمرحلة الجامعیة

إذ إن هذه المرحلة هي مرحلة إعداد ، تقبل المستوى العلمي الذي ینتظرهم في التعلیم العالي

2.فإما یتابعون تحصیلهم العلمي وٕاما یتوقفون، تتحدد فیها نظرتهم المستقبلیة ومصیرهم الدراسي

ة التي ال تخضع إما في الجزائر فان التعلیم الثانوي أو مرحلة ما بعد اإللزامي أي المرحل

افریل 16االبتدائي والتعلیم المتوسط بموجب أمریة إللزامیة التعلیم مثل مرحلتي التعلیم

.سنة 16سنوات إلى 6(والتي حصرت سن التلمیذ من ، م1976 (

وتدوم ثالث ، وهي حلقة وصل بین مرحلة التعلیم المتوسط ومرحلة التعلیم الجامعي

وتحضر للتعلیم العام والتعلیم )سنة 18سنة إلى 16(سن سنوات وتستقبل التالمیذ من 

وتتوج هذه المرحلة بشهادة البكالوریا والتي تمكن الحاصل علیها من المرور إلى ، التكنولوجي

.مرحلة التعلیم الجامعي 

  476ص ، لبنان ، بیروت، 1ط، دار النهضة العربیة، معجم مصطلحات التربیة والتعلیم، جرجس میشال _1

2009، مصر، القاهرة،  1ط، عالم الكتب ، معجم مصطلحات ومفاهیم التعلیم والتعلم، مجدي عزیز إبراهیم -2

 .199ص 
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:أهم المداخل النظریة التي تناولت الموضوع :سابعا 

رفي خاص یجده یحوي العدید من االتجاهات إن المتأمل لعلم االجتماع التربوي كمدخل مع

النظریة التي تناولت موضوع التربیة والتي تفسر العالقة التفاعلیة بین الفرد والجماعة والمجتمع 

ثم دراسة النظام التربوي كنسق فرعي وعالقته بمختلف األنساق ، داخل البیئة االجتماعیة 

، لمجتمع وعالقة التربیة بالتغییر االجتماعيالمختلفة االجتماعیة واالقتصادیة الموجودة في ا

ومختلف التحوالت االقتصادیة والثقافیة وسنحاول تسلیط الضوء على أهم هذه المداخل التي 

.إهتمت بالتربیة ومختلف البنى الموجودة في المجتمع واإلصالح كأداة من أدوات التغییر

:اإلتجاه البنائي الوظیفي -1

الوظیفي التحوالت التي تظهر على النظام التربوي باعتبارها تطورا تناول أصحاب هذا االتجاه

أي أنها عملیات تكیف تستهدف المحافظة على ، تماشیا مع مراحل النمو االجتماعيطبیعیا 

توازن النظام العام أو الكلي حیث ینظر إلى النظام التربوي كنسق فرعي تابع للنسق األكبر وهو 

1.المجتمع 

وجمیع )المجتمع (االتجاه على أهمیة التناسق الوظیفي بین النسق األم یؤكد أصحاب هذا

األنساق الفرعیة وعلیه تبنى أصحاب هذا االتجاه مفهوم التساند الوظیفي لفهم حركة التجدید 

واإلصالح التربوي ذلك أن تحدید زمن واتجاهات اإلصالح التربوي تتساوى مع حاجة المجتمع 

ضع النظام التربوي لمبدأ العرض والطلب وعلیه یحدث اإلصالح یخ، للحفاظ على التوازن

التربوي وفق أصحاب هذا االتجاه كنتیجة لتغیر توجهات الطلب االجتماعي على التعلیم في 

وعلى ذلك تأتي سیاسة اإلصالح التربوي في إطار هذا المنظور ، المستویین الكمي والكیفي

دریجیة تهدف أساس إلى رفع مستوى فاعلیة محصورة في صیغ فنیة تقلیدیة وفي خطوات ت

.وكفاءة النظام التعلیمي القائم في مواجهة مستویات الطلب على التعلیم 

ونؤكد على نقطة هامة أهملها أصحاب هذا االتجاه والتي جعلت تحلیالتهم ضیقة ومحدودة لم 

ح التعلیم حیث انه ال یمكن فهم توقیت إصال، تصل بها إلى التطویر والتحدیث المطلوب 

واتجاهاته فهما دقیقا وصحیحا عن طریق اعتبار المجتمع نظاما متوازنا یسعى باستمرار نحو 

  .252ص ، 1997مصر ، القاهرة، رفة الجامعیة دار المع، مقدمة علم اجتماع التربیة، حمدي علي احمد _1
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المحافظة على توازنه فقط وٕانما یجب أن ال نهمل أثناء إجراء تحلیالتنا االفتراض بان المجتمع 

1.لمستمرةیتسم بطبیعة الصراع كما یتسم بطبیعة التوازن والنظام وذلك أثناء عملیة نموه ا

ونالحظ أن مثل هذه التوجهات تمیزت بها مشاریع اإلصالح التربوي السابقة والتي طبقت في 

المنظومة التربویة الجزائریة والتي فرضتها إما التوجهات السیاسیة أو التغیرات االقتصادیة أي 

.مطالب سوق العمل أو التحوالت االجتماعیة لتخصصات معینة مطلوبة

:المنظور الماركسي (اتجاه الصراع -2 (

والصراع الطبقي عمیق في التاریخ اإلنساني ، إلى مفهوم الصراع في تحلیالته سیشیر مارك

مما ینتج عنه الالمساواة ویرتكز ماركسي إلى ستة إفتراضات ، بین طبقة تملك وطبقة ال تملك

:وهي كالتالي 

.الطبقي النظرة التاریخیة للصراع-

من خالل نظام اإلنتاج تتحدد خصائص كل طبقة -

.یحمل النظام البورجوازي ثنائیة متناقضة تؤدي إلى فنائه -

.سیطرة الطبقة التي تملك السیاسة -

.تبني الطبقة العاملة للنظام االشتراكي ومنه إلى الشیوعي -

.االشتراكیة والشیوعیة وجها لإلنجاز والحریة الفردیة -

2.ویرتكز في تحقیق ذلك على الوعي 

إلى أن المجتمع یتألف من مجموعات ، یمیل علماء االجتماع الذین یطبقون نظریات الصراع و 

متمیزة تسعى إلى تحقیق أهدافها الخاصة ووجود هذه المصالح المنفصلة یعني أن إحتمال قیام 

وان بعضها قد ینتفع أكثر من غیره من ، الصراع بین هذه الجماعات یظل قائما على الدوام 

3.لخالف استمرار ا

لقد اهتمت الماركسیة بالتعلیم وذلك على أساس أن التعلیم من وجهة نظر النموذج الماركسي 

:یقوم على قاعدتین 

 254_ 253ص ص، المرجع السابق ، مقدمة علم اجتماع التربیة، ، حمدي علي احمد _1

  399ص ، 2003، مصر ، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، النظریة في علم اإلجتماع، عبد اهللا محمود عبد الرحمن_2

  75ص  2005، لبنان، بیروت، 1ط، مركز دراسات الوحدة العربیة، علم االجتماع، باغ ترجمة فایز الص، أنتوني غدنز_3
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یستخدم التعلیم عند الماركسیین كوسیلة مهمة في تحریر أبناء المطبقة العاملة عن -1

بلیتهم ویعدهم لتحمل طریق تعلیم جمیع األفراد بال استثناء تعلیما متساویا یراعي قدراتهم وقا

.المسؤولیات في المستقبل 

أما الدول الرأسمالیة فهم یرون أن التعلیم یستخدم كأداة إلخضاع الطبقة العاملة -2

.والمحافظة على امتیازات الطبقة الرأسمالیة ومصالحها

ل فالنظام التعلیمي یستخدم إلعادة إنتاج الطبقة المسیطرة بكل ما لدیها من اضطهاد وٕاستغال

ویعد التعلیم في هذا اإلطار إحدى أدوات استمرار هیمنة الطبقة ، اإلنتاج مادیا وثقافیا

1.وتأكید شرعیة التفاوت الطبقي ، الرأسمالیة

كما یعتبرون أن النظام التعلیمي یعكس نوعا من القهر الذي یفرض على التالمیذ وذلك من 

ة التي تجعل الكثیر من التالمیذ في حالة خالل ساعات التدریس باإلضافة إلى المناهج المدرسی

2.إغتراب عن المعرفة التي یتلقونها في المدرسة 

أو ، التالمیذو  أو بین المدرسین، والمدرسین، المدرسیةین اإلدارةویتنوع الصراع في المدرسة ما ب

ج وهذا الصراع الموجود في المدرسة یعكس الصراع الموجود خار ، بین التالمیذ فیما بینهم 

:م بقضایا عدیدة داخل المدرسة مثلوالمنظور الماركسي یهت، المدرسة أي الصراع في المجتمع

، إعداد التالمیذ :إن المدرسة تقوم بعدة وظائف مثل ، الخ..حریة والدیمقراطیة والسلطةقضیة ال

أدوات  وجعل التالمیذ أبناء الفقراء، من أجل التالمیذ أنفسهم، والتنشئة االجتماعیة والمهنیة

3.لعملیة اإلنتاج التي یمتلكها الرأسمالیین 

یرى أصحاب هذا االتجاه أن اإلصالح التربوي هو تغییر تربوي یمثل نتاج صراعات متواصلة

وأن إصالح التعلیم وفق هذا المنظور ال یعد من قبیل ، على الصعید السیاسي واالجتماعي

ریة وظیفیة بل إن ذلك یأتي إستجابة الذي یحدث بشكل طبیعي أو كاستجابة ضرو ، التطور 

لذلك یجب إعادة تشكیل التعلیم بما یتفق وتحقیق ، للتناقضات القائمة بین الطبقات الموجودة

  .66ص، 2004، 1ط، دار الشروق للنشر والتوزیع، علم اجتماع التربیة، عبد اهللا الرشدان_1

- 66ص ص ، 2001، مصر، اإلسكندریة، دار المعرفیة الجامعیة، علم اجتماع المدرسي، محمد عبد الرحمن عبد هللا_2

67.

  .126ص ، مرجع سابق، عبد اهللا محمد عبد الرحمن_3
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والذي یعني برمجة التعلیم یؤدي دوره كعنصر أساسي في التغیر ، مبدأ التعلیم المسایر للواقع

1.االجتماعي 

یالحظ في بعض األحیان تحول المدرسة ، لجزائر خاصةربوي العربي عامة واوالمتأمل للواقع الت

إلى منبر صراع إیدیولوجي وعرقي وسیاسي وذلك من خالل التفاعل القائم بین المكونین أنفسهم 

وهو ما یفتح المجال لتحول المؤسسات التربویة ، عند تناول المناهج الدراسیة، نین مع المتكو 

إلى مكان تلقین االتجاهات واالیدولوجیات ، الذاتيمن مكان یساعد التلمیذ على بناء مشروعه 

شر التناقضات في وبالتالي ن، المنطلق والمنهج العلمي السلیمبطریقة ذاتیة بعیدة كل البعد عن

عیدة عن كل التأثیرات السیاسیة ومن المفروض أن تظل المدرسة بمنأى وب، النظام التربوي

والتعلیم التي وجدت من أجلها أال وهي التربیةحتى تؤدي رسالتها النبیلة و ، واالیدولوجیة

.والتكوین ال أكثر وال اقل

:مدخل التفاعلیة الرمزیة-3

داخل لدراسة دور الفرد وسلوكه في المجتمعتسعى التفاعلیة الرمزیة كنظریة سوسیولوجیة

ه أو بیئته الجماعة التي ینتمي إلیها مع اإلهتمام بمكون عملیة التفاعل والتبادل بین الفرد وذات

ومن ثم فالتفاعلیة الرمزیة تركز على الفرد أساسا ، أو بین الجماعة والمجتمع الذي یعیش فیه

كغیرها من النزاعات النفسیة االجتماعیة كما تسعى لتحلیل نسق الرموز والمعاني التي تترجم 

في نفس ، في السلوك الفردي والدور الوظیفي السیكولوجي الذي یقوم على الفرد في المجتمع 

الوقت تحرص التفاعلیة الرمزیة على دراسة المظاهر الرمزیة للتفاعل مركب العالقة المتبادلة 

عقالني بین الفرد والمجتمع وكیفیة تنظیم هذه العالقة وال سیما من قبل الفرد في إطار وأسلوب

2.ات االجتماعیة ٕاستجاباته للمواقف والعملیللفرد و ) الذاتیة (صر الداخلیة یعكس مجموعة العنا

:فرضیات النظریة التفاعلیة

:یعطینا هربرت بلومر أوجز صیاغة للفرضیات التفاعلیة 

.إن البشر یتصرفون حیال األشیاء على أساس ما تعنیه تلك األشیاء لهم-

  .254ص ، مرجع سابق ، حمدي علي أحمد_1

دار المعرفة الجامعیة، النظریة السوسیولوجیة المعاصرة,النظریة في علم االجتماع ، عبد اهللا محمد عبد الرحمن _2

  .168-167:ص ص، 2002، مصر، اإلسكندریة 
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وهذه المعاني .إن هذه المعاني هي نتاج التفاعل االجتماعي في المجتمع اإلنساني -

ولها عبر عملیة تأویل یستخدمها كل فرد في تعامله مع اإلشارات التي تحور وتعدل ویتم تدا

1.یواجهها 

ووفقا لهذا الرأي فان ، وتنظر التفاعلیة للتعلیم على إنه ذو بعدین إحدهما خاص واآلخر عام 

المتعلمین یبنون معرفتهم ویتعلمون عندما یكونون قادرین على التفاعل مع العالم الفیزیقي حولهم 

إما المعنى الخاص فیبنى عندما ، ویمثل هذا الملمح العام لهذا النموذج ، یرهم من األفرادومع غ

وعندما یتوافر للمتعلمین )أو الخاص(اعالتهم ویمثل هذا الملمح الذاتيیتأمل المتعلمون في تف

  ة الوقت للتمتع بهذین الملمحین یتسنى لهم ربط األفكار القدیم

ومن سمات التفاعلیة أنها تطلب من المتعلمین أن یكتسبوا القدرة ، یدةبخبراتهم الجد)أو السائدة(

آرائهم وممارسة على بناء التركیبات والتفكیر المركب بطریقة نقدیة والقدرة على إقناع اآلخرین ب

وهذا بجانب القدرة على والتعامل مع التغییر المفهوم والتفاوض االجتماعي ، االستقصاء الموجه

وكذلك ، وخلق التفاعل بین القدیم والجدید، م والدعمكشاف والتبریر والتدعیاالستالتجریب و 

ن بالفعل وماهم ویتطلب من المعلم أن یتعرف أوال ما یعرفه المتعلمو ، المهارة في تطبیق المعرفة

فیكون المعلم مرشدا أومسیرا للموقف التعلیمي لمتعلمه ویستشیر تحدي ، بحاجة إلى معرفته

متعلم فتمثل معرفته وأفكاره المبدئیة عن الموضوع نقطة البدایة لیقوم المعلم ال، أفكارهم أما

2.بالمساعدة على التوصل للمعرفة عن طریق مختلف األنشطة والخبرات 

س مركزا على العملیة واألفراد العملیة التعلیمیة داخل المدار ما إهتم هذا اإلتجاه بالمدرسة أو ك

الفعل الذي یقوم به كل فرد ور والسلوك أو المدرسي ونوعیة الدالفئات المتفاعلة داخل الموقفأو 

مدرسة سواء ورد الفعل من طرف األفراد والفئات األخرى التي توجد بال، داخل تنظیم المدرسة

  .الخ ....المدرسین والمساعدین التربویین كانوا من التالمیذ أوالفئات العاملة من

الجتماع أو المتخصص في علم اجتماع التربیة لم تبقى إلى أن اهتمامات عالم ا"ویرى شیبمان 

بل من خالل دراسته للموقف الداخلي الذي یساعد ، إهتماماته حول المدرسة من الخارج فقط

ألنه ، على فهم وتفسیر العملیات العقلیة التي تمارس داخل المدارس ومن خالل الحیاة الیومیة

عالم المعرفة سلسلة كتب یصدرها ، ترجمة محمد حسین علوم، لنظریة االجتماعیة من بارسونز الى هابرماسا، كریبإیان_1

  .132ص ، ه 1419، الكویت ، 244العدد ، الفنون واآلدابو  المجلس الوطني للثقافة

  .83ص، مرجع سابق، النفسیةو  معجم المصطلحات التربویة، حسن شحاتة وزینب النجار _2
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ة التي تمارس داخل المدارس ومن خالل الحیاة من غیر الممكن فهم وتفسیر العملیات العقلی

وفهم المدرسة دون تكوین خلفیة واقعیة لطبیعة أنساق التفاعل وفهم األدوار المتبادلة ، الیومیة

كما اهتم هذا المنظور أیضا بمعرفة وجهات نظر المدرسین والتالمیذ تجاه ، داخل المدرسة

:ا التنظیم األولي لهم بالشكل التالي المدرسة التي یعملون أو یتعلمون فیها باعتباره

:وجهة نظر المدرسین عن المدرسة - أ

سواء من ، یكتسب المدرس مهارات تعلیمیة وتربویة من خالل حیاته الیومیة داخل المدرسة

كما ، یة وبخبراتهم وقدراتهم وثقافتهمزمالئه أو تالمیذه الذین اتجاهاتهم جزء من بیئته االجتماع

، وأدوارهم، وسلوكاتهم، من خالل استجاباتهم، التعلیميو المدرسة والنظام تعد اتجاهاتهم نح

ذات ، وغیر ذلك من مدخالت ومخرجات العملیة التعلیمیة، نوعیة البرامج واألنشطة الدراسیةو 

إلن كل هذه ، قیمة هامة في التعرف على مكونات العملیات الداخلیة في الفصول الدراسیة

أن التحلیل كل من ، عالوة على ذلك، واقع العملیة التعلیمیةاألشیاء تساعدنا على فهم

في  االتجاهات ومیول واستجابات وردود أفعال المدرسین سواء نحو زمالئهم أو تالمیذهم

سواء ، الفصول الدراسیة یعكس وضوح حرص المدرسین وقدراتهم التعلیمیة والتربویة وتقیمها

على عملیة التقییم داخل المدارس من خالل تغییر ومنه تساعد، بواسطة زمالئهم أو تالمیذهم

وهذا ما أظهرته ، والتفاعل االجتماعي، واستخدام أنماط من العالقات ، وتحدیث مستمر 

1.وغیرهم Barkerوباركر Nashناشبها كل مندراسات میدانیة قام

:وجهة نظر التالمیذ عن المدرسة - ب

أو ما یتلقونه ، میذ سواء نحو حیاتهم المدرسیة ككلیهتم أصحاب هذا االتجاه بوجهة نظر التال

كما نجد التالمیذ من ، بالفعل من مواد تعلیمیة ومهارات ومعارف ثقافیة داخل فصولهم الدراسیة

بعد مرور زمن على تمدرسهم تصبح لهم إنطباعات حول عملیة التعلیم وحتى المقررات 

.الفیزیقیة للمدرسة واألنشطة الترفیهیة والظروف ، والمناهج العلمیة 

لكي یمارس التالمیذ دورهم المثالي في العملیة التربویة البد من التكیف والتفاعل وتوقع سلوك 

.اآلخرین واإلنتماء إلى جماعة الفصل الدراسي وتكوین ثقافات فرعیة مدرسیة 

من الجوانب ومنه فإن اإلهتمام بخبرة التالمیذ عن الحیاة الدراسیة یعد أمرا صعبا لمعرفة كثیر

وطبیعة التنشئة االجتماعیة والتربویة التي تفهم من خالل ، السلبیة واالیجابیة للعملیة التعلیمیة

  84- 83ص ، مرجع سابق، علم اجتماع التربیة،  عبد الرحمنعبد اهللا_1



للدراسةاإلطار المنھجي.......................................................................الفصل األول

21

والحیاة الدراسیة من الخارج كما یهتم بها أنصار ، آراء التالمیذ من داخل النظام المدرسي

1.البنائیة الوظیفیة 

:مدخل نظریة رأس المال البشري-4

ضاع صیتها طویال خالل الخمسینیات یات الوظیفیة والتيیة من أشهر النظر تعتبر هذه النظر 

وذلك الن مشكل التنمیة كان یمثل محورا أساسیا ووطنیا لبلدان والستینات وال یزال لحد الیوم

العالم الثالث بعد حصولها على االستقالل وقد أدرك رجال االقتصاد في الخمسینیات أهمیة 

والبناء المنطقي لنظریة، )االستثمار في رأس المال البشري( ينمیة أوما یسمالتعلیم وعالقته بالت

یعترف بالدور األساسي للتعلیم اإلنفاق العادي في العملیة ، رجال االقتصاد عن عملیة التنمیة 

وهي األرض والعمل ورأس المال قد استبعد تقریبا أي بحث جدي في مشكلة التوسع، اإلنتاجیة 

تیودور (رغم أن نظریة االستثمار البشري لم تتبلور كنظریة إال بأبحاث، بشریةفي الموارد ال

والنظم ، تربويالذي ركز في تحلیالته على تحلیل العالقة بین التعلیم والنظام ال، )شولتر

2.االجتماعیة األخرى

ن للقوي العاملة واعتبار التعلیم نوعا موٕاعداده، كما ناقشت مدخالت ومخرجات التعلیم

االجتماعیة وجوهر من عملیات التنمیة االقتصادیة و أواعتبرها ككل جزء، االستثمار االقتصادي

3عملیة التنمیة الشاملة سواء في المجتمعات المتقدمة أوأیضا في الدول النامیة

عملیة إعداد قوى العمل من ناحیة أخري اهتمت نظریة رأس المال البشري بالتركیز على 

على تحلیالته )شولتر(وحاول أن یبرهن ، م العناصر المكونة لعملیات اإلنتاجمن أه، باعتبارها

وكیف تم االهتمام بالمؤسسات ، من خالل دراسته لوضع المجتمعات الرأسمالیة الغربیة 

إلدارة عملیة التعلیمیة مثال المدارس والجامعات وتخریجها للكوادر العلمیة والفنیة المؤهلة

4.اإلنتاج

:إلي نقطتین هامتین في مجال االستثمار في التعلیم وهما )شولتر(وقد أشار 

  50- 49ص ، مرجع سابق، علم اجتماع المدرسة، عبد اهللا عبد الرحمن_1
ص ص ، 1993، مصر ، اإلسكندریة، 1ط، دار المعرفة الجامعیة، أ سس التربیة، أحمد فاروق محفوظ، شبل بدران_2

   315ـ 314:
النظریة والدراسات المیدانیة النشأة التطوریة والمداخل,علم االجتماع التربیة الحدیث، منعبد اهللا محمد عبد الرح_3

  196_ 193ص ص ، 1998، مصر، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة ، الحدیثة
 32ص، نفس المراجع السابق، عبد اهللا محمد عبد الرحمن_4
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.عدم االهتمام بدراسة الرأس المال البشري -1

.العامل المعنوي أو النفسي المتعلق بمعاملة التعلیم كاستثمار في اإلنسان-2

ل في التحلی، أكبر خطأ في الطریقة التي تركز على رأس المال المادي )شولتر(وفي رأي 

من هذا التحلیل فقد اعتقد البعض أن التعلیم وسیلة ، االقتصادي وتلغي رأس المال البشري 

أن هؤالء ) شولتر(وفي رأي ، لخلق وتكوین رأس المال من األمور التي تقلل من شأن اإلنسان 

وهو الغرض الثقافي ولیس ، الباحثین قد بنو اعتقادهم على أساس أن الغرض األصلي للتعلیم

فالتعلیم في رأیهم ینمى في األفراد لكي یصبحوا مواطنین صالحین ومسؤولین من ، صادياالقت

1خالل إعطائهم فرصة للحصول على فهم القیم التي یومنون بها 

عددا من الباحثین في مجال االقتصاد )لشولتر(وقد أثارت مفاهیم نظریة االستثمار البشري

، االستثمار البشري أهمها التدریبي بعض مجاالت لمعرفة مدى إمكانیة تطبیق هذه النظریة ف

سهامات في مجال أهم اإل في مجال االستثمار في التدریب من)بیكر(وقد كانت أبحاث 

حیث قسم التدریب إلي ، بتحلیل الجانب االقتصادي للتدریب )بیكر( وقد قام، االستثمار البشري

ب وقد دفع االهتمام بمفاهیم االستثمار ودرس العالقة بین االستثمار في التدری، عام ومتخصص

البشري بعض الباحثین إلى محاولة قیاس التكلفة والمنفعة االقتصادیة المترتبة عن االستثمار 

ویمكن تحدید ثالثة أهداف ینبغي تحقیقها من خالل األبحاث والدراسات ، في التعلیم والتدریب

:في مجال االستثمار البشري تمثلت في 

.الموارد المخصصة للتدریب تحدید حجم -

.كذلك تحدید معدل العائد علي االستثمار في التدریب-

وأخیرا تحدید المنفعة المترتبة على تحدید التكلفة والعائد على التدریب في تفسیر بعض -

2خصائص سلوك القوى العامل

 68ص 2002، مصر، اإلسكندریة ، الدار الجامعیة، وارد البشریةمدخل استراتیجي لتخطیط وتنمیة الم، راویة حسن _1
جمادي ، 5العد، ـمجلة التدریب والتنمیة ، إذا أردت اقتصاد نامیا فتش عن التعلیم، حمد بن سلیمان البازعي _2

http://www.google.com:من موقع االنترنت : ه1420االولي
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)یةجون دیوي وفلسفة الترب(المدخل البراغماتي التقدمي -5

ام وكان امتداد لبیرس ولی، داروین النظریة بدراسات هیغل الفلسفیة وفرویل الفلسفیة و ر فكریاتأث

أوالذي یمكن أن یالحظ ، القائمة على المنفعة والعائد الملموس، جیمس في فلسفتهما البراغماتیة

.بالقیاس

حرص على غرس مبدأ تربیة المتعلم على إتباع منهج علمي في حل مشكالته الحاضرة من 

.سة المشكلة وفرض الفروض وتجریبهاالل دراخ

وأنكر االعتماد الكلي على الكتاب المدرسي ، ٕانتقد أسلوب التلقیننادى بأهمیة الخبرة و -

، والمعلم ومعاجم النظام التعلیمي الصارم المبني على الطاعة التامة للوائح اإلداریة الجامدة

من وٕانه لن یتعلم إال، لعملیة التعلیمیةوشدد على أن الطفل شمس التربیة ونقطة إرتكاز في ا

.خالل الخبرات الحیاتیة 

.شدد على أهمیة ربط المدرسة بالمجتمع ونادى بالحیاة الدیمقراطیة -

وأن التعلیم یجب أن یخدم األغراض العلمیة واألهداف ، والمصلحة، صر التربیة بالمنفعةح-

1.ي والمجتمع الدیمقراط، الواقعیة التي تنفع الفرد الحر

"ویعرف جون دیوي التربیة على أنها - الحیاة أو النمو أو التوجه االجتماعي كما تعني عنده :

مجموعة العملیات التي یستطیع بها مجتمع أو زمرة إجتماعیة كبرت أو صغرت أن تنقل 

2".أهدافها المكتسبة بغیة تأمین وجودها المستمر وٕانها عملیة مجتمعیة دیمقراطیة

والتربیة عملیة دائمة ، وي هي بیئة دیمقراطیة تسعى إلیجاد المواطن الدیمقراطيالمدرسة عند دی

، مع مراعاة الفروق الفردیة في التدریس ووضع المنهج الدراسي، للفرد تساهم في بناء المجتمع

وأكد على دور المدرسة ، ویعتبر المدرسة المجتمع الصغیر على منوال المجتمع الكبیر ككل

التي تواجهه ، تدریبه على جدل المعضالتات الطفل و ث التوافق بین خبر بحیث یجب أن تحد

وأن یقوم ، قدرته على إصدار األحكام الصحیحةمن خالل تدریسه طرق التفكیر الصحیح و 

ولذلك یرى أن المدرسة ، حاجاته بما فیها غرائزه وعاداتههدف التربیة على فعالیات الفرد و 

3.وجدت من أجل الطفل ولیس العكس 

  18ص ، 1963، لبنان، مكتبة الحیاة اللبنانیة، یري حمادترجمة خ، الفردیة قدیما وحدیثا، جون دیوي_1
 .57:ص، 1998، مصر ، القاهرة ، 3ط، دار الفكر العربي ، علم اجتماع التربیة، سمیرة أحمد السید_2
  .51:ص، 1975، لبنان ، مكتبة الحیاة اللبنانیة، 2ط، ترجمة حسن الرحیم، المجتمع و  المدرسة، جون دیوي-3
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ولكنه العملیة التربویة ولیس المدرسة فاإلصالح التربوي الذي یرتكز علیه دیوي یجعل محور

وخبراتها ألنه یرى أن ال هدف لها وال غرض بعید عن ، في مقابل ذلك ال یغفل دور المدرسة

وعلیه فإن النظریة التربویة الناجحة هي التي تعمل على ، مشاركتها في الحیاة االجتماعیة

، نشاط ولعب وراحةوما تستوحیه من حاجات الطفل من ، توازن بین الظروف الداخلیةتحقیق 

الدور  لذا فان، وبین الظروف الموضوعیة هو الذي یحقق الغرض األساسي للتربیة وینمو النمو

األساسي للمدرسة هو إحداث التوافق بین خبرات الطفل المختلفة وتدریبه على حل المشكالت 

:ثل أهم وظائفه فیما یلي التي تجابهه وتتم

.صر میول الطفل التي یراد إنمائهاتبسیط وترتیب عنا-

.دات االجتماعیة المذمومة وتهذیبهتطهیر المتعلم من العا-

.تحقیق االنفتاح المتوازن للناشئین كي یعیشوا في بیئة مصغرة فیها المشاركة وتألف وتكاثف-

ز حول مشكلة تكون بمنزلة حافز للتفكیر إیجاد التلمیذ نفسه في وضع خبرة حقیقیة ترتك-

، وتخص التلمیذ نفسه لیكون التعلیم إكتشافا، ویشترط أن تكون عنده المشكلة طبیعیة المصدر

وفي البیئة ، في المنزلأن المدرسة الضروریة التي یحیاها الطفل ، ولیس تكدیسا للمعلومات فقط

1.في اللعب مع زمالئه المحیطة و 

حیث یرى مهمة التربیة هي إعداد الفرد للحیاة ، إلى التجدید التربوي ولقد دعى جون دیوي

فالتربیة لیست مجرد وسیلة نحصل بها عن المعارف بل هي عملیة تهتم بالجانب النفسي 

، والتربیة التي یطالب بها دیوي تتمیز بأنها تركز على اإلهتمام بالتعبیر عن الذات، واالجتماعي

وذلك باإلطالع على عالم ، والتخلص من األهداف والمواد الجامدة، روتأكیدها على النشاط الح

وقد دعا إلى التجدید التربوي ألنه یرى أن التربیة التقلیدیة الممثلة بالمدرسة ، متطور ومتغیر

، والتسمیع ، التقلیدیة قد قتلت روح االبتكار وبما تدخره من أنشطة تعلیمیة ال تتجاوز الحفظ

  .الخ ...والتكرار ، والنقل 

وال یقبل عمال ال ، لذلك اعتنى بالتفكیر وحاول إضافته على أسس التجریب العلمي والعملي

ألن التفكیر الذي ال عالقة له بزیادة كفایتنا العلمیة واالستكثار من ، یقوم على أساس فكري

بمعزل وكذلك المهارة المكتسبة، المعرفة بأنفسنا وبالعالم الذي نعیش فیه تفكیر منقوص مختل

  .52:ص ، مرجع سابق، لمدرسة والمجتمعا، جون دیوي_1
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عن التفكیر ال تكون لها أیة صلة باألغراض التي تستخدم من أجلها وتترك المرء لعاداته 

1.الرئیسیة 

وقد قیدت حریة الفرد وأهملت دور ، ویرى التربیة التقلیدیة قد أغفلت عنصر الطبیعة اإلنسانیة 

.وٕانها تنتج خبرات ضارة في التربیة ، المتعلم في العملیة التربویة

:بیاربوردیو (التجاه الرادیكالي ا -6 (

هو الوسیلة الفضلى لربط عدد ، ربما كان مفهوم إعادة إنتاج الثقافة الذي جاء به بیار بوردیو

ویشیر مفهوم ، كبیر من الموضوعات التي تناولتها المنظورات المعاصرة حول التربیة والتعلیم

المؤسسات  اركةوبمش، هجها المدارسإعادة اإلنتاج الثقافي إلى الوسائل والطرق التي تنت

جیال بعد جیل ویلفت ، إلدامة نواحي الالمساواة االجتماعیة واالقتصادیة ، االجتماعیة األخرى

من ممارسة ، هذا المفهوم انتباهنا إلى السبل التي تتمكن بها المدارس عبر مناهجها الدراسیة

ارس ترسخ وجوه التنوع في القیم الثقافیة إن المد، علیم القیم والعادات والتوجهاتالتأثیر على ت

وعندما یغادر األطفال المدرسة ، والتوجهات التي یكتسبها المرء في المراحل المبكرة من حیاته

أوفتح ، تمارس هذه القیم الثقافیة أثارها على الناس بتحدید أفاق الفرص أمام بعضهم البعض 

2.مجاالت واسعة أمام بعضهم البعض 

وغالبا أوساط الجماعات ، أن األطفال الذین نشأوا في مهادات اجتماعیة متواضعةویرى بوردي و 

، التصرف تتعرض مع تلك السائدة في المدرسةتترسخ في نفوسهم أسالیب للحدیث و ، األثنیة

وتتركز صالحیات المدرسین في ، وتفرض المدارس على التالمیذ قواعد صارمة لإلنضباط

طفال الطبقة العاملة عند دخولهم المدرسة صداما ثقافیا أكبر بكثیر ویواجه أ، التعلیم األكادیمي

ویجد أطفال الفئة األولى أنفسهم في بیئة ثقافیة مما یجده القادمون من شرائح إجتماعیة مرموقة

وال یقتصر األمر على افتقارهم إلى الحواجز الدافعة إلى تحقیق مستویات عالیة من ، غریبة

بل أن أنماط التحادث والتصرف التي تعودوا علیها ال تتالئم وتلك ، األداء األكادیمي فحسب

التي یستخدمها المدرسون حتى ولو بذل هؤالء األطفال قصارى جهدهم لتحسین قدرتهم على 

3.التواصل 

  .58:ص ، مرجع سابق، علم اجتماع التربیة، سمیرة أحمد السید _1
  561-560:ص ، مرجع سابق، أنتوني غدنز_2
 .19ص، 2003، بحث لنیل االجازة في علم االجتماع، سوسیولوجي بیاربوردیو، الحسن الجاهید_3



للدراسةاإلطار المنھجي.......................................................................الفصل األول

26

أي فضاءات ، ینقسم إلى حقول، یرى بوردیو أن العالم االجتماعي في المجتمعات الحدیثة

وعلى غرار التصور ، فیها الفاعلون إلحتالل مواقع السیطرة یتنافس، أساسها نشاط معین

بید أنه یؤكد أن التنازعات ، الماركسي یبدو العالم االجتماعي عند بوردیو ذا طبیعة تنازعیة

المكونة للعالم االجتماعي تخص مختلف الحقول ولیست مجرد صراع بین طبقات معینة 

1.وثابتة

القابلة للنقل التي اإلستعدادات الدائمة و یو باعتباره نسق ویتحدد مفهوم الهابیتوس عند بورد

یكتسبها الفاعل اإلجتماعي من خالل وجوده في حقل إجتماعي حیث یعیش ویترجم هذا 

ویلعب هذا لمفهوم دورا مركزا في عمل ، السجیة أوالسمةمصطلح في العربیة بلفظ التطبع أو ال

فالفاعل اإلجتماعي یكتسب بشكل غیر ، الرمزيبوردیو النظري إلى جانب مفهوم الحقل والعنف 

واع مجموعة من االستعدادات من خالل إنغماسه في محیطه االجتماعي تمكنه من أن یكیف 

یتصور الفالح عادات ذهنیة وسلوكیة معینة یطبقها :عمله مع ضرورات العیش الیومي مثال 

ختالف الحقول التي هي ویختلف الهابیتوس با، على كل المشاكل التي یواجهها في وسطه

.2طرف فیها وباختالف الموقع الذي یحتله الفاعل االجتماعي في مجاله الخاص 

ویمكن التعرف على هابیتوس كل طبقة عبر النسق التربوي المعقد ونتائج الهابیتوس أن 

3.تتصرف كل فئة بطریقة تتیح للعالقات بین الطبقات أن تستمر 

إنتاج الطبقات في المجتمع من خالل إعادة إنتاج ثقافي بفرض ویرى بوردیو أن المدرسة تعید 

واالختفاء وراء ایدیولوجیة تكافؤ الفرص ألن مناهج التعلیم تعزز ، شرعیة الطبقات المسیطرة 

)symbolique(وتساهم المدرسة في إخفاء فرض الحقل الرمزي ، شرعیة الفوارق الطبقیة

ن إلى المدرسة وهم یملكون رأس مال لغوي بحیث یكون أطفال الطبقة المحظوظة یصلو 

)Linguistique(بعكس األطفال المنحدرین من ، یؤهلهم لغویا لیكونوا قربین من لغة المدرسة

4.أصول شعبیة یتعرضون لإلقصاء المدرسي بسبب لغتهم البعیدة كل البعد عن المدرسة 

561مرجع سابق ص ، أنتوني غیدنز_1
 67ص ، 37العدد ، مجلة الفكر العربي المعاصر، حوار مع بیاربودیو، اشم صالحه_ 2
  152ص  1999، المغرب، 1ط، دار طوبقال للنشر المغرب، عبدالجلیل الكور، أسئلة علم االجتماع، بیا ربوردیو تاكونت_3
  .76ص ، 1992، لبنان ، بیروت ، ربي المركز الثقافي الع، العلوم اإلجتماعیة المعاصرة ، نخلة فریفر ، بیار أنصار _4
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ل بوردیو تماعیین البارزین مثانطالقا من الخطوط العریضة التي وضعها عدد من الباحثین االج

وآخرون بسلسلة من الدراسات البحثیة والمیدانیة المثیرة )1971(قام بول ویلیس، باسیرون

والسؤال الرئیسي الذي تصدت هذه ، حول ظاهرة إعادة إنتاج الثقافة في الجانب التربوي

ناء الطبقة العاملة كیف یتحدد المسار الحیاتي ألب:المجموعة من المحللین لدراسته ببساطة 

بحیث یجدون أنفسهم آخر األمر في مجاالت عملیة تشبه تلك التي كان یعمل فیها آباؤهم ؟ 

فمن اإلعتقادات الشائعة أن أطفال الشرائح الدنیا واألقلیات في الهرم االجتماعي یتعرضون 

ا في حیاتهم خالل المراحل الدراسیة األولى لبیئة تشعرهم بأن ثمة حدودا ال یمكنهم تجاوزه

وبعبارة أخرى فإن التربیة المدرسیة تجعلهم یحسون بعقدة النقص العملیة والمهنیة في المستقبل

، وتدفعهم إلى المجاالت المهنیة التي ال تعزز من مكانتهم االجتماعیة واالقتصادیة، منذ الصغر
تالمیذ أو الطالب ویرى ویلیس أن مثل هذه التفسیرات الشائعة ال تطابق الواقع الفعلي فال1

أحدهم یعتقد أن من وهم یحملون هذا الشعور قلة قلیلة وٕاذا كان، الذین یتركون مقاعد الدراسة 

أو بلید أو ال یصلح إال لألعمال الیدویة القلیلة ، أو الجامعة هو شخص غبي، یترك المدرسة

موعة مركبة من بل إلى مجفأن السبب في ذلك ال یعود إلى البیئة المدرسیة نفسها ، األجر

وهذا ما یتم التأكید علیه في إحدى الدراسات التي أجریت في مجموعة من المدارس ، العوامل

تركز فیها البحث على مجموعات من التالمیذ البیض وأخرى من الملونین ذوي ، في بریطانیا

إدراكا  تدرك أنظمة المدرسةوأظهرت الدراسة أن مجموعة البیض، األصول اآلسویة أو الكاریبیة

غیر أنها تكون أكثر میال للمشاكسة والشغب من جماعات الملونین الذین یتصرفون بدرجة ، تاما

ویشیر ذلك إلى أن هناك بعدا اجتماعیا آخر خارج النطاق المدرسي یؤثر ، أعلى من االنضباط

مع أن المجموعتین تنحدران من شریحة واحدة هي ، في سلوك هؤالء األوالد في سوق العمل

من بینها إندفاع البیض بحماس أكثر للتقدم ، وتتجلى هذه العوامل عدة جوانب ، لطبقة العاملةا

وقد یعود ذلك ، بطلبات العمل حتى لو كانت مواقع العمل بعیدة عن أماكن سكانتهم األصلیة

كز إلى أنهم یتحركون في بیئات ثقافیة متشابهة لبیئتهم األصلیة بینما الملونون یمیلون إلى التمر 

2.في المدن الحضریة والمراكز الحضریة الرئیسیة 

  561ص ، مرجع سابق ، انتوني غیدنز_1
  562ص، المرجع نفسه_2



للدراسةاإلطار المنھجي.......................................................................الفصل األول

28

:تصنیف اإلصالح التربوي حسب االتجاه التقدمي واالتجاه المحافظ-7

والجزائر خاصة بعد حصولها على االستقالل صراع حضاري ، شهدت الدول العربیة عامة 

خاصة منها ، ألنساق لموجودة في هذه المجتمعاتوٕایدیولوجي انعكس على جمیع النظم وا

وقد إنحصر هذا ، وتطور هذه الشعوب، ذي یعتبر المرأة العاكسة للتنمیةالنظام التربوي ال

ومخلفات ، ارة الغربیةالصراع في إتجاهین رئیسین هما اإلتجاه التقدمي المتأثر بالحض

،واالتجاه المحافظ الذي حاول المحافظة على مقومات األمة وخصوصیاتها الثقافیة، اإلستعمار

وكل منهما له مبرراته المنطقیة التي یدعم بها موقفه وٕاتجاهه وسنحاول هنا تلخیص هذان 

:االتجاهان وموقفهما من اإلصالح التربوي 

:نظریات التحدیث :(االتجاه التبعیة - أ (

وهي النظریات التي تقوم على تلمس قضایا الواقع االجتماعي وفحصه مسترشدة بنماذج 

وترى أن المجتمع ، واإلصالحوالتجدیدمتقدمة في تفسیر أسباب التغییرالمجتمعات الغربیة ال

لكي یصبح عصریا یجب أن یكون أفراده عصریین بمعنى أن یمتلكوا قیما عصریة ومعتقدات 

وبسهولة تقبل األفكار ، وتمتاز المجتمعات الحدیثة بالسرعة في التغییر، عصریة وسلوكا عصریا

وتصف هذه النظریات العالقة التي تحكم األفراد ، وأسالیب متقدمةوتبني أفكار جدیدة ، الجدیدة

شیوع و  في المجتمعات التقلیدیة بالعالقة التسلطیة مما یؤدي إلى غیاب االبتكار والتجدید

وتصف العالقات في المجتمع الحدیث بالدیمقراطیة التي تشجع االبتكاروالتجدید ، النمطیة

.واإلصالح 

ت في توجیه الدراسات التربویة نحو التركیز على المواصفات الشخصیة ولقد أثرت هذه النظریا

لفهم صفات وطبیعة األفراد الذین لدیهم القدرة على إدارة التجدید ، للعاملین في النظام التربوي

Lazarالزار سفلید (و)katsكاتزي (ومثال ذلك ما قام به كل من ، واإلصالح sfield( حیث

فراد داخل النظام التربوي ودورها في قیادة التجدید واإلصالح درسا موصفات الشخصیة لأل

1.التربوي 

یتناول هذا االتجاه اإلصالح التربوي في البلدان النامیة باعتباره محطة الستعارة أبنیة 

والتي یتم من خاللها نشر األفكار واألشكال االجتماعیة لهذه ، وممارسات الدول األكثر تقدما

وعلیه ، ضغوطا تترجم في أوقات محددة إلى حركات اإلصالح التربويوهو ما ینتج، الدول

  .80- 79:ص ص، 2011، األردن، عمان ،  1ط، دار عالم الثقافة للنشر والتوزیع ، إدارة التغییر، عاید الخوالدة _1
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تصبح السیاسات التعلیمیة وما ینتج عنها من إجراءات وممارسات وجهود مبذولة إلصالح 

، حیث یجب النظر إلى بناء أنظمة التعلیم، التعلیم مشروطة إلى حد كبیر بالنظام العالمي

ها بالعالقات اإلجتماعیة للهیمنة والخضوع على تمیز وٕاصالحها في الدول النامیة في إرتباط

فاإلصالحات التي یتم تنفیذها ال تتطلب دعم الصفوة االقتصادیة والسیاسیة ، النظام الرأسمالي

1.فحسب بل یلزمها أیضا مؤازرة جماعات قویة من الخارج البالد وهو ما یجسد حالة التبعیة 

خاصة الذین شهدوا ، معتبرة من الباحثین والمفكرینتقوم نظرة أصحاب هذا االتجاه وهم فئة 

على تلمس قضایا الواقع ، )لغربیة من خالل إقامتهم في الغربتفاعال طویال ومعمقا مع الثقافة ا

االجتماعي وفحصه مسترشدین بنماذج المجتمعات الغربیة المتقدمة في تفسیر أسباب التغییر 

ح اإلصالح عصریا البد من أن یمتلك أفراد حیث یرون أنه لكي یصب، والتجدید واإلصالح

.المجتمع قیما ومعتقدات عصریة

یؤكد هذا االتجاه على أن العالقة التي تحكم األفراد في المجتمعات التقلیدیة هي عالقة فوقیة 

في حین على ، وبالتالي شیوع النمطیة، والتجدید ، مما یؤدي إلى تغییب االبتكار، تسلطیة

والدیمقراطیة وهو ما أسس لثقافة ، بالحرةالعالقات في المجتمع الحدیثالعكس تماما توصف 

2.اإلبداع والتمیز 

والذي تقدمت من خالله ، من أهم األمثلة على مثل هذا االتجاه مشروع الشرق األوسط الكبیر

، الوالیات المتحدة األمریكیة بطلب إجراء تعدیالت على المناهج الدینیة في الدول اإلسالمیة

وهو ما یمهد لتحقیق السلم مع الكیان ، وار بین األدیانكل یسمح بالمضي في طریق الحبش

وكان من أهم المطالب حذف دروس الجهاد من مقررات التربیة اإلسالمیة في العالم ، الیهودي

.اإلسالمي 

.المحافظ و ) التغریبي(ین التیارین التقدميوفي الجزائر ال یخفى الصراع المستمر ب

أي (التركیز على العامل اللغوي المدرسة من مقوماتها و التقدمي الذي یتهم بمحاولة سلخ التیار

والبعد ، والجمود، میین األصولیین بالتخلفویتهم التقد)لعربیة في مواجهة اللغة الفرنسیةاللغة ا

.لتكنولوجي او ، عن التقدم الحضاري

، أطروحة دكتوراه علوم جامعة باتنة، ة التربویة الجزائریةٕاشكالیة الهویة في المنظومو  اإلصالح التربوي، رابحي إسماعیل_2

  .121- 120ص ص ، 2012/2013:السنة الجامعیة 

  .79:ص، مرجع سابق ، عایدة الخوالدة _1
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:قاللياالتجاه األصولي أو المحافظ أو القومي أو االست -ب  

یرى أصحاب هذا االتجاه أن اإلصالح التربوي ، عكس ماورد لدى أصحاب االتجاه التقدمي

، الثقافیة واالجتماعیةیجب أن یكون نابع من المجتمع أي یجب أن یراعى الخصوصیات 

إلن ما یصلح في البلدان الغربیة ویثبت نجاحه لیس بالضرورة سوف ینجح في ، والسیاسیة

والتمایز الحضاري ، والبشریة، وذلك لالختالف الجوهري في اإلمكانیات المادیة، البلدان النامیة

1.والثقافي بیننا وبینهم من جهة أخرى ، 

إذ تعد المصدر ، وتظل العوامل الحضاریة من أهم الركائز التي یقوم علیها اإلصالح التربوي

من تحدد نوع الفرد الذي فهي ، واألهداف الكبرى للتربیة ، األول الذي تشتق منه الغایات

ولما كانت هذه الركائز خالف لما هو موجود عند ، والمجتمع الذي نأمل العیش فیه، نوریده

یجب أن یستند ، الغرب صار من المنطقي فشل تجاربهم ومخططاتهم عندما یراد تطبیقها علینا

ألنه دون هذا الشرط و ، أساسیة في مرحلة تبنیه ألي أفكاروالتي تعد ، اإلصالح إلى إرادة األمة

إذا من أسوء األخطاء التي یقع فیها ، یصبح اإلصالح التربوي عمال تعسفیا واضطهادا

هي أن تفرض البدائل اإلصالحیة على األمة ، وتؤدي إلى فشل أنظمتها التربویة، الشعوب

2.فرضا دون مراعاة لمتطلباتها التربویة 

المسلمین مثل و ، عدید من المصلحین العربدات الویمكن أن نشیر في هذا اإلطار إلى مجهو 

وجمعیة العلماء المسلمین الذي أرسى قواعد التعلیم األصلي ، العالمة عبد الحمید بن بادیس

والذي إستمر العمل به حتى ، العربي اإلسالمي في مواجهة التعلیم الفرنسي في حقبة االستعمار

على الخصوصیة والذي حافظ، رسميحیث تم توحیده مع التعلیم العام ال، بعد اإلستقالل

.للمجتمع الجزائري العربي المسلموالثقافیة، الحضاریة 

:المقاربة النظریة المتبعة في هذه الدراسة:بعاسا

والسیاسي الظاهري ویكفل ، واإلستقرار اإلجتماعي، لمجتمع الجزائري بنوع من اإلتزانیتمیز ا

، الخ...و التعلیم ، وتكافؤ الفرص في الصحة، جتماعیةوالعدالة اال، المشرع الجزائري المساواة

أو صراع ثقافي إیدیولوجي بین المثقفین الجزائریین حول موضوع ، ورغم أن هناك حرب باردة

، المركز الثقافي العربي، الخطاب اإلصالحي التربوي بین أسئلة األزمة وتحدیات التحول الحضاري، مصطفى محسن_1

  .38ص ، 1999، لبنان ، بیروت
  .59ص ، 1986، الجزائر ، باتنة ، دار شهاب ، مشكالت تربویة في البالد العربیة اإلسالمیة، عباسي مدني_2
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ضف إلى ذلك كون هذه اإلصالحات عبارة عن قوالب جاهزة من ، اإلصالحات التربویة

تمثل وجهة نظر بعض فئات المجتمع أي والتي ، وقد تم فرضها من طرف اإلدارة العلیا، الخارج

، أو منظور بیار بوردیو، لكننا ال یمكن أن نقبل وجهة نظر المدخل الماركسي، الفئة الغالبة

وال منظور ، الذین یفسران قضایا المجتمع عن طریق الصراع الطبقي االقتصادي والثقافي

لیات االجتماعیة بین األفراد فیما ودراسة العم، التفاعلیة الرمزیة التي تنطلق من فكرة التفاعل 

.أوبینهم وبین الجماعة أو المجتمع ، بینهم 

تغییر ینص على كون اإلصالحات التربویة هي عملیةوبالتالي فكون التشریع المدرسي

ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي ، إجتماعي یهدف إلى تنمیة المجتمع الجزائري وتطویره 

  .قدم الحاصل في العالم المت

فهو یؤثر ، جتماعیة األخرى ونظرا لكون النظام التعلیمي هو نسق فرعي من بین األنساق اال

ومن خالل الدور الفعال الذي ، والتجدید واإلتزانوالتطوریتأثر بهم في عملیة التغییرفیهم و 

نه ارتأیت أن أستخدم المدخل البنائي الوظیفي أل، یلعبه النظام التعلیمي في حیاة المجتمع

ألنه یدرس النسق التربوي ویحلل اإلصالحات ، األنسب لهذه الدراسة حسب وجهة نظري

إضافة إلى مدخل رأس المال ، وعامل مهم في عملیة التنمیة، التربویة تحلیل نسقي تكاملي

واإلهتمام ، البشري الذي یعتبر أحد المنظورات الحدیثة التي حاولت دراسة عالقة التعلیم بالتنمیة

وتكوینه ، وتدریبه، وال یتم هذا إال من خالل تعلیمه، ارد البشري كأساس كل تطور وتحدیثبالمو 

وسوف أبدأ في إستعراض ، بأفضل الطرق العلمیة من خالل اإلصالح الجذري لنظام التعلیم

:هذین المدخلین بالتفصیل بالشكل التالي 

:المدخل البنائي الوظیفي: ال و أ

:مفهوم النظریة-1

طرق إلى المقصود من هذه النظریة من الضروري أن نقف عند التعریف بالنظریة قبل الت

.والنظریة االجتماعیة، العلمیة

قد تستخدم لإلشارة إلى كل ما هو مجرد وقائم على ، یستخدم مفهوم النظریة بمعاني مختلفة

حقق في فالمفاهیم التي تتضمنها القضایا النظریة هي رموز تشیر إلى ظواهر تت، التصورات
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فبدون المفاهیم یتعذر قیام المعرفة العلمیة إذ تتحول هذه المعرفة إلى مجرد ، العالم الخارجي

1.أشیاء عامة عدیمة المعنى 

القات المتبادلة بین وٕانما تشیر إلى الع، ة فهي لیست نطاقا للتفكیر المجردأما النظریة العلمی

2.و داللة معینة ، صبح ذات معنىفت، هي األداة التي تنظم هذا الواقعأو ، األشیاء

:وللنظریة االجتماعیة تعاریف عدیدة ومتنوعة منها ما یأتي 

أنها مجموعة مفاهیم مرتبطة بشكل متناسق مكونة قضایا نظریة تهتم بشرح قوانین ظاهرة 

.إجتماعیة معینة تمت مالحظتها بشكل منتظم 

ة ما هي سوى إستراتیجیة بحثیة تقدم النظریة االجتماعی)جالسیر وستراوس(بینما یرى كل من

.والتفسیر االجتماعي ، نماذج من مفاهیم تساعد الباحث في الشرح

بأنها مجموعة قضایا مترابطة بشكل منطقي موضحة جزءا من )جوزیف هایمس(وعرفها 

3.الواقع

، األفراد والقوانین التي تفسر سلوك، ونصل إلى تحدید مفهوم النظریة االجتماعیة بأنها القضایا 

والكشف عن ، والمنطق، والظواهر االجتماعیة بنوع من التجرید ، والعالقات االجتماعیة 

والعالقة التي تربط الظواهر االجتماعیة ببعضها البعض وتثبتها أو تنفیها أوتعدلها من ، القوانین

.خالل معایشتها للواقع االجتماعي 

:النظریة البنائیة الوظیفیة-2

وقد انبثقت فكرة ، ائیة الوظیفیة واحدة من النماذج النظریة األساسیة في علم االجتماع تعتبر البن

وتالمیذه حیث )confucins(عن بعض الصینیین عند كونفیشیوس )function(الوظیفیة 

إهتم الفكر الصیني القدیم بوظیفة الدین والطقوس الدینیة في الحیاة االجتماعیة مع اإلشارة إلى 

.كرابطة ضروریة للعالقات االجتماعیة وتنظیمها دور الدین

المماثلة العضویة (إستخدم) أفالطون(وظیفیة لوجدناوٕاذا ما تتبعنا البدایات األولى للبنائیة ال

Analogy(كما وظفها ، الغضبیة والشهویةو ، ین المجتمع وقوى النفس العاقلةحین ماثل ب

  .96ص ، 2012، الجزائر ، 2ط، التوزیعو  جسور للنشر، مدخل علم االجتماع، خالد حامد _1

  .30:ص، 1982، ئر الجزا، دم ج ، محاضرات في منجیة البحث االجتماعي، خیر اهللا عصار _2

 .20-19:ص ص، 2005، األردن ، عمان، 2ط، دار الشروق، نظریات معاصرة في علم االجتماع، معن خلیل عمر_3
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تلك ، حیث شبه المجتمع بأعضاء الجسم، )الفاضلةالمدینة (أي المماثلة العضویة في، )الفرابي(

.قابلها بطبقات الدولة الحاكمة الحارسة والعاملة 

كدافید (أمثال، األخالقیینومع ظهور الفلسفات الحدیثة تطورت الفكرة المماثلة عند الفالسفة

Davidهیوم  Hume(إلى المجتمع على إنه نسق طبیعي إذ نظروا، وأدم سمیث وغیرهم

(النسق(ولقد ظهرت فكرة ، عتباره كائنا عضویا طبیعیابإ (System( بمعناها العلمي في

حیث أرسى في هذا ، وبخاصة في كتابه روح القوانین)Montesqueuمونتسكیو(كتابات 

1.الكتاب أسس نظریة النسق االجتماعي الكلي هي حجر الزاویة في علم االجتماع

متأثرین بأوجه التشابه التي )أوجست كونت وهربرت سبنسر(ولقد كان رواد علم االجتماع مثل 

بصفة "سبنسر"وقد اعتمد ، وبین الحیاة االجتماعیة، ا بین الكائنات البیولوجیة الحیةالحظوه

Organic)(خاصة على المبدأ المعروف بالمماثلة العضویة anlogy أي إلى تشبیه المجتمع

یتكون من أعضاء مترابطة ومتفاعلة وظیفیا فالجسم اإلنساني بوصفه نسقا، بالكائن الحي

وبذلك یرى علماء االجتماع، تساهم في بقاء الكائن الحي أو النوع الذي ینتمي إلیه الكائن

2.الوظیفیون النظم االجتماعیة تشبع وتحقق المتطلبات الضروریة لبقاء المجتمع وٕاستمراره 

:المقوالت األساسیة للبنائیة الوظیفیة-3

وبدایة األربعینیات تبلورت الوظیفیة كنظریة وتصور یوجه عملیات ، هایة الثالثینیاتمنذ ن

بناء الفعل (كتابه، عندما نشر تالكوت بارسونزوذلك ، البحث في علم االجتماع الغربي

وتقوم النظریة البنائیة كغیرها من النظریات السوسیولوجیة على عدد من )1937االجتماعي 

.األساسیة في فهم الواقع االجتماعي وتفسیرهالمقوالت واألفكار

(النسق االجتماعي :Socialsystem( یعتبر مفهوم النسق االجتماعي من المفاهیم المركزیة

وهذا ما یظهر في تحلیالت تالكوت ، للنظریة البنائیة الوظیفیة التقلیدیة أو المعاصرة 

.T(بارسونز Parsons(نه بناء إجتماعي یتكون من األنساق وذلك بالنظر إلى المجتمع على أ

كما حاول بارسونز وغیره من ...الفرعیة المتبادلة وظیفیا مثل النسق االقتصادي السیاسي الدیني

، 1976، مصر منشأة المعارف اإلسكندریة، دراسة تحلیلیة نقدیة، قضایا علم االجتماع المعاصر، قباري محمد إسماعیل_1

  .357:ص

  .90:ص، لبنان ، بیروت، دار النهضة العربیة، جتماعأسس علم اال، محمد عودة _2
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أن یعرضا ألهم العوامل والمتطلبات الوظیفیة 1رواد البنائیة الوظیفیة من أمثال روبرت میرتون

وهذا ما جعل فكرة ، تمرار توازنه وبقائهواس، التي تساهم في عملیة استقرار النسق والمجتمع

والتكیف ، )Integatition(والتكامل  )Equilibrum( نق ترتبط بمقوالت أخرى مثل التواز النس

)Adaptation( ،د في تحلیالت البنائیة الوظیفیة التقلیدیة عنكما جاءت فكرة النسق االجتماعي

قة النظم االجتماعیة على دراسة عالوخاصة عندما ركزوا، )وفیبر، بارتو، سبنسر، دوركایم

وعالقته ، وهذا ما جاء على سبیل المثال في تحلیالت دوركایم للنسق القانوني، بعضها ببعض

(وهذا ما ظهر في نظریة التضامن االجتماعي ، أو االقتصادي، الدیني أو، بالنسق السیاسي

Social Solidarity Theory(2

وغیرهم االستعانة بتحلیالت الوظیفیة، ومور، ون انتزیونيومیتر ، كما سعى كل من بارسونز

خاصة عندما حاولوا التركیز على دراسة فكرة المجتمع أو النسق االجتماعي المعیاري ، التقلیدیة

)Normative social System( وحاجة األفراد في المجتمعات الحدیثة إلى وجود یتسم

.بتحقیق األمن واالستقرار االجتماعي 

حرص رواد النظریة البنائیة الوظیفیة التقلیدیة والمعاصرة على تحلیل فكرة البناء  وقد

كما حاولوا ، وتطوره تاریخیا وذلك بدراسته وتحلیله من منظور تاریخي مقارن، االجتماعي

االستعانة بالكثیر من تحلیالت االنثربولوجیین من أمثال 

وغیرهم ممن استخدموا فكرة )R.brawnراد كلیف براون ( و) Malinowskiملینوفسكي (

، البناءات واألنساق االجتماعیة وخاصة عند اهتمامهم بطبیعة العالقات المتبادلة بین األنساق

الدولة واالقتصاد وغیرها من مكونات البناء األسرة والمدرسة و :جتماعیة مثلوالنظم اال

(وفي ضوء ذلك ركز معینةوالتي یقوم كل منها بتحقیق وظائف إشباع حاجات، االجتماعي

Functunal)3)بالمتطلبات الوظیفیة(على ضرورة وضع ما یعرف )بارسونز 

Requirement)التكامل، التكیف تحقیق الهدف:والتي تكمن داخل عملیات أربعة هي ،

).المجتمع(لیؤكد عالقة األنساق الفرعیة بالنسق األكبر، والمحافظة على بقاء النمو

  .99:ص، مرجع سابق ، مدخل إلى علم االجتماع، خالد حامد_1

  .14ص ، مرجع سابق، النظریة في علم االجتماع، عبد اهللا محمد عبد الرحمن_2

  .15ص ، السابقمرجع، النظریة في علم االجتماع، عبد اهللا محمد عبد الرحمن_3
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وأیضا یقوم بتأمین مجموعة من ، یتطلب النسق التكیف مع البیئة التي یحیط به:التكیف

)لحیاة أعضاء النسق (الوسائل المادیة والمعنویة الضروریة 

اف المجتمع أوالضروریات الالزمة لتحقیق أهدوذلك بتحدید األولویات أو :تحقیق الهدف

عمل على استخدامها بصورة مثلى لتحقیق والموارد الالزمة وال، النسق بین مجموعة المدخالت

.حاجات وأهداف النسق 

أو نظم فرعیة ، أو جماعات، إن مكونات النسق سواء كانوا أفرادا)Integration(:التكامل 

وٕانجاز الوظائف وذلك باعتبارهم أجزاء من ، البد أن یتكاملوا من أجل تحقیق األهداف العامة 

البناء االجتماعي

Pattern:ى النمط وادارة التوترالمحافظة عل maintenence tensionmanagement )(

، وذلك عن طریق طرح عدد من الخصائص، أكد بارسونز على أهمیة المحافظة على النمط

، والحوافز المادیة والمعنویة، خصص والت، التي تتمثل في المهارات الالزمةوالسمات العامة

مع ضرورة االلتزام أیضا بمنظومة القیم االجتماعیة ، ءوالسمات الشخصیة للقیادات واألعضا

)Social Values(التي تسهم في خفض معدالت التوتر )tensions (التصدع التي تنشا  أو

وقد إهتم رواد البنائیة الوظیفیة المعاصرة بمشكالت الصراع ، خالل عملیات التفاعل االجتماعي

ألنها إعتبرت التكامل والتوازن هما ، ت نقطة ضعفهاوشكل، كحقیقة تجاهلتها البنائیة التقلیدیة

وهذا ما أشار إلیه في تصوراته حول المحافظة على النسق ، المیزة الوظیفیة للبناء االجتماعي

.روبرت میرتون(وٕادارة التوتر ونجده كذلك عند  (1

:أهم المفاهیم المستخدمة في النظریة البنائیة الوظیفیة-4

اقات وتنوعات تكاد تكون اشتق، حافل بعدد من المصطلحات والمفاهیمواالتجاه الوظیفي 

socialالوظیفیة االجتماعیة و  social structureالبناء االجتماعي :لمفهومین اثنین هما

function وهذان المفهومان هما اللذان یحددان هویة االتجاه من غیره من اتجاهات علم

:االجتماع 

  .101-100:ص ص ، مرجع سابق ، مدخل إلى علم االجتماع، حامد خالد _1
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، نوع من الترتیب والتنسیق بین األجزاء التي تدخل في تكوین الكلیشیر إلى وجود :البناء-1

ن ثمة عالقات وروابط معینة تقوم بین هذه األجزاء التي تؤلف الكل وتجعل منه بناء وذلك أل

1.متماسكا ومتمایزا 

وغالبا ، ماعي أو سلوك إجتماعيهي النتیجة أو النتائج المترتبة على نشاط إجت:الوظیفة-2

، واالتجاهات، والبناءات االجتماعیة ، وم االجتماعیة باألنماط الثقافیةلوظیفیة في العلترتبط اما

2.وینظر إلى هذه النتائج في ضوء الموقف أو النسق 

.لقد تم التعرض له في المقوالت :النسق االجتماعي-3

manifest:الوظائف الظاهرة-4 functionالمصاحبات المقصودة و ، تشیر إلى النتائج

.لمعروفة من قبل المشاركین في النسق وا

latent:الوظائف الكاملة-5 funtionوالمصاحبات التي ال تكون ، فتشیر إلى النتائج

3.مقصودة أو معترف بها ومعروف من قبل المشاركین 

social:الدور االجتماعي-6 role

االجتماعیة وقد ومن خالله یتحدد حقوقه وواجباته، المركز والمنصب الذي یحتله الفرد هو

وكل هذه األدوار ، )الخ...مدیر ، أخ، زوج( یحتل فردا عددا من األدوار في آن واحد 

والتي هي سلوكات ، لتي یتكون منها البناء االجتماعيوا، االجتماعیة في المؤسسات االجتماعیة

4.أو العب المركز الذي یحدد طبیعة الدور ، متوقعة من شاغل

ما اه إلى المجتمع باعتباره نسقا اجتماعیا مترابطا داخلیا بحیث یشمل نظوعامة ینظر هذا االتج

ولعلى ابرز مالمح أي نسق ، ینجز كل منها وظیفة محددة، متداخلة ومترابطة بعضها البعض

ومن ثم فإنه لكي نفهم أي نظام من نظم ، من األنساق ذلك التفاعل الذي یقوم بین مكوناته

ظر إلیه في عالقته فإنه یجب الن)وغیرها...، االقتصاد، لتعلیما، الدین، األسرة(المجتمع 

والوظیفة هنا كما یراها البعض ، وعالقته بالنظم الفرعیة األخرى المكونة للنسق، بالمجتمع ككل

.وفي األجزاء األخرى المكونة للكل، الذي یحدثه الجزء في الكلEffectتعني التأثیر 

، 1976، 1ج، الهیئة المصریة العامة للكتاب، المفهومات ، مدخل لدراسة المجتمع,البناء االجتماعي ، أحمد أبو زید_1

  .29:ص

    . 195:ص ، 1979، مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، قاموس علم االجتماع، محمد عاطف غیث_2

  .124/125:ص ص، مرجع سابق، مقدمة في علم اجتماع التربیة، حمد ى علي أحمد_3

  .87:ص ، 1998مصر ، دار المعرفة الجامعیة ، نظریة علم االجتماع، علي عبد الرزاق حلبي_4
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أحد رواد الوظیفیة حول أسئلة )ماریون لیفي (في كما یشیر وتدور معظم محاور االتجاه الوظی

:ثالثة هي 

أو إقرار وجودها في الظاهرة موضوع الدراسة ؟، األنماط التي یمكن الكشف عنها-

ما الظروف والمصاحبات االجتماعیة التي تنتج عن تفاعل هذه األنماط معا ؟-

تبرهن على ما بینها من تفاعل و ، ما هي الوظائف التي تدل على وجود هذه األنماط -

1اجتماعي ؟

، ومكوناته وأنماطه، وهذه األسئلة األساسیة توضح لنا أن األول یركز على بناء االجتماعي 

وٕاما السؤال ، أو نتائجها داخل النسق، ویركز الثاني على الوظائف االجتماعیة من خالل آثارها

ؤالین األولین أي بین البناء االجتماعي والوظیفة والتوفیق بین الس، الثالث فیأتي محاولة للتألیف

2.االجتماعیة 

واألدوار التي تربطها ، إلى المجتمع على أنه نسق الوظائفوینطلق التحلیل الوظیفي من النظر 

من هذه ، الحفاظ علیهتمرار النسق الكلي و مجموعة معقدة من التفاعالت التي تسعى إلى إس

النسق التعلیمي یتم تحلیله من زاویة وظیفتها في تحقیق التضامن النظرة فإن األنساق الفرعیة ك

، فالنظام التعلیمي یلعب دورا أساسیا في البناء االجتماعي ككل، الداخل بین مكونات المجتمع

، یؤثر في النظام االقتصادي السائدفهو ، ویؤثر في جمیع النظم االجتماعیة الداخلة في تكوینه

ومن ثم تنطلق ، مستوى المهارات التي تتطلبها التكنولوجیا الحدیثةویزداد تأثیره كلما تعقد

مؤداه ما الوظائف التي یقوم بها النظام :الوظیفیة في دراسة النظام التعلیمي من سؤالین األول

ما یسمى بحاجات -التعلیمي للمجتمع ككل ؟ ویعطي هذا التساؤل من وجهة نظر الوظیفیة 

أما السؤال ، یفة المحافظة على االتفاق القیمي والتماسك االجتماعيالنسق إذ یقوم التعلیم بوظ

الثاني مؤاده ما العالقات الوظیفیة التي تربط نظام التعلیم بالنظم االجتماعیة األخرى المكونة 

تسهم في -مثال –فعالقة النظام التعلیمي بالنظام االقتصادي، للنسق االجتماعي األكبر؟ 

3.التي تساعد في تكامل المجتمع ككل الكشف عن هذه العالقة

دار المعرفة ، اإلسكندریة ، في النظریة المعاصرة لعلم االجتماع، عادل مختار الهواري، عبد الباسط عبد المعطي-1

  .99:ص1986، الجامعیة

  . 100: ص ، مرجع سابق ، في النظریة المعاصرة لعلم االجتماع، عادل مختار الهواري، عبد الباسط عبد المعطي-2

 .126: ص ، مرجع سابق ، مقدمة في علم إجتماع التربیة ، حمدى علي أحمد _3
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:رواد هذا االتجاهمن-5

Emileالتعلیم والتضامن والتنوع:ایمیل دوركایم -1 Durkhiem قد یكون :1858/1917

، دوركایم من الرواد األوائل الذین وضعوا األسس األولیة لعلم اجتماع التربیة في القرن العشرین

-1902(ربیة في جامعة السربون بباریس بین عامي حیث كان یقدم دروسا في علم الت

غیر أن نظرته وتحلیله لموضوع التربیة وعلم التربیة كان یختلف عن مجموعة آراء ، )1908

التربویین الذین عایشوه أو سبقوه فهو یعتبر التربیة قبل كل شيء موضوع إجتماع وینظر إلیها 

كما یضفیها على كل )Chosification(أنها ظاهرة اجتماعیة یضفي علیها صفة الشیئیة 

.الظواهر االجتماعیة بدون استثناء

وهو ینطلق في دراسته ، ولقد درس دوركایم علم التربیة وعلم االجتماع حیاته المهنیة كلها 

1.للتربیة على إعتبار المفهوم مفهوما أساسیا في علم االجتماع 

وم به هذا النظام من تجانس المجتمع فیما یقیرى دوركایم أن للنظام التربوي وظیفة هامة في 

أن المجتمع یستطیع البقاء "حیث یشیر إلى ، وقیم المجتمع من جیل إلى جیل آخر، نقل معاییر

، والنظام التربوي في المجتمع یدعم هذا التجانس، فقط إذا وجد بین أعضاؤه درجة من التجانس

Essential(التي تحتاجها الحیاة الجمعیة وذلك بغرسه في الطفل منذ البدایة تلك التماثالت 

similarités( الجوهریة یصبح من المستحیل وجود التعاون والتضامن االجتماعي في

تعمل على مساعدة ، فالتربیة لدى دوركایم2"بل یستحیل معها قیام الحیاة االجتماعیة، المجتمع

مع حاجاته الشخصیة مؤكدا على الفرد على إدراك ذاته االجتماعیة وتنظیمها لتفادي الصراع 

وهنا لقیم التربیة أساس من أسس الضبط ، أن ذلك یتحقق عن طریق التربیة األخالقیة

3.االجتماعي إذ یعمل الضمیر لقوة داخلیة ضابطة توجه الفرد في تصرفاته وتقییم أعماله

تربویة مختلفة وٕانما هناك أنماط، د نمط تربوي واحد لكل المجتمعاتویرى دوركایم إنه ال یوج

وٕان التنوع المهني الموجود نتیجة للتخصص ، بقدر ما یوجد في المجتمع ومابینه من تباینات

ولقد اعتبر دوركایم التربیة عملیة دینامیكیة متغیرة على الدوام ، یحتاج إلى تنوع أنماط التربیة 

1-Education et sociologie otic p11.

 127:ص، لي أحمد مرجع سابقحمدي ع_2

"–N,jersy :prentice.parelivs the sociology of educationAnn. P. parelive and Robert. J3_

Hall.inc,1978.P:7.
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وفي ، ومن مجتمع إلى آخر ومن مرحلة تعلیمیة إلى أخرى، تختلف من عصر إلى آخر

المجتمعات الصناعیة المعقدة كما یشیر دوركایم تقوم المدرسة بوظائف ال یمكن أن تقوم بها 

الالزمة )skills(إذ تقوم المدرسة بإكساب األفراد تلك المهارات ، وال جماعات األقران، األسرة

واعد ففي المدرسة یتفاعل الطفل مع أعضاء آخرین في المجتمع في ضوء ق، للحیاة الجمعیة 

كما یرى دوركایم أنه باحترام الطفل قواعد المدرسة فإنه یتعلم كیف یحترم ، المجتمع الموجودة

1.وبالتالي ینمي لدیه عادة الضبط الذاتي ، القواعد العامة 

یتمثل ، فالمدرسة في رأي بارسونز تنمي نمطین أساسین من االلتزام:تالكونت بارسونز:-2

بینما النمط الثاني یتمثل في االلتزام بتحدید نمط الدور ، یم االجتماعیةاألول في االلتزام بالق

فالتعلیم ، وهذه التزامات تحددها أنواع التعلیم المختلفة، الذي یمارسه الفرد في مرحلة الرشد

أما التعلیم ، وٕاستدماج القیم االجتماعیة للمجتمع، األولي یؤكد االلتزام األول الخاص بتشرب 

جامعي فیساعد على تحدید نمط الدور والتخصص الذي یشغله الفرد في حالة الثانوي وال

:ویمكن تلخیص أفكار بارسونز بشأن التعلیم فیمایلي، 2الرشد

ا یضمن یقوم التعلیم بوظیفة التنشئة االجتماعیة ونقل قیم المجتمع إلى الجیل الجدید وبهذ-1

فالتعلیم عند بارسونز ، لسیطرة على المهاراتوكذا التوازن المستمروا، إستمرار المعاییر والقیم

وذلك یساعد في إشباع أحد المتطلبات الوظیفیة األربعة ، یلعب دورا حیویا في تكامل المجتمع

ویقرر أنه البد أن ینظر إلى الفصل الدراسي على أنه مجتمع مصغر ، التي تتطلبها المجتمعات

.القیام بأدوار البالغین في المستقبلیتم من خالله تدریب األفراد لیصبحوا قادرین على

Meritocratic)تعمل المدارس في إطار رؤیة بارسونز على أساس مبادئ مجتمع الجدارة -2

Society)

وأن تلك المبادئ التي تطبق ، التي تقوم فیها المكانة المكتسبة على أساس الجدارة والقدرات 

هم على أدوار البالغین من خالل عملها وفقا وتدرب، فتعد المدارس الصغار ، على جمیع أفراده

أللیات عمل المجتمع ككل وفي إطار هذه العملیة تغرس المدارس في األطفال القیم األساسیة 

.للمجتمع وتنشئه وفقا لها

  .28ص ، 1993، مرجع سابق، علم اجتماع التربیة ، سمیرة احمد السید _1

   181:ص، 1989، مصر، االسكندریة ، الجامعةمؤسسة شباب، علم االجتماع التربوي، فادیة عمر الجوالني-2
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األفراد وتحدید أدوار األفراد في المجتمع في (Selection)یقوم النظام التعلیمي بانتقاء -3

ي فهو یعمل على تعیین الموارد البشریة في إطار بناء األدوار الخاص ظل نظام التدرج الطبق

فالنظام التعلیمي هو المیكانیزم الذي من خالله تحدث المنافسة واالختیار ، بمجتمع البالغین

فالمجتمع یفرز أعضاؤه إلى من هم قادرین أكثر ویقوم النظام بدور هام في إكساب األفراد 

1یحتاجونها للقیام بدورهم في المجتمعالمهارات واالتجاهات التي

ولذلك فان ، ویؤكد دوركایم على أهمیة دور المدرس كممثل للدولة والقیم األخالقیة بالمجتمع 

، ومساعدة التلمیذ على إكتسابها، م والمبادئ األساسیة في المجتمعدوره یتطلب التأكید على القی

ن المدرسة علیها أن تؤكدها واألهداف التي فالدولة مسؤولة عن تحدید األساسیات التي ترى أ

، فالدولة مسئولة عن نتائج التربیة من خالل المتابعة واإلشراف، ترى المدرسة علیها أن تحققه

فالطفل یتعلم في ، فالمدرسة كما یرها دوركایم قادرة على تشكیل الفرد وٕاعداده للحیاة اإلجتماعیة

فالمدرسة تساعد الطفل على ، ظام وضبط الذاتالمدرسة عن طریق التربیة األخالقیة والن

.إستدماج قیم ومعتقدات مجتمع بحیث تصبح جزء من نسقه القیمي ونسقه العقائدي

وهكذا تتلخص رؤیة دوركایم في أن المدارس والنظام التعلیمي یعمل على غرس القیم المشتركة 

المهارات الخاصة التي تشكل التي تعد األساس الضروري للتجانس الالزم لبقاء المجتمع كذلك 

اسكه على أساس التنوع الضروري للتعاون االجتماعي الذي تتطلبه وحدة المجتمع المعقد وتم

.وتقسیم متخصص للعمل في الحیاة االجتماعیة، من اإلنفاق القیمي

:التعلیم ومتطلبات النسق الصناعي:تالكوت بارسونز

Talcott)بارسونزتأسیسا على أفكار دوركایم یعطي لنا تالكوت parsons)وذجا آخر یعبر من

فیه عن آرائه الوظیفیة في التعلیم في إطار نظریته العامة للفعل االجتماعي یشیر بارسونز في 

إلى أن التنشئة االجتماعیة األولى للطفل تتم داخل ، تفسیره الكالسیكي لنظام التعلیم األمریكي

وهي محكات ومعاییر یقوم ، سرة والوالدیناألسرة في ضوء مستویات ومعاییر خاصة باأل

أما في المجتمع ، الوالدین بتنشئة وتعلیم أبنائهم في ضوئها وال یمكن أن تطبق على كل األفراد

وعلیه ینظر إلى المدرسة ، فتتم تنشئة األفراد في ضوء معاییر عامة تطبق على كل األعضاء

ة إجتماعیة اسند إلیها المجتمع وظیفة فهي مؤسس، باعتبارها جسر بین األسرة والمجتمع ككل

  133-132: ص ص، مرجع سبق ذكره، حمدى على أحمد-1
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ویؤكد بارسونز على أن للنظام التربوي في المجتمع ، التنشئة االجتماعیة نتیجة لتعقد المجتمع

1:الرأسمالي وظیفتین أساسیتین

یغرس النظام ، وظیفة التنشئة االجتماعیة وعملیة اإلعداد المهني من خالل االنتقاء واالختیار

(Achievement)قیمة االنجاز، في المجتمع الرأسمالي قیمتین أساسیتینالتعلیمي بمؤسساته

وذلك من خالل تشجیع الطالب (Equality)وقیمة تكافؤ الفرص ، الالزمة للمجتمع الصناعي

والحوافز لمن یحققون ، على التنافس لتحقیق مستویات عالیة من النجاح وتخصیص المكانات

م التربوي مسؤوال عن إعداد الموارد البشریة المؤهلة اجتماعیا لقد اعتبر بارسونز النظا2، ذلك

فالمدرسة كما یؤكد بارسونز تضمن اكتشاف قدرات ، ومهنیا للقیام بدورها المتوقع في المجتمع

واإلجادة في األداء مؤكد أن دور ، والعمل على توجیهها وتنمیة دوافعهم للعمل، التالمیذ مبكرا 

، ة في إدراك ومعرفة طبیعة قدراته وتوجیهه لحسن استغاللهاالمدرس في مساعدة التنمی

فالمدرسة في رأي بارسونز یتم من خاللها تدریب األفراد لیتكونوا مهنین وفنیا للقیام بأدوار 

3الراشدین

یكمل كل من :"أداة لتخصیص وتوزیع األدوارالتعلیم"موركنجزلي دافیزوولبرت :-3

النظر الوظیفیة في دراسة  (K.davis and W.Moore)ةكنجزلي دافیزوولبرت مور وجه

، فهما شأنهما شأن بارسونز ینظران إلى التعلیم باعتباره أداة لتخصیص الدور، النظام التعلیمي

ویذهبان إلى أن نظام ، ولكنهما یربطان النسق التعلیمي بصورة مباشرة بنسق التدرج االجتماعي

فهو ، وضع األفراد في أدوار ومراكز متباینة طبقا لقدراتهمو ، التدرج الطبقي یقوم بوظیفة انتقاء

ویعني ، وسیلة تضمن أن یشغل األفراد األكثر جدارة وقدرة في المجتمع للمواقع ذات األهمیة

وهنا یلعب النظام التعلیمي دورا ، هذا أن األفراد یتنافسون للوصول إلى شغل هذه المراكز الهامة

تبار القدرة وٕاختیارها ووضعها في مواقع مختلفة طبقا لقدراتهم في هذه العملیة فهو أداة الخ

فالنظام التعلیمي یقوم بتمحیص وفرز وتصنیف األفراد ویرتبهم ویعینهم في المجتمع في ضوء 

  130 -129ص ص، مرجع سابق، حمدي علي أحمد-1

  133:ص، مرجع سابق، حمدى علي أحمد-2

2- T. parsons, the shooks as asocial systim, harvard educalional review, 1959,pp 29-403
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، بارسونز، وعلیه وفي إطار التحلیل الوظیفي الكالسیكي كما یمثله دور كایممواهبهم وقدراتهم

1:ف التعلیم في المجتمع فیما یليیمكن تلخیص وظائ، دافیز ومور

.نقل معاییر وقیم المجتمع وتراثه الثقافي بصفة عامة-

.إعداد األجیال الجدیدة وتجهیزها ألداء أدوار البالغین -

.توجیه النشء وفقا لمواهبهم وقدراتهم لألدوار المالئمة لكل منهم في حیاة الكبار-

.الزمة للمشاركة الفعالة في قوة العملنشر المعارف والمهارات والتدریب ال-

وذلك وفقا لمعاییر ، تعیین األفراد في الواقع المالئمة لكل منهم في نسق التدرج االجتماعي-

ولقد ظلت 2، الجدارة التي تعبر عنها مستویات المؤهالت الدراسیة التي یحصل علیها كل منهم

ركایم وبارسونز مسیطرة على الفكر األفكار الوظیفیة الكالسیكیة التي یمثلها كل من دو 

وبعد الحرب العالمیة الثانیة ، االجتماعي بصفة عامة وتحلیل النسق التعلیمي بصفة خاصة

فیما عرف ، وما یسمى باالتحاد السوفیاتي سابقا، دخلت كل من الوالیات المتحدة األمریكیة 

هل ، ؤل المطروح هوبالحرب الباردة وكانت حركة اإلنتاج صور هذه الحرب وأصبح التسا

وفي إطار الصراع للسیطرة ، تستطیع القوى الغربیة أن تحقق التفوق المادي والتكنولوجي

التكنولوجیة سعت كل من الدولتین لتطویر أنساقها التعلیمیة لتكوین جیل من العلماء 

Human)وتوجیه مزید من االهتمام لتطویر الموارد البشریة ، والمهندسین الفنیین

Resourses) تعلیم مجتمع الخبراء"وتنمیتها فظهرت إتجاهات تنادى ببعض المفاهیم مثل ،

، "والتربیة لمحاربة الفقر، وتكافؤ الفرص التعلیمیة، والمجتمع التكنولوجي واالستثمار البشري

وربط التعلیم بالبنیة االجتماعیة من ، واشتد التركیز على العالقة الوثیقة بین التعلیم واالقتصاد 

3.الل إعداد المهارات المرنة لقوى العملخ

ولقد إهتمت النظریة البنائیة الوظیفیة باإلصالح والتجدید التربوي كما أشرنا سابقا عندما -

وخالصة القول أن ، تعرضنا ألهم االتجاهات النظریة التي تناولت قضایا اإلصالح التربوي

واإلصالح ، فهمه مهما لحركة التجدیدواعتبروا، منظري هذا االتجاه إهتموا بالنسق البنائي

,universityperspectives, sociology, themes andchael haralambos and robin healdMi-1

toutorial, press ,1980,p :176

4- Michael haralambos and robin, heald, op,cit,p.172

  29ص، 1993، دار المعرفة الجامعیة، دراسات في علم االجتماع التربوي، عبد السمیع سید أحمد-3
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كأنساق فرعیة تابعة للنسق وتنظر الوظیفة إلى األنظمة ، التربوي في النظام االجتماعي

ولقد وجهت ، وهو المجتمع وتؤكد على أهمیة التساند بین النسق األم واألنساق الفرعیةاألكبر 

:هذه النظریة جهود البحوث في المیدان التربوي إلى ما یلي

هتم بعض المنظرین في المیدان التربوي بموضوع التساند الوظیفي في فهم حركة التجدید إ

Havelock)إذ طرح هافلوك وهو برمان ، واإلصالح في النظام التربوي and Huberman

أربعة مفاهیم أساسیة للنسق التربوي وهي الترابط وتعنى فاعلیة وصل األجزاء الفرعیة (1980

، ویعني تناغم األجزاء الفرعیة عندما یطلب من النظام أداء عمل ماوالتماسك ، ببعضها

والترتیب الذي یعني أن االرتباطات بین أجزاء النسق ال تكون عشوائیة بل هي مرتبة وفق 

.منهجیة مضبوطة

وفرت هذه النظریة وصفا لحاالت العاملین في النسق حینما یفقدون السیطرة ویبعدون عن -

وتصبح غائبة لدیهم المعاییر المتعلقة بالوسائل ، دون معنى أعمالهم المشاركة بحیث یفق

، واألهداف مثل هذه األمور نبهت الدارسین في النظام التربوي إلى اإلهتمام بقضیة المعنى

.1واعتبارها من القضایا المهمة في فهم تقبل األفراد

:تقییم النظریة البنائیة الوظیفیة-6

تمكن من تسلیط الضوء على فیة وضع نظریة سوسیولوجیة عامة إستطاعت البنائیة الوظی

وتعالج بعض القضایا والمشكالت االجتماعیة مستعین في ذلك ، وتفسر، االجتماعیة الظواهر

"والبحث وقد استعن الكثیر من روادها من أمثال، على أسالیب التحلیل "باریتو، فیبر، سبنسر:

ورغم المكانة والقیمة ، یعیة من أجل إثراء البحث المیدانيبالعدید من المداخل البیولوجیة والطب

العلمیة التي تحتلها هذه النظریة في میدان التحلیل السوسیولوجي إال أنها قدمت لها العدید من 

:االنتقادات نوجزها فیما یلي

الصعوبة والتعقید وٕاعتمادها على الوصف دون التفسیر حیث یرى نقادها من أمثال -1

وغیرهم "الخیال السوسیولوجي"رایت میلز في كتابة (J.Rex)جون ركس(Timashif)تیماشیف

2أن كتاباتها تتسم بالتعقید وصعوبة الفهم

  81-80:ص ص ، مرجع سابق ، إدارة التغییر، ید الخوالدةعا - 1

  . 89ص، مرجع سابق ، النظریة االجتماعیة من بارسونز الى هابرماس، إبان كریب2-
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وذلك باعتمادها مسلمات التوازن ، التركیز على الطابع االستاتیكي وٕاهمال الصراع-2

.والتكامل وٕادارة التوتر

نقادها أن رواد النظریة البنائیة الوظیفیة صعوبة التوصل إلى نظریة عامة موحدة یرى -3

وموحدة على الرغم من محاولة بارسونز وضع ، أخفقوا في وضع نظریة سوسیولوجیة متكاملة

نظریة كبرى من خالل نظریته عن األنساق االجتماعیة ومحاولة میرتون في نظریته متوسطة 

1.المدى

من خالل وضع فروض غیر قابلة ، ائيأنها تعتبر عن نزعة غائیة تنزع نحو التفسیر الغ-4

حیث یتعذر معها عقد مقارنات بین النظم المختلفة ألنها ، لالختبار تعوق تطبیق المنهج المقارن

2ال تفسر إال في ضوء البناءات االجتماعیة

وذلك لتجاهلها الكثیر من ، التحیز اإلیدیولوجي إنها نظریة لتبریر المجتمع الرأسمالي-5

.كالتمایز الطبقي والعنصري والتطرف والفقر، عات الحدیثةمشكالت المجتم

االجتماعي واالنطالق من التكیف بین األجزاء من عدم القدرة على دراسة الصراع والتغیر-6

3أجل تحقیق التوازن

4التركیز على االتفاق حول القیم والتي هي محل إتفاق داخل الجماعة-7

5رف التطور والتغیرتصور المجتمع على أنه نظام ال یع-8

ركزوا على اإلستقرار في المجتمع رغم أن التغیر جزء من طبیعة المجتمع ولم یحاولوا أن -9

6یفسروا أسباب تغیر المجتمعات

من بین أهم منتقدي البنائیة الوظیفیة بأنها جسدت (G.Huaco)وقد أكد جورج هاكوا-10

:من خالل أمرین همافكرة ارتباط المجتمع األمریكي بالنظام العالمي 

  105ص، مرجع سابق، مدخل الى علم االجتماع، خالد حامد-1

مصر ، اإلسكندریة ، ة المعارفمنشأ، دراسة تحلیلیة نقدیة ، قضایا علم االجتماع المعاصر، قباري محمد إسماعیل-1

  362ص 1976

  56ص، 1996، مصر، دار المعرفة الجامعیة، علم االجتماع المعاصر، سامیة محمد جاب-2

، مصر دار غریب للنشر القاهرة، النظریة المعاصرة علم االجتماع، طلعت لطفي ابراهیم وكمال عبد الحمید الزیات-3

  82-80:ص ص، 1999

  121ص، 1985، دار النهضة العربیة، نحو نظریة نقدیة، السید الحسیني-4

  238ص، 2002، مصر، القاهرة ، 1ط، مطبعة النیل، نظرة في علم االجتماع المعاصر، سلوى عبد الحمید الخطیب-5
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تمجید الوالیات المتحدة األمریكیة وهیمنتها من خالل اإلدعاء أن كل نمط إنتاج یساهم في  -أ

.المحافظة على النسق األكبر

تأكید البنائیة الوظیفیة على التوازن الذي یتناسب مع مصالح اإلمبراطوریة األقوى في العالم - ب

تباطه بهیمنة البنائیة الوظیفیة على نظریة علم وار ، وهذا ما یفسره تضاؤل هیمنة أمریكا

1.االجتماع في فترة السبعینات من القرن الماضي

Humen:نظریة رأس المال البشري:ثانیا  Capital Theory

فأدم سمیث ، واالجتماعیة منذ زمن طویل، والتنمیة االقتصادیة، لقد برزت العالقة بین التعلیم 

(Adam Smith)ثروة "أكد في كتابه ، فة االقتصاد في القرن الثامن عشروهو من فالس

على أهمیة التعلیم والتدریب في رفع الكفاءة اإلنتاجیة للعامل وزیادة مهارته ، م1776" الشعوب

كما أشار إلى أهمیة ، وٕاعتبر هذه المهارات والقدرات المكتسبة جزءا من رأس المال، الیدویة

.یاسي واالجتماعي ما یعتبر شرطا ضروریا للتنمیةالتعلیم في إحداث االستقرار الس

C.Marx)أما كارل ماركس  فكان أكثر فالسفة االقتصاد وضوحا في عالقة (1872-1818

وهو یتفق مع سابقیه في أن استثمارات التعلیم لها عائد ، التعلیم بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

ریب في زیادة مهارات العمل وٕاكساب الفرد القدرة وأكد على أهمیة التعلیم والتد، اقتصادي كبیر

.والمرونة على االنتقال من مهنة إلى أخرى

أول من أشار بصورة مباشرة إلى اعتبار التعلیم نوعا من (A.Marshall)ویعتبر ألفرید مارشال 

،وأكد ضرورة إهتمام رجال االقتصاد بدور التعلیم في التنمیة االقتصادیة، أنواع االستثمار

فهناك فائدة ، ینفق على التعلیم ینبغي أن ال یقاس بالعائد المباشر منهوأشار أیضا إلى أن ما

2.قدراتهمو  عظیمة تأتي من إعطاء أفراد الشعب فرصا متزایدة من التعلیم حتى تتكشف مواهبهم

:أساس نظریة رأس المال البشري-1

وعدد ، ل الربط بین دخل الفرد كانت هناك دراسات على المستوى االقتصادي الدقیق تحاو 

Friedmanفریدمان ، Walshولش (وتعتبر كتابات ، السنوات التي قضاها في التعلیم 

، Schultzومارشال أساس كتابات شولتز ، إلى جانب كتابات آدم سمیث)Kusnetzوكوزنتز 

، القاهرة مركز البحث والدراسات االجتماعیة، قراءات معاصرة في نظریة علم االجتماع، مصطفى خلف عبد الجواد -1

  282 - 281:ص ص ، 2002، مصر

  .273-272:ص ص، 1999، مصر، عالم الكتب، التجدید التربوي في العصر الحدیثو  اإلصالح، محمد منیر مرسي_2
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ین وكان الفضل لهؤالء اآلخر ، وغیرهم)Blougوبلوج، Beckerوبیكر، Denisonودینیسون 

HumanCapital(في ظهور نظریة جدیدة عرفت بنظریة رأس المال البشري  Theory(

ي لتفسیر عملیة التنمیة وبدأت جهود علماء االقتصاد تتركز على بلورة نظریة رأس المال البشر 

وبناء المجتمع الحدیث على أساس النظریة الوظیفیة البنائیة التي تنظر إلى المجتمع ، القومیة

وبدأت هذه النظریة تظهر كإستراتیجیة بدیلة ، ت منظماته واعتماد بعضها على بعضفي عالقا

، لنظریة الحداثة والمعاصرة التي شغل بها علماء االجتماع من أجل بناء المجتمع الحدیث

وكانت نظریة الحداثة بالنسبة لعلماء االجتماع نظریة اجتماعیة سیكولوجیة یتركز إهتمامها على 

أما تركیز علماء اإلقتصاد فقد ، وقیمهم كأساس هام لقیام المجتمع الحدیث، ادإتجاهات األفر 

ومن ثم نظروا إلى تحسین هذه القوة ، كان على القدرة اإلنتاجیة للقوة البشریة في عملیة التنمیة 

واعتبروا أن أهم وسیلة وأكثرها فعالیة ، البشریة على أنها صورة من صور رأس المال المستثمار

ومن ، نمیة القومیة ألي مجتمع تكمن في تحسین رأسماله البشري وزیادة قدرته االنتاجیةفي الت

یقل أهمیة عن  ال، هنا بدأ ینظر إلى رأس المال البشري على أنه عنصر من عناصر اإلنتاج

وتسلم نظریة رأس المال البشري بأهمیة االستثمار البشري، رأس المال المادي إن لم یزد علیه

ینفق على التعلیم على أنه كما أنها تنظر إلى ما، عائده االقتصادي المأمول للدولوتؤكد على

ولیس مجرد خدمة شأنها شأن باقي الخدمات التي تقدمها الدول ، استثمار في المصادر البشریة

تقوم ، ویترتب على هذه النظریة قیام إستراتیجیة جدیدة في بناء المجتمعات الحدیثة، ألبنائها

وأن ، س تحقیق رفاهیة الشعوب وتقدمها وحداثتها مرهون بتنمیة رأس مالها البشريعلى أسا

ال یرجع إلى عوامل خارجیة وٕانما یرجع إلى عوامل داخلیة ، التخلف أو الركود االقتصادي

وهي بهذا تتفق مع إستراتیجیة الحداثة والمعاصرة ، وتتركز في نظام تعلیمها، تتعلق بالدول ذاتها

ألهمیة العنصر البشري في بناء المجتمع الحدیث وٕاحداث التغییر االجتماعي في تأكیدها 

1.المنشود

:فروض النظریة-2

.یعتمد على النظرة التفاؤلیة للمستقبل بالنسبة لألفراد األكثر تعلیما

 .274:ص، مرجع سابق، التجدید التربوي في العصر الحدیثو  االصالح، محمد منیر مرسي-1
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وذلك ، فاألفراد األصغر سنا یتمتعون بقیمة حالیة للعائد أكبر من أقرانهم األكبر سنا:العمر-

عدد السنوات الباقیة لألفراد األصغر سنا أطول من تلك المتبقیة لألكبر سنا لذلك فالمتوقع ألن 

.التدریبو  استمرار األفراد األصغر سنا في التعلیم

حیث أن احتمال االستثمار في رأس المال البشري یكون أكبر في حالة ما تكون :التكالیف-

.بالجامعات في حالة انخفاض التكالیففالمتوقع زیادة االلتحاق ، التكالیف منخفضة

العائد أي هناك عالقة موجبة بین التعلیم و تعني هذه الفرضیة أن:فروق الدخل العمالیة-

الزیادة في األجور على طول الحیاة العملیة للفرد أو المكاسب النفسیة التي یحصل علیها في 

.الدراسة

لیم والدخل إلى مجموعة من المبادئ تستند العالقة بین التع) م2003(ویقول عبد ربه 

التي تشكل نظریة رأس المال البشري والتي مؤداها أن التعلیم ، والمسلمات والفروض العلمیة

والقدرات التي تزید من مواهبهم ، العملیةوالمهارات العلمیة و ، لة بالخبراتیزود القوة العام

لقیمة االقتصادیة للتعلیم على مستوى ومن ثم ترتبط ا، وسلوكیاتهم في تحسین كم وجودة اإلنتاج

Marginal(الفرد أو المجتمع بالحدى من اإلنتاج  product( والتي تتضمن أن العمالة األكثر

الجنس :وبذلك تدفع لها أجور وحوافز أعلى مع ثبات العوامل مثل، تعلیما تكون أكثر إنتاجا

من، إلى إنتاجیة أفضل ودخول أعلىوعلى ذالك فإن اإلنفاق على التعلیم یؤدي ، والسن والعرق

من اقتصادیة اكبرالبشریة ویدر عوائدفي الثروةاستثمار طویل المدى یتجسدالتعلیمیعدثم

وعلیه یسهم التعلیم في تذویب الفروق االقتصادیة ، االستثمار في رأس المال الطبیعي

واالجتماعي من مستویات ،كما یسهم في حراكهم االقتصادي، واالجتماعیة بین أفراد المجتمع

وبتالي یسهم التعلیم ، معیشیة أقل إلى مستویات أعلى وأفضل على المدى الطویل لعمر اإلنسان

1.وفي معدالت التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للمجتمع، في الدخل القومي

، شريرأس المال البوسنحاول اآلن الوقوف عند تفسیرات رواد هذه النظریة حول االستثمار في

.لكن قبل ذلك یجب إن نحدد مفهوم االستثمار في رأس المال البشري

الملتقى الدولي الخامس حول ، ستثمار في رأس المال البشريماهیة رأس المال الفكري واال، رابح عرابة وحنان بن عوالي _1

   13:ص، 2012، جامعة الشلف ، رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربیة في ظل االقتصادیات 
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رأس المال البشري بأنه یعرف االستثمار في:مفهوم االستثمار في رأس المال البشري-3

1.ومواهب اإلنسان على نحو یمكنه من زیادة إنتاجیته، ومهارات، قدرات اإلنفاق على تطویر

، والمهارات والخبرات، والمعلومات من جهة، والمعارف، مفاهیمویعرف كذلك بأنه مجموعة ال

والقیم من جهة ثالثة التي ، والمثل، والسلوكیات، واالتجاهات، وعناصر األداء من جهة ثانیة

وغیر النظامیة والتي تساهم في تحسین ، یحصل علیها اإلنسان عن طریق نظم التعلیم النظامیة

نافع والفوائد الناجمة عن عملهوتزید بالتالي من الم، إنتاجیته

:االستثمار في التعلیم وفق نظریة شولتز في االستثمار في رأس المال البشري-أ

ركز شولتز اهتمامه على عملیة التعلیم باعتبارها استثمار الزم لتنمیة الموارد البشریة وبأنها 

بشري طالما أنه المال الومن ثم أطلق على التعلیم اسم رأس، شكل من أشكال رأس المال

فإنه ال یمكن ، یصبح جزءا من الفرد الذي یتلقاه وبما أن هذا الجزء أصبح جزءا من الفرد ذاته 

یعد )التعلیم(وبالرغم من ذلك فإن هذا الجزء ، أو معاملته كحق مملوك للمنظمة، بیعه أو شرائه

وبالرغم من ، یةشكال من أشكال رأس المال طالما أنه یحقق خدمة منتجة ذات قیمة إقتصاد

إال أن الكثیر من المفاهیم ، تركیز دراسات شولتز في مجال االستثمار البشري على التعلیم

المطبقة في مجال التعلیم یمكن تطبیقها على المجاالت األخرى من االستثمار البشري وخاصة 

التعلیم ففي مجال التعلیم حدد شولتز نوعین من الموارد التي تدخل في ، في مجال التدریب 

2:وهي 

اإلرادات الضائعة للفرد التي كان یمكنه الحصول علیها لو أنه لم یلتحق بالتعلیم -

.الموارد الالزمة إلتمام عملیة التعلیم ذاتها -

وأشار شولتز إلى أن هیكل األجور والمرتبات یحدد على األجل البعید من خالل االستثمار في 

ویتطلب التعلیم ، بحث عن المعلومات لفرص عمل أفضلوالصحة أیضا ال، والتدریب، تعلیم

وتشمل تلك الموارد كل من اإلرادات الطلب الضائعة ، كعملیة استثماریة تدفقا كبیرا من الموارد

.أثناء فترة التعلیم والموارد األزمة لتوفیر المدارس

رتبطة بعملیة واإلرادات الم، ومن وجهة نظر شولتز فإنه من الضروري دراسة كل من التكلفة 

:التعلیم فبالنسبة اإلیرادات تمثل أهمیة خاصة یرجعها إلى 

  . 18_17:ص ص، 2005، مصر، القاهرة، المنظمة العربیة لتنمیة اإلداریة، إدارة المعرفة، الكبیسي صالح الدین_1

   .69-65: ص، ص، مرجع سابق، مدخل استراتیجي لتخطیط لتنمیة الموارد البشریة، حسنراویة_2
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.أهمیة اإلیرادات الضائعة بالنسبة للطالب أثناء فترة التعلیم -

.تجاهل الباحثین لهذه اإلیرادات الضائعة-

أما بالنسبة لتكلفة الخدمات التعلیمیة التي تقدمها المدرسة فهي عبارة عن تقدیرات بقیمة 

، واألجور، إلى جانب المصاریف الجاریة للمرتبات، ممتلكات المدرسة المستخدمة في التعلیم

.والمواد المستخدمة في عملیة التعلیم

و المسلمات ، ومما تقدم نجد أن العالقة بین التعلیم والدخل تستند إلى مجموعة من المبادئ

ا أن التعلیم یزود القوة العاملة والتي مؤداه، العملیة التي تشكل نظریة رأس المال البشري

بالخبرات والمهارات العلمیة والعملیة والقدرات التي تزید من مواهبهم وسلوكیاتهم في تحسین كم 

القیمة االقتصادیة للتعلیم على مستوى الفرد أو المجتمع بالعائد ومن ثم ترتبط، وجودة اإلنتاج

وبذلك تدفع لها ، ر تعلیما تكون أكثر إنتاجوالتي تتضمن أن العمالة األكث، الحدي من اإلنتاج

وعلى ذلك فإن ، األجور وحوافز أعلى مع ثبات العوامل األخرى مثل الجنس والسن والعرق

ومن ثم یعد التعلیم استثمار طویل ، اإلنفاق على التعلیم یؤدي إلى إنتاجیة أفضل ودخول أعلى

وعلیه ، أكبر من رأس المال الطبیعيویدر عوائد إقتصادیة، المدى یتجسد في الثروة البشریة

كما یسهم في ، واالجتماعیة بین أفراد المجتمع، یسهم التعلیم في تذویب الفروق االقتصادیة

واالجتماعي من مستویات معیشیة أقل إلى مستویات أعلى وأفضل على ، حراكهم االقتصادي

قومي في معدالت التنمیة وبالتالي یسهم التعلیم في الدخل ال، المدى الطویل لعمر اإلنسان

1.واالجتماعیة للمجتمع، االقتصادیة

:نظریته على ثالثة فروض أساسیة )Schultz.T.W(وقد بنى 

المادیة یمكن تفسیره إن النمو االقتصادي الذي ال یمكن تفسیره بالزیادة في المدخالت.1

معاینته لحالة الدول وذلك انطالقا من، بالزیادة في المخزون المتراكم للرأس المال البشري

.الغربیة عموما والوالیات المتحدة األمریكیة خصوصا

ومداخیل األفراد یمكن تفسیرها باختالفات مقدار استثمارهم في ، إن االختالفات في إیردات.2

.رأسمالهم البشري

یمكن تحقیق العدالة في توزیع الدخل من خالل زیادة نسبة رأس المال البشري إلى رأس .3

).غیر بشري(مادي المال ال

   17:ص، وبالمعرفة االستثمار في رأس المال البشري كمدخل حدیث إلدارة الموارد البشریة، محمد الیفي و  فرعون أمحمد_1
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لبشري إلى خمسة مجموعات كبرى أشكال االستثمار في رأس المال ا)Schultz(وقد صنف 

ولتنقل من ، الهجرة، تعلیم الكبار، التعلیم الرسمي، والتكوین أثناء العمل، التدریب، الصحة(:هي

)أجل االستفادة من فرص عمل أفضل

شكال من أشكال الرأس المال طالما أنه یحقق وقد ركز تحلیله على التعلیم الرسمي باعتباره

ویعتبره أهم شكل من أشكال االستثمار في الرأس المال ، خدمة منتجة ذات قیمة اقتصادیة

، ألنه یمكن أن یفسر الجانب األكبر من التغیرات، بل هو الرأس المال البشري ذاته، البشري

إن جاذبیة هذا الشكل من أشكال الرأس :"كما یقول عنه ، واالختالفات في دخل الفرد والمجتمع

، "معدل زیادته یمكن أن یكون مفتاحا لفك لغز النمو االقتصادي)یقصد التعلیم(المال البشري 

:إن التحلیل االقتصادي للتعلیم یجب أن یأخذ في الحسبان نوعین من الموارد)schultz(ویرى 

.واكتساب المعارف والكفاءات ، ذاتهاكل الموارد الضروریة والالزمة إلتمام عملیة التعلیم .1

كل مداخیل وٕایرادات فرص العمل الضائعة على الفرد والتي كان یمكنه الحصول علیها لو .2

1.ولم یلتحق بالتعلیم، أنه استغلها

إن فكرة اعتبار التعلیم بمثابة مجال لالستثمار في رأس المال البشري لیست فكرة جدیدة أو

وقد أدت ، م تحلیال اقتصادیا بوصفه إستثمار یعتبر أمرا حدیثا نسبیاولكن تحلیل التعلی، حدیثة

نظریة رأس المال البشري إلى االهتمام بدراسة عالقة التعلیم باالقتصاد بدراسة مستفیضة من 

، وزیادة اإلنتاج القومي، جوانبها المختلفة منها ما یتعلق بدور التعلیم في إعداد القوى العاملة

والعالقة بین وبین اإلنفاق على التعلیم، العالقة بین النمو االقتصاديو ، والدخل القومي

وغیر ذلك من الجوانب في كل مستوى من مستویات التعلیموٕاعداد المتعلمین، مستویات التنمیة

وسنتناول في "باقتصادیات التعلیم"التي كونت في النهایة میدانا متمیز من الدراسة یعرف

:عن بعض هذه الجوانبالسطور التالیة الكالم

على نقیض النظرة التقلیدیة التي ترى إن الوظیفة األساسیة لنظام :القوة العاملةالتعلیم و .أ 

هي وظیفة ثقافیة تؤكد نظریة رأس المال البشري على دوره الهام في إعداد القوى ، التعلیم

ساسیة األخرى لنظام وبدون تجاهل األغراض األ، العاملة الالزمة الحتیاجات التنمیة القومیة

و احتیاجات المجتمع من القوى العاملة قد أصبح جزءا مهما معرفا ، التعلیم فإن الوفاء بمطالب

وأصبح ینظر إلیه على أنه أهم جهاز ، به یدخل في نطاق الدور الذي یقوم به النظام التعلیمي

11.-:9,p.p, 1961ew, Capital American Economic ReviInvestment in humanSchultz .t.w,1
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وى كما یمكن أیضا التحكم ومن ثم یمكن التحكم في توفیر هذه الق، إلعداد القوة العاملة المدربة

.في العمالة غیر الماهرة أو غیر المدربة عن طریق زیادة تأهیلها

، من ناحیة أخرى نجد أن التعلیم العام یساهم في تنمیة القوى العاملة بصورة مستمرة وموزعة

و وه، فمن المسلم به بصفة عامة أن التعلیم یساعد على تنمیة قدرة الفرد على التعلیم والتكیف

، وتعلمه لمهارات أخرى جدیدة، ومتابعة ما یستجد في میدانه، ما یساعده على التقدم في عمله

كما ، وتأهیله لوظائف جدیدة قد تتطلبها طبیعة مجاالت العمل المتغیرة المتطورة بصورة مستمرة

، اتهتطلعه التعلیم في زیادة طموح الفرد و أنه ال یمكن أن ننكر أو نتجاهل الدور الذي یسهم ب

، ونحو العمل والرؤساء بل والمجتمع برمته، وفي تكوین اتجاهات الفرد الصحیحة نحو نفسه

والفكري لتنمیة ، وكل هذه الجوانب تساعد في مجموعها وتكاملها على إعداد اإلطار االجتماعي

1.وبالتالي تؤثر في دوافعه وقدراته اإلنتاجیة، القوى العاملة

بأن الثروة البشریة عنصر تسلم نظریة رأس المال البشري:وميالتعلیم وزیادة اإلنتاج الق.ب 

وقد أثبتت الدراسات التي ، من عناصر اإلنتاج ال یقل أهمیة عن رأس المال المادي كما أشرنا

أجریت في هذا الصدد في بعض الدول النامیة إن تراكم رأس المال یعزي إلیه أقل من نصف 

وهو ما یزید على النصف فیعزى إلى زیادة ، أن الباقيالزیادة السنویة في اإلنتاج في حین 

.الكفاءة البشریة وتنظیم اإلنتاج

ویرتبط الدخل القومي بدخول أفراد المجتمع ارتباطا وثیقا ألن الدخل القومي هو المحصلة 

والشك في أن التعلیم یساعد الفرد على كسب معیشته ، النهائیة لمجموع دخول هؤالء األفراد

ومن هنا یعتبر التعلیم من أهم ، ه وتحسینه بما یجیده من مهارات معرفیة وعملیةوزیادة دخل

والتقریب بین طبقات المجتمع عن طریق ما ، العوامل المساعدة على إذابة الفوارق الطبقیة

یحدث من تقارب إقتصادي وٕاجتماعي بین أفراد األمة وأشار شولتز عالم االقتصاد األمریكي 

وأشارت إحدى الدراسات األكادیمیة ، ل تزید كلما زاد المستوى التعلیميإلى أن معدالت الدخ

1960من الزیادة السنویة في الدخل القومي عام %23للعلوم السوفیتیة إلى أن ما یقارب من 

.م ترجع إلى أسباب تعلیمیة

,La Fin des ILLusions, Revu de,L’education commeinvestissementC-Eicher,J1_

.419-:416p, 1973,pléconomie politique



للدراسةاإلطار المنھجي.......................................................................الفصل األول

52

ر یعد بیك:االستثمار في التدریب وفق نظریة بیكر في االستثمار في رأس المال البشري - ب

، واحد من أهم الباحثین الذین أدوا بإسهاماتهم وأبحاثهم إلى تطور نظریة رأس المال البشري

فقد حاول ، 1964فالكثیر من الكتابات ظهرت فقط بعد نشر كتاب رأس المال البشري سنة 

و غیر المادي من خالل زیادة ، بیكر التركیز على دراسة العوامل المؤثرة في الدخل المادي

حیث بدأ االهتمام بدراسة األشكال المختلفة لالستثمار البشري ، في رأس المال البشريالموارد 

والتدریب ، وهجرة ورعایة صحیة مع تركیز محور أبحاثه بصفة خاصة على التدریب، من تعلیم 

عملیة التغییر هذه الوضعیة تجعل وذكائه فتضعه في قلب، یمكن أن یكون كاستثمار في الفرد

لهذا یتعامل مع التدریب بمنطق االستثمار وهو ما جعلنا نرجع إلى ، ت جدیدةعلیه مسؤولیا

:والذي یتمیز بأنه ، المفهوم االقتصادي لالستثمار

إنفاق یجب أن یزید من قدرة اإلنتاجیة.

إنفاق یتراكم على شكل رأس المال قابل لإلستهالك في اإلنتاجیة المستقبلیة.

1.تحویل إلى السوقاإلنفاق له قیمة ذاتیة قابلة لل

2.فللتدریب بعض الخصائص تجعل منه إستثمار، في محتوى التعریف التقلیدي لالستثمار

 هي دورة إنتاجیة جیدة من خالل أنه إنفاق حالي من أجل عائد متوقع مستقبال في نظریة

ة نسجل في هذه النظرة بأن التدریب یعتبر كإستثمار منتج للفرد وللمنظم، رأس المال البشري

فقد الدخل الذي +تكلفة التدریب (فهذا یمثل تكلفة بالنسبة له ، إذا إستثمر الفرد نفسه، كذلك

، ما إذا المنظمة استثمرت في الفردأ) زیادة الراتب(على أمل الحصول على عائد )كان سیكسبه

على أمل)فقدان ما كانت تكسب من نشاط الموظف+تكلفة التدریب (فهذا أیضا یمثل تكلفة 

).زیادة اإلنتاجیة(في الحصول على عائد 

 في هذه النظریة مثلما هي مقیمة في السوق، یساهم في تحسین قیمة ممتلكات المنظمة

والتطور االستثمارات ، تحت نفس العنوان كاألبحاث، التدریب یساهم كاستثمار غیر مادي

1_ Christime , afriatL’investissement dams Lintelligence ,pauris ,presse univensitairés de

France ,1992,p :33.

2_ Jeam_ louis , LeVes que –julio , Ferndez et Monique , chaput Formation – travail ,

Formation , Tome 1 , Montréal- québec, édition Eska , 1993,p,160
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ن تعتبر من ممتلكات المنظمة وبرامج التدریب یمكن أ) الخ... دراسة السوق، اإلشهار(التجاریة 

1.تماما كاالستثمارات المادیة وتشبه التدریب باالستثمار یواجه بعض الصعوبات

مثل ما ستكون اآللة أوالمعدات، التدریب لیس وسیلة لإلنتاج.

ألن المنظمة ال تملك األفراد التي تقوم ، التدریب ال یمكن أن یكون من أصول المنظمة

.في التدریب قد یفقد بمغادرة الفرد المتدرب ألنه لصیق بالفرد المتدرببتدریبهم فاالستثمار 

باألرقام في ما یخص ومن الصعب ضبطه ، الستثمار الماديالتدریب هو مختلف عن ا

.وهناك تكالیف خفیة ولكن أكثر فیما یخص العائد، التكالیف

في رأس المال والمحفزة لالستثمار ، وقد افترض بیكر وجود بعض المتغیرات المحددة

، ومن أمثلة هذه المتغیرات العمر المتوقع للفرد واالختالفات في األجور ودرجة الخطر، البشري

.والمعرفة، والسیولة

:فرق بیكر بین نوعین من التدریب هما، وفي محاولة التحلیل الجانب االقتصادي للتدریب

بین معدل دوران العمل وتكلفة كما تناول دراسة العالقة ، التدریب العام والتدریب المتخصص

أیضا أمكن التمییز بین الحاالت التي تختلف فیها تأثیرا :كل من نوعي التدریب السابقین 

.واإلنتاجیة الحدیة، الستثمار في التدریب على كل من األجور

، تجمد، و وتشكل الموارد البشریة أهم ما تملكه أیة مؤسسة متخصصة فالمؤسسات تنمو وتزدهر

2المتخصصین كل بقدوم ونمو ومغادرة الموظفینو تتآ

تحلیله النظري باستعراض آثار االستثمار في التعلیم على المداخیل بنفس )Becker(ثم واصل 

كما إستعرض ، المنهجیة المتبعة مع االستثمار في التدریب في مكان العمل مع بعض التغیرات

.مال البشريكیفیة حساب معدل العائدة من االستثمار في الرأس

تعرضت نظریة رأس المال البشري كغیرها من النظریات :نقد نظریة رأس المال البشري4_

:إلى أوجه عدیدة من النقد نظرا لقصورها في العدید من الجوانب یمكن تلخیصها فیما یلي 

م واألمنیة التي تعود على المجتمع من جراء زیادة تعلی، أهملت النظریة العوائد االجتماعیة.1

 .أفراده 

:23,paris,Edition Cujas ,1993,p,Formation EmploiMichel,Vermieres_1

المنظمة العربیة للعلوم ، عبد الجبار إبراهیم، محمد قاسم القریوتي، ترجمة، ریةإدارة مؤسسات التنمیة اإلدا، میالن كوبر_2

   .65: ص، 1985، اإلداریة
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وهو األساس الذي قامت علیه ، إن هذه النظریة تربط دائما زیادة التعلیم بالزیادة في الدخل.2

.وان ذلك یحط من قیمة التعلم كقیمة سامیة وراقیة، النظریة 

والشك أن هناك عوامل أخرى تزید من دخل ، تربط هذه النظریة دائما زیادة الدخل بالتعلیم.3

وغیر ذلك من ، وبیئتهم، وخلفیتهم وصحتهم، لمكانة االجتماعیة لإلفرادكا، الفرد غیر التعلیم

.العوامل

.مدى دقتهاو  إن أسالیب التي بنیت على أساسها هذه النظریة مشكوك في صدقها.4

والحوافز المقدمة فیه ، تهمل النظریة العوامل التي تزید من اإلنتاجیة مثل ظروف العمل.5

1.اجیة بزیادة التعلیماإلنتوتربط دائما زیادة، وبیئته

لقد أظهرت الدراسات التجریبیة لمعدل العائد على االستثمار :محدود مقاربة معدل العائد.6

.وذلك الختالفات طرق قیاسهم لمعدل العائد، التعلیمي وجود تباینات كثیرة بین الباحثین

ألساس على یقوم باإن نموذج الطلب على التعلیم:محدودیة نموذج الطلب على التعلیم.7

، )الكاملة والتامة(المنافسة ، كمال السوق :الفرضیات األساسیة للتحلیل النیوكالسیكي خاصة

، وهي فرضیات غیر محققة دائما، وحساب معدل العائد على االستثمار التعلیمي، حریة التنقل

.كما أن الطلب على التعلیم قد یكون ألغراض غیر اقتصادیة

إن نظریة الرأس المال البشري تفترض :ن التعلیم واإلنتاجیةمحدودیة تفسیر العالقة بی.8

وأن اإلنتاجیة خاصة العامل من دون أن تبرهن على ، وتبالغ في إعتبار التعلیم یرفع اإلنتاجیة

فالمالحظة أن هذه المتغیرات األساسیة المعتمد علیها في هذه ، وتقدم مجرد تقدیر عشوائي، ذلك

إال جزائیا وذلك )مقبول(ر تغیرات الدخل واألجر بشكل مرض النظریة غیر قادرة على تفسی

:لألسباب التالیة 

.إن المداخیل واألجور قد تختلف بحسب العرق والجنس والخلفیة العائلیة ومنصب العمل-

2.والبیانات المستعملة، اختالف النتائج باختالف النموذج وباختالف المعطیات-

، ء على األساس الذي قامت علیه نظریة رأس المال البشريولقد إعترض العدید من العلما-

فبرغم من أن رجال االقتصاد یسلمون منذ فترة طویلة كما أشرنا بان البشر یمثلون جزء رئیسیا 

   14: ص ، مرجع سابق، االستثمار في رأس المال البشريو  رأس المال الفكريماهیة، رابح عرابة وحنان بن عوالي_1

: ed Economica ,les editionresQualification et hiérarchie des salaiCayette .J.l._2

Economica ,paris, France,1983,p :32
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فإن هذه النظرة االقتصادیة للثروة البشریة لم تسلم من النقد والتجریح ، هاما من ثورة الشعوب

نسانیة الذین یشقیهم اعتبار البشر ثروة أو رؤوس أموال السیما من جانب أصحاب النظرة اإل

وقد أكد الفیلسوف المعروف جون ستیوارت میل أنه ال ینبغي أن ، مجرد من خاصیتها اإلنسانیة

ویرى آخرون أن ، ألن الثروة وٕانما وجدت من أجل الناسینظر إلى الناس على أنهم ثروة

الذي یرى أن )قون ثیونن(الثروة للبشر منهم النظرة إلى البشر كثروة ال تتعارض مع كون 

والواقع أن ، حریته وكرامتهإعتبار اإلنسان رأس مال أو ثروة ال یجرده من إنسانیته وال یقلل من

اإلتجاه الرئیسي للتفكیر االقتصادي یعتبر أنه من غیر المناسب بل ولیس علمیا أن نطبق 

فرجل االقتصاد األمریكي المعروف الفرید ، ریةمفهوم الثروة أو رأس المال على الكائنات البش

"مارشال یقول أنه على الرغم من أن األفراد یعتبرون رأس مال من الناحیة المجردة ووجهة :

.1النظر الریاضیة فإنه ال یمكن معاملتهم كرأس مال عند التحلیل العملي

كما ، مجال علم االقتصادوبرغم من كثرة اإلنتقادات فإن لهذه النظریة مكانتها العلمیة في -

إلن وجود مثل ، نجد أن لها قبوال عاما سواء من رجال التربیة والتعلیم أو من رجال اإلقتصاد

هذه النظریات في ظل الظروف االقتصادیة الصعبة التي تواجه دول العالم مفید لهذه الدول 

یعني الحط من قیمة كذلك وجود هذه النظریة ال، لتوجیه استثماراتها التعلیمیة أمثل توجیه

أما بالنسبة ، وهو الجانب االقتصادي، التعلیم بل هي عالجت واحد من جوانب عوائد التعلیم

ألسالیب كلها تتمیز بعدم الدقة ولكنها تعطي مؤشرات معینة یمكن من خاللها إعطاء حكم 

.معین على ظاهرة معینة

لنظریات التي تفسر الظواهر فنظریة اإلستثمار في رأس المال البشري هي كغیرها من ا

تي في الظواهر فهي لیست من النظریات التي یمكن قیاسها بدقة متناهیة كتلك ال، اإلنسانیة

في الحسبان العوائد األخرى ولكن علینا عندما نتبنى هذه النظریة أن نضع، الطبیعة والریاضیة

.للنظام التعلیمي للتعلیم غیر االقتصادیة عند التخطیط

:الدراسات السابقة:ثامنــــــا

:تمهید

:الدراسات األجنبیة وتشمل كل من: أوال

.1993تطور التعلیم الثانوي في الدومینیكان دراسة باولنیو -1

   268ص ، مرجع سابق، التجدید التربوي في العصر الحدیثو  اإلصالح، محمد منیر مرسي_1
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.حول تطور نظام التعلیم األمریكي1994دراسة مارتینز -2

:وتشمل كل من:الدراسات العربیة:ثانیا

).الهیكلةمدخل إلعادة(إصالح التعلیم الثانوي العام -1

.التعلیم الثانوي الفنيو  العالقة بین التعلیم الثانوي العام-2

:وتشمل كل من:الدراسات الجزائریة:ثالثا

.دوره في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیةو  التعلیم الثانوي-1

.اإلصالح التربوي وٕاشكالیة الهویة في المنظومة التربویة الجزائریة-2

رض الدراسات السابقة بالنسبة للباحث تكمن في تكوین خلفیة نظریة عن إن أهمیة ع:تمهید

ومن هذا المنطلق یأتي ، موضوع بحثه واالستفادة من مجهودات اآلخرین والتبصر بأخطائهم

عرض الباحثة لمجموعة من الدراسات التي تناولت إصالح التعلیم واالهتمام بالمورد البشري 

ة والهدف من استخدامها الحصول على رؤیة واضحة لموضوع كركیزة أساسیة من ركائز التنمی

الوقوف عند العالقة التي تربط بین هذه ، واالستفادة مما قدمه الباحثین اآلخرین، هذه الدراسة

:الدراسة والدراسات السابقة من خالل إبراز أوجه اإلتفاق وأوجه االختالف بینهم من حیث

أدوات جمع البیانات وكذلك من ، مفردات وأنواع العینة،المناهج المعتمدة، الهدف من الدراسة

كل هذه الخطوات ، والنتائج المتوصل إلیها، حیث المتغیرات التي تناولتها هذه الدراسات بالبحث

وألننا في مجال ، تساعد الباحثة على تسهیل وتخطي الصعوبات المنهجیة في إجراء الدراسة

ي یتمیز بقدرته على طرح وتحلیل الظواهر مهما تخصصي نعتبره هام جدا بل هو العلم الذ

وأننا كباحثین اجتماعیین جرى التقلید في بحوثنا أن نبدأ من ، كانت طبیعتها أو خصوصیتها

فإنه في هذا اإلطار بالذات ینبغي على كل باحث االطالع على ما كتب ، حیث ینتهي اآلخرین

لتي لها عالقة بهذا البحث بصفة وتوصل إلیه العلم في مجال بحثه خاصة في التخصصات ا

.عامة

كما تعتبر في بعض الجوانب المنطلق ، وتعتبر الدراسات السابقة بمثابة المرشد والموجه للبحث

.الفكري والمرجع المعرفي للدراسة

إال أنني في بحثي هذا لم نحصل على دراسة سابقة تحمل ضمنیا نفس المنطق الفكري

بل هي في اعتقادي دراسات مشابهة دعمت ، مد في الدراسةونفس األشكال المعت، والمعرفي

وقد یعود السبب الرئیسي في ذلك أنني إعتمدت تقدیم ، أبعادا ومعالم بحثیة مشتركة ومتشابهة
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مقاربة شاملة وعامة حول تقویم اإلصالحات التربویة من خالل إبراز السلبیات واإلیجابیات 

:وتقدیم هذه الدراسات المشابهة بالشكل التاليوسأحاول عرض ، واقتراح البدائل الممكنة

:الدراسات االجنبیة : أوال 

:الدراسة االولى 1

Paulince(دراسة باولنیو  1970حول تطویر التعلیم الثانوي في الدومینیكان منذ 1)1993

وتطویره في ، وتنفیذه، بحثت هذه الدراسة تخطیط التعلیم الثانوي العام، 1991ولغایة 

وقد كان ینظر إلى إصالح التعلیم الثانوي العام على أنه األداة أو الوسیلة التي ، ینیكانالدوم

حاولة وذكر الباحث أن نتیجة م، مجتمع القوى العاملة نصف الماهرةمن خاللها تتوافر لل

وٕان النجاح في المزج بین التعلیم الثانوي واألكادیمي والمهني ، اإلصالح كانت الفشل الذریع

كان ممكنا لو أخذ صانعو السیاسة العلیا باعتبارهم المعاییر ، نوعیة القوى العاملةلتحسین

.االقتصادیة والسیاسیة والتقنیة 

وخلصت الدراسة إلى أن عدم التوازن ما بین أهداف التعلیم الثانوي العام المعلنة وبین نتائجه 

ن الناحیة االقتصادیة لم تمكن فم، ترجع إلى نقص في الموارد االقتصادیة والمعوقات السیاسیة

وسیاسیا اعترضت ، تنفیذ اإلصالح في كثیر من جوانبهالموارد المتوفرة الجهات المعنیة من 

معوقات كثیرة تنفیذ المجاالت التي تتوافر لها الموارد باإلضافة إلى أن تصرفات الحكومة بحد 

التقنیة ففي هذه الدراسة نظر إلى ومن الناحیة ، ذاتها كانت سببا كافیا لإلحباط في هذا المجال

التعلیم الثانوي على أنه نظام مفتوح یتفاعل مع بیئته وانها إعتمدت أساسا على تحلیل السیاسات 

.ومصادر السلطة والمالحظة واإلستنباط

:MartineZ4199(2(دراسة مارتینیز:الدراسة الثانیة-2

وأنه ، ي العام األمریكي یواجه هجوما مستمرادراسته أن النظام التعلیمبدایةیؤكد الباحث في

ویذكر أنه في نهایة المطاف یلقى اللوم على المدارس ، متهم بتعریض األمة األمریكیة للخطر

ویذكر أن الدعوات لتحسین المدارس ، العامة على أنها سبب جمیع مشكالت المجتمع األمریكي

وبزیادة مقاییس )جعلها أكثر مركزیة(األمریكیة تركز على إحكام الرقابة بتركیز السلطة 

لیا في كلیة الدراسات الع، تطویر خطة تربویة إلعادة تشكیل بنیة التعلیم الثانوي في األردن، نسرین نایف صالح العوران _1

   24:ص1997، االردن، الجامعة االردنیة 

23مرجع سابق ص، تطویر خطة تربویة إلعادة تشكیل بنیة التعلیم الثانوي، صالح العوران نسرین_2
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وینقل الرأي القائل بان هذه ، وأصول التدریس وأسالیبه ، ونمذجة المناهج، المساءلة

اإلصالحات تهدف إلى سحب الرقابة على التعلیم أو السیطرة علیه من أیدي المعلمین بهدف 

.حمایتهم مما یشاع عن عدم كفاءتهم

مدارس المقاطعة من خالل مدة خمسة أشهر من العمل وقد أجرى الباحث دراسته في إحدى

ساعة قضیت في المالحظة ومحاورة المعلمین والمدیرین والعمل 600بأكثر من ، المیداني

.معهم ومع المستخدمین في المدرسة

، الفصل الرابع منهما في وصف الناسحیث یعرض ، راسته في فصلینویعرض الباحث نتائج د

أما الفصل الخامس من ، وروایات المشاركین وتفسیراتهم، هرة المدروسةوبیئة الظا، واألحداث

هذا البحث النوعي أن اإلصالح التربوي الحقیقي مستحیل التحقیق في ظل النظام التربوي 

.األمریكي الطبقي

بیئة عالقات القوى بین كما توضح الدراسة أن اإلصالح یسحب السلطة من المعلمین في ظل

.اریین غیر المتوازنة یعوق اإلصالح الموثوق به والمأمول واإلد، المعلمین

:عالقة الدراسة الحالیة بالدراسات السابقة

:عالقة الدراسة الحالیة بالدراسات األجنبیة.1

یمثل عالقة الدراسة الحالیة بالدراسات األجنبیة المشابهة ):01(الجدول رقم 

أوجه التشابه بین الدراسة الحالیة 

مشابهةوالدراسات ال

أوجه االختالف بین الدراسة الحالیة 

والدراسات المشابهة

مدى االستفادة من هذه 

.الدراسات

تتشابه الدراسة األجنبیة األولى مع 

الدراسة الحالیة في كونها ركزت 

على دراسة تطور التعلیم الثانوي 

.وٕاصالحه

وتتشابه في كون الدراستین ركزتا 

.على مرحلة التعلیم الثانوي

تلف هذه الدراسة األولى مع الدراسة تخ

الحالیة من حیث البلد الذي أجریت فیه 

.العالم الذي تنتمي إلیه و  كل دراسة

 ركزت على الجانب االقتصادي في

أما ,أهملت الجوانب األخرىو  اإلصالح

الدراسة الحالیة فقد حاولت أن تشیر إلى 

لها عالقة باإلصالح كل الجوانب التي

التربوي 

 هذه الدراسة بین أنواع التعلیم فصلت

أما الدراسة الحالیة فقد جمعت ، الثانوي

.بین جمیع أنواع التعلیم الثانوي

استفادت الدراسة الحالیة من 

النتائج التي توصلت إلیها 

الدراسة األجنبیة األولى في 

أسئلة تحدیدو  بناء اإلشكالیة

.االستمارة
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تتشابه الدراسة األجنبیة الثانیة مع 

دراسة الحالیة في محاولة تقویم ال

.نظام التعلیم

 تختلف هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة

المجتمع الذي طبقت فیه أي من حیث

اإلختالف بین المجتمع األمریكي 

.المجتمع الجزائري و 

 واعتمدت هذه الدراسة على المالحظة

أما ، رئیسیة في البحثوالمقابلة كأداة 

على المقابلة الحالیة فاعتمدتالدراسة 

.االستمارة كأداة رئیسیة للدراسة و 

 إهتمت هذه الدراسة بمعالجة مشكل

الطبقیة في المجتمع األمریكي على 

التي لم تواجه عكس من هذه الدراسة

.هذه المشكلة في المجتمع الجزائري

 حاولت هذه الدراسة التركیز على مركزیة

أما نظام التعلیم أي تكریس سلطة الدولة

اسة الحالیة فقد انطلقت من نظام الدر 

التعلیم الرسمي في مرحلة التعلیم الثانوي

استفادت الدراسة الحالیة من 

الدراسة األجنبیة الثانیة من 

خالل استغالل أدوات جمع 

.البیانات

:الدراسات العربیة:ثانیا

دي الطویلعبد العزیز عبد الها: د.لمجموعة من الباحثین برئاسة أ:الدراسة األولى-1

1)مدخل إلعادة الهیكلة(إصالح التعلیم الثانوي العام :بعنوان

وقد أجریت الدراسة بمصر على مجموعة من المتخصصین في التربیة والتعلیم للتعرف على 

.آرائهم ومقترحاتهم حول إصالح التعلیم الثانوي من مدخل إعادة هیكلة نظمه

:والتي جاءت كما یليوانطلقت الدراسة من مجموعة من التساؤالت 

:بحث الفریق عن اإلجابة على عشرة أسئلة تدور حول كیف یمكن إعادة هیكلة نظام كل من

.التحاق الطالب بالتعلیم الثانوي العام-1

.التشعب في التعلیم الثانوي-2

.تقویم تحصیل الطالب-3

.ى مواصلة التعلیم الثانويرعایة المتفوقین والموهوبین وذوي اإلعاقات البسیطة القادرة عل-4

المركز القومي للبحوث ، 1ط، )مدخل إلعادة الهیكلة(إصالح التعلیم الثانوي العام ، عبد العزیز عبد الهادي الطویل_1

.2009، مصر، المكتبة العصریة، تنمیةالتربویة وال



للدراسةاإلطار المنھجي.......................................................................الفصل األول

60

.التنمیة المهنیة لمعلمي التعلیم الثانوي-5

.التنمیة المهنیة لنظار وموجهي التعلیم الثانوي-6

.تنفیذ مناهج التعلیمو  وضع-7

.تعددیة مصادر التعلم-8

.التربیة المكتبیة لتكون مفتاحا للمعرفة-9

.ها في تعلیم أوالدهاعالقة األسرة بالمدرسة من أجل دعم انخراط-10

، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لمالءمته لموضوع الدراسة عن طریق جمع البیانات

والوثائق الهامة والدراسات المتعلقة ، والمعلومات الالزمة للدراسة وتحلیلها من خالل السجالت

.لمالئمةوالقوى المؤثرة فیها وتفسیرها وأدوات البحث ا، بالبحث مع دراسة العوامل

هیئة البحوث و ، اعتمدت الدراسة على استبانه وجهت إلى أعضاء هیئة التدریس بكلیات التربیة

والمسئولین عن إدارة التعلیم الثانوي والموجهین ، بالمركز القومي للبحوث التربویة والتنمیة

ح التعلیم و مقترحاتهم حول إصال، بالتعلیم الثانوي في التربیة والتعلیم للتعرف على أرائهم

.الثانوي من مدخل إعادة هیكلة نظمه

.تعدیل نظام القبول بمرحلة التعلیم الثانوي-1

.إعادة تنظیم بنیة التعلیم الثانوي-2

.وٕاتباع نظام المائدة المفتوحة، إلغاء نظام التشعب الحالي-3

.تحفظ المبحوثین حول نظام الساعات المعتمدة المقترح-4

.بناء وتقویم إمتحان الثانویة العامةإعادة النظر في -5

.اقتراح أسس جدیدة في إعداد المناهج وطرائق التدریس-6

.التحكم في نظام التربیة المكتبیة وعلم المعلوماتیة-7

تفعیل الخدمات التربویة ودور األسرة والمجتمع المدني في الرعایة اإلجتماعیة والتربویة -8

.والنفسیة ورفع كفاءة المدرسة

1دراسة محمود عبد الرزاق شفیق وآخرون:دراسة الثانیةال -2

.العالقة بین التعلیم الثانوي العام والتعلیم الثانوي الفني:موضوع الدراسة

دراسة مقدمة من المركز العربي للبحوث ، العالقة بین التعلیم العام والتعلیم المهني ، یق وآخرونامحمود عبد الرزاق ف-1

   28:ص، 1981، الكویت، الجمعیة العلمیة الكویتیة، التربویة لدول الخلیج العربي
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.تناولت هذه الدراسة نشأة التعلیم الثانوي العام والتعلیم الفني عربیا ودولیا 

.العام في النظم التعلیمیة وكذا النظرة إلى المحاوالت الجادة إلعادة التوازن للتعلیم 

عمل كركیزة أساسیة إلعداد المختلفة عربیا ودولیا سعیا منها لربط النظریة بالتطبیق وٕادخال ال

.وربط التعلیم بالتنمیة، الشباب

التعلیمیة التي إنفصل فیها عالم التعلیم عن عالم و الدراسة إلى الممارسات التربویة كما أشارت 

األكادیمیة عن الدراسات التطبیقیة بحیث أصبح للتعلیم و ت النظریة أي فصل الدراسا، العمل

.المهني مساره الخاص بهو  ام مساره الخاص والتعلیم التقنيالع

كما طرحت هذه الدراسة قضیة ضرورة التكامل بین التعلیم العام والتعلیم المهني في محاولة 

في مدرسة تتكامل فیها األبعاد التي ، اللتماس األسالیب التي یمكن أن تحقق التنمیة الشاملة

.تعد األفراد للحیاة ومتطلبات سوق العمل والى الدراسات العلیا

:وقد خرجت هذه الدراسة بالنتائج التالیة -

.عدم ربط التعلیم الثانوي بالمجتمع وحركة تطوره ومتطلبات سوق العمل-1

، الدراسة األكادیمیة والدراسة الفنیةإفتقار المدرسة الثانویة في الدول العربیة إلى التوازن بین -2

.لذا ینبغي إحداث هذا التوازن حتى ترتبط المدرسة الثانویة بسوق العمل واحتیاجاته

ضعف الصلة بین التعلیم التقني والمهني وبین سوق العمل في أغلب الدول العربیة في -3

مما یستوجب العمل على ربط هذا ، الوقت الحاضر

.ناعیة واالقتصادیة وقطاع الخدماتالتعلیم بالمؤسسات الص-4

:عالقة الدراسة الحالیة بالدراسات العربیة.2

أوجه التشابه بین الدراسة الحالیة 

والدراسات المشابهة

أوجه االختالف بین الدراسة الحالیة 

والدراسات المشابهة

مدى االستفادة من هذه 

.الدراسات

تشترك كال الدراستین في إصالح 

.التعلیم الثانوي

تشترك كال الدراستین في تطبیق 

.المنهج الوصفي

تشترك كال الدراستین في استقصاء 

.آراء الفاعلین التربویین 

ركزة الدراسة العربیة األولى على دراسة 

.إعادة هیكله التعلیم الثانوي 

الحالیة فقد ركزت على أما الدراسة 

واقتراحات اإلصالح سلبیاتإیجابیات و 

یم الثانويالتربوي في التعل

استفادة هذه الدراسة من 

الدراسة العربیة األولى من 

خالل استخدام بعض نتائج 

هذه الدراسة كمؤشرات 

.لتساؤالت الدراسة

استفادة هذه الدراسة الحالیة من ركزت هذه الدراسة على العوامل ستین في إصالح تشترك كال الدرا
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التكامل بین التعلیم التعلیم الثانوي و 

.التقني

تشترك كال الدراستین في االهتمام 

.بالتنمیةبإعداد الشباب وربط التعلیم 

والتنمویة وأهملت الجوانب االقتصادیة

اسة الحالیة األخرى واهتمت الدر 

التنمویة للتعلیم بالجوانب التربویة و 

.الثانوي

نتائج الدراسة العربیة الثانیة في 

.وصیاغة إشكالیة الدراسةبناء

یبین عالقة الدراسة الحالیة بالدراسات العربیة):02(الجدول رقم 

:الدراسات المشابهة الجزائریة:ثالثا

:الدراسة األولى-1

للباحث 1)الجزائر نموذجا(التعلیم الثانوي ودوره في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة :بعنوان

:لیةمذكرة دكتوراه وانطلق الباحث من الفرضیة العامة التا، لخضر غول

یلعب التعلیم الثانوي دورا هاما في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في الجزائر الفرضیات 

:الجزئیة

.یلعب التعلیم الثانوي دورا هاما في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة-1

إن عدم التناسب بین مستوى التكوین في التعلیم الثانوي ومتطلبات سوق العمل ینعكس -2

.أداء الخریجسلبا على

یعود فشل خطط التنمیة في تحقیق األهداف الموجودة إلى عجز التعلیم الثانوي في تمكین -3

.خریجه من إستغالل حصیلة معارفهم ومهارتهم في الحیاة المهنیة 

یتجلى إخفاق إصالحات التعلیم الثانوي إلى عدم قدرته على إعداد وتأهیل كفاءات -4

.ة االقتصادیة واالجتماعیة بالجزائرتستجیب لمتطلبات التنمی

وقد إشتملت الدراسة على مجموعة من المؤسسات اإلنتاجیة واإلداریة والخدماتیة المتواجدة 

، وٕانحصر المجال البشري للدراسة على فئة من خریجي التعلیم الثانوي للدراسة، بمدینة قالمة

مصالح ورؤساء عمل بالمؤسسة وفئة من المشرفین علیهم من مدیرین ورؤساء أقسام ومدیري 

فردا من مختلف 132عدد المشرفین علیهم وعددهم ، فردا 199السابقة الذكر عدد الخریجین 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي باعتبار أن الدراسة استطالعیة ، الفئات المهنیة والتخصصات

الذي یلعبه خریج وصفیة تهدف إلى إستكشاف ووصف عالقة التعلیم الثانوي بالتنمیة والدور

أطروحة دكتواره علوم في ، )الجزائر نموذجا(ودوره في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة التعلییم الثانوي ,لخضر غول_1

.2009_2008:السنة الجامعیة ، قسنطینة ، جامعة منتوري، علم إجتماع التنمیة
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وفئة ثانیة من المشرفین علیهم ، التعلیم الثانوي بالتنمیة والدور الذي یلعبه خریج التعلیم الثانوي

باعتبارهم أكثر معرفة ودرایة بمدى قدرة هؤالء الخریجین على التكیف مع الوظائف التي أسندت 

.إلیهم بعد التحاقهم بهذه المؤسسات

:بیانات فقد استخدم الباحث األدوات التالیةأما بالنسبة ألدوات جمع ال

استخدم الباحث المالحظة للحصول على البیانات المطلوبة التي یصعب الحصول علیها -1

ومشاعرهم كما أن دوافع عدیدة أدت إلى ، واتجاهاتهم ، بوسائل أخرى كردود أفعال الخریجین

:استخدام المالحظة المباشرة منها

.هم المرافق والوسائل المتوفرة بالمؤسسات میدان الدراسةاإلطالع العام على أ -

.مشرفیهو  معرفة الظروف التي یعمل بها الخریج عن قرب عالقته بزمالئه-

وقد وظف الباحث المقابلة للحصول على معلومات أولیة من خریجي التعلیم الثانوي -2

كما ، هم حول موضوع الدراسة والذین إلتقى بهم وحاور ، العاملین بالمؤسسات والمشرفین علیهم

وكذلك التأكد من مدى صدق بعض المعلومات ، سهلت مهمته في بعض المعلومات الناقصة

كما ساعدت المبحوثین على التأكد ، الواردة في اإلستمارة خاصة خالل عملیة تفریغ اإلستمارة 

ر المبحوثین وعدم استخدامها إال ألغراض البحث العلمي ضمانا لشعو ، من سریة اإلجابات 

.بالحریة عن آرائهم ووجهات نظرهم

وقد تضمنت االستمارة األولى والموجهة لخریجي ، كما استخدم االستمارة كأداة رئیسیة للبحث-

أما االستمارة الثانیة والموجهة ، موزعا على خمسة محاور أساسیة)سؤاال35(التعلیم الثانوي 

.زعا على أربعة محاور أساسیةمو )سؤاال33(للمشرفین على العمل وتضمنت 

وتوصلت الدراسة إلى أن االتجاهات تجِمع كلها في الحقیقة على أهمیة التعلیم في تكوین -

عن طریق اكتشاف واستغالل القدرات التي یتوفر ، الفرد وتأهیله لیؤدي دورا إیجابیا في المجتمع

تعلیمیة إضافة إلى ذلك فهي تهدف كما أن العملیة ال، علیها الفرد للنجاح في حیاته المستقبلیة

ومهنیا لمختلف التخصصات التي تتطلبها التنمیة االجتماعیة ، إلى إعداد الفرد أكادیمیا

ال یمكن تحقیق ذلك إال بالتنمیة دوافع العمل وفعلیة األداء لدى الفرد للرفع من ، واالقتصادیة

.مستواه المعرفي والعلمي

قوة منهجیتها و ، بمفردها مهما كانت صحة افتراضاتهاواستنتج صعوبة القبول بنظریة ما 

أن تقدم تفسیرا كامال لظاهرة التخلف في البلدان النامیة عامة والعربیة على ، ومعقولیة تفسیراتها
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وأن التعلیم له عالقة ، وبالتالي تفسیر طبیعة العالقة المتشابكة بین التعلیم والتنمیة، الخصوص

وعلیه فإن معالجة موضوع التعلیم الثانوي ودوره في ، الفرد والمجتمعوأثر بالغ األهمیة في حیاة 

یجعلنا ننظر بإهتمام لهذا الموضوع ألن السیاسة التعلیمیة ، التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

، السیاسي، عملیة هامة وخطیرة إذ علیها یتوقف مستقبل المجتمع االقتصادي االجتماعي

.والثقافي

في المنظومة التربویة اإلصالح التربوي وٕاشكالیة الهویة:تحت عنوان:ةالدراسة الثانی-2

، أطروحة دكتوراه، الجزائریة دراسة تحلیلیة تقویمیة لفلسفة التغییر في ضوء مقاربة حل المشكل

2012/2013:السنة الجامعیة، إسماعیل رابحي:للباحث

:احتوت الدراسة على تساؤالت رئیسیة هي-1

.الهویة الوطنیة)توجهات(اء الكتب المدرسیة للمناهج االجتماعیة على أبعاد ما مدى احتو -

الهویة الوطنیة في محتویات الكتب المدرسیة للمناهج )توجهات(ما ترتیب توافر أبعاد -

.االجتماعیة

هل هناك فروق دالة إحصائیا في ترتیب أبعاد الهویة الوطنیة؟-

:على التواليالتساؤالت الفرعیة للدراسة وهي-2

الهویة الوطنیة تبعا لمتغیري المنهاج )توجهات(ما مدى إحتواء الكتب المدرسیة على أبعاد 

التعلیمي والمرحلة التعلیمیة؟

ماهو ترتیب المناهج االجتماعیة تبعا لمتغیر تشبعها بأبعاد الهویة والمرحلة التعلیمیة؟-

المرحلة و  ة تبعا لمتغیر المنهاج التعلیميالهوی)توجهات(هل هناك فروق في ترتیب أبعاد -

التعلیمیة؟

الهویة تبعا لمتغیري التعلیمي )توجهات(هل هناك فروق في ترتیب المجاالت الجزئیة ألبعاد -

.والمرحلة التعلیمیة

ركز الباحث على األهداف التربویة من باب أنها تلعب دور الموجه والمنظم للمحتویات التي -

فغیاب االهتمام بالهویة الوطنیة أو أحد عناصرها في مستوى ، المدرسیةتتضمنها الكتب 

.األهداف یعني غیابه في المحتویات والعكس

أبعادها و  ما درجة االهتمام بالهویة الوطنیة:تتلخص في التساؤل التالي:إشكالیة الدراسة

المكونة في أهداف النظام التربوي الجزائري لمرحلة التعلیم األساسي؟
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.تم اعتماد منهج تحلیل المحتوى لإلجابة على تساؤل الدراسة:منهجال

المبادئ العامة للسیاسة التربویة الجدیدة وٕاصالح :تمثلت عینة الدراسة في وثیقة:عینة الدراسة

وقد تم تحلیل كل ، م1998والصادرة من المجلس األعلى للتربیة في مارس ، التعلیم األساسي

والغایات واألهداف األساسیة المتوفرة في الوثیقة وهي على ، ادئ العامةالعناصر المتعلقة بالمب

:الترتیب

:منطلقات السیاسة التربویة ومبادئها العامة وغایاتها ویحتوي:الفصل األول-1

  .34ص – 33ص: الغایات، 33ص – 32ص: المبادئ العامة-

.46ف األساسیة صالمبادئ واألهدا:التربیة التحضیریة ویحتوي:الفصل الثاني-2

  .52ص – 51ص: ملمح خریج التعلیم األساسي-

:هذا فیما یخص الدراسة اإلستطالعیة أما الدراسة النهائیة فهي بالشكل التالي

.اعتمد الباحث على منهج تحلیل المحتوى كمنهج مناسب لتحقیق أهداف الدراسة-

.بة على التساؤالت التالیةتعتمد الدراسة على التحلیل الكمي والتحلیل الكیفي لإلجا-

یتم تحدید عدد ونسبة الدروس التي تتناول أحد أبعاد الهویة تبعا للعنوان :التحلیل الكمي

یخص ذلك و  التي سیتم تحلیلها كیفیا في المستوى الثاني، الرئیسي أو العناوین الفرعیة للدروس

.كل المناهج وكل السنوات الدراسیة

بیق أداة الدراسة المتمثلة في إستمارة التحلیل على الدروس المحددة ویتم في تط:التحلیل الكیفي

التوجه (أي التي تكون محتویاتها ذات عالقة مع واحد أو كل أبعاد الهویة ، في التحلیل الكمي

).األمازیغي الجزائري، التوجه العربي، اإلسالمي

یتم تعیینها في مستویین و  تتمثل في الكتب المدرسیة المعتمدة بعد اإلصالح:عینة الدراسة

:هما

تتحدد من السنة األولى إبتدائي إلى السنة الرابعة متوسط وهي مرحلة التعلیم :سنوات الدراسة

.األساسي

تتمثل المناهج الدراسیة والتي تعد محتویاتها ذات عالقة مباشرة بمتغیر :المناهج الدراسیة

:البحث في

.ب نصوص القراءةمناهج اللغة العربیة ممثال في كتا-

.منهاج التاریخ ممثال في كتاب التاریخ-
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.منهاج التربیة اإلسالمیة ممثال في كتاب التربیة اإلسالمیة-

منهاج التربیة المدنیة ممثال في كتاب التربیة المدنیة-

كتاب 41وعلیه فإن عدد الكتب التي تم تحلیلها ، منهاج الجغرافیا ممثال في كتاب الجغرافیا-

.درسا83:وقد بلغ عدد الدروس التي مسها اإلصالح في جمیع المناهج ، مدرسي

توصل الباحث في دراسته التحلیلیة لمجموعة من الكتب المدرسیة خالل :نتائج الدراسة 

وأفادت هذه النتائج عن توافر كمي مرتفع لتوجهات وٕابعاد ، 2011/20012:الموسم الدراسي 

وعلیه فإن اإلصالح التربوي الحالي یهتم بتنمیة وتطویر قیم ، تالهویة الوطنیة في هذه المحتویا

غیر أن هذه التوافر یختلف تبعا للمناهج التعلیمیة كما یختلف ، الهویة الوطنیة عند التالمیذ 

وهو ما ، حیث سیطر التوجه الجزائري على أبعاد الهویة الوطنیة، تبعا ألبعاد الهویة الوطنیة 

.ریة للحفاظ على هویاتها الخاصة في مواجهة مؤثرات العولمةیؤكد توجهات الدول القط

غیر انه یجب اإلشارة إلى نقطة أساسیة لمسها الباحث خالل تصفحه لمحتویات الكتب 

تتمثل في غلبة البعد المعرفي كهدف رئیسي لعملیة التعلم على البعدین ، محل التحلیلالمدرسیة

لهذین البعدین من أهمیة كبرى في مثل هذه المعارف مع ما ، الوجداني والسلوكي على التوالي 

التي تستهدف تغییر سلوك اإلنسان بتعدیل وتطویر نسقه القیمي تبعا للتطورات والتغیرات التي 

.یواجهها وبالتالي تغییر المجتمع نحو األفضل وبشكل یضمن له االستمراریة

:عالقة الدراسة الحالیة بالدراسات الجزائریة.3

یبین عالقة الدراسة الحالیة بالدراسات الجزائریة):03(الجدول رقم 

أوجه التشابه بین الدراسة 

والدراسات المشابهةالحالیة

أوجه االختالف بین الدراسة الحالیة 

والدراسات المشابهة

مدى االستفادة من هذه 

.الدراسات

اشتركت كال الدراستین في دراسة 

.مرحلة التعلیم الثانوي

الدراستین في اشتركت كال

.توظیف المنهج الوصفي 

تشترك كال الدراستین في أهمیة 

مساهمة المورد البشري في عملیة 

التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة 

تشترك كال الدراستین في إبراز 

لدراسة على التساؤالت أما اعتمدت هذه ا

الدراسة الجزائریة فقد انطلقت من 

.فرضیات 

ركزت هذه الدراسة على تقویم 

اإلصالحات التربویة في مرحلة التعلیم 

.الثانوي

ركزت على  أما الدراسة المشابهة فقد

عالقة التعلیم الثانوي بالتنمیة االقتصادیة 

وظفت بعض الفصول النظریة 

ة في عناصر لدراسة المتشابه

.الدراسة الحالیة

كما استفادت الباحثة من 

أدوات  المعلومات الواردة في

الدراسة في بناء أسئلة 

.االستمارة 

االستفادة من نتائج الدراسة 
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.فعالیة التعلیم الثانوي في التنمیة

تشترك كال الدراستین في أهمیة 

.مدخل رأس المال البشري

.واالجتماعیة 

التعلیم وجهت أدوات الدراسة إلى خرجي 

المشرفین علیهم أما الدراسة و  الثانوي

الحالیة فقد وجهت أدوات الدراسة إلى 

.الفاعلین التربویین

أما مجال الدراسة الحالیة الوسط التربوي

رت فیه الدراسة المشابهة الوسط الذي ج

.الخدمات والمؤسسات اإلنتاجیةهو قطاع 

.المشابهة في بناء االشكالیة

تشترك الدراسة الحالیة مع 

الدراسة الجزائریة الثانیة في أهمیة 

موضوع إصالح المنظومة 

.التربویة 

شترك كال الدراستین في توظیف ت

.التساؤالت بدال من الفرضیات

ركزت كال الدراستین على أهمیة 

إصالح المنظومة التربویة من 

أجل تغییر المجتمع نحو 

.األفضل

تختلف الدراسة المشابهة في استخدامها 

بینما الدراسة ، لمنهج تحلیل المحتوي

.الحالیة إعتمدت على المنهج الوصفي 

لدراسة المشابهة في عینة الدراسةاختلفت ا

والتي تمثلت في الكتب المدرسیة أما 

الدراسة الحالیة فعتمدت على األفراد 

)الفاعلین التربویین

على مرحلة )2(ركزت الدراسة المشابهة 

التعلیم األساسي بینما ركزت الدراسة 

.الحالیة على مرحلة التعلیم الثانوي

استفادت الباحثة من توظیف 

.فاهیم الدراسةم

استفادت الباحثة من أهمیة 

استخدام المدخل النظریة التي 

.تناولت اإلصالح التربوي

االستفادة من بعض النتائج 

محاولة و  المتوصل إلیها

.توظیفها في الدراسة الحالیة



الفصل الثاني

التعلیميو  اإلصالح التربوي
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تمـهـیـد 

وال یمكن اتخاذ أیة قرارات ، الج واإلصالح والتطویرالهدف األساسي للتغییر هو الع

ما لم یتبع تلك القرارات من نتائج عملیة ، إصالحیة لتـطویر أي نظام تعلیمي أو أحد عناصره

تكون بمثابة تغییر قد ینعكس ، وأیة قرارات إصالحیة تتخذ دون تقویم للنظام القائم.تقویم متقنة

.)1(ثمة ضمان في تحقیق األهداف اإلیجابیة المطلوبةولیس، بالسلب على النظام ومخرجاته

ولقد حاولت الباحثة من خالل هذا الفصل تسلیط الضوء على المتغیر التابع الرئیسي في 

.هذه الدراسـة أال وهو متغیر اإلصالح التربوي والتعلیمي

، ه ومراحلهوأهمیته خصائصه أو سماته وشـروطـ، كما حاولت التطرق إلى مفهوم اإلصالح

.أهم اتجاهات ومشكالت وآلیات اإلصالح التربوي

ثم محاولة عرض بعض نمـاذج اإلصـالح التربـوي في بعض بلدان العالـم

وفي بعض الدول العربیـة

وفي األخیر الوقوف على أهم تجارب اإلصالح التربوي في الجزائر 

:مفهـوم اإلصـالح التربـوي  :أوال

:صـالح لـغـةمفهـوم اإل-1

اإلصالح لغة نقیض الفساد كما ورد في لسان العرب البن منظور والصحاح للجوهري 

.ومصلح في أعماله وأمورهیقال رجل صالح في نفسه من قوم صلحاء، واإلصالح ضد الفساد

الصلح :أقامه ویقول الراغب في المفردات :أصلح الشيء بعد فساده :وجاء في اللسان 

وٕاصالح اهللا تعالى لإلنسان یكون تارة بخلقه إیاه صالحا وتارة ، النقار بین الناسیختص بإزالة

)2(.بإزالة ما فیه من فساد بعد وجوده وتارة یكون بالحكم له بالصالح

:كما جاء في منحة األبجدیة أن 

مصدر التحسین إدخال التحسینات والتعدیالت على األنظمة والقوانین نقول :صلح:اإلصالح 

.اإلصالح اإلداري:ثالم

صالحا وصلح، )3(أحسن إلیه، وقف إلیه:وبینهم ، من أفسده، إصالحا الشيء:أصلح 

أي زال عنه :صلحت حال فالن:یقال ، ه الفسادأزال عن، ضد الفساد:صالحیه ، وصلوحا

  .238 ص، مرجع سابق، معجم المصطلحات التربویة والنفسیة، حسن شحاتة وزینب النجار-1

  147: ص، 1988، لبنان، بیروت، دار الجیل، 5م ، )ط,ب,م,ق(حرف ، العرب المحیطلسان ، إبن منظور-2

  . 95ص ، 1988، لبنان، بیروت، دار المشرق، 6ط ، المنجد األبجدي-3
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تصلیحا أي أعاد إلى حالة :وصلح ، أي لزم الصلح:الفساد والرجل كان صالحا في عمله

)1(.حسنة

.یقال الرجل كان صالحا، یصلح صالحا وصلوحا الشيء كان نافعا:وصلح 

)2(.زال عنه الفساد ، صلح الحال:یصلح صالحا وصلوحا وصلوحیه :وصلح

مادة اإلصالح مشتقة من الفعل أصلح وصلح وتدل على تغیر حالة الفساد أي 

أي فیه أهلیة للقیام ,ا صالح لكذا ویقال أیضا هذا یصلح لك أي یوافقك ویحسن بك ویقال أیض

)3(.وبصفة عامة اإلصالح ضد الفساد

، فعلى قدر سهولة اإلفساد تكون صعوبة اإلصالح، بضدها تتمیز األشیاء: وقد قالت العرب  

وٕاعداد كبیر ,بینما اإلصالح ینبني على تفكیر عمیق وصعب ، والفساد ال یحتاج إلى كثرة تفكیر

.)4(حهیكبر بحسب المراد إصال

:مفهـوم اإلصـالح إصـطالحـا-2

وال تفسدوا في األرض بعد "قال اهللا تعالى ، في القرآن الكریم آیات كثیرة كلمة اإلصالح  وردت

واصلحوا بین "وقال سبحانه أیضا "وٕان تصلحوا وتتقوا "أیضا وقال سبحانه"إصالحها 

إن أرید إال إصالح ما "ه السالم وفي آیة من سورة هود على نبي اهللا شعیب علی"أخویكم 

..."إال باهللا علیه توكلت وعلیه أنیب استطعت وما توفیقي

، كـم بموعظتيحما أرید أن أصل:والمعنى)الكبیر(هللا في تفسیره ویقول اإلمام الرازي رحمه ا

.فیه وجوه)استطعت(وقوله ما ، نصیحتيو 

.ح وما دمت متمكنا منه ال أوفیه جهداالتقدیر مدة استطاعتي لإلصالأنه ظرف و :األول 

.أنه بدل من اإلصالح أي المقدار الذي استطعت منه :الثاني 

)5(.أن یكون مفعوال له أي ما أرید أن أصلح ما استطعت إصالحـه :الثالث 

  .95ص ، نفس المرجع، المنجد األبجدي-1

.11، ص ، 1992، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،  7ط، القاموس المدرسي، على بن هادیة وآخرون-2

الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، 2ط، مفهوم اإلصالح بین جمال الدین األفغاني ومحمد عبده، طهاري محمد-3

  .11ص ، 1992

، 22/03/2014:بتاریخ .www.googe.com:http//www.Meditrraneancentre.Net:الموقع االلكتروني -4

.18:45:وعلى الساعة 

على ، 22/03/2014بتاریخ ,www.googe.com:http//www.Meditrraneancentre.Net:الموقع اإللكتروني-5

10:30:الساعة 



والتعلیمياإلصالح التربوي:..........................................................الفصل الثاني

71

واإلصالح كذلك هو الوصول إلى أفضل صورة في الدولة والمجتمع وذلك بالقضاء على 

وكذلك هو الوصول باإلنسان إلى مرحلة ، والعیوب والتقصیر في الواجباتاألخطاء وانتهاكات 

والتالي هو العمل على تصحیح األخطاء وحل المشاكل ومحاربة ، حسن السیرة وأداء األمانة

)1(.االنتهاكات والوصول إلى أحسن المستویات

، كن االستغناء عنهواإلصالح على المستویات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة أمر ال یم

والجانب الفكري الذي تدور عملیة اإلصالح كلها ,وٕاال لما استمرت الحیاة على وجه األرض

لكي ، وبالتالي البد من یسمى بقانون التدافع في الحیاة، علیه هو أهم الجوانب في عجلة الحیاة

وینظف ، ضه بعضایدفع بع، ال تستبد فكرة بالعمل والرأي ولكي تجري الحیاة كما یجري النهر

.نفسه بمائه ویمنع الشوائب من االستقرار علیه

لقد القت مسألة اإلصالح التربوي اهتمام كبیر من طرف صناع القرار السیاسي والتربوي على 

وقد كانت هذه الحركة كردة فعل لمواجهة األزمات ، مستوى الساحة الدولیة طوال عقود طویلة

.لمجتمعات اإلنسانیةواإلشكالیات التي واجهتها بعض ا

، التنازلي لولوج األلفیة الثالثةولقد تزاید االهتمام بهذه المسألة عربیا ودولیا مع اقتراب العد 

وعقدت ندوات ومؤتمرات متتابعة هنا وهناك تبحث في مسألة ، حیث انطلقت صرخات متتالیة

.تطویر التربیة وتحدیثها في ضوء معطیات األلفیة الثالثة

، أو التحدیثالتطویـر، التغییـر، متعددة منها التجدیـدهوم اإلصالح التربوي بمفاهیم ویرتبط مف

علیمي أو في جزء منه نحو ویشیر مفهوم اإلصالح التربوي إلى أنه عملیة التغییر في النظام الت

.وغالبا ما یتضمن هذا المفهوم معاني اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة، األحسن

التربیة فیعرفونه بأنه یتضمن عملیات تغییر اقتصادیة وسیاسیة ذات تأثیر أما علماء اجتماع 

)2(.على إعادة توزیع مصادر القوة والثروة في المجتمع

بأنه أي محاولة فكریة عملیة إلدخال تحسینات على الوضع الراهن في :"فیعرفه)بیرش(أما 

"النظام التعلیمي أو طرائق التدریس وغیره 

، 11/03/2014:بتاریخ، .www.googe.com:http//www.Meditrraneancentre.Net:الموقع اإللكتروني-1

10:30:على الساعة 

الجامعي المكتب، التربیة في الوطن العربي على مشارف القرن الحادي والعشرین، عبد اهللا بن عبد العزیز السنبل -2

  .202ص ، 2002، اإلسكندریة الحدیث
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ذلك التغییر الشامل في بنیة النظام التعلیمي للتعرف على المستوى :"بیالوي بأنهویعرفه حسن ال

الكبیر فهو تلك التعدیالت الشاملة األساسیة في السیاسة التعلیمیة التي تؤدي إلى التغیرات في 

)1(".المستـوى ولفـرص التعلیمیـة والبنیة االجتماعیة في نظام التعلیم القومي في بلد ما 

بأنه مجموع التعدیالت الشاملة األساسیة في السیاسة التعلیمیة التي تؤدي :"أیضاویعرفه

التغیرات في المستوى والفرص التعلیمیة والبنیة االجتماعیة في نظام التعلیم القومي في 

.2"بلد ما 

ونالحظ من هذا التعریف أن اإلصالح التربوي یشمل السیاسة التربویة وذلك من خالل فلسفة 

ربیة وبأنه ذو مفهوم شامل ویحمل الصفة الرسمیة ألنه خاضع لنظام السیاسي واالقتصادي الت

.في دولة ما أي أنه خاضع ألعلى سلطة 

عملیة تغییر في النظام التعلیمي أو جزء منه نحو األحسن :"ویعرفه محمد منیر مرسي بأنه 

.3"یة وغالبا ما یتضمن هذا المفهوم معان إجتماعیة وٕاقتصادیة وسیاس

والمالحظ على هذا التعریف أن اإلصالح التربوي الیحدث إال إستجابة للعوامل التربویة البحتة 

وقد , وٕانما قد یكون نتیجة ألسباب سیاسیة وٕاقتصادیة وٕاجتماعیة بعیدة عن المیدان التربوي

.تعلیمیة یشمل كل أجزاء المنظومة التربویة أو قد یشمل جزء منها فقط مثل تغییر المقررات ال

مجموعة التعدیالت والتغییرات التربویة التي طرأت على "ویعرفه محمد زیاد حمدان على أنه 

والتي تشمل المبادئ والمنطلقات واألسس المنهجیة والتربویة في بناء ، نسق المنظومة التربویة

ین المدرسین المناهج واإلجراءات التعلیمیة والتقویمیة ومستلزمات تطبیقها وتكوین وٕاعادة تكو 

4."إنطالقا من التعلیم القاعدي وحتى التعلیم الثانوي ,والتي تبدو وفي شكل نسق متكامل

fویرى . simonz اإلصالح التربوي یمثل مجموع التغیرات التي تحدث في السیاسة "بإن

التعلیمیة والتي من شأنها أن تحدث زیادة كبیرة سواء في المیزانیة أو في المنحنى الهرمي

5"للملتحقین بالمدرسة أو في األثر الذي تحدثه االستثمارات التعلیمیة اإلجتماعیة 

  246-245: ص ص ، مرجع سابق، مقدمة في علم اجتماع التربیة، حمدي علي أحمد -1

 .247ص، مرجع سابق ، حمدي علي أحمد-2

 77: ص، مرجع سابق، اإلصالح والتجدید التربوي في العصر الحدیث ، محمد منیر مرسي-3

، األردن، عمان، دار التربیة الحدیثة، تقییم الكتاب المدرسي نحو إطار علمي للتقویم في التربیة، محمد زیاد حمدان-4

 45: ص ، 1997

، 1981، مصر، القاهرة، مركز مطبوعات الیونسكو، تصنیف اإلصالحات التعلیمیة، أحمد النحاس:مةترج، رتشارد سیك-5

 40: ص
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والمالحظ في هذا التعریف إنه یحصر السیاسة التعلیمیة في الجوانب اإلقتصادیة واإلجتماعیة

التي تعتبر عملیة إستثمار وصرف میزانیة من جهة وأنها عملیة تهدف إلى التنمیة اإلجتماعیة و 

.بالجانب اإلقتصادي االهتمامل من خال

یراد تجسیدهما على أرض الواقع ، واإلصالح التربوي الواعد یمثل رؤیة تعكس فلسفة وفكرا

1".لتحقیق أهداف متفق بشأنها وغایاتها 

والتطویر كذلك هو عملیة هندسیة یتم فیها تدعیم جوانب القوة ومعالجة أو تصحیح نقاط 

في ضوء معاییر وطبقا لمراحل وتتناول بالتطویر عناصر وعملیة التطویر تتم، الضعف

عملیة :وترتبط بعملیة التطویر عملیات أخرى فرعیة وهي، المناهج وأسسه وبقیة عملیاته

وفي  وهاتان العملیتان أقل شموال وأقل عمقا من عملیة التطویر نفسها، التعدیل وعملیة التحسین

2وفي هذه العملیة نبدأ من نقطة الصفر، تغییرحالة فشل التطویر ال تبقى إال عملیة ال

:أهمیـة اإلصـالح التربـوي-ثانیا

ویمكن القول بأن اإلصالح هو سنة ، إن الحیاة أحیانا ال یمكن أن تستمر من دون اإلصالح

فإذا تأمل اإلنسان في الطبیعة التي خلقها اهللا لرأى المعني الدال ، من سنن اهللا تعالى في الكون

فقد أورد العلماء كالما ، واألمثلة واضحة ال تحتاج إلى زیادة في اإلیضاح، صالحعلى اإل

ذلك أن ، وكالما أخر یبین العالقة بین طهارة الماء وحركته، یتعلق بارتباط النبات بالشمس

الشمس تنشر النور فتحدث بذلك عملیة البناء الضوئي لیعیش النبات وهذا نوع من اإلصالح 

.الحركة تعمل عمل المصلحو ، فإن تحرك طهر

إذ البد للمرء من أن یتعهد نفسه باإلصالح في ، واإلصالح أمر یفرض نفسه في حیاة الناس

3.عقلیة ونفسیة وجسمیة، جوانب مختلفة

لقد حدثت حركة اإلصالح التربوي كردة فعل حضاریة لمواجهة األزمات واإلشكالیات الكبرى 

إذ نظرت هذه المجتمعات إلى ، یة في حقب محددةالتي واجهتها بعض المجتمعات اإلنسان

: ص ، مرجع سابق، التربیة في الوطن العربي على مشارف القرن الحادي والعشرین، عبد اهللا بن عبد العزیز السنبل -1

202.

 . 293: ص ، 2000، األردن ، دار المیسرة، تربویة الحدیثة المناهج ال، محمد محمود الحیلة,توفیق أحمد مرعي-2

/21/07:بتاریخ,.www.googe.com:http//www.Meditrraneancentre.Netالموقع اإللكتروني-3

14:35:على الساعة ، 2014
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التربیة كمدخل طبیعي إلصالح ذاتها وتطویر نفسها من خالل ترقیة اإلنسان فكرا وقّیما 

1.واتجاهات

وتكمن أهمیة اإلصالح التربوي في كونه محاولة فكریة عملیة إلدخال تحسینات على الوضع 

2.الراهن في النظام التعلیمي أوطرائق التدریس

:خصائص أو سمات اإلصالح التربوي :ثالثا 

، فبعضها ینتشر بسرعة وفي فترة وجیزة,تختلف اإلصالحات التربویة في مدى إنتشارها وذیوعها

وهذا یتوقف على خصائص ، وأخرى تحتاج لوقت طویل قد یصل إلى خمسین عاما أو أكثر

:اإلصالحات وسماتها الرئیسیة ومن أهمها مایأتي 

ومیزته على ، وهي تعني مدى أفضلیة تجدید على آخر من ناحیة:یزة النسبیة الم-1

وقد تترجم هذه المیزة النسبیة في صورة النتائج األفضل ، الممارسات الحالیة من ناحیة أخرى

وقد تكون هناك عوامل تحول دون تبني التجدید أو تأجیله فقد وجد أدلر في ، التي تترتب علیها

الركود اإلقتصادي تؤجل تبني اإلصالحات التربویة لكن المدارس التي درسها دراسته أن فترات 

ساعدت على اإلسراع بمعدل تبني اإلصالحات بمجرد إنتهاء األزمة 

ویقصد بها مدى توافق أو مواءمة اإلصالح مع الممارسات :درجة التوافق أو المواءمة -2

یر الثقافیة السائدة والنظام اإلجتماعي قد یرفض فاإلصالح الذي یتواءم مع المعای، والقیم الراهنة

وما أثیر ضدها آنذاك ، أو یتأجل تبنیه واألخذ به مثل ماحدث في دخول الطباعة في مصر

وأن حروف المطبعة تضغط على لفظ الجاللة وأنها تستخدم ، حول طباعة المصحف الشریف

ة المتزایدة والطلب اإلجتماعي لكن هذه المقاومة سرعان ماتبددت أمام الحاج" الزفر"الحبر 

إن التجدیدات نادرا ماینظر إلیها على ، كما أن المواءمة تكون مع األفكار الجدیدة، المستمر

,فتبني عدة أفكار أخرى، أنها مجموعة تركیبیة متداخلة من األفكار إلى تبني عدة أفكار أخرى

ى إستخدام الحاسبات الیدویة وقد فتبني المدرسة مثال الستخدام الحاسبات الیدویة قد یؤدي إل

.یؤدي إلى إستخدام الحاسبات اآللیة وغیرها من تكنولوجیا التعلیم 

ویقصد بها درجة الصعوبة في فهم التجدید المقترح فأیة فكرة :درجة الصعوبة والتعقید -3

ویختلف قیاس األفكار الجدیدة حسب هذا ، مكن تدریجها من الصعب إلى السهلجدیدة ی

  .202ص، مرجع سابق ، یز بن عبد السنبل عبد العز -1

  .245ص، مرجع سابق ، حمدي علي أحمد-2
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بعض اإلصالحات تكون واضحة یسهل فهمها وبعضها یكون صعبا جدا أو بالغ ، دریجالت

.ومن الطبیعي أن یتوقف درجة تقبل اإلصالح على مدى وضوحه وسهولة فهمه، لصعوبةا

ویقصد بها الدرجة التي یمكن بها تطبیق اإلصالح على نطاق ضیق :قابلیة التجریب -4

وقد كانت المدارس النموذجیة في مصر في منتصف ، یةوهذا أمر ضروري في الترب، تجریبي

القرن تقوم بهذا الغرض قبل تعمیم اإلصالح المطلوب على باقي المدارس إلى أن ألغیت في 

.الستینات 

فبعض اإلصالحات ، ویقصد بها درجة توصیل نتیجة اإلصالح إلى اآلخرین:التواصلیة -5

وهذا بالطبع یحدد مدى تقبل ، نقلها لآلخرینتكون أكثر سهولة من غیرها في إیصالها أو

1.اإلصالح على نطاق واسع 

ذلك أن ، إن النظام التربوي كغیره من المؤسسات الهامة بتغیر إستجابة لتجدیدات ثقافیة كبرى

وهكذا ، التغیرات المادیة المقترنة بتقدیم التكنولوجیا وٕاستخدامها تقدر عالیا من جانب المجتمع

التي تحدث في بناء النظم التعلیمیة نتیجة لسلسلة من المؤثرات التي تعكس تكون التغیرات

.إجماع المجتمع على مایجب أن تفعله المدارس 

:شـروط اإلصـالح التربـوي-رابعا

یطرح رهان الحداثة بقوة ویدفع في اتجاه التربیة على ، إن إصالح التعلیم وكل إصالح عموما

على ، على االستقاللیة على الوعي، على الكفاءة، على اإلبداع،الحریة بما هي تمرین الجرأة

هكذا فإن اإلصالح الحقیقي للتعلیم هو ذلك الذي ینظر إلى الفاعلین والممارسین ، المسؤولیة

وینظر إلى المتعلمین كقوة فاعلة في المشهد المجتمعي، كباحثین ولیس فقط كمنفذین وشركاء

وبالتالي علیه كذلك أن ، یم أن ال یرسخ نموذجا واحدا للمتعلموعلى إصالح التعل، وكذوات مفكرة

یتفنن في إبداع الطرق الكفیلة بتحبیب التعلم للمتعلم وتوظیف الثقافة

لهذا یجب التریث قبل التأكد من وجود ، إن عملیة اإلصالح الشامل تتطلب جهدا وماال ووقتا

:ن اإلجراءات الضروریةبعد ذلك یجب القیام بمجموعة م، حاجة حقیقیة لإلصالح

توكل إلیه مهمة رصد الواقع والتحوالت التربویة في میادین :إیجاد هیكل دائم للبحث والمتابعة

ویجب أن توفر كل اإلمكانیات ، التقییم والمتابعة وٕاصدار توصیات إصالح المنظومة التربویة

.ئل المادیة وتمنح لها كامل الصالحیات إلنجاز المهام المنوطة بهاوالوسا

 26_25ص ص ، مرجع سابق، اإلصالح والتجدید التربوي في العصر الحدیث ، محمد منیر مرسي -1
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لكون عملیة اإلصالح التربوي عملیة بحث علمي فهذا :توفیر فرق من المربین والباحثین

وموضوعیة في تناول القضایا بعیدا عن التأثیرات الحزبیة ، یتطلب خبرات وكفاءة علمیة عالیة

1.واألیدیولوجیة

ورفع مكانته االجتماعیة إلى ، بدأ من تحسین وضعیة المربـي مادیا ومعنویاإن اإلصالح ی

وال یمكن ألي إصالح تربوي أن ینجح ومكان المربي في الحضیض نقول إذن ، المستوى الالئق

وتعتمد التخطیط وال تكون ، البحث والتفكیرأن عملیة التطویر تتم في ضوء الطریقة العملیة في

ا نحدد نقاط عملیة التقییم التي به، هنا البد أن تسبق عملیة التطویرن وم، مزاجیة وعشوائیة

اإلصالح كذلك مسایرة تطور االتجاهات وتستدعي عملیة التطویر أو، القوة وجوانب الضعف

2.االنفجار المعرفي وظاهرة التغییر المتسارع:العالمیة وروح العصر الذي نعیش فیه مثل

:بـويمراحـل اإلصـالح التر -خامسا

ألن العوامل مترابطة ومتشابكة لهذا یجب البحث في ، على البحث التربـوي أن یكون منهجیا

وٕانجاز التغییر الضروري ، والتوقف عند كل نقطة لمعالجة النقائص، كل جانب على حدى

:والتعرف على نتائج ذلك التغییر قبل االنتقال إلى الخطوة الالحقة وهذه الخطوات هي

حیـث أن نقص الهیاكل والوسائل واإلمكانیات :ثر المحیـط العـام على المدرسـةالبحث على أ

كلها عوامل تؤثر على أداء المدرسة فقد تكون ، وعدم توفر الوسائل الضروریة للعملیة التعلیمیة

وبالتالي فإن ذلك یوفر على ، الحلول لمشاكل المدرسة عن طریق تلبیة هذه الحاجات المادیة 

.إلصالح الجهد والمالالمعنیین با

حیث أن البد على الدولة أن تتكفل ببعض المشاكل :البحث في المشاكل االجتماعیة للتالمیذ

.والمطاعم وٕایجاد الداخلیات ونصف الداخلیات، كتوفیر النقل المدرسي ، االجتماعیة للتالمیذ

ي عدد المربین ربما یكون هناك نقص ف:البحث عن مدى توفیر المربین ومدى تحفزهم للعمل

واالجتماعیة وهذه المشاكل ، وهذا نتیجة لبعض المشاكل المهنیة ، أو انخفاض دوافعهم للعمل

.والعمل على حلها قبل البحث في إصالحات أخرى، یجب التكفل بها

إن المناهج الدراسیة تتغیر باستمرار ألهمیتها فهي تحدد :البحث على سالمة المناهج الدراسیة

.ومدى حداثتها ومسایرتها للتحوالت والتغیرات، مقدمةالمعلومات ال

   . 156-155ص ، دار المغرب، الكتاب الثاني ، التربیة والتكوین بالجزائر، بوفلجة غیات -1
  . 157 –156:ص ص ، مرجع سابق، غیاتبوفلجة-2
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تتطور أسالیب التدریس وطرقه ویحتاج المدرسون :البحث عن كفاءة المربین وطرق التدریس

وٕایصال المعلومات إلى ، ألهدافإلى تجدید معلوماتهم البیداغوجیة حتى یتمكنوا من تحقیق ا

.التالمیذ

حیث لم تعد حاجة المدرس منحصرة في السبورة :دریسالوسائل العصریة للتو  توفیر الكتب

.والحواسب واألجهزة اإللكترونیة التكنولوجیة، بل تعدتها إلى المخابر، الطباشیرو 

إن طرق إجراء االمتحانات وتقویم التالمیذ وشروط انتقالهم من :التأكد من أسالیب التقویم

متراكمة حیث عادة عة من المشاكل العوامل تؤدي إلى مجمو ، ومن مرحلة لألخرى، قسم ألخر

، والبكالوریا ، شهادة التعلیم األساسي :والفشل إلى آخر كل مرحلة مثل، ما یؤجل الرسوب

.وبهذا فنحن نعالج المشاكل عند حدوثها وال نتفطن لها إال بعد فوات األوان

رف على المواد البد من دراسات معمقة للتع:البحث عن أسباب الصعوبات التربویة للتالمیذ

والبحث عن األسباب الحقیقیة لذلك باالعتماد على ، الدراسیة التي یجدون فیها الصعوبات

وكل هذه العملیات تتطلب أن یقوم بها ، البحوث المیدانیة والمناهج العلمیة وبطریقة موضوعیة

1.بویةأخصائیون ذوي معرفة وخبرة وأموال یجب توفیرها من أجل رفع فعالیة المنظومة التر 

:اتجاهات اإلصالح التربوي -سادسا

تجمع معظم الدراسات التي اهتمت بحركة اإلصالحات التعلیمیة على وجود اتجاهات مشتركة 

وتدخل هذه االتجاهات ضمن القضایا األساسیة التي ، تلتقي عندها حركات اإلصالح التربوي

ما منها العالم العربي بصفة میزت إستراتیجیات السیاسات التربویة في مختلف الدول السی

.خاصة والعالم النامي بصفة عامة

وقضایا ، ولعل ما جعل اإلستراتیجیات التربویة تتبنى هذه االتجاهات هو وجود مشكالت 

مما أدى إلى النظر إلیها ، عرقلت المسار الطبیعي للحركة التطوریة في المجتمع تربویا وتنمویا

، ددة واألخذ بنماذج إصالحیة معینةستراتیجیات عالجیة محكمبررات واقعیة تحتاج إلى وضع إ

تكون في مستوى مواجهة المشكالت والتحدیات التي ، وتطبیق تجارب وخبرات میدانیة مختلفة

2.وقد انعكس ذلك على وظیفة التربیة وأنشطتها وأغراضها، فرضتها التغیرات المختلفة

  .158– 157ص، مرجع سابق، بوفلجة غیات-1

)نموذج التجربة الجزائریة(تجاهات االصالح التربوي ومشكالته في العالم العربيإ، على براجل-2

، والتنمیةخبر التربیةسلسة إصدرات م، التربیة والتعلیم في الوطن العربي ومواجهة التحدیات، تیلوین حبیب ، مزیان محمد

، الجزء األول، من بحوث الملتقي العربي المنظم لجمعیة كلیات ومعاهد التربیة للجامعات العربیة، دار الغرب للنشر والتوزیع

  .107ص ، الجزائر، وهران 
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لتوجه بوضوح في السیاسات التعلیمیة للدول یندرج هذا ا:االتجاه نحو التنمیة الشاملة-1

، تجاه الكثیر من األمراض المختلفةالتي تعاني من أزمة التخلف الذي یشیر إلى فقدان المناعة 

ویعني هذا .أومنبعثة من الكیان الذاتي، واء أكانت وافدة من الضد الحضاريوالمتنوعة س

، وسائر جوانب التنمیة من اقتصادیة، ةابط العضوي بین التنمیة التربویاالتجاه توفیر التر 

1.وسیاسیة، وثقافیة، واجتماعیة

ومن خالل البرامج التي تضعها الیونسكو لمساهمة التعلیم في التنمیة فإن مؤشرات دراستها 

وتكیفت مع ، تدل على أن إسهام التعلیم الفعلي ال یتحقق إال إذا تطورت النظم التعلیمیة 

ویفضل أن تكون التغیرات التي ینبغي ، األفراد تكیفا واقعیا مطردامقتضیات التنمیة ومطامح 

إذا كان هذا شرطا ، أي نابعة من داخل البلدان المعنیة، إحداثها في النظم التعلیمیة ذاتیة المنشأ

أساسیا ومطلبا جوهریا فهو من ناحیة أخرى یبدو صعبا فكیف یتمكن النظام التعلیمي من حل 

وصعوبات في إطار محیطه فهو ، وهو یعاني من صعوبات داخل كیانه  وفك عقدها، اإلشكالیة

:في تطوره یحتاج

.واقتصادي متطور، إما إلى محیط اجتماعي-

أو یسمح له بالتطور سواء من قدراته الذاتیة أو من مقدرته الجیدة على االستفادة من تجارب -

هو ما ، ن أصدق تجربة في هذا الشأنوقد بینت الدراسات التربویة أ، األنظمة التربویة األخرى

محمود (حیث أشارت دراسة ، حققه إصالح النظام التعلیمي الیاباني من تنمیة شاملة وسریعة

إلى أن الیابان قد لجأ أساسا إلى االستثمار البشري من خالل نظام )1988عباس عابدین 

2.علیم كوسیلة للتنمیةتربوي جید وذلك بهدف تحقیق التنمیة ونجح بالفعل في استخدام الت

لقد كان لمجموعة من العوامل دور أساسي في :االتجاه نحو الدیمقراطیة التعلیمیة-2

مما أدى إلى تجذیره في ، االعتراف بحق التعلیم للجمیع من الحقوق األساسیة للفرد والمجتمع 

وٕاتاحة الفرص ، النظم التعلیمیة العصریة تحتمي بها إللغاء الفوارق والمتمایزات الطبقیة 

واجتماعیا شددت النظم ، ونظرا لهذه الظواهر الالمتجانسة تربویا، التعلیمیة بتكافؤ بین الجمیع

التربویة على تبني االتجاه الدیمقراطي كمبدأ جوهري في أهدافها للتخفیف من اإلجحاف في حق 

رص السانحة ولذلك فإن اإلصالح التربوي في معظم البلدان استهدف جعل الف، المتعلمین

 6ط،  م2000ى عامإل 1950التربیة في البالد العربیة حاضرها ومشكالتها ومستقبلها من عام ، عبد اهللا عبد الدائم -1

  382ص  ، 1998لبنان ، دارالعلم للمالیین

  . 109ص ، مرجع السابق، علي براجل -2
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إن الظواهر  )1(، للفئات التي هي أوفر حظا من غیرها من السكان في متناول جمیع األطفال

، السلبیة ما زالت قائمة والفوارق التربویة مستمرة وٕان كانت أقل مما كانت علیه قبل ذلك

ما یراه فحسب، واالستفادة التعلیمیة لیست متوازیة وال متكافئة بین أبناء الریف وأبناء المدن

لى تكریس هذا التفاوت وخاصة العربیة تعمل ع، أن بعض األنظمة التعلیمیة)سعید إسماعیل(

فمنذ االستقالل ، وهذه الحالة لها مجالها الواقعي في النظام التربوي الجزائري، ال شعوریا

إذا قضى والمدارس الریفیة والمناطق النائیة تم اتخاذها حقال لتدریب وتجریب المعلم المبتدئ ف

فبالنسبة ، رى لیستفید من خبرته أبناء المدنالمدة اإلجباریة هناك انتقل اختیاریا إلى المدن الكب

أما بالنسبة للتالمیذ فهي مظهر من مظاهر ، للمعلم تعني حقا وظیفیا یطالب به ومكافأة ینالها

2.الالعدالة التعلیمیة

، وفي نظام الوجود عامة ، ام المجتمعتأكید مكانة اإلنسان في نظ:االتجاه اإلنسانـي-3

، والروحیة والجسمیة، والوجدانیة، وتمكین المتعلم من تطویر شخصیته في شتى جوانبها الفكریة

.واالجتماعیة على نحو متوازن ومتكامل

ومحتوى وٕاسهامها ، عنایة التربیة بترسیخ العلم لدي المتعلمین منهجا:اتجاه التربیة للعلـم-4

.لبحث العلميفي تطویر ا

وهو تأكید للمبدأ اإلنساني ولحاجة اإلنسان إلى تربیة شاملة :االتجاه نحو التربیة المتكاملة-5

تستمر وتتصل عبر مراحل حیاتها جمیعها من المهد ، ملة متوازیة لجمیع جوانب شخصیتهومتكا

.إلى اللحد مستجیبة للحاجات المتجددة المتغیرة

إن االهتمام بالذاتیة الثقافیة كاتجاه من اتجاهات :تیة الثقافیة االتجاه نحو تدعیم الذا-6

فمن االعتزاز بالوطنیة ، اإلصالح التربوي یحمل عدة دالالت منها الوطنیة الداللة الحضاریة 

ومن هنا فإن ، والشعور بالحریة والتحرر من التبعیة إلى إبراز الهویة الشخصیة والحضاریة

صالحات التربویة یعني تأصیل التربیة في المجتمع وجعلها قوة مؤثرة تدعیم هذا االتجاه في اإل

إن التمایز بین المجتمعات ، 3وموجهة ألهداف التعلیم تواجه باالعتراف والقبول بالرفض والنفور

فإن الهویة ، فعلى الصعید التحدي العلمي، یظهر من خالل ممارسة القیم الخاصة بكل مجتمع 

وقد أكد على ذلك برنامج ، التحدیات التي تواجه تربیة المجتمع وتنمیتهالثقافیة أصبحت من أهم 

  . 112-111ص ، مرجع السابق، علي براجل -1

  .115ص ، ، مرجع السابق، علي براجل -2
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إذ یرى أن ضرورة إعادة التفكیر في التنمیة وابتكار إستراتیجیات جدیدة من شأنها أن ، الیونسكو

1.تراعي الخصوصیة االجتماعیة والثقافیة لكل من األمم

ي المجتمع لفهم أغواره العمیقة ویظهر أن إن أهمیة هذا البعد تتجلى في تعمیق أهداف التعلیم ف

، االعتماد على ذلك یكون أكثر أهمیة من االعتماد على بناء الجوانب الشكلیة للنظام التعلیمي

Edmun(وفي هذا السیاق یحلل أدموند كینغ king( نجاح النموذج التربوي الیاباني على

الخلفیة أكثر بكثیر مما تتوقف على أن التربیة بأكملها تتوقف على التأثیرات الثقافیة«أساس

وهو یستمد بالتأكید دینامیة وأن هذا النظام یستمد الكثیر من دالالته، النظام المدرسي الشكلي

2»من السیاق الحي والمعاییر الموروثة التي یشكل بها الناس حیاتهم

ة یجب أن یكون فالرؤیة العربیة التي یؤكد علیها محمد غنام ترى أن أیة استراتیجیة تربوی

دعوة كل دولة إلى ذاتیتها الثقافیة لتتأملها وتراجعها وتستثمر أحسن ما فیها ، منطلقها األساسي

من عناصر حتى ال تبقى رهینة التأثیر الثقافي والغزو الفكري اللذین یعرضانها إلى االستالب 

  .نالحضاري والقهر الذاتی

الثقافي والقهر الذاتي نرى أنه من المهام ولتحصین المجتمع الجزائري من كل مخاطر الضد

األساسیة التي یجب أن یضطلع بها اإلصالح التربوي هو تكییف النظام التعلیمي وتعدیله 

قد تبدو هذه النظرة نظرة ، انطالقا من القیم الثقافیة الوطنیة المتجذرة في روح المجتمع الجزائري 

ضوء األهداف الخاصة بكل مجتمع ودوافعه ذاتیة اقتنع بها الباحث لكنها لیست نظرة على

3االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة

أن هذه الرؤیة یجب أن تكون صادقة حتى ال تؤدي إلى نتائج مضادة لقیم المجتمع أو مغایرة 

وقد أكدت الدراسات التي قامت بها الیونسكو الخاصة ، ألهداف التنمیة التي یسعى إلى تحقیقها

على أن اإلصالحات التربویة التي ، ح التربوي واتجاهاته وتوجیهاته المستقبلیة بموضوع اإلصال

تجري في مختلف الدول ینبغي أن تكون تعبیرا أمینا للهویة الثقافیة للمجتمع الذي توجد فیه

  .71ص، 1982باریس ، الیونسكو، قبلمنابع المست، أحمد مختار امبو -1

، دمشق، منشورات وزارة الثقافیة، ترجمة ملیكة أبیض، سات تطبیقیةادر و  التربیة المقارنة منطلقات نظریة، إدموند كینغ -2

   58:ص، 1989، سوریا

ص ، 1963، لبنان، وتبیر ، مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر ، أمین الشریف:ترجمة هل ینقذنا العلم ؟، جورج لندبرج -3

  . 73-71ص
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:االتجاه نحو العمالة وتحقیق العمـل المنتـج-7

ت نتیجة تأثیر التقدم العلمي وتنامي إن تأثیر التحوالت االجتماعیة واالقتصادیة التي حدث

الحركة الصناعیة كان واضحا في تغییر أهداف التربیة وتحویل مجال االهتمام من مجال العلوم 

النظریة والقیم اإلنسانیة إلى مجال العلوم التطبیقیة والقیم النفعیة فقد أصبح فیما بعد ربط التعلیم 

وقد شجع على تبني هذا االتجاه ، ة واقتصادیةبالعمل المنتج هدفا تربویا وضرورة اجتماعی

واالنحیاز إلیه بشكل الفت لالنتباه في السنوات األخیرة ظهور بعض النظریات في اقتصادیات 

التعلیم القائمة على افتراضات مفادها ضرورة توفیر القوى المتعلمة لزیادة النمو االقتصادي 

وعلى اعتبار عدم الفصل بین المعارف الیدویة لیصبح متوازیا مع الزیادة في النمو الدیمغرافي

)1(.وبین التفتح والتطور الفكري

")1976ریقیا على ضوء مؤتمر الغوس التعلیم في إف(بعنوان "الیونسكو"وقد جاء في تقریر

، یستطیع الربط بین التعلیم والعمل أن یربط طالب التعلیم بین عملیة التعلم وعملیة اإلنتاج

بحیث یستطیع التالمیذ االشتراك في األنشطة ، ق ذلك بإعداد المناهج الدراسیةویمكن أن یتحق

.اإلنتاجیة في المجتمع المحلي

كنظریة "ولتقنيي البئ"إن ما یؤكد اهتمام التعلیم بهذا االتجاه هو استحداث نمط التعلیم "

تجمع بین الجانب وٕانتاجیة ، جدیدة في المناهج وتغذیة المؤسسات التعلیمیة بأنشطة صناعیة

أن الطفل (فحسب ما یهدف إلیه هذا االتجاه هو ، المعرفي النظري والجانب العلمي التطبیقي

.)الذي یدخل المدرسة لن یخرج منها إال وقد تعلم حرفة

:إن هذه الفكرة تنطوي على بعدین هامین

.البعد العلمي المعرفي-)1

.ل والحرف المحلیةالبعد العلمي التدریبي وترقیة مستوى األعما-)2

"وفي الجزائر بدأ ربط التعلیم بسوق العمالة واضحا من خالل االهتمام بالتعلیم التقني وٕاقامة 

ذلك أن هذا النوع ، تمثل جزء هاما من سیاسة التعلیم وأهدافهالتعلیمیة التي أصبحت"المتاقن

مال والتقنیین المتنوعین من من المؤسسات التعلیمیة یهیئ لسوق العمالة الوطنیة حاجاته من الع

تقاریر وزارة التربیة فحسب المؤشرات التي دلت علیها، حیث المستوى العلمي والتأهیل المهني

لكن رغم كل هذا "المتاقن"من منشآت التعلیم الثانوي موجه لبناء %70الوطنیة أن حوالي

  .119_118: ص ، مرجع السابق ، علي براجل -1
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مت الضوابط غیر المحددة یبقى التنبؤ بالمخرج الحقیقي من المستویات والمهارات صعبا مادا

واضحة بین الجانب االقتصادي واالجتماعي من جهة والجانب التعلیمي من والعالقات غیر

)1(جهة أخرى

واعتبار التعلیم الفني ، لقد زاد في السنوات األخیرة االهتمام بالتعلیم والعمالة والعمل المنتج

واء كان عن طریق األسلوب التعاوني والمهني قوة منتجة تحصلت علیها المجتمعات النامیة س

في إطار التبادل الدولي أو عن طریق االقتباس والتكییف أو في إطار االستفادة من التراكم 

كما حدث في التجربة الجزائریة في إصالح النظام وتطبیق نمط ، للخبرات من مختلف الدول

).1976(التعلیم األساسي 

م یعد كافیا للوصول إلى مستوى تعلیمي یصل إلى حـد رغم كل ما حدث من إجراءات إال أنه ل

.المنافسة للنواتج التعلیمیة للمنظومات التربویة المتفوقة

:مشكالت اإلصالح التربوي-سابعا

والتي تعني ، انطالقا من كون اإلصالح التربوي عملیة تخطیطیة وتطبیقیة إلستراتیجیة محددة

رات والمبادئ المقررة لخطوات العمل المحددة التي من الناحیة اإلجرائیة مجموعة من التصو 

یتوقع منها تحقیق أهداف الخطة اإلصالحیة بكیفیة جیدة وبصورة دائمة تقضي على المشكالت 

أنه لتحقیق ذلك فإن العملیة اإلصالحیة تتطلب )براین هولمز(یري ، المتأزمة في المجتمع

تجسید العملیة التقیمیة لإلصالحات وهي من جهة أخرى ، ثالث إجراءات أو عملیات هامة

:التربویة وهي

.صیاغة السیاسة التربویة-1

.تبني السیاسة التربویة-2

.تنفیذ السیاسة التربویة-3

الذي یشیر فیه إلى ضرورة )باولستون(نظرا ألهمیة هذه المراحل وتوافقها أیضا مع نموذج 

:التعرف على

.أفكار اإلصالحـات التربویة-1

.كیفیة اإلعـداد-2

2.كیفیة التنفیـذ -3

  .120ص، مرجع السابق ، علي براجل -1
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:صیاغة السیاسة أو التعرف على أفكـار اإلصالحات التعلیمیة-1

من مستوى التوجهات العامة إلى مستوى الفلسفة التربویة المتكاملة العناصر والقادرة على 

وبما تستلزمه مستجدات ومطالب التحوالت ، تأطیر وتوجیه النظام التربوي فكرا وممارسة عملیة

ذا كانت السیاسة التربویة في السنوات األولى لمیالدها عاشت وسطا سیاسیا الجدیدة فإ

انقشاع الضباب عن التوجه السیاسي والتوجه 1965فقد عرفت بعد ، وأیدیولوجیا ضبابیا

والتي اتضحت منها معالم الفرد الجزائري الذي تسعى ، األیدیولوجي الحقیقي للدولة الجزائریة

وفي ظل هذا التوجه ظهرت بعض ، وینه عبر نمط تربوي معینالسیاسة التربویة إلى تك

ومعالجة ، المحاوالت التغیریة في مضامین التعلیم ومراحله على أنها إصالح للعیوب الموروثة

فتم ربط السیاسة التربویة ، النقائص المتراكمة من االنعكاسات السلبیة للمرحلة االستعماریة

وكانت هذه المرحلة مثلت المنعرج الحاسم سیاسیا ، مائیةبسیاسة التنمیة طوال المخططات اإلن

.وتربویا

، فمن الناحیة السیاسیة تم اعتماد المیثاق والدستور كوثائق مرجعیة یستند إلیها العمل التربوي

.وتستمد منها التربیة فلسفتها ومبادئها األساسیة 

ة ذات التسع سنوات لمدة ثالث وأما من الناحیة التربویة فتتمثل في تجریب المدرسة األساسی

إن ، ثم تلیها مرحلة التعمیم الشامل التي انعكست على التعلیم الثانوي بإجراءات جدیدة، سنوات

إما أن تنشأ نشأة غامضة أو أجنبیة أو بعیدة ، مرحلة صیاغة السیاسة التعلیمیة وٕاصالحها

مصدر القرار التربوي فإن فبحكم نمط النظام المركزي ولطبیعة ، عمن یهمهم إصالح التعلیم

، ذوي المصلحة العامة في التعلیم ال یشاركون فیها أو ال یشاركون مشاركة فعلیة وفعالة

فإلصالحات التي تمت تقوم على تكوین لجان خاصة تتولى تشخیص المشكالت وتقدیم 

حاالت  وفي، المقترحات وتنتظر أخذ القرار النهائي من السلطة التربویة في اإلدارة المركزیة

أخرى یتم إجراء التعدیالت واإلصالحات التعلیمیة بكیفیة سریعة وفي ظروف غامضة ودون 

أو دون تشخیص للمشكالت األساسیة الواقعیة ودون تبني ، استشارة للهیئات التربویة المعنیة

وفي مثل هذه الحاالت تصبح اإلصالحـات الجـاریة تفرض فرضا ، لالقتراحات الضروریة

.ات تصـدر من اإلدارة المركزیةبموجب قرار 

استیعابها فقد ال یتم، وٕاذا كانت میزة هذه الحالة تسمح بتنفیذ اإلصالحات في مدة زمنیة قلیلة

وفي غالب األحیان غیر مالئمة ، وقلما تنال رضا المنفذین لها في المیدان، استیعابا كامال
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فتبقى دائرة ، لة ونتائجه ضعیفةللخصائص البنیویة لنظام التعلیم مما جعل حظوظ نجاحه قلی

.الشعور بالمشكلة متكررة

:عملیـة تبنـي السیاسـة التعلیمیـة-2

إن عرض السیاسة التعلیمیة على مجموعة األعضاء فرصة ثمینة للتعرف على مختلف 

والتقلیل من الصراعات واالختالفات في قرارات ، القضایا التربویة وتنمیة روح التعاون الجماعي

ولقد أثبتت ، كما أنها تساعد على الزیادة في رفع الكفایة والفعالیة التعلیمیة، الح التربوياإلص

أن المدرسین الذین )أمریكا(الدراسات التي أجریت على عدد كبیر من األنشطة التعلیمیة في 

...یشتركون بانتظام وفاعلیة في رسم السیاسات والخطط التعلیمیة أكثر تحمسا لها من غیرهم

وأن رضا المدرسین عن عملهم سیما إذا كانت هذه القرارات متصلة بالمناهج وطرق التدریسال

ویرتبط ارتباطا مباشرا بمدى إشراكهم في اتخاذ القرارات سواء ، عامل هام في رفع إنتاجیتهم

1.كأفراد أو جماعات

والجماعة د قیمتهاأما عندما تكون االستشارة مجرد إعالم أو إلزام بالتنفیذ فإن المرحلة تفق

، وثمة تفقد القناعة بمبررات اإلصالح فال تتحفز للعمل به، المؤهلة للمشاركة تفقد بدورها حقها

وطبقا نمط اإلدارة التربویة المركزیة المطبق في نظامها التربوي فإن صناعة القرار التربوي یبدأ 

دارة المركزیة نفسها وذلك فیتم اختیار أصناف المشاركین حسب معاییر تضعها اإل، من القمة

لسلطات من تشریع وتنفیذ وبذلك تجمع لها جمیع ا، العتقادها أن القرارات الخاصة بالتعلیم

.2وهذا مایؤدي إلى حاالت عدم الرضا عند الجماعات التعلیمیة، متابعة وتقویموتقریر و 

:تنفیـذ السیاسـة التربویـة-3

شارة إلیه من قضایا ومشكالت بینت جوانب القصور وما تمت اإل، طبقا لما تناوله الموضوع

نظرا لعدم األخذ في والضعف التي تعود في بعض جوانبها إلى عجز تنفیذ اإلصالح في الواقع

م والتوجیه ونوعیة التأطیر وأسالیب التقیی، االعتبار المعیقات األساسیة مثل التمویل المالي

ودون ، ي وقلة الوسائل التعلیمیة وما إلى ذلكوضعف التخطیط التربو ، ونقص البحث واالتصال

دراسات تقدیریة للنتائج وانعكاساتها في المستقبل زیادة على ذلك كله أن التعامل في تنفیذ 

إجراءات اإلصالح یتم بأسلوب النمطیة والتوحد أي دون مراعاة للفروق والظروف بین البیئات 

دات والتجهیزات مما أحدث حاالت من عدم من حیث المؤهالت واإلمكانات والمع، والمؤسسات 

  124_123. ص ص، المرجع السابق ، علي براجل -1

  126ص  ، مرجع السابق، علي براجل-2
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إضافة إلى ذلك عدم وجود تخطیط متسق یجمع بین ، التوازن في تنفیذ السیاسة التعلیمیة

وقد یكون ما ، االحتیاجات وما یقابلها من الفروع والتخصصات العلمیة التي یستوجب استحداثها

والكفاءات البشریة القائمة ، شاركةهو أخطر من ذلك هو كیفیة اتخاذ القرارات وتطبیق مبدأ الم

باألعمال اإلداریة المشوبة بالنقائص منها تحویل المعلمین غیر المؤهلین إلى وظائف إداریة 

.تحت وهم من ال یصلح للتعلیم یصلح إلدارته

وما یقذف ، ویعبر عن حاالت اإلخفاق في تحقیق التعلیم ألهدافه قضیة الهدر الكمي والكیفي

ذلك بما أن مجاالت )سوق البطالة المقنعة(ثانوي والعالي من المتخرجین منهما إلى به التعلیم ال

1.التوظیف مسدودة مهما كان مستوى ونمط تكوین المتخرج

:آلیـات اإلصـالح التربـوي-ثامنا

االستجابة لمطالب التربیة الكمیة و  إننا لن نستطیع مواجهة أزمة التربیة في العالم المعاصر

، لتي تتزاید في مجتمعاتنا العربیة یومیا إذا أبقینا األسالیب التقلیدیة المألوفة في التربیةوالكیفیة ا

فال بد لنا من التفكیر الجدي في ابتكار هیاكل تعلیمیة جدیدة وٕاطارات تعلیمیة ووسائل جدیدة 

، وتقدم لهم في الوقت نفسه تعلیما أفضل، تستطیع بسهولة أن تعلم أعدادا أكبر من الطالب

إلى جانب التعلیم النظامي الحالي أي التعلیم ، وربما یكون أحد الحلول في تعلیم غیر نظامي

.وبیوت وقصور الثقافة، المفتوح باإلذاعة والتلفزیون والجرائد

، ومعناه أن آلیات التجدید التربوي تعلم أعداد أكبر من األفراد تعلیما أفضل وأسرع وأقل تكلفة

العامة إلى ثروة تكنولوجیة في التربیة تخلط بینهما وبین روح العصر أي أننا نواجه الحاجة 

وقبل أن تتسع الهوة أكثر من ذلك بیننا وبین ، وأسالیبه ومنجزاته وابتكاراته قبل فوات األوان

2.الدول المتقدمة 

ینبثق تعتبر المناهج الدراسیة ترجمة وانعكاسا للفلسفة التربویة المتبناة وما:تطور المناهـج-1

.وفق أیدیولوجیة وتوجهاتها عنها من أهداف عامة تتبناها الدولة

ویظهر هذا الخلل في تفكك ، المالحظ أن هناك خلال في النظم التربویة في البلدان العربیة و 

.الروابط بین التربیة وحاجات التنمیة الشاملة 

ورها األساسي في تكوین وهذا یجعل التربیة في معظم الدول العربیة عاجزة أن تضطلع بد

والمتمعن في .القوى العاملة الالزمة لقطاعات النشاط االقتصادي في بناها المستجدة والمتطورة

  .127ص  ، مرجع السابق، علي براجل-1

  212ص ، 1997، القاهرة، دار الفكر العربي، التجدید التربوي أوراق عربیة وعالمیة، إبراهیم عصمت مطاوع-2
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یجد أنها تنطلق من المفاهیم ، مناهج المدارس العربیة الیوم والتي تدار بصورة مركزیة صرفة

أي أن یكون ، دراسیة المنفصلةحیث أن المناهج تبنى على مفهوم منهج المواد ال، القدیمة للتربیة

لكل مادة كتاب مقرر یضم بین جنبیه مجموعة من الحقائق والمفاهیم النظریة التي نادرا ما 

ویكاد یكون الجمود صفة مالزمة للمناهج في الوطن العربي وتركیزها ، یرافقها أمثلة تطبیقیة

فال یخلو مؤتمر أو ندوة أو ، على الكم أكثر من الكیف وغلبة الجوانب النظریة دون التطبیقیة

دراسة من الحدیث عن الجانب القلق كما یرتبط بهذا الجانب الحدیث المكرر عن طرائق 

على الحفظ والتلقین بعیدا عن االلتفات لمستویات التفكیر العلیا من التدریس التقلیدیة التي تركز

)1(فهم ونقد وتحلیل واستنباط

وتنعكس هذه السمة بالضرورة على التربیة ومن ثمة ، الحركةإن المجتمعات تتسم بالدینامیكیة و 

على المنهج الذي یجب أن یتسم هو اآلخر بالتطویر حتى یواكب ما یطرأ على المجتمع من 

ألن المدرسة من خالل المنهج یجب أن ال تواكب ، فهناك تكمن فلسفة التطویر وأهمیته، تغیرات

2.علیها أن تقود هذه التغیرات وتؤدي إلیها أیضابل، التغیرات التي تحدث في المجتمع فحسب

ویعني أن تستبدل مناهج سائدة ، وتطویر المناهج التربویة مصطلح شائع بین جمیع التربویین

واألمر الحاكم هنا هو التغییر الكلي نتیجة لصعوبات معنیة كانت ، إلى مناهج أخرى جدیدة

3.جیب السلطات التربویة لهذه الرغبةموضع شكوى من المعلمین أو المتعلمین وهنا تست

وذلك ألن أي تغییر في ، ویعتبر الحدیث عن المناهج وتطویرها من أهم القضایا التربویة حالیا

ومهما بذل من جهد في تطویر المناهج فإنها ، المجتمع البد أن یتبعه تغییر في النظام التعلیمي

، والتحدیات ومنهامجموعة من التغیراتویواجه المنهج التربوي ، لم تصل إلى درجة الكمال

..إلى أخر، االنفجار المعرفي والتقدم في وسائل االتصال .

.هذه التحدیات التي تجعل من التطویر ضرورة بل حقیقة البد منها

، وتشمل نواحي هامة ومتعددة فمنها ما یتعلق بالمتعلم، فالبحوث التربویة في زیادة مستمرة

وكل هذا یجعلنا نقف لنعید النظر في مناهجنا ، ادة الدراسیة وطرق تدریسهاومنها ما یتعلق بالم

4.من آن ألخر

.124، 123ص ص ، مرجع سابق، عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل-1

  .124- 123: ص ص ، المرجع السابق، عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل -2

  348ص ، 2000اإلسكندریة ، منشأة المعارف، المناهج المعاصرة، رجب أحمد الكلزةو  فوزي طه إبراهیم-3

، مصر، القاهرة ، عالم الكتب ،  1ط , مناهج التعلیم بین الواقع والمستقبل ، فارعة حسین محمد، أحمد حسین اللقاني-4

  .266: ص ، 2001
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سیكون الفرد في ، فلقد أصبح من المؤكد أنه مع زمن المعلوماتیة والتطور التكنولوجي المتسارع

حاجة إلى مفاهیم واتجاهات ومهارات تتسم بالجدیة لكي یستطیع أن یعایش المستقبل بكل 

فلقد أثارت الثورة العلمیة والتكنولوجیة اهتماما جدیدا في مجال بناء المناهج ، وصراعاتهتحدیاته

وتطویرها خاصة فیما یتعلق بالعالقة بین التعلیم األكادیمي والمهني فقد بدأت الدول المتقدمة 

بین النظریة ، في البحث عن أسالیب وصیغ جدیدة للمناهج تربط فیما بین العلم والعمل

ألنه لم یعد من المقبول أن نتصور أن یكون هناك منهجا ثابتا وجامدا على الدوام ال ، بیقوالتط

ومن هنا فإن تطویر المنهج یعد جانبا أساسیا ، یستجیب لمقتضیات التغییر والمراجعة والتطویر

)1(.في إطار أي نظریة یتبناها واضعوا المناهج 

:إلى العدید من األسس التي یقوم علیها وهيوكما أن للتطور مبرراته فإنه أیضا یستند

:استناد عملیة التطویر إلى فلسفة تربویة واضحة المعالم

إن الفلسفة التربویة هي التي تحدد وجهة النظر للطبیعة اإلنسانیة وأهداف ما لم تكن لدینا فكرة 

ولعل فإن المنهج قد یتعرض للخطأ والتناقض، سلیمة واضحة عن كل أمر من هذه األمور

أوضح دلیل هو الفلسفة التي حددت مفهوم الطبیعة اإلنسانیة على اعتبار أن اإلنسان مكون 

ومن ثمة على ، وكان لهذا المفهوم انعكاساته على أهداف التربیة، من عقل محمول على جسد

فالعقل في ظل هذا المفهوم للطبیعة اإلنسانیة هو المفضل أنه ، مناهجه وطرق التدریس فیها

ومن هنا اهتمت المناهج بالناحیة ، والجسد محتقر ألنه یتصل بعالم الواقع، بعالم المثلیتصل

وأي تطویر یطرأ على المناهج یدور في إطار هذه الفلسفة التي ، العقلیة دون الناحیة الجسمیة

حددت مفهوم الطبیعة اإلنسانیة على أن عقل اإلنسان مكون من مجموعة من الملكات وكل 

ویتم ذلك عن طریق المواد المختلفة إذن فالفلسفة التربویة یجب أن ، إلى تدریبملكة تحتاج

وبالتالي ال ، ر السلیمة حول الطبیعة اإلنسانیةتكون واضحة ومحددة حتى تتحدد وجهة النظ

.یتعرض المنهج للخلط والتناقض

دة التالمیذ على ألن التربیة عملیة تهدف إلى مساع:استناد التطویر إلى دراسة عملیة للمتعلم

ولهذا فإن مراعاة خصائص نمو التالمیذ في كل مرحلة ، النمو الشامل من خالل المنهج

والمشاكل المتعلقة بهم عند تخطیط وتطویر المنهج عن طریق تتبع الدراسات واألبحاث ، عمریة

.من نتائجهاالنفسیة والتربویة استفادة

  .348ص ، مرجع سابق، رجب أحمد الكلزة .فوزي طه إبراهیم -1
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وعلیه فإن على ، فتها التربویة من فلسفة المجتمع تشق المدرسة فلس:التطویر ودراسة المجتمع

وعند تطویر ، ومشكالته وتطلعاتهالمدرسة أن تتبنى مناهجها بحیث تراعي فلسفة المجتمع

ممارسة و   المجتمع البد وضع كل هذه األمور في الحسبان حتى یتمكن التالمیذ من معرفة

أوضاع المجتمع الحالیة والعمل على وحتى یصبحوا قادرین على تقبل، عاداتهو مبادئ المجتمع 

1.تحسینها

، مكوناتإن المنهج بناء هندسي متكامل یتضمن العدید من ال:أن یكون التطویر عملیة شاملـة

ویجب ، وأوجه النشاط والتقویم، والطرق والوسائل التعلیمیة، المحتوى، والتي تتمثل في األهداف

ثم في ضوء ، ر وتواجه المشكالت والتحدیاتتطو أن یبدأ التطویر باألهداف حتى تالحق ال

األهداف المطورة یتم تطویر المحتوى الذي یترجم األهداف وكذلك التقویم الذي یجب أن 

حیث یعاد تنظیم الخبرات التعلیمیة الالزمة لتحقیق األهداف إذا أظهر ، یستخدم كتغذیة راجعة

.ات األخرىفیها نقصا أو یعاد النظر في األهداف وكذلك بقیة المكون

التطویر عملیة تعاونیة ینبغي أن یشترك فیها خبراء المناهج :أن یكون التطویر عملیة تعاونیـة

ولعل أبرز االتجاهات العالمیة ، والمختصون في المادة والمدرسون والتالمیذ وأولیاء األمور

.ي حتى التنفیذوذلك العتبارات تؤد، المعاصرة في تطویر المناهج اشتراك المعلمین والتالمیذ

، یجب أن تكون عملیة التطویر مستمرة وعلى فترات متباعدة:أن یكون التطویر عملیة مستمـرة

حتى تنهض بالمناهج لتسایر ما یحدث في ، فیها األسالیب العلمیة والمتنوعةوأن تستخدم 

باإلضافة إلى أن المجتمعات تتصف بالدینامیكیة وباإلضافة إلى، المجتمع من تحدیات

وفي مجال ، التحدیات فإن هناك تطورا كبیرا وتقدما في المواد الدراسیة نتیجة االنفجار المعرفي

ولعل أوضح مثال على ذلك ظهور المنهج التكنولوجي كتنظیم منهجي ، المناهج بصفة خاصة

.جدید

:خطـوات التطویـر-2

:إثارة اإلحساس بضرورة التطویر وأهمیتـه

وبالتالي فلكي تتم عملیة ، ألن أي جدید یلقى مقاومة شدیدة، مهمةوتعتبر هذه الخطوة جد 

ویتم هنا عن طریق ، التطویر بنجاح یجب أن تسبقها إثارة اإلحساس بضرورة التطویر وأهمیته
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وعن طریق حث المدرسین على أهمیة التطویر عن طریق عقد ، وسائل اإلعالم المختلفة

.حول االتجاهات الحدیثة في التربیةالندوات والدراسات التدریبیة التي تدور

اه یتم اختیار المحتوى أو حیث بمقتض، یعد تحدید األهداف أمرا ضروریا:تحدید األهداف

ویتم تحدید األهداف في ضوء طبیعة المجتمع وطبیعة الطالب والمادة التي ستخضع ، تعدیله

ویجب أن ، لسفة المجتمعیجب أن تتضمن القیم والمبادئ واالتجاهات المتضمنة في فللتطویر

)1(.تكون أهداف المادة منسقة مع األهداف العامة للتربیة

:یليویكون ذلك كما:تخطیط جوانب المنهج-3

فتحدید األمر المنهجي أمر غایة ، تحدید التنظیمات المنهجیة التي تناسب كل مرحلة تعلیمیة

.لیمیةألنه یعتبر الوعاء الذي یشكل الخبرات التع، في األهمیة

اختیار طرق التدریس التي تتماشى مع روح التنظیم المنهجي المختار بحیث تساعد التلمیذ على 

.تكوین المفاهیم والتعمیمات وتنمیة المهارات األساسیة

وتحدید التي یمكن ، اختیار الوسائل التعلیمیة التي یحتاجها كل موضوع من موضوعات المنهج

.ییر محددةأن تؤدیها كل وسیلة في ضوء معا

بحیث یسهم كل نشاط في إكساب التالمیذ ، التخطیط ألوجه النشاط التعلیمیة المصاحبة للمنهج

أي وضع برنامج متكامل للتقویم مع مراعاة أن ، تحدید أسالیب التقویمو ، المزید من الخبرات

.یسایر التقویم كل خطوة من خطوات المناهج

:تحسـین أداء المعلـم–4

العنصر األساسي في أي تجدید تربوي ألنه أكبر مدخالت العملیة التربویة ومكان یعتبر المعلم

المعلم في النظام التعلیمي تتحدد أهمیته من حیث أنه مشارك رئیسي في تحدید نوعیة التعلیم 

فهو الذي یعمل على تنمیة قدرات التالمیذ ، وبالتالي نوعیة مستقبل األجیال، واتجاهاته

وهو مرشدهم إلى مصادر المعرفة وطرق التعلیم ، ق تنظیم العملیة التعلیمیةومهاراتهم عن طری

.الذاتي التي تمكنهم من متابعة تعلمهم وتحدید معارفهم

لقد أحدثت التحوالت المتسارعة التي یشهدها العالم في مختلف المجاالت إلى تغییرات في 

من أصبح موجها ومنشطا أكثروٕالى تحوالت في دور المعلم الذي، غایات التربیة وأهدافها

فوفق هذه التحوالت تحول دور المعلم على مرشد إلى مصادر المعرفة ، كونه ملقنا للمعرفة
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وهي تستلزم معلما من طراز جدید ، ومنسق لعملیات التعلیم ومصحح ألخطاء التعلم، والتعلیم

)1(.وتدریبا مستمرا له على التجدید التربوي، مالئم لألهداف المحدثة

وٕایصال األفكار وشرح ، فلم یعد التدریس ینحصر كما هو متعارف علیه في نقل المعلومات

بل أصبح على المربي أو المعلم أن یساهم في بناء شخصیة ، المفاهیم وتقویم أداء الطالب

وهذا یقتضي أن یمتلك ، روریة لألزمة للتعایش مع المجتمعالطالب وامتالكه للمهارات الض

الكافیة لتبصر المتعلمین بالمقدرة على الربط بین ما هو نظري وما هو عملي المربي المهارة

مما یتطلب استمراریة نمو المعلم معرفیا ومهنیا شكل یتناسب ، وٕابقاء المتعلم على صلة بواقعه

كما أصبح على المعلم أن یربي بشكل یمكنه من توظیف مخزونه ، مع تسارع النمو المعرفي

إذن ، بشكل یساعده على أن یحي حیاة عملیة واجتماعیة وذاتیة فاعلة ومهاراته ، المعرفي 

)2(فالتحدي الذي یواجه المربي في مهمته یكمن في تنمیة الطالب في اتجاهین 

كثر استقاللیة أ وهذا الجانب یوقع على المربي تحدي كبیر في جعل الطالب:الجانب الذاتي

فالمربي ، فكري ال أن یفرض علیه طریقة تفكیر محددةومنحه الحریة لبناء اتجاهه ال، في فكره

الناجح معني ببناء جیل قادر على تكوین نهج وطریقة تفكیر مستقلة یسند إلیها هذا الجیل فیما 

.یعترض حیاته من قضایا ومشاكل

یمتلك ، إن مربي العقد القادم یواجه تحدیا بارزا في بناء جیل مستقبلي:الجانـب االجتماعي

)3(.ومدركا أن الحیاة االجتماعیة القادمة دینامیكیة، التكیف مع محیطه االجتماعيمقومات 

:فالتطلعات المطلوبة من المربي في هذا العصر كثیرة ومتعددة نذكر منها

یتطلب منه أن یكون عصریا متطورا ومتجددا مسایرا لعصر تفجر المعرفة ومشاركا واعیا في 

لتحقیق هذا النمو المستمر في مجال تكنولوجیا التعلیم ویتطلب منه، تلبیة حاجات العصر

.واألسالیب والمهارات التعلیمیة التقنیة الحدیثة
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ویستفید من مصادر البیئة في التعلیم ، االتصال بالبیئة والمجتمع المحلي اتصاال هادفا وفعاال

وما قریبا من كل وقدوة ومق، فقد أصبح دور المعلم قائدا ومدربا، والبحث والدراسة والتطبیق

 . طالب

تفرض االتجاهات الحدیثة في التربیة المعاصرة على المعلم أن یكون ملما ومثقفا في مجال علم 

وما یتطلبه في كل مرحلة من أسالیب تربویة ، ذلك لمعرفة مراحل نمو الطفل، النفس التربوي

)1(.وحاجات أساسیة وثانویة

فالمعلم بخبراته الواسعة وتجدده ، والمناهج تنفیذا حرفیاعلى المعلم العصري أن ال ینفذ المقررات

ویحللها ویخططها ویفعلها بتوظیف تكنولوجیا التعلیم والتقنیات ، المستمر یعتبر مثریا للمناهج

.الحدیثة

.تبني اتجاهات جدیدة وتطویر طرق تدریسه والعمل على تطبیقها في حجرة الصف

.ل الخبرات والمعلوماتالتعاون مع الزمالء المعلمین وتباد

توظیف أسلوب حل المشكالت حتى یصبح التالمیذ أكثر فعالیة في مواجهة المشكالت التي 

.)2(تواجههم 

ولقد التفتت األنظمة التربویة العربیة إلى مسألة المعلم وٕاعداده وتدریبه إیمانا منها بالدور 

ت وأجهزة ومراكز لغرض إداراوقد أنشأت لهذا ا، لمعلم في العملیة التعلیمیةالجوهري ل

كما ، واعتمدت على الجامعات وكلیات التربیة في إعداد المعلمین وتدریبهم، متخصصة للتدریب

قامت بتوظیف وسائط والقنوات المرئیة والمسموعة لتدریب المعلمین والمعلمات عن بعد عن 

مهما ، الجودة العالیةطریق البث المباشر وبصورة تقلل من الكلفة االقتصادیة للتدریب وتضمن 

، یكن من أمر فقد قطعت الدول العربیة أشواطا ال بأس بها في مجال إعداد المعلمین وتدریبهم

إذ أنه مازال یمارس مهنته ، إال أن الشكوى مازالت مستمرة حول نوعیة المعلم وكفایة أدائه

الذي ینبغي أن یمنحه بصورة تقلیدیة قوامها التلقین والحفظ واالستظهار ویغفل الدور الحیوي 

)3(.المتعلم بصفته محور العملیة التعلیمیة 
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:إدخـال التكنولوجیا فـي التعلیـم-5

الذي تراكمت فیه المعرفة وتزایدت بمعدالت ، إن العصر الذي نعیشه عصر االنفجار المعرفي

، اسیةولقد أدى ذلك إلى فرض ضغوط عدیدة على المناهج الدر ، فاقت كل التوقعات البشریة

بینما ظهرت ، فهناك موضوعات قلت أهمیتها ومازالت تحتل مكانا بارزا في المناهج التقلیدیة

والعصر الذي ، ولم تتطرق إلیها المناهج من قریب أو بعید، موضوعات جدیدة ذات أهمیة كبیرة

نعیشه هو كذلك عصر الثورة التكنولوجیة بكل ما تحمله هذه العبارة من معاني فقد غزت 

وٕان دل ذلك ، بدءا من لعب األطفال وانتهاء بالفضاء الخارجي، كنولوجیا كل مجاالت الحیاةالت

على شيء فإنما یدل بالدرجة األولى على أن إنسان المستقبل ینبغي أن یكون على درجة من 

.الكفایة تمكنه من التعامل مع ما تریده هذه التكنولوجیا من وسائل لمواجهة الحیاة العصریة

وأن مستوى تعلم ، التعلیم الحالیة والمستقبلیة مطالبة بتعلیم المزید والمزید من األفرادإن نظم

ولكي تستطیع التماشي مع التغیرات ، هؤالء األفراد ینبغي أن یكون على درجة عالیة من الكفاءة

فقد زادت ضرورة ، وٕاذا كانت التكنولوجیا قد استخدمت في التعلیم من زمن بعید، الحادثة

حیث تراكمت المعرفة كل یوم في المقابل الطاقة المحددة للعقل ، خدامها في هذا العصراست

)1(.البشري وبمحدودیة الجهد الذي یبذله المعلم في سبیل نقل هذه المعرفة إلى عقول األبناء 

فقد كشفت البحوث العلمیة ، ولعلنا نالحظ التطور الهائل الذي طرأ على أهمیة التربیة والتعلم

والشك ، تخدم إال بناء على أفضل نحو ممكنأو لم تس، على قدرات معینة ألبناء لم تستمر بعد

.لن تؤدي إلى التطویر المطلوب، عتادة في تخطیط المناهج وتطویرهاأن األسالیب الم

وبذلك یصبح ما ، ومن ثم فإن السبیل لذلك هو استخدام التكنولوجیا في مختلف مجاالت التعلیم

ومعناها جمیع الوسائط والوسائل التي تستخدم أو )2(دام التكنولوجیا في التعلیم یسمى باستخ

، یدویة أم آلیة فردیة أم جماعیة ، سواء كانت بسیطة أم معقدة، یستعان بها في العملیة التربویة
بحیث تكون ، وهذا یكون بطبیعة الحال نظاما فرعیا داخل المنظومة التعلیمیة یتالحمان معا)3(

إذ أراد ، وتكون كذلك أساسا یعتمد علیه المعلم، كنولوجیـا أداة حقیقیـة داخل الفصل وخارجهالت

)4(.أن یمارس عملیة التعلیم الذاتي 
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وهي تثیر جدال كبیرا بین ، ومنذ أن ظهرت فكرة استخدام التكنولوجیا في العملیة التعلیمیة

لذا نجد من یؤید استخدامها في ، ا هذاومازال هذا الجدل قائما إلى یومن، التربویین أنفسهم

ألنها تساهم في إخراج المدرسة من التخلف الذي تعاني منه إلى عالم ، الموقف التعلیمي بشدة

وفي المقابل نجد فریقا آخر من التربویین یبدي تخوفه من استخدام ، القرن الحادي والعشرین

حویل كل من المعلم والمتعلم إلى نوع من التكنولوجیا التربویة ألن لها نتائج سلبیة تتمثل في ت

ومهما اختلفت وتباینت مبررات كل من المؤیدین والمعارضین الستخدام ، اإلنسان اآللي

فإنهم یتفقون على أنها أصبحت أداة ال یمكن إغفالها أو ، یا التربیة في العملیة التعلیمیةتكنولوج

أیضا ال ، في جمیع أركان عملیة التعلیمألنها فرضت وجودها الفعلي ، استقطاعها من حساباتنا

)1(.یمكن االستغناء عنها في المواقف التدریسیة حتى ال تتهما بالتخلف وعدم مسایرة العصر

:استخـدام الكمبیوتـر في التدریس وبعض المشاكـل في التدریس-6

، المناسبتعدد أنواع أجهزة الكمبیوتر المستخدمة في مجال التدریس وصعوبة اختیار الجهاز

والتقدم الهائل في صناعة ، واالرتفاع النسبي لتكالیف استخدام الكمبیوتر في مجال التدریس

.أجهزة الكمبیوتر الذي لم یصاحبه تقدم مماثل في صناعة البرامج

نظرا ألن هذا النوع من التكنولوجیا جدیدا فإن معظم المدرسین في حاجة على تدریب شامل 

.لإللمام بها وفهمها

لتكنولوجین لم ینجحوا تماما في تعریف المتطلبات السابقة األساسیة والتسلسل الهرمي ا

كما أنهم لم یستطیعوا تحدید درجة التمكن الضروریة لمثل هذه ، للموضوعات األكثر تعقیدا

، البرامج وهذه المشاكل جمیعها المصاحبة للتدریس بواسطة الكمبیوتر یمكن حلها والتغلب علیها

، ارتفاع تكلفة استخدام الكمبیوتر في أسعار هذه التكنولوجیا في انخفاض مستمـرفمن حیث 

أما فیما یخص عدم ، بما في ذلك مرتبـات المدرسیــن أنفسهم، بینما ترتفع أسعـار كل شيء آخـر

فمن المتوقع ، توفر البرامج التعلیمیة في وقتنا الحالي الستخدام الكمبیوتر بمواصفات معینة

المستمر ألسعار البرامج وانتشارها في السنوات القلیلة القادمة وخاصة مع االنخفاضزیادة هذه

)2(.أجهزة الكمبیوتر

فمن المعقول أن تكون البدایة هي ، ونظرا ألن استخدام الكمبیوتر في التدریس یعتبر أمرا جدیدا

مشكلة ستختفي ومشكلة تدریب المدرسین فإن هذه ال، التعامل مع الموضوعات األكثر تعقیدا
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وبدأت تدریس مثل هذا النوع من ، وخاصة بعد أن بدأت الجامعات والكلیات في تطویر مناهجها

وبموازنة مزایا ومشاكل التدریس باستخدام الكمبیوتر یتضح لنا أن الفوائد الناجمة ، التكنولوجیا

جریت حتى وقتنا وأن األبحاث التي أ، تفوق مشاكل التدریس باستخدامه، عن استخدام الكمبیوتر

الحالي تبین تقدم وتحسن في نواتج التعلیم بشكل ال یمكن تحقیقه باستخدام مثل هذا النوع من 

)1(.التكنولوجیا

أن نتطرق إلى عرض ، وقد تقتضي الضرورة ونحن بصدد الحدیث عن تطویر التربیة وتجویدها

متى تالءمت مع ، بهابعض نماذج اإلصالح التربوي في العالم وذلك اإلسترشاد واإلقتداء

إال أن ، ورغم أهمیة هذا الموضوع والحدیث عن هذه التجارب الرائدة، إحتیاجاتنا وخصوصیاتنا

ولمزید من التفاصیل ، التوسع في شرحها والتفصیل فیها یتجاوز حدود الهدف من هذه الدراسة

.ناك الكثیر منها یمكن الرجوع إلى المراجع المستخدمة في هذه الدراسة وه، حول هذه التجارب

:نمـاذج اإلصـالح التربـوي في بعض بلدان العالـم-تاسعا

:تجربة الوالیات المتحدة األمریكیة-1

العمل والتعلم قیمتان أساسیتان متوارثتان في المنظومة القیمیة المجتمعیة األمریكیة منذ عهد 

هتمام بهذه المسألة تزایدا عظیما وتزاید اإل"الكوكیرز"بنجامین فرانكلین والمستوطنین األوائل 

بعد صدور التقریر الذي وصف 1983وبشكل خاص منذ ، خالل العقود الخمسة الماضیة

...أمة في خطر"أمریكا بأنها  هذا التقریر الذي وضع الملف التربوي في قمة أولویات الرؤساء "

حقیقة االهتمام األمریكي وتتضح ، األمریكین الذین تعاقبوا منذ عهد الرئیس ریغان حتى الیوم

بالتعلیم عندما نعلم بأن أمریكا كأمة تصرف على التعلیم أكثر مما تصرف على الدفاع عند 

2، لجمیع المراحل التعلیمیة، )األهلي(مطالعة إجمالي اإلنفاق على التعلیم الحكومي والخاص

الن إستراتجیة عند إع1991ویؤكد هذا اإلهتمام ماذهب إلیه الرئیس األمریكي بوش عام 

:عندما قال، 2000التربیة ألمریكا عام 

.فال بد أن تقود الطریق في مجال التحدیث والتجدید التربوي، إذا أردنا ألمریكا أن تبقى قائدة" "3

ورقة مقدمة إلى إجتماع ,تجارب محلیة وعربیة ودولیة لمصادر وبدائل لتمویل التعلیم ,حسن أبو بكر فرید العولقي -1

           .59: ص ، 1998أكتوبر ,تب التربیة العربي لدول الخلیج تمویل التعلیم في الدول األعضاء بمك

ورشة عمل حول تطویر البحث ، تصمیم خارطة بحثیة مستقبلیة للبحث التربوي في الوطن العربي، حسین بشیر محمود -2

، تونس، تربیة والثقافة والعلوم المنظمة العربیة لل، التربوي في التعلیم النظامي ومحو األمیة وتعلیم الكبار في الوطن العربي 

                                                          .04: ص ، 2000

 .213ص ، مرجع سابق، عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل-3
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ومنها كان إشعاع الفكر التربوي الحدیث ، وتعتبر أمریكا رائدة التجدید التربوي في العالم

والتربویة التقدمیةوطرق التدریس الحدیثة، ج والمناهج الجدیدةبما في ذلك البرام، وتطبیقاته

وقد اعتمدت اإلستراتیجیة التي أتبعتها الوالیات المتحدة األمریكیة في ، وغیرها من التجدیدات

تطویر مؤسساتها بما فیها المؤسسة التربویة على تغییر اتجاهات األفراد ومهاراتهم وقیمهم 

ان األمریكیین بأن تغییر النظام االجتماعي یمكن أن یحدث بزیادة وعي وعالقاتهم اإلنسانیة إلیم

ومع أن مسؤولیة التعلیم في الوالیات المتحدة ، األفراد الذین یقوم علیهم هذا النظام وتطویره

إال أن الجزء األكبر من هذه المسؤولیة قد أنیط بالمناطق ، كانت في األصل بین الوالیات

وتنفذ سیاساتها فهي تقرر ، یئات ذات استقالل ذاتيي أصبحت بمثابة هالتعلیمیة المحلیة الت

)1(.بنفسها وهي مسؤولة بصورة رئیسیة عن تطویر التعلیم

ویتمیز نظام التعلیم العالي األمریكي بانفتاحه وخضوعه لقوى السوق وارتباطه بطلب الطالب 

القرارات السیاسة حتى وٕان كانت وبالتالي تحكمه خیارات المستهلكین المالیة أكثرها مما تحكمه 

ویتلقى الدارسون في مؤسسات ، مؤسسات خاصة عدیدة تمول بمقدار واسع من أموال حكومیة

یمكنهم من مواصلة تعلمهم ویأتي هذا الدعم على هیئة ، التعلیم العالي أنماطا من الدعم المادي

وقروض ، رات األكادیمیةوبرامج عمل في اإلدا، هبات ومنح دراسیة من الوكاالت الفیدرالیة

.تمكن من تحقیق مبادئ التعلیم العالي للجمیعوغیر ذلك من فرص، ومساعدات خاصة، بنكیة

تقوم على وبشكل عام یمكن القول أن االستراتیجیة األمریكیة للتعلیم القرن الحادي والعشرین 

مسؤولیة تجاه جیل التطویر الجذري للمدارس لتكون أكثر التزاما و :أربعة مسارات أساسیة هي

، وتطویر برامج التعلیم المستمر وتعلیم الكبار، المبدعةالغد وتكوین جیل جدید من المدارس 

، وتطویر المجتمعات التي تتوافر بها الفرص للتعلیم مدى الحیاة وعلى أساس هذه االعتبارات

)2(.مدى الحیاة ،تمت صیاغة األهداف القومیة الكبرى والمناهج التي تهدف إلى تحقیق التعلیم

ولعل أهم مشد االنتباه في التجربة األمریكیة إیالؤها عنایة بالغة بتقویم أداء المؤسسات 

وٕاعتماد مؤسسات متخصصة تتولى مسؤولیة إعتماد المؤسسات التعلیمیة وتتمتع هذه ، المدرسیة

، التربیة وزارة، دراسة مكتبیة، نماذج من بعض الدول، دراسة حول التطویر واإلصالح التربوي، بدریة المفرج وآخرون -1

  .85: ص ، 1999، الكویت ، مركز البحوث التربویة والمناهج

   .214_  213 :ص ص ، مرجع سابق ، عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل-2
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همیة قصوى وتأثیر أ، وللنتائج التي تتوصل إلیها وتنشرها عالنیة، استقاللیة تامةالمؤسسات ب

خاصة فیما یتعلق بالدعم المالي الذي تحصل علیه هذه ، بالغ على المؤسسات التعلیمیة

وتعمد هذه األجهزة الخارجیة إلى ، المؤسسات والجامعات من الحكومات المحلیة والفدرالیة

.اإلعتماد على آلیة متمیزة لضبط الجودة في التعلیم 

األمریكیة منذ عقد الثمانینات إلى معالجة حالة االنفصام الطویل ولقد توجهت الوالیات المتحدة 

وتطویر ، والتعلیم المهني والفني من خالل إصالح النظام التعلیمي، مابین التعلیم الثانوي العام

وقد ، وتكییف أو تنسیق مناهجها، بما یؤمن تحقیق توازن منهجي بینهما، المناهج الدراسیة

:یمكن إیجازها بما یأتي ,مختلف الوالیات لتحقیق هذا التكاملإعتمدت أسالیب متنوعة في

إدخال مواد دراسیة مشتركة في المناهج الدراسیة لكال التعلیمین العام والمهني كالریاضیات -

والعلوم واإلجتماعیات والحاسوب واللغتین االنكلیزیة واألجنبیة ومبادئ التقانة واالتصاالت 

.التطبیقیة 

.حتویات األكادیمیة في المقررات والبرامج المهنیة زیادة الم-

جعل المقررات الدراسیة األكادیمیة أكثر مهنیة من خالل شمول محتویات مهنیة في المقررات -

".العلوم الطبیعیة "المعتمدة أو إضافة مقررات جدیدة مثل 

لتعلیم الثانوي العام وٕالزام تالمیذ ا، إعتماد مشاریع متقدمة بدال من المقررات اإلختیاریة-

.والمهني والفني بإنجاز مشروع تتكامل فیه المعارف والمهارات 

1.إعتماد مسارات وبرامج یتكامل فیها التعلیم الثانوي العام والمهني والفني -

ذلك المتعلق بتطویر أسالیب وآلیات للتقویم واإلمتحانات، ومن أهم جوانب النموذج األمریكي

ذلك من أجل جعل التعلیم والتعلم ، تلف جوانب العملیة التعلیمیة ومؤسساتهاوالمساءلة لمخ

.واألداء بمؤسسات التعلیم على مستوى عال من الكفایة

تقوم به منظمات خاصة تعمل ، فهناك تطویر لنظم التقویم واالمتحانات على المستوى القومي

والمهارات والمعارف والكفایة للتالمیذ واختبارات دوریة لإلنجاز والقدرات ، لتحدید معدالت قومیة

الكتابة والریاضیات والعلوم والدراسات و  تركز على القراءة)17-13-9(والفئات العمریة 

وتعمیق مبدأ المحاسبة تطویر وعلى مستوى قیاسي وتقویم األداء المؤسسي یجري ، االجتماعیة

 .217:ص ، مرجع سابق ، عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل-1
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سات ولألفراد العاملین بها من إداریین وربط الثواب والعقاب بالناتج واإلنجازات للمؤس، والمساءلة

)1(.ومعلمین وفنیین

على تطویر اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة فالتوجیه ، لنموذج األمریكي لتعلیم المستقبلویركز ا

هو دعم مفهوم الشراكة في اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة بین الجهات ، البارز في النموذج

وفي مؤسسات وهیئات القطاع ، الوالیات والمناطق المحلیة، الحكومیة في كافة المستویات

یسعى النموذج األمریكي إلى ، الخاص والمجتمع المدني واألفراد على مستوى اإلدارة المدرسیة

.منح المدارس مزیدا من الحریة لتدعیم مبدأ اإلدارة والمبادرة الذاتیة

على أساس فتح المجال للقطاع یقوم، والتوجه العام للنموذج األمریكي في مجال التمویل

والذي یعني المزید من الخصخصة للنظام التعلیمي مع ضرورة استمرار ، الخاص لتمویل التعلیم

)2(.الحكومة الفیدرالیـة وحكومات الوالیـات والسلطات المحلیة في توفیـر التمویل والمنح

:تجربة بریطانیا-2

تنشغل القوى واألحزاب السیاسیة البریطانیة كثیرا ، ةبحكم تاریخها السیاسي وتركیبتها الثقافی

وأصواتها واضحة وصریحة في الوجهة التي ینبغي أن یسیر علیها هذا ، بمسألة التربیة والتعلیم

وكثیرا ما تستخدم المشروعات التربویة كورقة سیاسیة لتعزیز موقف هذا الحزب ، النظام التربوي

، حب المشروع الذي یتبناه شيء من التعثر أو الفشلأو ذلك أو إللقاء اللوم علیه إن صا

اإلصالحات التربویة ة في أن السیاسة التعلیمیة أو وتشترك بریطانیا مع جاراتها من الدول األوربی

، یجب أن یقرها البرلمان أوال بعد مناقشة مستفیضة ثم تقوم وزارة التربیة بتنفیذ ما أقره البرلمان

جان رسمیة تقوم بدراسة الموضوع دراسة میدانیة واقعیة تعد في وفي كثیر من الحاالت تشكل ل

وقد یقبل البرلمان بعض أو كل هذه ، المقترحاتو  صورة تقاریر تتضمن بعض التوصیات

)3(.التوصیات وعندها تصبح ملزمة للحكومة والسلطات التعلیمیة

,عرفتها البالدوقد شهدت بریطانیا في العصر الحدیث أكبر محاولتین لإلصالح التربوي

عقب إنتهاء الحرب العالمیة الثانیة عندما قامت بریطانیا بإعادة 1944المحاولة األولى عام 

أما المحاولة الثانیة لإلصالح ,بناء نظامها التعلیمي بصورة متكاملة ألول مرة في تاریخها

قة مقدمة للمؤتمر الثاني لوزراء التربیة والتعلیم ور ، نموذج المدرسة السعودیة الرائدة، مدرسة المستقبل، وزارة المعارف-1

   .35: ص ، مرجع سابق ، عبد العزیز بن عبد اهللا السنبلنقال عن.2000جویلیة ,سوریا ، دمشق، والمعارف العرب

                                         .218ص ، مرجع سابق ، عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل-2

 .221: ص ، مرجع سابق، بن عبد اهللا السنبلعبد العزیز-3
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یة هائلة عندما صدر قانون اإلصالح التعلیمي الذي أحدث إصالحات تربو 1988فكانت عام 

)1(:من أهمها 

زیادة نفوذ السلطات التعلیمیة المركزیة السیما فیما یتعلق بالمنهج القومي واالمتحانات -1

.والتقویم وتمویل المدارس مباشرة 

إعطاء المدارس حریة أكثر في إستقاللها عن السلطات التعلیمیة المحلیة في إدارتها -2

ففي , وبالتالي حد من نفوذ السلطات المحلیة على المدارس,وتمویلها وممارسة شئونها التعلیمیة

النظام الذي كان قائما قبل صدور هذا القانون كانت السلطات المحلیة هي التي تتولى إنفاق 

أما في ,الباقیة فقط%5من المیزانیة المخصصة للمدرسة وتترك لها حریة التصرف في 95%

من المیزانیة %85حق المدارس أن تتولى إنفاق ظل القانون الجدید فقد إنعكس الوضع من 

الباقیة لإلنفاق منها على اإلدارة والخدمات %15ویترك للسلطات التعلیمیة التصرف في 

بل ویمكنها ,اإلستشاریة والوجبات والتالمیذ المعاقین اإلستشاریین وصیانة المباني وٕاصالحها 

ن تحت شروط معینة أن تطلب المدارس إذا وقد أتاح القانو ,في ذلك أیضا أن تفرض المدارس

.رغبت أن تكون تحت التمویل المباشر لوزارة التربیة

أصبح دور السلطات التعلیمیة متابعة أعمال المدارس والتحقق من قیامها بدورها وهناك -3

:موجهات أو مؤشرات لألداء تستعین بها السلطات التعلیمیة للتحقق من ذلك هي 

.شین للوقوف على أحوال المدارس والتحقق زیارات المفت-

.النظام الموجود في المدرسة لبیان وقیاس مؤشرات األداء بها -

.التقریر الذي یعد عن كل مدرسة ومستوى أدائها -

وتقویم السلطات التعلیمیة في ظل ما یتوفر لها من بیانات ومعلومات عن المدارس بتقدیم 

.مركزیة التخاذ ماقد یتطلبه األمر من قرارات إصالحیة النصیحة للسلطات التعلیمیة ال

وذلك دون التقید بالتوزیع ، إعطاء الحریة لآلباء في تعلیم أبنائهم بالمدرسة التي یریدونها-4

واألساس الذي یستند إلیه ذلك هو مبدأ تطبیق، الجغرافي الذي كانت تتبعه السلطات المحلیة

ن المدارس ستحرص على تحسین مستویاتها باستمرار وهذا یعني أ، إقتصاد السوق الحر

.أما المدارس التي تحقق ذلك فمصیرها الفشل واإلغالق ,الجتذاب الطالب

 .187_186: ص ص ، مرجع سابق، اإلصالح والتجدید التربوي في العصر الحدیث، محمد منیر مرسي_1
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شمل اإلصالح التربوي في بریطانیا في الستینات إصالح التعلیم الثانوي وٕادخال تعدیالت 

لثانویة آنذاك التي كانت وقد شمل اإلصالح إلغاء األنواع المختلفة للمدارس ا، جوهریة علیها

تقدم أنواعا مختلفة من النوعیات والمستویات التعلیمیة ومنها مدارس النحو ذات المستوى العالي 

وحل محل هذه المدارس نوع جدید من ، والمدارس الثانویة الحدیثة ذات المستوى المتدني نسبیا

وألغي ، ألطفال دون تمییز بینهمالمدارس الثانویة یعرف باسم المدارس الشاملة الموحدة لجمیع ا

نظام اإلمتحان الذي كان شائعا آنذاك ویعرف بامتحان مابعد سن الحادیة عشرة الذي كان 

وقد جاء هذا ، بموجبه یوزع التالمیذ حسب قدراتهم على مختلف أنواع المدارس الثانویة

لسلطة في اإلصالح تحت ضغط النفوذ السیاسي لحزب العمال البریطاني عندما كان في ا

ومن الواضح أن الدافع الرئیسي لإلصالح التربوي كانت تحركه ضرورات اإلصالح ، الستینات 

وفي مقدمتها إلغاء التمایز التربوي باعتباره أداة رئیسیة في التحول اإلجتماعي نحو ، اإلجتماعي

سة الشاملة وینظم التعلیم الثانوي في بریطانیا اآلن على أساس المدر ، إلغاء التمایز الطبقي

ولقد حظیت مسألة )1(، الموحدة شأنها شأن الدول األوربیة الغربیة ودول أمریكا الشمالیة 

"توني بلیر"إذ وضع ، إصالح التعلیم بأهمیة قصوى في الحمالت اإلنتخابیة البریطانیة الماضیة

فوز الحزب وبعد ، هذه المسألة على جدول أولویاته ورفع شعار إصالح التعلیم في جل خطاباته

والخطاب برنامجا وخطة وطنیة لتجوید التعلیم وتحسین أصبح ذلك الشعار ، ووصوله إلى الحكم

والذي یتمحور حول "التمیز في التعلیم "وتتمثل رؤیة الحزب في التقریر المعنون ب، مستواه

تترك وتضمن التقریر مفاهیم وتوجهات لم ، مشكالت التعلیم في بریطانیا والحلول المقدمة لها

، یؤكد على دور المشاركة الموسعةفالتقریر، شاردة أو واردة في المنظومة التعلیمیة إال وذكرتها

وضرورة ربط التعلیم باالقتصاد ، وتوفیر الحوافز المعنویة للعاملین في المدارس والكلیات

األكفاء  وٕاختیار المعلمین، وضرورة تمثیل اآلباء في المجالس التعلیمیة واإلداریة، واإلنتاج

وأهمیة وضع الخطط المحلیة ومعالجة ، وتدریبهم وعدم التسامح عند سوء األداء التقویم المستمر

وتأسیس ورعایة ، وربط المدرسة بالبیئة,ضعف أداء الطالب وتوظیف التقانات في التعلیم

ن واإلستفادة من كبار السن في لقاءات منتظمة مع الطالب وغیر ذلك م، المدارس النموذجیة

)2(.األفكار

 .190:ص ، مرجع سابق ، اإلصالح والتجدید التربوي في العصر الحدیث، محمد منیر مرسي-1

، 1991، الكویت ، وزارة التربیة، 06: العدد، مجلة التربیة ، د الحربالسیاسات التربویة لما بع، محمد صادق الموسوي-2

 .232- 231ص
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:تجربة الیابـان-3

ولفتت انتباه العلم في تمیزها االقتصادي ، التجربة اآلسیویة تجربة متمیزة في میادین عدة

قد انشغلوا لسنوات طویلة بدراسة ، رب واألمریكیون على سبیل المثالفالغ، والسیاسي والتربوي

اب التي أدت إلى تحول الیابان من دولة واألسب، سّر تفوق اإلدارة الیابانیة واالقتصاد الیاباني

إلى دولة عظمى تنافس وتتفوق في كثیر من األحیان على ، مّدمّرة خالل الحرب العالمیة الثانیة

.كبریات دول العالم

هي التي مكنت ، إن الشواهد تبین أن التربیة والتعلیم والعمل االجتماعي الدؤوب وٕادارة الشعوب

فبعد الحرب العالمیة الثانیة قامت الیابان ، التي تحتلها بین شعوب العالمالیابان أن تتبوأ المكانة 

األحداث والهزیمة بإحداث تغییرات كبرى على مناهجها التعلیمیة وأنظمتها التربویة قصد تجاوز 

ومن أبرز التغییرات واإلصالحات التي حدثت في الیابان بعد الحرب العالمیة ، التي منیت بها

وتبني سیاسات ، إضافة ساعات جدیدة للیوم، بعض المواد والمناهج غیر األساسیةالثانیة إلغاء 

وانتهاج سیاسة ، ة فرص االلتحاق بالتعلیم العاليولزیاد، فاعلة للقضاء على مشكلة التسرب

واالبتعاد عن أسالیب الحفظ ، خاصة ما یتعلق بالواجبات المدرسیة، الحزم داخل المدارس

وتسخیر أجهزة اإلعالم لخدمة ، ریة للنمط الغربي األوروبي واألمریكيوالجمود والتبعیة الفك

)1(.فخصصت شبكتین لإلذاعة والتلفزیون لخدمة القضایا التربویة، القضایا التربویة

كلة وبرامج التعلیم حدثت إصالحات عدة في بنیة وهی، حرب العالمیة الثانیة حتى الیومومنذ ال

وتكریس مبادئ التمیز والتفوق ، ربیة باإلنتاج والقیم الیابانیةبط التاستهدفت تعمیق ر ، في الیابان

هو ما ، أخر الرؤى اإلصالحیة في الیابانولعل ، على الذاتیة والخصوصیة الیابانیةوالمحافظة 

إذ تضمن ، لحادي والعشرینصدر عن لجنة رئیس وزراء الیابان حول أهداف بالده في القرن ا

حذیریا للواقع والتحدیات دون تجاهل اإلمكانیات الهائلة والمتوفرة في التقریر تشخیصا ناقدا وت

ولعل أهم التحدیات التي أشار إلیها ، عقابلیتها للعطاء والتمیز واإلبداو ، الشخصیة الیابانیة

معرفة األخر والتواصل معه بعیدا كل البعد القدرة علىهي مسألـة محو األمیة الكونیة أو، التقریر

)2(.حضاریةعن العقد ال

الریاض ، 1998سبتمبر ،  38العدد ، مجلة المعرفة ، الخطة الوطنیة البریطانیة إلصالح التعلیم، وزارة المعارف-1

                                              .75_ 72: ص ص ، المملكة العربیة السعودیة 

تقریر لجنة رئیس وزراء الیابان حول ,أهداف الیابان في القرن الحادي والعشرین ,مكتب التربیة العربي لدول الخلیج -2

  .39_ 9: ص ص ، 2000العدد األول ، سلسلة إضاءات تربویة، أهداف بالده في القرن الحادي والعشرون
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هو اعتماد ما یعرف بنظام ، إن أهم ما تتمیز به الیابان عن غیرها من الدول المتقدمة

وتتمثل هذه ، ومدارس التعلیم الثانوي المهني، المشاركة بین المؤسسات األكادیمیة والصناعیة

العمل وبموجبه تقوم مؤسسات سوق ، اآللیة بإبرام اتفاق شبه رسمي طویل األمد فیما بینها

وتقدیم خبراتها في تطویر المناهج الدراسیة والمساهمة ، بتوفیر معدات وأجهزة للمدارس المهنیة

وتوفیر فرص للتدریب المیداني في موقع العلم للتالمیذ وقیامها بإبقاء التالمیذ ، في تنفیذها

فر حوافز المتفوقین أو المتمیزین بإنجازاتهم في المدارس الثانویة وتشغیلهم وبهذا فهي تو 

المدارس المهنیة بدور أكثر فاعلیة في توجیه التالمیذ وبالوقت نفسه تقوم، للتالمیذیةاقتصاد

)1(.نحو سوق العمل

ویقتصر دور وزارة التعلیم على التنسیق ، ویعتمد نظام التعلیم في الیابان على الالمركزیة 

المدرسیة ضع المیزانیات وبالنسبة إلى مسؤولیة و ، یاسات العامة طویلة المدىووضع الس

فهي من اختصاص مجالس التعلیم ، والمناهج التعلیمیة والتقنیات في المدارس واإلشراف

أما بالنسبة إلى محتوى التعلیم فإن كل مدرسة تقوم بوضع مقررها الدراسي الخاص ، المحلیة

علیم المحلیة باختیار وتقوم مجالس الت، وفقا للمنهج الدراسي الذي تعده وتنشره وزارة التعلیم، بها

وتعتمد مناهج التعلیم على الكتب الحرة ، الكتب المدرسیة بین هذه الكتب التي تعدها الوزارة

وعادة ما تكون أسئلة االمتحانات لقیاس القدرات وٕابراز ، االختیاریة وحریة اإلطالع والمذاكرة

لمدرسة تمثل عنصر جذب عناصر االبتكار واإلبداع والتفكیر غیر التقلیدي لدى الدارسین وا

ومتعة حقیقیة ألطراف العملیة التربویة بما توفره من راحة وٕاشباع للرغبات والهوایات وانتشار 

)2(.األلفة والحب القائم على االحترام

:التجربة المالیزیة-4

الیمكن تجاوز التجربة المالیزیة لسببین، وفي مجمل حدیثنا عن التجارب اآلسیویة في التعلیم

وثانیهما ألنها واحدة من المدن اآلسیویة التي حققت ، أساسیین أولهما ألنها دولة إسالمیة

، ووظفت التربیة والتعلیم توظیفا لیواكب المستلزمات اإلقتصادیة، إنجازات إقتصادیة ضخمة

ة من میزانیتها القومی%18والتعلیم في مالیزیا مجاني ولیس إلزامیا إذ توفر الدولة مایقارب من 

 % 17,5و، تقریبا من مصروفاتها للنفقات الجاریة%83,5وتخصص وزارة التربیة ، للتربیة

وتتمثل المالمح الرئیسیة لنظام التعلیم المالیزي في الترفیع اآللي للطالب من ، لنفقات التطویر

  .232ص ، قمرجع ساب، عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل-1

  .234ص ، نفس المرجع السابق ، عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل2
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كلیة لتدریب 31وتخصیص ,سنوات5وٕالزام المعلم بالتدرب كل ، الصف األول حتى التاسع

وٕالزامیة ، وٕاستثمار النشاط الطالبي في أثناء اإلجازة األسبوعیة ، لمین في أثناء الخدمةالمع

وتقوم ، وفصل المعلم عند غیابه سبعة أیام عن العمل، مشاركة المعلمین في هذه األنشطة

وفصل المعلم عند غیابه سبعة أیام ، بعض الجهات الحكومیة والقطاع الخاص بتمویل األنشطة

وتقوم بعض الجهات الحكومیة والقطاع الخاص بتمویل األنشطة المصاحبة للمنهج ، عن العمل

وتعطي مالیزیا إهتماما واسعا لإلعالم التربوي من )1(، والتي تعد جزءا مكمال للمنهج الدراسي

وبث البرامج التعلیمیة من خالل قنوات التلفزیون ، خالل إصدار النشرات التعلیمیة والتثقیفیة

بمعدل أربعة ، تي تبث برامج تعلیمیة في الفترة من الثامنة صباحا حتى الثانیة عشرةالمحلیة ال

.وتتولى التربیة إعداد المواد التربویة المبثوثة من أجهزة البث التلفزیوني ، أیام أسبوعیا

إن التصور الجدید للمناهج الدراسیة الذي طرحه النموذج المالیزي للتعلیم في القرن الحادي 

یركز في مرحلة التعلیم االبتدائي على تعلم المهارات األساسیة في اللغة والریاضیات ، رینوالعش

، لتي تبدأ بعد المرحلة االبتدائیةا، وفي المرحلة الثانویة الدنیا، والعلوم والقیم الروحیة واإلنسانیة

في المرحلة یظل المنهج فیها على نفس ماهو علیه ، والتي تمتد فیها الدراسة إلى ثالث سنوات

والتي أعید تنظیمها "مهارات العیش"تي إدخلت على وحدة اإلبتدائیة مع بعض التعدیالت ال

تاج وتهدف إلى إن"مهارات العیش المتكاملة "باسم فأصبحت تسمى في هذه المرحلة، وتسمیتها

)2(.نفسه یثق بذاته ویعتمد على ، ومبتكر ومجدد ومنتج، واإلقتصادإنسان له إلمام بالتكنولوجیا

، وتتألف من مدارس أكادیمیة وتقنیة وفنیة، أما منهج المرحلة الثانویة العلیا التي مدتها سنتان

مع التأكید على القیم الجمالیة ، فهو یهدف إلى تقدیم ثقافة عامة لجمیع الطالب

، العمروٕارساء أسس التعلیم المستمر طول، وٕاجادة إستخدام اللغة الوطنیة المالیزیة,واألخالقیة

:وتم فیها تنظیم المنهج على أساس أربع مجموعات أساسیة هي، واالستخدام السلیم للمعرفة

اإلنسانیات والمواد المهنیة والتكنولوجیة والعلوم والدراسات اإلسالمیة وذلك بدال من تنظیمه على 

).اآلداب والعلوم (أساس شعبتین 

ومنها تعلیم ، خصائص المنهج المالیزيوربما كان تعلیم بعض المواضیع الكبرى من أبرز

مع العلم أن القیم تدرس ، م القیم الروحیة عبر المنهج كلهوتعلی، حقوق اإلنسان والدیمقراطیة

_ 12:ص ص، 2000جویلیة ، 60: العدد، مجلة المعرفة، خطة النجاح السریة,التعلیم في مالیزیا، وزارة المعارف-1

27.

 .36: ص ، مرجع سابق، مدرسة المستقبل، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم-2
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وضمن التربیة األخالقیة لغیر ، ربیة اإلسالمیة للطلبة المسلمینتدریسا نظامیا أیضا ضمن الت

وذلك من خالل ، ر النمو الكلي للمتعلمینوركزت أسالیب التقویم التربوي على تقدی، المسلمین

، ویتم التقویم على مستوى الفصل وعلى المستوى المدرسي، إستخدام أدوات محكیة المرجع

ویشجع المعلمون على القیام بتقویم ، ولیس هناك تقویم خارجي عام إال في آخر مراحل التعلیم

التجربة المالیزیة بالتعاون الكبیر وتتمیز، أدائهم تقویما ذاتیا من أجل تحسین العمل التربوي

فقد سمح للقطاع الخاص ، والوثیق بین القطاع العام والخاص في التعلیم والتدریب المهنیین

باستخدام التسهیالت الموجودة في المدارس المهنیة والمؤسسات البولتكنیكیة ألغراض التدریب 

، التدریب خالل ممارسة العملكما شجعت الحكومة القطاع الخاص بالمقابل على زیادة فرص 

)1(.وتوفیر مرونة أكبر في انتقال األیدي العاملة 

:بعض الدول العربیـةنماذج اإلصالح التربوي في-عاشرا 

ومن أمثلة هذه ، هناك عدة سلبیات تقف حاجزا أمام تطور التربیة والتعلیم في الوطن العربي

نعة بین التعلیم العام والتعلیم الفني وغیاب مبدأ السلبیات في بعض أجزاء الوطن الثنائیة المصط

المقررات و  وغلبة التعلیم العام على التعلیم التقني وتخلف المناهج، تحقیق الفرص الكاملة بینهما

على مراحله وغیاب العدالة في توزیع میزانیة التعلیم ، ومتطلباتهالدراسیة عن روح العصر

یهیة الالزمة لبناء شخصیة عربیة متكاملة تتمتع بصحة وعدم تقدیم الخدمات التوج، المختلفة

)2(.نفسیة واجتماعیة وجود إستراتیجیة تربویة واضحة المعالم متكاملة األهداف حتى اآلن

ورغم هذه الصعوبات إال أن الدول العربیة تسعى جاهدة لمواجهة هذه المعوقات في إطار 

سوف نعرض ، یرة بالدراسة والتوثیقوللدول العربیة تجارب وٕاصالحات تربویة جد، علمي

:البعض منها لإلستفادة من إیجابیتها وهي 

:اإلصالح التربوي في المملكة العربیة السعودیة-1

وتحدیثه، فللمملكة العربیة السعودیة على سبیل المثال تجارب عدة في مجال تطویر التعلیم 

بویة وبعضها لم یتوسع في نشره وأصبحت بعض التجارب جزءا ال یتجزأ من المنظومة التر 

ومن هذه التجارب تجربة مدرسة الفهد التي بنیت على مبدأ الفروق الفردیة ، ألسباب عدة 

، الریاض، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، إ تجاهات العامة لإلصالح التربوي في العالم ، حمد بن علي السلیطي -1

                                     103_ 102: ص ص ، 1998، المملكة العربیة السعودیة

هـ 1399 -المملكة العربیة السعودیة، الریاض ، ریخ للنشردار الم، التربیة والتقدم في الوطن العربي، أحمدلطفي بركات-2

 .59-58ص ص ، م 1979 -
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وتبنى وحدة الدرس على ، بحیث یمكن للطالب أن یتدرج في دراسته حسب قدراته وٕامكاناته

التالمیذ ومنح قدر وتتسم هذه المدرسة بالمرونة في قبول، التلمیذ ولیس على مجموع التالمیذ

ومن التغیرات )1(واسع من الحریة التربویة لكل من المدرس والتلمیذ في استكمال متطلبات المقرر

والمتطورة التربویة التي شهدتها الساحة التربویة في المملكة استحداث الثانویات الشاملة

إلشراف على وٕانشاء مؤسسة متخصصة ل، واستخدام نظام الساعات المعتمدة في الجامعات

التابعة والتوسع في إنشاء مراكز خدمة المجتمع والتعلیم المستمر، التعلیم الفني والمهني

ولعل أحدث ، للجامعات والتوسع في مجال التعلیم العالي المتوسط من خالل فتح كلیات التقنیة

تح التطورات في المملكة العربیة السعودیة مسألة بدایة التصریح للمؤسسات الخـاصة لف

مؤسسات تعلیمیـة وتدریبیـة في مجاالت التعلیم العالي وذلك لفك االختناقات التي تعاني منها 

.الجماعـات المتزایدة على التعلیـم 

وشرعت المملكة العربیة السعودیة في تنفیذ مشروع مدرسة المستقبل الذي یجرى تطبیقه في 

العام  وذلك من بدایة، والمتوسطةخمس مدارس في مدینة الریاض في المرحلتین االبتدائیة 

وبنیت مالمح وتوجهات مدارس المستقبل في ضوء طبیعة ، للهجرة1422-1421الدراسي 

.التحوالت الجذریة التي تشكلها األلفیة الثالثة 

وفي ظل هذا المنظـور تسعى مدرسة المستقبل ، مات المجتمع السعودي واحتیاجاتـهوفي ضوء س

ر من انفتاح الل توظیف التقنیة المعلوماتیة االتصالیة وتحقیق قدر كبیإلى تحقیق أهدافها من خ

وتمكین المتعلم من بیئات تركز على القیم وأنماط التعلیم الذاتي وطرائق ، المدرسة على المجتمع

وتتكون مدرسة المستقبل المطروحة للتجریب من عناصر أساسیة لتحقیق ، التفكیر العلمي

لتبادل المعلومات وقاعدة وشبكة ، حتیة تقنیة وكوادر فنیة مساعدة أهدافها من بینها بنیة ت

محكمة للتعلم الذاتي والتعاوني وبرامج وتجهیزات حاسبیة )2(وقاعدة مرجعیة ، داخلیا وخارجیا

یر لمتابعة التحصیل الدراسي وقاعدة تدریب محلي للتخطیط وتحدید االحتیاجات للتدریب والتطو 

آخر علمي ومبنى مدرسي یتوافق من حیث و  وطاقم إداري، مهنیاالمستمر لكوادر المدرسة 

.)3(التصمیم مع طبیعة مدرسة المستقبل وسماتها 

-20ص ص  ،مرجع سابق، رؤیة مستقبلیة للتربیة والتعلیم في المملكة العربیة السعودیة، حمود بن عبد العزیز البدر-1

23.

   .242-241ص ص ، مرجع سابق، عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل_2

 .221 - 220:ص ص، مرجع سابق، اإلصالح والتجدید التربوي في العصر الحدیث، یر مرسيمحمد من-3
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یعتبر األردن من الدول التي تعمل جاهدة على تطویر :اإلصالح التربوي في األردن-2

وشهد ، العربیة في فترة من الزمن القریب ومازال من أحسن األمثلة للنظم التعلیمیة، التعلیم بها

التعلیم العام توسعا كبیرا وتطویرا حدیثا في بنیته ومضمنه كما شهد التعلیم العالي توسعا مطردا 

وقبله كان قانون عام ، 1964لسنة 27وینظم التعلیم في األردن حالیا وفق قانون ، أیضا

األردني في السنوات وكال القانونین یعتبر من أهم معالم التطویر التربوي لنظام التعلیم، 1988

.األخیرة 

:ویتمیز نظام التعلیم في األردن ببعض جوانب اإلصالح التربوي الهامة في مقدمتها

على أن  7في مادة رقم 1988نص قانون التربیة والتعلیم لعام :إنشاء ریاض األطفال-1

ما نص على أن ك) سنوات6_4(مرحلة ریاض األطفال مرحلة من مراحل التعلیم ومدتها سنتان

وٕاشترط القانون تأهیل ، تقوم وزارة التربیة والتعلیم بإنشاء ریاض األطفال في حدود إمكانیاتها

معلمة ریاض األطفال تأهیال أكادیمیا وتربویا على المستوى الجامعي وهي خطوة تجدیدیة هامة 

كما تضعه ، د العربیةتضع نظام التعلیم في األردن في مقدمة النظم التعلیمیة المعاصرة في البال

.في مصاف أكثر النظم التعلیمیة تطورا على الصعید العالمي

نظام التعلیم بدمج 1988عدل قانون التربیة والتعلیم لعام :تعدیل بنیة النظام التعلیمي-2

المرحلة اإلبتدائیة واإلعدادیة والسنة األولى من المرحلة الثانویة في مرحلة واحدة سماها مرحلة 

مدة المرحلة الثانویة سنتین وتتكون من )16_6(ومدتها عشر سنوات ، لیم األساسي التع

..ومسار التعلیم الثانوي التطبیقي، مسار التعلیم الثانوي الشامل:مسارین 

قد  1988لسنة 27:والواقع أن قانون التربیة والتعلیم رقم :إنشاء المدارس الشاملة -3

فنص على أن التعلیم الثانوي مدته سنتان ، طویر للمدرسة الشاملةخطا خطوة كبیرة نحو هذا الت

:ویتألف من مسارین رئیسین هما 

مسار التعلیم الثانوي الشامل الذي یقوم على قاعدة ثقافیة عامة مشتركة وثقافة تخصصیة -

.أكادیمیة ومهنیة 

.المهني مسار التعلیم الثانوي التطبیقي الذي یقوم على اإلعداد والتدریب -

من المعروف أن النظم التعلیمیة العربیة كغیرها من النظم :تفادي االختناقات التعلیمیة-4

ویعتبر ، تواجه بالضرورة اختناقات تعلیمیة عند نهایة المرحل التي تنتهي بامتحان شهادة عامة

لتعلیمي عند األردن ودولة قطر من الدول العربیة التي سبقت إلى التخلص من اختناقات السلم ا

ویترك أمر هذا ، نهایة المرحلة اإلعدادیة بإلغاء إمتحان الشهادة اإلعدادیة أو المتوسطة
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ویعتبر ذلك تجدیدا تربویا مرغوبا بالنسبة لبالدنا ، اإلمتحان للمدارس والسلطات التعلیمیة المحلیة

.العربیة 

لتجدیدیة الهامة التي من اإلصالحات ا:الترخیص لمهنة التدریس وتأهیل المعلمین -5

وقد ، أدخلتها األردن على مهنة التدریس وضع بعض الضمانات الكفیلة برفع مستویاتها المهنیة

والذي یعتبر معلما هاما لإلصالح التعلیمي في 1964نص قانون التعلیم الصادر عام 

إال على أنه ال یتجوز إستخدام أي معلم في مؤسسات التعلیم العام أو الخاص  -األردن

خطوة )1988لسنة 27قانون رقم (وقد خطا قانون التربیة والتعلیم ، بترخیص من وزارة التربیة

أبعد من ذلك عندما إشترط تأهیل جمیع المعلمین بما فیهم معلمة ریاض األطفال تأهیال 

وأعطى المعلمین العاملین غیر المؤهلین إجازة مؤقتة ، أكادیمیا وتربویا على المستوى الجامعي

یواصلون خاللها إكمال تأهیلهم التربوي وهي خطوة تقدمیة كبیرة قل أن نجد لها مثال في نظم 

)1(.التعلیمیة األخرى المعاصرة 

بالتوسع الكبیر في ، وفي األردن تمثلت أهم اإلصالحات والتطویرات التربویة في العقد األخیر

سات الجامعیة الخاصة الخاضعة والمؤس، مجال التعلیم العالي من خالل نشر كلیات المجتمع

وضمان كفایة لتحقیق مبدأ الجودة النوعیة ، لإلشراف والمتابعة من قبل وزارة التربیة والتعلیم

وحققت هذه ، حتى ال تتحول هذه الكلیات مصدر للمتاجرة بالشأن التربوي، الممارسات التعلیمیة

كر في الحصول على الوظائف ال یجدون صعوبات تذالجامعات إنجازات طیبة إذ أن خریجیها

.)2(مناسبة الختصاصهم سواء داخل األردن وخارجه 

بدأت رؤیة جدیدة لتحویل األردن إلى مركز تكنولوجي إقلیمي والعب 2001وفي بدایة عام 

نشط في األقتصاد العالمي وحددت الرؤیة والرسالة الوطنیة للتعلیم التي وضعت وتم إعتمادها 

.جاه المطلوب للتعلیم العام في البالد االت2002في أواخر 

لقد كانت الوثیقتان االستشاریتان الرئیسیتان اللتان ساعدتا في تشكیل الرؤیة الوطنیة وأیضا في 

2002ومنتدى الرؤیة ، 2020تحدید اتجاهات مبادرات إصالح التعلیم هما رؤیة األردن 

ال إلى التعلیم المستمر مدى الحیاة وقد لمستقبل التعلیم تمتد هاتان الوثیقتان من ریاض األطف

أقر المجلس اإلقتصادي االستشاري اإلستراتیجیة الشاملة التي اقترحها المنتدى في أكتوبر 

وأدرجت استراتیجیة التنمیة الوطنیة ونتائج منتدى الرؤیة في خطط معینة للتنمیة وهما 2002

 .242ص ، مرجع سابق ، عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل -1

  .223 – 222:ص ص، مرجع سابق، اإلصالح والتجدید التربوي في العصر الحدیث، محمد منیر مرسي-2
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2003وفي جویلیة ، 2008_2003خطة التحول االقتصادي واالجتماعي وخطة التعلیم العام

وهو ، أطلقت الحكومة األردنیة برنامجا طموحا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا كلها

برنامج إصالح التعلیم من أجل اإلقتصاد القائم على المعرفة وهو برنامج متعدد المانحین مدته 

عى البرنامج إلى إعادة توجیه وقدم البنك الدولي لهذا البرنامج ملیون أمریكي وس، عشر سنوات

وتحسین بیئة ، السیاسات والبرامج التعلیمیة بما یتماشى مع حاجات اقتصاد قائم على المعرفة

.وتشجیع التعلیم في سنوات الطفولة المبكرة ، التعلیم المادیة في معظم المدارس

.2009واختتمت في یونیو  2009إلى  2003وامتدت المرحلة األولى للبرنامج من 

وحصلت مبادرة التعلیم في األردن في اآلونة األخیرة على جائزة الیونسكو الستخدام تكنولوجیا 

التعلیمي الرائد في مدارس األردن على ویستند هذا المشروع، المعلومات واالتصاالت في التعلیم

التعلیم في االستفادة من قوة المعلومات والتكنولوجیا من خالل طرق تدریس مجربة لتغییر بیئة

)1(.المدارس 

:اإلصالح التربوي في مصر-3

شهد اإلصالح التربوي في مصر في السنوات الماضیة منذ منتصف القرن العشرین خطوات 

:هامة نوجزها في السطور التالیة 

سنوات وٕانشاء 4توحید جمیع مدارس المرحلة األولى في مدرسة ابتدائیة واحدة مدتها -1

.21بموجب قانون1953سنوات وذلك في عام 4مدتها مرحلة إعدادیة

.1961إصالح التعلیم في األزهر وٕادخال العلوم الحدیثة فیه عام-2

إنشاء مرحلة التعلیم األساسي بدمج المرحلتین االبتدائیة واإلعدادیة في مرحلة واحدة إلزامیة -3

  1981لعام 139 وذلك بموجب قانون، مدتها تسع سنوات

.شاء الجامعات اإلقلیمیة كخطوة إصالحیة هامة للتوسع في التعلیم العالي إن-4

تطویر المناهج الدراسیة والكتب الدراسیة والكتب المدرسیة ونظام التقویم واإلمتحانات ال -5

.سیما امتحانات الثانویة العامة 

خفض مدة 1988من التغییرات الحدیثة التي أدخلت على التعلیم اإلبتدائي في مصر عام 

.الدراسة به من ست سنوات إلى خمس سنوات 

 .214  -208:ص ص، مرجع سابق ، التربوي في العصر الحدیثاإلصالح والتجدید ، محمد منیر مرسي-1
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عرفت مصر عدة تجارب على مستوى التجدیدات التربویة أستهدفت تجریب نماذج جدیدة من 

:المستحدثات التعلیمیة من أهمها 

التي تعتبر حقال للتجریب التربوي وقد أنشئت في البدایة:إنشاء المدارس النموذجیة -1

وٕاستطاعت هذه المدارس أن ,لتطبیق أسالیب التربیة الحدیثة1939یة عام الفصول النموذج

.تعلب دورا هاما له تأثیره على بقیة المدارس في مصر والبالد العربیة 

وكان الفضل في ذلك للدكتور عبد العزیز :تطبیق الطریقة الكلیة في تعلیم القراءة -2

وقد أثیر جدل كثیر حول ,یة والتعلیم آنذاكالقوصي الذي كان مستشارا فنیا في وزارة الترب

,وهما بطال الكتاب تحقیرا لها وتصغیرا"شرشر وفلفل"ووصفت بطریقة ، تطبیق هذه الطریقة

.وٕاتهمت بأنها أخرجت أجیاال من األمیین المصریین 

وهي تجربة ,عن طریق التلفزیون في أوائل الستینات:تجربة تعلیم الكبار ومحو األمیة -3

وٕاستخدمت فیها األسالیب ,یة مضبوطة نظمت على أساس فصول تجریبیة وأخرى ضابطةعلم

)1(.العلمیة لقیاس أثر التلفزیون في تعلیم الكبار األمیین 

وهي تجربة علمیة 1956نحو المركزیة التعلیم عام :تجربة منطقة الجیزة التعلیمیة -4

یز القوصي المستشار الفني للوزارة آنذاك مضبوطة تحت إشراف لجنة برئاسة الدكتور عبد العز 

.الخبیر األمریكي في اإلدارة العامة "جون راسل"واشترك في عمل اللجنة 

وهي طریقة جدیدة في تعلیم :الطریقة المبتكرة في تدریس الحساب لألمیین الكبار-5

طریقة یحي "سمهوأطلق علیها إ"یحي هندام رحمه اهللا "الحساب لألمیین الكبار طورها الدكتور 

"هندام

تعتبر المدرسة التجریبیة الموحدة ذات الثماني سنوات من:المدرسة التجربیة الموحدة-6

وقد أنشئت هذه المدرسة بمدینة نصر بالقاهرة بمعونة ومساعدة ، التجدیدات التربویة في مصر

التعلیم في الدول ومن المعروف أن، من ألمانیا الدیمقراطیة قبل توحیدها مع ألمانیا الغربیة

االشتراكیة وعلى رأسها اإلتحاد السوفیتي آنذاك قبل انهیار المعسكر االشتراكي كان یسوده 

وثانیهما ، نمطان شائعان من البنیة التعلیمیة أحدهما المدرسة الموحدة ذات الثماني سنوات

التجریبیة الموحدة المدرسة الموحدة الكاملة ذات العشر سنوات وٕالى النوع األول تنتمي المدرسة

ولذلك كان من ,وهي تعتبر مدرسة غیر كاملة وغیر شاملة للتعلیم الثانوي، بمدینة نصر

 .85:ص، 2012، األردن، عمان ، دار أسامة للنشر والتوزیع، 1ط، السیاسات التربویة العربیة، ناریمان یونس لهلوب-1
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الطبیعي عند تقییم هذه التجربة في منتصف السبعینات أن أوصي بمدها للمرحلة الثانویة مع 

شرة سنة اشتراط أن تكون مدة هذه المرحلة أربع سنوات حتى تكمل مع الثماني سنوات اثنتي ع

هي مدة التعلیم العام في مصر وغیرها من الدول العربیة 

بتأخیر التخصص وتطویر المقررات التدریسیة بحیث :تطویر نظام التعلیم الثانوي-6

,أصبحت تتضمن مواد إجباریة على كل تلمیذ ومواد اختیاریة ومجاالت یختار التلمیذ من بینها

)1(.انویة العامة لیتمشى مع هذا التطویر وقد صحب ذلك تطویر إمتحان شهادة الث

تحت رعایة الرئیس حسني مبارك 1986وفي مصر عقد المؤتمر القومي للتعلیم في یولیو 

ممثلون لجمیع وشارك في هذا المؤتمر، بناء إستراتیجیة متكاملة للتعلیمبهدف التعجیل بعملیة 

، التربیة والتعلیم وكلیات التربیةراء وز و ، بمن فیهم رؤساء األحزاب السیاسیةقطاعات المجتمع 

ة دعیت إلى إضافة إلى أوراق أخرى لشخصیات مرموق، وتم عرض توصیات المؤتمرات السابقة

قدمت في وثیقة إستراتیجیة تطور وانتهى المؤتمر بتوصیات محددة ، المشاركة في المؤتمر

یجیة التي أوصى بها وتم إعداد خطة خمسیة للتعلیم على أساس االستراتالتعلیم في مصر

)2(.المؤتمر

م العالي بأربعة محاور أساسیة ولقد حددت أولویات العمل بالنسبة إلى المرحلة السابقة للتعلی

والتوسع في التعلیم المهني والفني وتحدیثه ، وتحدیث التعلیم العام، تحقیق دیمقراطیة التعلیم: هي

، ة وفي أثناءها وفي ضوء هذه اإلستراتیجیةوتحسین قدرات المعلمین خالل اإلعداد قبل الخدم

وتم ربطه بالمحافظات من خالل شبكة أرضیة حیث یقوم ، م إنشاء مركز التطویر التكنولوجيت

استخدام هذا المركز بتنفیذ عدد كبیر من الدورات التدریبیة للمعلمین والموجهین من خالل

ولمصر تجربة متمیزة في مجال ، ة وحققت هذه المراكز نجاحا متمیز ، أسالیب التعلم عن بعد

اإلعالم التربوي وذلك من خالل توظیف قنواتها الوطنیة والفضائیة لبث برامج تعلیمیة وتثقیفیة 

)3(.للطالب وللمجتمع 

وتلتزم وزارة التربیة والتعلیم باستكمال تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة إلصالح التعلیم قبل الجامعي 

لتي قدمتها وزارة التربیة والتعلیم إنطالقا من البرنامج وا 2012 /2011في مصر حتى 

والتي توضح الوضع 2005االنتخابي للسید الرئیس محمد حسني مبارك رئیس الجمهوریة عام 

 .216 – 215: ص ص، مرجع سابق، اإلصالح والتجدید التربوي في العصر الحدیث، محمد منیر مرسي-1

   .696:ص ، 1997، جنیف، مكتب التربیة الدولي ، مستقبلیات، استراتیجیات إصالح التعلیم، د فتحي سرورأحم-2

  .249ص ، مرجع سابق ، عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل-3
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وتحدد الخطوات التي یجب إتباعها لتحقیق ، الحالي للتعلیم واألهداف المرجوة من تطویره

وتشمل هذه الخطة كل عناصر العملیة ، وقیاس مدى النجاح الذي یتم تحقیقه، األهداف

التعلیمیة في جمیع مراحل التعلیم قبل الجامعي والتخطیط لتطویرها في مدى زمني قدره خمس 

.سنوات 

إن تطویر المناهج وطرق التدریس یمثالن التحدي الحقیقي للقائمین على العملیة التعلیمیة في 

:ري وذلك من خالل إلحداث نقلة نوعیة في نظام التعلیم المص,مصر

مراجعة كل المقررات الدراسیة بهدف إزالة الحشو والتكرار لتحقیق جودة الكتاب المدرسي -1

لیناسب كل المراحل الدراسیة وٕاتاحة الفرصة للطالب لممارسة ,من حیث الشكل والمضمون 

.األنشطة المصاحبة للمادة الدراسیة 

مع مجمع اللغة العربیة ودمج مفاهیم الهویة والمواطنة تطویر مناهج اللغة العربیة بالتعاون -2

.بالمناهج الدراسیة بالتعاون مع وزارة األسرة والسكان 

، إضافة موضوعات لمادة العلوم تبرز أثر اإلدمان على الجهاز العصبي والنخاع الشوكي-3

بي وفقدان وما یسببه من عدم قدرة المدمن على التوازن وٕاصابته باإلرهاق والتوتر العص

.التركیز

.تطویر مناهج التربیة الفنیة والتذوق الفني وجمال المدارس بالتعاون مع وزارة الثقافة-4

وٕازالة ما یدعو إلى العنف أو التفرقة بین ، تنقیح مناهج التربیة الدینیة بالتعاون المجتمع-5

.دیان السماویة باإلضافة إلى تعمیق ثقافة تقبل اآلخر وٕاحترام األ,أبناء المجتمع

.مع العلماء المصریین ، تطویر مناهج العلوم الشاملة-6

والذي من شأنه أن یحدث نقلة نوعیة نتجاوز بها نظم التقویم ، تطویر نظام التقویم الشامل-7

)1(.التقلیدیة التي تكرس الحفظ والتلقین 

:اإلصالح التربوي في لیبیا-4

ثم تقاسمها بعد ذلك االستعمار البریطاني 1942حتى عام كانت لیبیا مستعمرة إیطالیة 

أطیح 1969تحت قیادة الملك إدریس السنوسي وفي سنة 1951والفرنسي حتى استقاللها عام 

وبعد قیام الثورة مباشرة وفي نفس السنة صدور دستور البالد ,به بقیام ثورة قادها معمر القذافي

وتعمیم نشر التعلیم في البالد وتعلیم الكبار وأعداد 14الذي تضمن تقدیم تعلیم إجباري حتى 

 .85:ص، مرجع سابق، السیاسات التربویة العربیة، ناریمان یونس لهلوب-1



والتعلیمياإلصالح التربوي:..........................................................الفصل الثاني

111

فكان أهم ماجاء به التسمیة الجدیدة 1988أما الدستور الجدید الذي صدر عام ,المعلمین 

للبالد وهي الجماهیریة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة الكبرى وجعل اإلسالم أساس النظام 

وكان ، لعربیة وأكد الدستور المبادئ التعلیمیة السابقةوااللتزام باالشتراكیة والوحدة ا,االجتماعي

من أهم خطوات اإلصالح التربوي تجدید محتوى المناهج والكتب الدراسیة وطرق التعلیم حتى 

كما شمل اإلصالح أیضا معاهد إعداد ، تتسق مع األهداف الجدیدة للثورة السیاسیة االجتماعیة

لمعلمین التي یلتحق بها الطالب بعد اإلعدادیة المعلمین سواء على مستوى معاهد إعداد ا

إلعداده للتعلیم االبتدائي أو على مستوى كلیة التربیة بالجامعات اللیبیة إلعداد معلم التعلیم 

وعلى الرغم من هذه الجهود مازال هناك نقص في المعلمین الالزمین للنهضة ,الثانوي

)1(.ض المعلمین من الخارج ولذلك تستعین السلطات التعلیمیة ببع,التعلیمیة

واستحدثت الجماهیریة اللیبیة مشروعا طریفا في فكرته وطریقته أطلقت علیه مسمى منزلیة 

التعلیم وتهدف هذه التجربة إلى نقل المدرسین إلى المنازل ولیس نقل األطفال إلى المدارس من 

كرة دون االلتحاق بمؤسسات وتعلیم األطفال في سن مب، أجل تطبیق حریة التعلیم ودیمقراطیته

وتحت ، طبیعيالتعلیم النظامي وذلك من خالل األسرة التي تتولى تربیة وتعلیم أبنائها بشكل

ویتم تدریس األطفال وفق هذه التجربة من خالل بث الدروس ، )2(إشراف تربوي یوفره المجتمع 

ویتولى أحد ، مدرسيیصحب هذه الدروس كتاب، المصورة تلفزیا عن طریق اإلذاعـة المرئیة

أفراد األسرة دور الموجه والمدرس بحیث تشارك األسرة في تربیة وتعلیم أبنائها ویزودوا األمر 

بإرشادات وتوجیهات ألداء مهامه التربویة ویتولى مكتب منزلیة التعلیم من خالل فروعه مهمة 

شفهیا وكتابیا حسب طبیعة ویتم التقویم، التقویم ومنح الشهادات بالتنسیق مع إدارة االختبارات 

وهناك توجه واضح في الجماهیریة للوصول إلى أكبر عدد من الدارسین والراغبین في ، كل مادة

ویتجسد هذا االهتمام والتوجه في تبني مشروع الجامعة المفتوحة الذي بدأ العمل به منذ ، التعلیم

لة في إنشاء جامعة للتكوین مایقارب العقد من الزمن وجدیر بالذكر أن للجزائر تجربة مماث

)3(.تقدم فیها الدروس للمنتسبین عن طریق الرادیو والتلفزیونالمتواصل

 .242: ص، مرجع سابق ، لتربوي في العصر الحدیثاإلصالح والتجدید ا,محمد منیر مرسي-1

اجتماع مدیري مراكز التعلیم عن ، توظیف وسائل التعلیم عن بعد في مرحلة التعلیم األساسي، رمضان محمد القذافي-2

  .02ص، 1999دیسمبر 4/6، الجزائر ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، بعد والجامعات المفتوحة في الوطن العربي

  .250ص ، مرجع سابق، عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل-3
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:اإلصالح التربوي في تونس -5

وفي تونس كانت أولى خطوات اإلصالح التربوي تمثلت في قانون إصالح التعلیم عام 

الفعلیة للتطبیق كانت وعلى الرغم من األهداف الرائعة التي حددها إال أن الخطوات1959

وٕاستغرقت سنوات طویلة بالمقارنة بجیرانها من دول المغرب العربي التي استقلت ، بطیئة متثاقلة

ویرجع ذلك إلى األوضاع السیاسیة واالجتماعیة التي كانت سائدة آنذاك ، بعد تونس بسنوات

مقدمتها مشكلة وسیطرة المشكالت االجتماعیة وطغیانها على جهود اإلصالح التربوي وفي

وتتمثل أهم خطوات اإلصالح التربوي فیما ، تدني مستویات المعیشة وتفشي البطالة بین الشباب

)1(:یلي 

وقد بدأت ذلك بالتدریج إبتداء من :إحالل اللغة العربیة كلغة تدریس بدال من الفرنسیة -1

أي بعد أكثر من 1978-1977إال أن ذلك قد تأخر طویال حتى عام ، المرحلة االبتدائیة

، 1980عشرین عاما منذ االستقالل بل إن تدریس الحساب ظل باللغة الفرنسیة حتى أكتوبر 

أما التعلیم الثانوي فقد تطلب إحالل اللغة العربیة محل الفرنسیة كلغة تدریس وقتا أطول من 

.ذلك السیما في مواد العلوم والریاضیات 

كان من الطبیعي أن یترتب على :دراسیة الخاصة بهاإعداد المناهج القومیة والكتب ال-2

تأخر استعمال اللغة العربیة كلغة تعلیم بالمدارس التونسیة تأخر إعداد المناهج القومیة والكتب 

كانت تونس تعتمد على المناهج والكتب المدرسیة 1976وحتى عام ، الدراسیة المصاحبة لها

كانت هناك كتب دراسیة تونسیة لمعظم 1980ومع أنه في عام ، بمساعدة شقیقتها مصر

المواد في التعلیم االبتدائي والثانوي إال أن هذه الكتب لم تغط كل المواد السیما العلوم 

.والریاضیات 

كان من خطوات اإلصالح التربوي :إدخال التعلیم الیدوي في منهج المدرسة االبتدائیة -3

إدخال التعلیم الیدوي في منهج المدرسة 1972-1971التي إتخذتها السلطات التعلیمیة عام 

وقد إتخذت هذه الخطوة بمساعدة ، االبتدائیة وذلك لتدریب التالمیذ على إحترام العمل الیدوي

إال أن هذه الخطوة اتخذت على نطاق ضیق محدود في بعض "الیونسیف والبنك الدولي"

دة ساعتین في األسبوع تخصصات المدارس وأدخلت في الصف الخامس والسادس االبتدائي لم

.لألنشطة المرتبطة بالزراعة والصید والصناعة والفنون الیدویة 

  .240: ص، مرجع سابق ، اإلصالح والتجدید التربوي في العصر الحدیث، محمد منیر مرسي-1
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من الجوانب التي اتجهت إلیها جهود اإلصالح التربوي :إنشاء مرحلة التعلیم األساسي -4

المرحلة معتسع سنوات وذلك بدمج االبتدائیةإنشاء مرحلة التعلیم األساسي مدتهافي تونس

وتتمشى هذه الخطوة مع االتجاه العام في البالد العربیة نحو األخذ بالتعلیم األساسي ، متوسطةال

.والذي طبق بالفعل في كثیر منها بدرجات متفاوتة 

إعادة 1991من التغییرات التي أحدثها قانون التعلیم عام :إعادة هیكلة التعلیم الثانوي -5

ربعة سنوات بدال من سبع سنوات وهو ما كانت علیه في هیكلة التعلیم الثانوي بجعل مدته أ

، ونص القانون أیضا على تقسیم التعلیم الثانوي إلى مرحلتین مدة كل منهما سنتان، الماضي

المرحلة األولى تعلیم عام لكل التالمیذ والمرحلة الثانیة تعلیم تخصصي یتفرع لشعب اآلداب 

وبهذا التعدیل یكون التعلیم الثانوي في تونس قد ,القتصادوالریاضیات والعلوم التجربیة والتقنیة وا

أخذ مساره الصحیح في االتجاه العام الذي یسیر علیه التعلیم الثانوي في البالد العربیة بصفة 

)1(.عامة 

الذي صادق علیه مجلس النواب أهم إصالح تربوي 1991)یولیو(ویعتبر إصالح جویلیة 

فإنه قد شرع ، فزیادة على كونه یكرس المشروع التحدیثي ویعمقه1958عرفته البالد منذ قانون 

وسّن ألول مّرة في تاریخ تونس إجباریة التعلیم من سّن ستة )سنوات 9(للمدرسة األساسیة 

ویمثل هذا القانون محاولة جادة لتالفي التردي الذي وقعت فیه ، سنوات إلى السادسة عشرة 

، ناهج التربویة من بعدها اإلنسانية المنصرمة نتیجة إلفراغ المالمؤسسة التربویة خالل الفتر 

ولقد ، )2(والستخدام المؤسسة التربویة إلعداد مرتفعة من المدرسین غیر المؤهلین علمیا وتربویا 

إذ نراه یدافع عن قیم الحداثة ، باختیارات إیدیولوجیة واضحة المعالم1991قام إصالح جویلیة 

وأوكل للمؤسسة التربویة مهمة ، ال والعقالنیة والتفتح والمجتمع المدنيمثل التسامح واالعتد

تركیز المجتمع المدني ومعاضدة الحداثة إذ نص القانون على أن النظام التربوي یهدف إلى 

مساعدة المتعلم على إذكاء شخصیته وتنمیة مكانته وتكوین الروح النقدیة واآلراء الفاعلة بحیث 

)3(.في العملالحكم والثقة بالنفس في السلوك والمبادرة واإلبداعینشأ على التبصر في 

 .243 – 242: ص ص، مرجع سابق ، اإلصالح والتجدید التربوي في العصر الحدیث، محمد منیر مرسي-1

 .250ص ، مرجع سابق، د اهللا السنبلعبد العزیز بن عب-2

، 1999، تونسالمطالع الجدیدة المتحدة مجموعة سراس، سلسلة وثائق تربویة، مقاربات جدیدة للتربیة، أحمد شبشوب-3

 .163- 161ص ص 
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وضعت الجهات المعنیة بالتربیة في تونس مجموعة من اآلفاق والتطلعات التي یراد لمدرسة 

:وهي أن المدرسة في تونس ستكون ، المستقبل في تونس تحقیقها

.ضمان حق التعلیم للجمیع :مدرسة الجمیع-

.استفتاء التالمیذ أطول مدة في الدراسة لبلوغ أعلى درجات التعلم : ح مدرسة النجا-

.دمج أحدث المهارات التي یتطلبها عالم الغد :مدرسة اإلمتیاز-

وتجرى جهود مكثفة لتحدید سمات ومواصفات تلك المدرسة وفق آلیة عمل محددة وتتلخص 

ده باإلضافة إلى مجموعات من هذه اآللیة في أن تقوم كل مدرسة ومؤسسة تربویة على ح

بإعداد تصور بعد مناقشة مستفیضة حول مایریدون أن ، أولیاء األمور ورجال األعمال وغیرهم

ماتوصلت إلیه ترسل تلك التصورات باإلضافة إلىوبعد ذلك,تكون علیه المدارس في المستقبل

حیث یقوم كل مركز ، فقطاعات المجتمع األخرى في تلك المنطقة التعلیمیة إلى مركز اإلشرا

ویخرج ، إشرافي بدراسة التصورات التي أعدت في المدارس والمناطق الجغرافیة التابعة له

بتصور موحد بعد نقاشها في ورش عمل متعددة وبعد ذلك یرسل التصور الذي توصل إلیه 

ابعة حیث تقوم بمناقشة تصورات مراكز اإلشراف الت، مركز اإلشراف لإلدارة الجهویة للتعلیم

التربیة والتعلیم لمناقشتها والوصول إلى رؤیة ثم ترسل إلى وزارة، للخروج بتصورات موحدة

)1(.موحدة لما ستكون علیه المدارس في تونس في المستقبل 

والفاحص للنظام التربوي في تونس یالحظ أن هناك خیارا إستراتیجیا لنشر ثقافة المعلوماتیة 

وسع في استخدام اللغة اإلنجلیزیة وتدریسها ونشر التعلیم العالي كخیار استراتیجي للدولة والت

والتركیز في أنظمة االمتحانات على الجوانب المنهجیة والتحلیلیة اإلبداعیة أكثر ، وضبط جودته

وتتجه تونس مثل معظم نظیراتها في ، من على تركیزها على حفظ المعلومات واستظهارها

مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة للعمل المغرب العربي إلى تعمیق توظیف 

وتلخیصا لما سبق نجد أن اإلصالح ، )2(في المجال التربوي وتقدیم ما یمكن لها أن تسهم به 

والقصور في ، ونقاط الضعف، نقاط القوةالتربوي العلمي والسلیم یساعد على الكشف وتحدید

من ثم تشخیص مواطن الخلل في أي منها مدخالت وعملیات ومخرجات أي نظام تعلیمي و 

كما یساعد اإلصالح التربوي في اتخاذ قرارات مستثمرة حیال تعدیل مسار ، تمهیدا إلصالحها

والعمل على معالجة ما قد یعترض هذا المسار من ، العملیة التعلیمیة عموما بجمیع عناصرها

 85:ص، مرجع سابق,السیاسات التربویة العربیة,ناریمان یونس لهلوب-1

 .163-162ص ص ، جع سابق مر ، عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل-2
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اإلصالح التربوي في إصدار كما یساهم ، والعمل على إزالتها أوال بأول، عقبات ومشكالت

ومن ثم اتخـاذ ، ومدى جودة مخرجاته، الحكم النهائي على مدى قوة النظام التعلیمي عموما

.)1(قرارات نهائیة بشأن النظـام ككل أو بعض عناصره 

:اإلصالحات التربویة على مستوى المنظمات  :رعشإحدى

:UNESCOلیونسكو ا( منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة-1 (

قامت منظمة الیونسكو منذ أواخر الثمانیات بعملیات :التعاون الدولي لتطویر التربیة

، ومن أهم المبادرات التي نادت بها، إصالحیة متنوعة إلعطاء رؤیة جدیدة لهذه المنظمة

ة غیرهم الدعوة لمشارك، تلك الفترة في)UNDP(بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

من أعضاء ومؤسسات من أعضاء ومؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي الحكومة وغیر 

وكذلك على المستوى اإلقلیمي ، الحكومیة في القیام بدعم الجهود التي تبذل على مستوى العالم

، والقومي من أجل زیادة أداء النظم التعلیمیة وتواؤمها مع الواقع ومع متطلبات العصر ومتغیراته

Jacquesجاك حالق (وجاء ذلك بعد الدراسة التي أعدها ، لنامیةصوصا في الدول اوخ

Halla(والتي أكد من خاللها ، من المعهد الدولي للتخطیط التربوي بباریس التابع للیونسكو

النظر إلى التعلیم بإعتباره إستثمار في المستقبل وٕان التنمیة البشریة أو اإلنسانیة لیست مجرد "

، وبناء على ذلك2"وٕانما هي توجه إنساني للتنمیة الشاملة المتكاملة، لموارد البشریةتنمیة ا

وتم إعداد مجموعة من الدراسات والبحوث على المستوى ، عقدت عدة مؤتمرات ولقاءات

التي أعدتها الیونسكو إلصالح التعلیم ، ومن أهم هذه المؤتمرات والدراسات والوثائق، العالمي

، بتایلندا)جومتین (المؤتمر العالمي للتربیة للجمیع ، ت القرن الحادي والعشرینلمواكبة متطلبا

وغیرها من المؤتمرات أما أهم التقاریر للتربیة للقرن الحادي ، والمنتدى العالمي للتربیة للجمیع

:وسوف نتطرق لها بإختصار، والعشرین

جاب لدعوة المشاركة التي تبنتهاإست):مؤتمر جومتین(المؤتمر العالمي للتربیة للجمیع -1

، مجموعة من المنظمات)UNDP(وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNESCO(الیونسكو 

وعلى أثر ذلك عقد المؤتمر العالمي حول التربیة للجمیع في جومتین بمملكة تایلندا في الفترة 

تي إنشئت لتنظیم المؤتمر تحت رعایة الهیئة العلیا المشتركة ال)1990مارس 9_5(الممتدة من

 .232: ص ، مرجع سابق ، حسن شحاته وزینب النجار-1

المؤتمر العالمي حول ، اإلعالن العالمي حول التربیة للجمیع وهیكلة العمل لتأمین حاجات التعلیم األساسیة، الیونسكو -2

.43: ص، 1990، مارس، تایلندا ، جومتین، التربیة للجمیع
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إشترك في كما، والبنك الدولي، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيو  والمكونة من لیونسكو، العالمي

وخرج هذا المؤتمر بوثیقتین أساسیتین تمثالن ، رعایة المؤتمر ثماني عشرة حكومة ومنظمة

اما متجددا بضمان تأمین وٕالتز ، توافقا على صعید العالم حول رؤیة موسعة للتربیة األساسیة

، حاجات التعلیم األساسیة لجمیع األطفال والشباب والكبار بصورة فعالة في جمیع دول العالم

هیكلة العمل لتأمین "والثانیة "ن العالمي حول التربیة للجمیع اإلعال" الوثیقة األولى سمیت 

ربیة للجمیع على وضع رؤیة ن العالمي للتوتم التأكید في اإلعال، "حاجات التعلم األساسیة 

وكذلك البنى المؤسسیة للمناهج الدراسیة والنظم ، موسعة تتجاوز المستویات الحالیة للموارد

مع التصمیم على تحقیق المزید من ، واستغالل اإلمكانات على نحو مبدع، التعلیمیة التقلیدیة

.الفعالیة

واستخدامها بصورة فعالة لتحسین وأوضح في اإلعالن أن التوفیر الكامل للتربیة األساسیة

حالة الفرد والمجتمع یقتضیان وضع سیاسة مساندة في المجاالت االجتماعیة واالقتصادیة 

وأن یشترك المجتمع بأسره في هذا المسعى ، والثقافیة إضافة إلى تعبئة الموارد المالیة والبشریة

تبر مسؤولیة إنسانیة مشتركة أن تلبیة حاجات التعلیم األساسیة تع"كما أكد في اإلعالن 

)1(".وعالمیة وتتطلب تظامنا دولیا 

:م من أهمها 2000إلى  1990وقام منتدى التعلیم للجمیع بعدة أنشطة في الفترة الممتدة من 

، تعیین منسق وطني للتعلیم للجمیع في كل بلد بحیث یتعاون هذا المنسق مع المنتدى-1

.وٕاعداد الدراساتویساهم معهم في وضع خطط المتابعة

.عقد لقاءات المنسقین والخبراء بشكل دوري طوال السنوات العشر-2

.تضمین برامج الیونسكو والمنظمات األخرى القضایا المتعلقة بالتعلیم للجمیع-3

اجتمع ممثلو الدول في ستة ، )م 2000دكار (تمهیدا للمنتدى العالمي للتعلیم للجمیع -4

.التربیة للجمیعمؤتمرات إقلیمیة حول 

إن الهدف العام للمنتدى العالمي للتربیة الذي عقد ):دكار(المنتدى العالمي للتربیة للجمیع )2

هو مراجعة وتقییم ما تم إنجازه منذ ) م 2000أفریل 28-26(في دكار في القترة الممتدة من 

االلتزام بهیكلة العمل بما في ذلك ، )1990جومتین (إنعقاد المؤتمر األول حول التعلیم للجمیع 

وتذلیل العقبات وتسریع ، وتحدید االولویات في المجال التربوي، لتأمین حاجات التعلیم األساسیة

  . 46: ص، مرجع سابق، عالن العالمي حول التربیة للجمیع وهیكلة العمل لتأمین حاجات التعلیم األساسیةاإل، الیونسكو)1
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التقدم ورسم استراتیجیات العمل للعقد األول من القرن الحادي والعشرون لتلبیة احتیاجات التعلم 

واألنشطة والخدمات المقدمة في وقد شمل التقویم البرامج العامة والخاصة ، األساسي للجمیع

التعلیم المدرسي النظامي والتعلیم غیر النظامي والتعلیم خارج المدرسة والرامیة إلى تأمین 

إضافة األبعاد الستة المستهدفة للتعلیم ، حاجات التعلیم األساسیة لألطفال والشباب والكبار

.لیم األساسیةوالتي نص علیها في هیكلة العمل لتأمین حاجات التع، للجمیع

:وقد ناقش المؤتمر ثالثة محاور أساسیة وهي على النحو التالي

تحسین جودة التعلیم األساسي وتعمیم تساوى الفرص والمساواة فیه:المحور األول.

ویتكون هذا ، استخدام المصادر المتنوعة استخداما فعاال من أجل تعلم فعال:المحور الثاني

.ناصرالمحور من مجموعة من الع

التعاون مع المجتمع المدني لتحقیق االجتماعیة من خالل التعلیم:المحور الثالث.

:تقریر اللجنة الدولیة للتربیة للقرن الحادي والعشرین-3

والذي یمثل المكون األساسي ، أهم التقاریر التي أصدرتها الیونسكو وأكثرها شهرةمن

وخصوصا النامیة منها التقریر ، بجمیع دول العالمللعمل التربوي في القرن الحادي والعشرین 

الذي أعدته اللجنة الدولیة المعنیة بالتربیة للقرن الحادي والعشرین برئاسة جاك دیلور 

)Jacques Delors( المكون "ذلك الكنز :التعلیم"والمعنون)Learning the

Treasurewithin( رى للتعلیم في القرن تشكل األهداف الكبأساسیة الذي وضع أربع دعائم

:الحادي والعشرین وهي

التعلم للمعرفة- أ

التعلم للعمل- ب

التعلم للعیش معا ومع اآلخرین- ج

التعلم لتكون- د

بناء على توجیهات المجلس التنفیذي والمؤتمرات العامة :المؤتمرات الدولیة للیونسكو-4

واستعدادا للولوج عقد عدة مؤتمرات دولیة عامة، م 1995) 28(للیونسكو وخصوصا المؤتمر 

اآلمن للمجتمعات الدولیة في القرن الحادي والعشرین ومساعدة الدول في التخطیط والتغییر 

:ومن أهم هذه المؤتمرات ما یلي، التربوي إضافة إلى مؤتمري حومتین ودكار
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عقد هذا المؤتمر بهامبورج بألمانیا في):هامبورج(المؤتمر الدولي الخامس لتعلیم الكبار  -أ

وكان موضوع المؤتمر تعلیم وتعلم الكبار مفتاح القرن ، م1997یولیو18-14ترة الممتدة من الف

وقد سبق هذا المؤتمر عقد مؤتمرات تحضیریة إقلیمیة عرضت فیها ، الحادي والعشرین

، السیاسات واألولویات والحاجات المستقبلیة لتعلیم الكبار في إطار التعلیم المستمر مدى الحیاة

)1(.وتم وضع تقریر إقلیمي لكل منطقة عرض في هذا المؤتمر، ل منطقةفي ك

):مالبورن(مؤتمر التربیة الدولي للقرن الحادي والعشرین  - ب

حرص المؤتمر العام للیونسكو لمناقشة تقریر اللجنة الدولیة للتربیة في القرن الحادي 

ستراتیجیات التربویة المستقبلیة في والعشرین الذي یعتبر الوثیقة المرجعیة لتعمیم السیاسات واال

ومشاركة قادة التربیة ومخططي السیاسات التربویة واالقتصادیین واالجتماعیین ، كل دول العالم

والخبراء في دول العالم لوضع تصور شامل لتطویر التعلیم لمواجهة متطلبات القرن الحادي 

.والعشرین

العشرین الذي عقد في مالبورن بأسترالیا في ویعتبر مؤتمر التربیة الدولي القرن الحادي و 

أول مؤتمر یعقد لمناقشة تقریر اللجنة ، م 1998أفریل 3مارس إلى 29الفترة الممتدة في 

ویهدف هذا المؤتمر إلى وضع تصور شامل ، الدولیة للتربیة في القرن الحادي والعشرین

تربیة في القرن الحادي ة لتنمیة اللتطویر التعلیم وصیاغة مبادئ أساسیة الستراتیجیات مستقبلی

وتطویر العالقة بین التربیة وسوق العمل واإلنتاج والخدمات على المستوى المحلي ، والعشرین

وقد تمیز هذا المؤتمر بتنوع أنشطته ، من أجل تجوید التعلیم وتحسین مخرجاته، والعالمي

ركائز تقریر اللجنة الدولیة للتربیة وذلك من خالل دراسته وتحلیل تقاریر الخبراء حول ، وفعالیاته

)2(.في القرن الحادي والعشرین

"كان موضوع هذا المؤتمر ):سیئول(المؤتمر الدولي الثاني للتعلیم التقني والمهني  -ج

وشعاره العمل والتعلیم "رؤیة للقرن الحادي والعشرین :التعلیم والتدریب التقني والمهني

-26كو في سیئول عاصمة كوریا الجنوبیة في الفترة الممتدة من وقد عقدته الیونس، والمستقبل

تكوین منبر للدول األعضاء في الیونسكو نحو "والهدف من هذا المؤتمر ، م 1990أفریل 30

/1997یولیو ، مملكة البحرین، وزارة التربیة والتعلیم، تقریر حول المؤتمر الدولي الخامس لتعلیم الكبار، عبد اهللا إبراهیم-1

  .19: ص
  .53ص ، مرجع سابق، عبد اهللا إبراهیم-2



والتعلیمياإلصالح التربوي:..........................................................الفصل الثاني

119

تجدید سیاستها الوطنیة في التعلیم التقني والمهني لتمكینها من مواجهة تحدیات التوظیف 

)1(.تصادیة في أوائل القرن الحادي والعشرینوغیرها من التحدیات االجتماعیة واالق

عقدت الیونسكو في باریس ):باریس(مؤتمر التعلیم العالي في القرن الحادي والعشرین  -د

، م 1998أكتوبر 9-5:مؤتمر التعلیم العالي في القرن الحادي والعشرین في الفترة الممتدة من

وأعدت الیونسكو لهذا المؤتمر الهام ، مسةوسبق عقد هذا المؤتمر مؤتمرات إقلیمیة تحضیریة خ

ودعت باإلضافة إلى الدول الخبراء والعدید من المنظمات الدولیة ، مجموعة كبیرة من الدراسات

.والمنظمات غیر الحكومیة والصنادیق الدولیة

:وأهم نتائج المؤتمر یمكن تلخیصها فیما یلي

سات العمل وسائر قطاعات النشاط في بالمشاركة مع مؤس، الحاجة لتطویر التعلیم العالي-1

.مع االستفادة من الدراسات المحلیة اإلقلیمیة والدولیة، المجتمع ومراكز البحوث

، واألخذ بمبدأ التربیة المستمرة، تحویل مؤسسات التعلیم العالي إلى مؤسسات تعلیم مستمر-2

.وتلبیة حاجات المجتمع

.نماط جدیدة في أسالیب التعلیم التقویموٕادخال أ، االهتمام بتطویر التعلیم من بعد-3

تطویر التعلیم الثانوي لتكون مخرجاته مدخالت مناسبة للتعلیم العالي الذي یتعرض -4

.لمتغیرات كثیرة

تطویر كفاءة اإلدارة في مؤسسات التعلیم العالي واستخدام تكنولوجیا المعلومات -5

.واالتصاالت في شتى مجاالت التعلیم

ستاذ في مؤسسات التعلیم العالي تطویرا علمیا ومسلكیا بشكل مستمر تطویر كفاءة األ-6

.وتعزیز القدرات الالزمة التخطیط واستشراف المستقبل

.التأكید على الجودة والنوعیة في جمیع مؤسسات التعلیم العالي-7

 .متأكید تعلیم التعلم وٕاكساب المتعلمین كفایات التعلم الذاتي والتعلم المستمر طوال حیاته-8

التأكید على التعاون الدولي واعتباره دعامة أساسیة لتطویر التعلیم العالي والنهوض -9

)2(.بالجودة والنوعیة

  .109: ص، 1999، الجمهوریة الكوریة، توصیات المؤتمر الدولي الثاني للتعلیم الفني والمهني سیئول، الیونسكو-1
: ص ص، مرجع سابق، اإلصالحات التربویة لمواجهة متطلبات العصر وتحدیات المستقبل، إبراهیم یوسف العبد اهللا-2

149-150.
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):سالمتكا(المؤتمر العالمي المعني بتعلیم ذوي االحتیاجات التربویة الخاصة  - ه

یم عقدت الیونسكو المؤتمر العالمي لتعل، من أجل اإلسهام في بلوغ هدف التعلیم للجمیع

-7:في سالمتكابأسبانیا في الفترة الممتدة من)فرصةونوعیة(ذوي االحتیاجات التربیة الخاصة 

واعتمد ، وقد سبق هذا المؤتمر عقد خمس حلقات تدارس إقلیمیة للتحضیر، م 1994یونیو 10

ة المؤتمر بیان سالمتكا بشأن المبادئ والسیاسات والممارسات في تعلیم ذوي االحتیاجات التربوی

الخاصة إضافة إلى اعتماد وثیقة إطار العمل في مجال تعلم ذوي االحتیاجات التربویة الخاصة 

وقد استرشد في إعداد هاتین الوثیقتین بمبدأ الجمع بین المتعلمین واإلقرار بضرورة العمل في 

)1(".مدارس للجمیع "سبیل التوصل إلى 

في بدایة القرن الحادي ): م 2007-2002(االستراتیجیة المتوسطة األجل للیونسكو  -و

والعشرین حددت الیونسكو وأولویاتها خیاراتها اإلستراتیجیة استجابة للتحدیات المستجدة في 

وضعت االستراتیجیة المتوسطة األجل  لذلك، وحددت األطر المناسبة لعملها، األلفیة الثالثة

الم والتنمیة البشریة في التي ركزت على إسهام الیونسكو في تحقیق الس) م 2002-2007(

وقد تم إقرار هذه االستراتیجیة في ، عصر العولمة من خالل التربیة والعلوم والثقافة واالتصال

2001المؤتمر العام األخیر الیونسكو في دورته الحادیة والثالثین التي عقدت في شهر أكتوبر 

بناء هذه االستراتیجیة وفق وقد تم ، )1/م 31(م في مقر الیونسكو بباریس بحسب القرار رقم 

:ثالثة محاور أساسیة رئیسیة وهي

بغیة االستجابة التحدیات ، وضع وترویج مبادئ ومعاییر عالمیة تستند إلى قیم مشتركة-1

.وحمایة الصالح العام المشترك وتعزیزه، المستجدة في مجاالت التربیة والعلم والثقافة واالتصال

.اف بالتنوع وصونه مع احترام حقوق اإلنسانتشجیع التعددیة من خالل االعتر -2

تشجیع التمكین والمشاركة في مجتمع المعرفة الناشئ من خالل تكافؤ فرص الحصول -3

)2(.على المعرفة وبناء القدرات وتبادل المعلومات

للعامین ) 5/م31(وبناء على هذه األهداف ركزت الیونسكو في وثیقة البرنامج والمیزانیة 

:على القضایا التربویة التالیة )م 2003و 2002

.الوفاء بالتزامات منتدى داكار العالمي في مجال التعلیم األساسي للجمیع-1

وٕاطار ، لمبادئ والسیاسات والممارسات في تعلیم ذوي االحتیاجات التربویة الخاصةبشأن ا):بیان سالمتكا(، الیونسكو-1

  .03: ص، 1994، فرنسا، باریس، مطبعة الیونسكو، في مجال تعلیم ذوي االحتیاجات التربویة الخاصةالعمل
  .26: ص، 2000، فرنسا، باریس، مطبعة الیونسكو، اإلستراتیجیة المتوسطة األجل، الیونسكو-2
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بناءه مجتمعات المعرفة من خالل تطویر التعلیم وتوظیف تكنولوجیا المعلومات -2

ا وتجدید النظم التعلیمیة وتعزیز استخدام تكنولوجی، واالتصاالت في عملیة التعلیم والتعلم

.المعلومات واالتصاالت في مجال التعلم

التركیز على اكتساب القیم والمواقف والمهارات لمواجهة تحدیات المجتمع المعاصر -3

.والعولمة

والتكنولوجیا وٕاعطاء إصالح وتحسین نوعیة التعلیم بمراحله المختلفة وتعزیز تعلیم العلوم-4

.الفتیاتأهمیة خاصة لتطویر التعلیم التقني والمهني خصوصا

.إصالح التعلیم العالي وتجدیده وٕاضفاء طابع دولي علیه-5

ووضع مؤشرات تتعلق بسیاسات إعداد المعلمین ، تحسین إعداد المعلمین وأوضاعهم-6

.واستخدامها في عملیات إعداد وتأهیل المعلمین

وضع معاییر ومقاییس جدیدة في مجال التعلیم من بعد والتعلیم بواسطة الشبكات -7

.ووضع معاییر لتطویر بیئة المدرسة وغیرها من قضایا، لكترونیةاال

)1(.تعزیز القدرات الوطنیة في مجال النظم التربویة وتخطیطها وٕادارتها-8

جامعة الدول العربیة:ثانیا

:التعاون العربي لتطویر التربیة العربیة -أ

م عقدت  1945ام مع بدایة تأسیس الجامعة العربیة ع:أول معاهدة ثقافیة عربیة-1

زیادة التعاون الثقافي وتنظیمه وتوجیهه نحو تقویة الشعور "وٕانطالقا من شعار ، جلساتها

وشكل المجلس اللجنة ، وقعت الوفود العربیة أول معاهدة ثقافیة فیما بینها"بالوحدة العربیة 

.الثقافیة التي انبثقت عنها فیما بعد عدد من الهیئات المختصة

)2(المادة الرابعة:مواد التي تتعلق بمجال التربیة والتعلیم هووكانت أهم ال

تعمل الدول األعضاء على بلوغ مستویات تعلیمیة متماثلة عن طریق تنسیق أنظمة التعلیم 

، والكتب المدرسیة، وبخاصة توحید السلم التعلیمي وتوحید أسس المناهج وخطط الدراسة، فیها

، باریس، مطبعة الیونسكو، الدورة الثالثون، المؤتمر العام، )م 2003-2002(مشروع البرنامج والمیزانیة ، الیونسكو-1

  .61: ص، 2003، فرنسا
: ص ص، 2012، األردن، عمان، دار أسامة النشر والتوزیع، 1ط، السیاسات التربویة العربیة، ناریمان یونس لهلوب-2

59-60.
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وأسالیب إعداد المعلمین وٕادارة ، وتعادل الشهادات، ومستوى االمتحانات وقواعد القبول

.المؤسسات التعلیمیة

تتعاون الدول األعضاء على تطویر أنظمة التعلیم فیها بالعمل على تحقیق :المادة السادسة

وتسییر التعلیم الثانوي وتنویعه ، ومحو األمیة، إلزام التعلیم في مرحلته االبتدائیة على األقل

على أن یتم ذلك ضمن ، والعنایة بالتعلیم الفني، ستعدادات من التعلیم العاليوتمكین ذوي اال

.مخطط عام یهدف إلى التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة للبالد العربیة

.تعمل الدول األعضاء على تنشئة األجیال الصاعدة على التمسك بمبادئ الدین:المادة الثامنة

وكان ، م 1947انعقد في بیت مري بلبنان في عام :المؤتمر الثقافي العربي األول-2

واللغة العربیة ، الغرض منه التوصل إلى إطار مشترك لمنهاج التربیة الوطنیة والتاریخ والجغرافیا

ونظر أیضا في قضیة تدریب معلمي المدارس االبتدائیة والثانویة وفي أوضاعهم المادیة 

:واالجتماعیة ومن أبرز توصیاته

.ل الجغرافي التام بین البلدان العربیة في قارتي آسیا وٕافریقیاإبراز االتصا-1

.إبراز التاریخ المشترك بین هذه البلدان-2

.توكید أن العروبة لم تكن مقصورة على طائفة من الطوائف أو دین من األدیان-3

بیان أن التطور العلمي سائر نحو التكتل واالتحاد وأن جامعة الدول العربیة مظهر من -4

.التطورمظاهر 

بیان أن االستقالل حق طبیعي للشعوب وینبغي على البلدان العربیة جمعاء على بث روح -5

.التعاون لتحریر البالد العربیة التي ما تزال واقعة تحت نیر االستعمار

.والمساواةتوكید أن النظام الدیمقراطي الصحیح أفضل األنظمة لضمان الحریة والعدالة-6

كانت الغایة منه 1950انعقد في اإلسكندریة سنة :ربي الثانيالمؤتمر الثقافي الع-3

استكمال ما ابتدأ به المؤتمر الثقافي العربي األول فشمل جدول أعماله دراسة لتقاریر الدول 

، العربیة عن أحوال التعلیم في كل منها وعلى متابعة طرق تنفیذ توصیات المؤتمر العربي األول

:ومن توصیاته

.لدراسة في المرحلة االبتدائیة ست سنواتأن تكون مدة ا-1

أن تأخذ الحكومات العربیة بأسباب البحث لتوحید مدة الدراسة في التعلیم الثانوي وتقریب -2

.مناهجه
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العمل على تحقیق الوحدة اللغویة في المجتمع العربي حتى یكون الفصحى لغته ال لغة -3

)1(.التعلیم والكتب فحسب بل لغة الحیاة أیضا

":تعمیم التعلیم ومجانیته "مر التعلیم اإللزامي المجاني للدول العربیة مؤت-4

دیسمبر 29یعتبر أول لقاء عربي رسمي تناول التعلیم االبتدائي عقد في القاهرة من 

بالتعاون بین جامعة الدول ، حیث شاركت فیه سبع دول عربیة1955جانفي  11إلى  1954

المؤتمرون عددا كبیرا من القضایا المتفرعة وخرج المؤتمر العربیة ومنظمة الیونسكو حیث درس 

بمائة وٕاحدى وأربعین توصیة معبرة عن طموحات األمة العربیة في الوحدة وااللتقاء على سیاسة 

:وكان من أبرز توصیات هذا المؤتمر، تعلیمیة ونهج تعلیمي

في المرحلة االبتدائیة أن تضع كل دولة عربیة خطة شاملة لتعمیم التعلیم اإللزامي المجاني-1

.في مدة عشر سنوات

.أن یكون الحد األدنى للتعلیم اإللزامي ست سنوات-2

.أن یعتبر التعلیم اإللزامي مرحلة تعلیم أساسیة لتوفیر حد أدنى من التعلیم لجمیع األطفال-3

وكان موضوعه برامج 1957انعقد في بغداد في عام :المؤتمر الثقافي العربي الثالث-5

أي أنه كان حلقة وصل جیدة في سلسلة الجهود ، یس التاریخ والجغرافیا في المرحلة الثانویةتدر 

الرامیة إلى توحید مناهج الثقافیة العربیة والتي ابتدأت في مؤتمر بیت مري في لبنان ومن أهم 

:مقررات هذا المؤتمر

.توحید السلم التعلیمي في األقطار العربیة اثني عشر سنة-1

.خاص لبحث مادة التربیة الوطنیةعقد مؤتمر-2

أن تعمل الجامعة العربیة على جمع المعلومات غیر المعروفة كثیرا عن البالد العربیة -3

.والعمل على نشرها بین مدرسي المواد االجتماعیة

م حیث قام بدراسة 1960انعقد في بیروت عام :مؤتمر ممثلي وزراء التربیة والتعلیم-6

.ان بذلك نقطة االنطالق إلتباع منهجیة التخطیط الشامل للتعلیمالحاجات التربویة وك

حیث ركز على ، 1966عام ، انعقد في لیبیا:مؤتمر وزراء التربیة والتخطیط للدول العربیة-7

.التخطیط على أساس عملیة مدروسة وفق منظور تكاملي شامل

  .48ص ، 1986، السعودیة، الریاض، دار المریخ للنشر، في فلسفة التربیة، كاتأحمد لطفي بر -1
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1964انعقد في بغداد عام :المؤتمر الثاني لوزراء التربیة والتعلیم في البالد العربیة-8

.وأقرته جامعة الدول العربیة

ویعتبر 1972انعقد في صنعاء عام :المؤتمر التربوي لتطویر التعلیم العالي والجامعي-9

.بدایة وضع استراتیجیة تربویة عربیة

.لتطویر التعلیم ما قبل الجامعي1974انعقد في دمشق عام :المؤتمر التربوي-10

 الجهود العربیة المشتركة یشار بالبنان أیضا إلى الخطة الشاملة للثقافة العربیة وفي نسق

وتمثل هذه الخطة حصاد 1981التي وضعتها المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم عام 

عمل عربي مشترك أسهم فیه عدد كبیر من المفكرین المعروفین في الوطن العربي ونصت هذه 

:اآلتیةالخطة على األهداف

.االستقالل والتحرر في مواجهة التجزئة األجنبیة-1

.الوحدة القومیة في مواجهة التجزئة-2

.الدیمقراطیة في مواجهة االستبداد-3

.العدالة في مواجهة االستغالل-4

.القیمة الذاتیة في مواجهة التغریب والتبعیة-5

.تهالك والتقلیدالحضور القومي بین األمم باإلبداع واإلنتاج في مواجهة حضارة االس-6

م  1977وعام  1947ولقد أحصینا خمسة وعشرین مؤتمرا تربویا عربیا في الفترة ما بین 

بمعدل مؤتمر واحد سنویا على نحو التقریب لقد عقد خمس وعشرون مؤتمرا خالل ثالثین عاما 

المؤتمرات توقفت على حین غرة حیث لم تعقد مؤتمرات تذكر منذ عام وفجأة یالحظ أن هذه

واألمر هنا یدعوا إلى التساؤل لماذا خبت هذه التوجهات القومیة ومن دون سابق إنذار؟ 1977

وهذا أمر یدعو إلى التساؤل ، وال سیما في الفترات الماضیة لخالل عشرون عاما من الزمن

وهنا نود أن نؤكد افتراضا بأن عقد المؤتمرات السابقة كان یخضع العتبارات ، واالستغراب

.كثر منها العتبارات تربیة عربیة واحدةسیاسیة أ

وعلى الرغم تعدد هذه المؤتمرات إال أنها تسجل غیابا لمؤتمر بینها یمثل مشاركة سیاسیة 

علیا في مستوى رؤساء الدول وقادتها القادرین على اتخاذ القرار التربوي الحاسم في بلدانهم كما 

بدأت تخبو شعلتها وبدأت تسییر في اتجاه یالحظ أیضا أن هذه المؤتمرات والنشاطات الفعلیة 

.التباعد وفي ذلك تعبیر عن الواقع المریر للوضع العربي في مستویاته االجتماعیة والتربویة
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)Alcscoااللكسو(المنظمة العربیة للتربیة والثقافیة والعلوم :ثالثا

I- العالمیة الكبرىاستجابة للمتغیرات ):م 2002-1997(الخطة المتوسطة المدى الثالثة ،

والتي أثرت على دور المنظمة العربیة للتربیة والثقافة ، والتحدیات الجدیدة التي تولدت عنها

وتحدید )1(أدخلت إصالحات كبیرة تشمل مجاالت عمل المنظمة، والعلوم وأهدافها ووظائفها

حتیاجات لتكون أقدر على االستجابة لال، وتطویر نظمها وهیكلها التنظیمي، أسالیب عملها

ومواجهة األوضاع العالمیة الجدیدة ، الحقیقیة والتصدي لمشكالت التنمیة في الدول العربیة

فوضعت المنظمة الخطة متوسطة المدى الثالثة ، والتكیف مع متطلبات القرن الحادي والعشرین

قد أما أهم محاور الخطة في المجال التربوي ف، بالتعاون مع الدول العربیة) م 1997-2002(

:حددت على النحو التالي

یهدف هذا المحور إلى االرتقاء بواقع التربیة :التربیة والتنمیة في عالم متغیر:المحور األول

وتحسین نوعیتها مواكبة ، وتنمیة العاملین فیها، معالجة مشكالتها، العربیة وتحدیث مضامینها

ضارتنا العربیة اإلسالمیة بما لروح هذا العصر المتغیر واستجابة لمقتضیات تمشیا مع روح ح

.یدعم التنمیة الذاتیة في الوطن العربي على المستویین القطري والقومي

:لهذا المحور هي:والبرامج األساسیة

:ویهدف هذا البرنامج إلى:تحدیث الفكر التربوي العربي-1

كینها من تجدید الفكر التربوي وتطویر النظم التربویة في األقطار العربیة من أجل تم- أ

.مواجهة تحدیات المتغیرات لمستویات الوطنیة القومیة والعالمیة

وفقالها تقتضیه ، تكوین رؤیة تربویة جدیدة تفي بمتطلبات تطویر العملیة التربویة كما وكیفا- ب

.متطلبات القرن الحادي والعشرین وتطویر السیاسات التعلیمیة في ضوء ذلك

ر قیادتها بأهم المستجدات التي فرض نفسها على تحدیث مضامین النظم التربویة وتبصی- ج

والتربیة ، والتربیة من أجل السالم العادل، التربیة من أجل الدیمقراطیة"مثل :الساحة الدولیة

واالهتمام بالتربیة البیئیة والسكانیة ، والتربیة من أجل التفاهم، لمواجهة التطرف والعنف

مخدرات واألمراض التي أفرزتها الحضارة المعاصرة ومحاربة اإلدمان وكافة صور ال، والصحیة

".كمرض نقص المناعة 

  .63- 61: ص ص، مرجع سابق، السیاسات التربویة العربیة، ناریمان یونس لهلوب-1
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"إدخال أنماط متنوعة في بنیة التعلیم- د التعلیم متعدد ، التعلیم المفتوح، التعلیم من بعد:

.باستخدام التقنیات ووسائل االتصال الحدیثة في العملیة التربویة"الوسائل 

.ة تطویرهاتحدیث عناصر المنظومة التربویة بغی- ه

.تعزیز قواعد البیانات والمعلومات التربویة وتوظیفها في عملیات التطویر التربوي- و

:ویهدف هذا البرنامج إلى:تعمیم التعلیم األساسي-2

االرتقاء بواقع التعلیم األساسي في األقطار العربیة تعمیما ونوعیة في مختلف مكوناته - أ

.مدخالت ومخرجات

لقطریة لتحقیق االستیعاب الكامل لألطفال في سن الدراسة بمدارس دفع الجهود القومیة وا- ب

في برنامجالتعلیم المعجل بنهایة هذه )سنة14-9(واستیعاب الیافعین ، التعلیم األساسي

.الخطة

)1(.العنایة بالتربیة قبل المدرسة- ج

.الریفیةومركز التنمیة)الكتاتیب، مؤسسات التعلیم الدیني(رفع كفایة المدارس التقلیدیة - د

:ویهدف هذا البرنامج إلى:تطویر التعلیم الثانوي والتقني والمهني-3

تطویر التعلیم الثانوي بأنواعه المختلفة وٕایجاد صیغ جدیدة بغیة تحقیق الربط الوثیق بینه - أ

.وبین حاجات التنمیة وسوق العمل

وانب التطبیقیة بما یلبي تحقیق التوازن في مناهج التعلیم الثانوي بین الجوانب النظریة والج- ب

.حاجات القوى العاملة في المجتمع

وثقافة تخصصیة تستجیب ، تطویر المناهج لتشمل ثقافة أساسیة مشتركة لجمیع الطلبة- ج

.لمجاالت التعلیم الثانوي المتنوعة

.تطویر أسالیب تدریس المواد األساسیة والسیما المواد العلمیة ربطا للنظري بالجانب العملي- د

التوازن في مناهج التعلیم الثانوي العام بما یحقق أعداد الطالب لاللتحاق بمرحلة تحقیق- ه

.التعلیم العالي وربما یمكنهم من التهیؤ لدخول سوق العمل

:ویهدف هذا البرنامج إلى:تحسین نوعیة التعلیم العالي والجامعي-4

ة ومستلزمات التطور العالمي وربطه بحاجات التنمی، االرتقاء بواقع التعلیم العالي والجامعي- أ

.في شتى المجاالت حتى یؤدي دوره في تجدید بنیة المجتمع العربي ورفع مستواه الحضاري

  .109-108: ص ص، تونس، األلكسو، )م 2002-1997(الخطة متوسطة المدى الثالثة ، األلكسو-1
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الجامعي لتراعي التنوع والتوازن في التخصصات و  العمل على تعریب التعلیم العالي- ب

.العملالمختلفة بما یحقق متطلبات التنمیة الشاملة واالستجابة للحاجات المتطورة لسوق

.مع االهتمام بتعلیم اللغات األجنبیة، تطویر سیاسات التعلیم العالي والجامعي- ج

الجامعي في حل مشكالت التنمیة االجتماعیة و  تعزیز مساهمة مؤسسات التعلیم العالي- ح

.وربط هذه المؤسسات بالمجتمع ربطا وثیقا، واالقتصادیة

.قائات المعاصرةتطویر أسالیب وطرائقه وٕادخال أنماط التعلیم والت- ه

.االرتقاء بمهمة التدریس الجامعي ورفع كفایة أعضاء الهیئة التدریسیة إعدادا وتدریبا- و

.تشجیع تبادل أعضاء الهیئة التدریسیة بین الجامعات العربیة وتبادل الطالب واألبحاث- ز

النهوض بالبحث العلمي وتشجیع البحث المشترك بین الباحثین في الجامعات العربیة - ح

.سات البحثومؤس

:ویهدف هذا البرنامج إلى:تشجیع التجارب الرائدة في األقطار العربیة-5

االرتقاء بالتربیة العربیة عن طریق تقدیم النماذج األصلیة والتجارب الرائدة التي أثبتت - أ

.نجاعتها

)1(.التنسیق بین األقطار العربیة في هذا المجال وتشجیع تبادل الخبرات بینها- ب

:وزراء التربیة والتعلیم العرب تمؤتمرا:1

قرارا بعقد مؤتمر تربوي كل عامین 1996اتخذ المؤتمر العام الثالث عشر للمنظمة بالقاهرة 

یشارك فیه وزراء التربیة والتعلیم في الوطن العربي للتحاور في جوانب أساسیة حول التربیة 

ة على الساحة الدولیة لتكوین رؤیا وقضایا التربیة المستجد، والتعلیم والواقع التربوي العربي

تفي بمتطلبات تطویر العملیة التربویة في الوطن ، جدیدة وتحدیث مضامین النظم التربویة

.العربي واإلرتقاء بها نحو األفضل لمواجهة متطلبات وتحدیات القرن الحادي والعشرین

:تاليوهي على النحو ال، مؤتمرات تربویةسبعةوقد عقدت المنظمة حتى اآلن

بطرابلس بلیبیا في الفترة  عقد):مستقبل التربیة في الوطن العربي(المؤتمر التربوي -1

وكان من أهم أهداف هذا المؤتمر وضع رؤیة مستقبلیة 1998دیسمبر 8-6الممتدة من 

وقد ، للتعلیم في الوطن العربي في القرن الحادي والعشرین وتطویره لیتالءم مع متغیرات العصر

وتطویر ، المؤتمر ببیان أكد فیه على ضرورة عقد قمة عربیة خاصة حول القضایا التربویةخرج 

  .161- 160: ص ص، مرجع سابق، )م 2002-1997(دى الثالثة الخطة متوسطة الم، األلكسو-1
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كما أكد على أن المهمة المطروحة على المنطقة العربیة في هذه ، التعلیم في الوطن العربي

المرحلة التاریخیة هي تعزیز التنمیة البشریة والتأكید على الجانب النوعي وأن هناك حاجة ماسة 

باعتباره بوابة العبور ، رؤیة مستقبلیة للتعلیم في الوطن العربي وتحسین نوعیته وتجویدهلوضع

.إلى التقدم في القرن الحادي والعشرین

عقد المؤتمر الثاني لوزراء التربیة والتعلیم تم):مدرسة المستقبل(المؤتمر الثاني -2

وكان ، م2000جویلیة 30-29:والمعارف في الوطن العربي بمدینة دمشق بسوریا یومي

المعدة من "مدرسة المستقبل"ناقش المؤتمر الورقة الرئیسیة "مدرسة المستقبل"موضوع المؤتمر

إتجاهات ورؤى :قبل المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم والمكونة من جزئین رئیسین هما

هذا المؤتمر الهام إعالن وقد صدر عن ، في مستقبل التعلیم وتصور مقترح لمدرسة المستقبل

سمي بإعالن دمشق التربوي أكد فیه على بذل قصارى الجهود من أجل مواكبة التغییر الذي 

واألخذ بالتكنولوجیا في المنظومة التربویة إستجابة لروح العصر ، یطرأ في التربیة في العالم

الذاتي والتعلیم المستمر وتربیة والعنایة بالتعلیم ، وبناء النظام التربوي المرن، ومواكبة لمتطلباته

كما أكد أن مدرسة المستقبل هي الركیزة األساسیة لإلرتقاء ، اإلبداع في المؤسسات المدرسیة

.ومواجهة متطلبات القرن الحادي والعشرین، بالواقع التربوي العربي

فترة الممتدة تم عقد المؤتمر في ال):المنظومة التربویة وتقانة المعلومات(المؤتمر الثالث -3

وكان موضوع المؤتمر المنظومة التربویة وتقانة ، م بالجزائر2002أفریل 23-21من 

:ومن الوثائق الرئیسیة التي قدمت لهذا المؤتمر، المعلومات

.المنظومة التربویة وتقانة المعلومات :الورقة الرئیسیة -أ

.تجارب الدول العربیة  -ب

ل توظیف تقنیة المعلومات واالتصاالت إعتمد علیها في مجموعة من الدراسات في مجا -ج

.إعداد الورقة الرئسیة 

أكد فیه أن الظروف والتحدیات التي تمر بها "بیان الجزائر التربوي"وخرج المؤتمر بیان سمي 

األمة العربیة تتطلب مواجهتها بأسالیب مبتكرة في العمل والتفكیر وطرائق حدیثة في التربیة 

، متمكنة من التفكیر المبدع الخالق، واثقة من نفسها، تنشئة ألجیال معتزة بهویتها، والتعلیم

وقادرة على اإلیفاء بمتطلبات العیش في مجتمع ، ومؤهلة لتحمل تبعات التنمیة في مجتمعها

.في إطار التعالیم الدینیة السمحة والقیم العربیة األصیلة ، المعرفة والتقانة
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لإلرتقاء بأداء ، ود المؤسسات المجتمعیة على مختلف أنواعهاویتطلب كل ذلك تظافر جه

وفي مقدمة ذلك إدخال تقانة ، المنظومة التربویة في بالدنا العربیة بشتى السبل والوسائل

وأكد الوزراء في ، المعلومات وتعزیز إستخدامها في أنشطة العملیة التربویة وفعالیتها المتعددة

المعلومات في التعلیم والتعلیم یتطلب إرادة سیاسة مصممة على بیانهم أیضا على توظیف تقانة 

والسعي الجاد ، وقادرة على توفیر الموارد البشریة والمادیة المطلوبة لذلك، التغییر والتطویر

واإلرتقاء بالملف التربوي إلى مستوى مؤتمرات ، لتفعیل العمل العربي المشترك في هذا المیدان

1.مل التربوي وتحقیقا ألهدافه ومرامیه دعما للع، القمة العربیة

)2():2004، ماي، بیروت(المؤتمر التربوي الرابع -4

وقد قدمت "استراتیجیات لتحقیق الجودة الشاملة في التعلیم "وكان موضوع هذا المؤتمر 

إلى المؤتمر ثماني دراسات مرجعیة عنیت في مجملها بالتقویم التربوي باعتباره أساسا رئیسیا 

:وهذه الدراسات هي، تحقیق الجودة الشاملة في التعلیمل

.االتجاهات العالمیة المعاصرة في توظیف التقویم لتحقیق جودة التعلیم-

.واقع التقویم التربوي في الدول العربیة-

.التقویم والجودة الشاملة في التعلیم-

.نحو مواصفات معیاریة لتحقیق جودة التعلیم-

.قویم والتوجیهسجل الطالب ودوره في الت-

.المشاركة المجتمعیة في عملیة التقویم-

.تحدیات ومعوقات جودة التعلیم-

.ومستقبل جودة التعلیم، االستراتیجیات المستقبلیة للتقویم-

، السادة الخبراءوفي ضوء المناقشات العمیقة التي دارت في اجتماعات السادة الوزراء و 

ي أكد السادة وزراء التربیة والتعلیم العرب من خالله الذ" بیان بیروت التربوي "أصدر المؤتمر 

مشیرین إلى ، ودورها في بناء أجیال األمة عقال وٕارادة، على قدسیة الرسالة التربویة ونبلها

والتي تتطلب تنمیة قدرات األجیال ، الظروف والتحدیات التي فرضتها العولمة على أمتنا العربیة

كما أكد السادة الوزراء على أهمیة اعتماد ، ا الوطنیة والقومیةوتوطید إرادته، في مجتمع المعرفة

والعمل على إیجاد المعاییر المالئمة قومیا ، استراتیجیات متقدمة في التقویم التربوي الشامل

   15: ص، 2002، تقریر المؤتمر الثالث، االلكسو-1
  .71- 70: ص ص، مرجع سابق، السیاسات التربویة العربیة، ناریمان یونس لهلوب-2
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وتوفیر ، كمدخل ومرتكز لتحقیق الجودة الشاملة في التعلیم، ووطنیا لكل مكونات النظم التربویة

ي تحفز التفوق واإلبداع ألبنائها في الوطن العربي الكبیر لمواجهة المناخات التربویة الت

وذلك من خالل النهوض بالتربیة والتعلیم ، التحدیات التي تنتظرها في عصر العولمة المتسارع

.الذي یعد أمرا أساسیا للتنمیة الشاملة ومرتكزا متینا ألمن األمة وتقدمها

التربیة المبكرة (وكان موضوعه ):2006تمبر القاهرة سب(المؤتمر التربوي الخامس -5

، وقد قدمت إلى المؤتمر وثیقة رئیسیة تحمل نفس العنوان السابق)للطفل العربي في عالم متغیر

:تضمنت ستة محاور أساسیة استهدفت، أعدت في ضوء أربع دراسات مرجعیة

.بیان أهمیة التربیة المبكرة ومكوناتها النفسیة والتربویة- أ

.وار منظم المجتمعالمدني واألسرة ووسائل اإلعالم فیهاوبیان أد- ب

.كما تناولت بالدرس والتحلیل واقع التربیة المبكرة في الوطن العربي- ج

.وتحدیات مجتمع المعرفة- خ

.أكدت على أهمیة التربیة من أجل التنمیة المستدامة- د

ي في عالم متغیر وأصدر المؤتمر إعالن القاهرة التربوي حول التربیة المبكرة للطفل العرب

من تربیة وتعلیم وٕاعداد لمواجهة ، تم فیه التأكید على أن المستقبل مرهون بما تقدمه ألطفالنا

وعلى أهمیة تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى الطفل تكون ، والعیش فیه، هذا المستقبل والتكیف معه

)1(.هذه التنمیة في مقدمة األهداف التربویة

):2008، مارس، الریاض(دس المؤتمر التربوي السا-6

في المملكة العربیة السعودیة وناقش )01/03/2008(فیما كان المؤتمر التربوي السادس 

ناقش المؤتمر تقریر الخبراء حول )خیار المنافسة األمثل...تربیة الموهوبین(موضوعه 

ریاض التربوي الدراسات المرجعیة الست التي عنیت بتربیة الموهوبین ورعایتهم وأصدر بیان ال

الذي أكد وزراء التربیة والتعلیم العرب من خالله على المزید من التركیز على االقتصاد القائم 

كما أكد أصحاب المعالي الوزراء في ، على المعرفة التنافس على الكفاءات الموهوبة والمبدعة

ام باعتبارها ركیزتین المؤتمر السادس على االلتزام بإیالء الموهبة واإلبداع ما تستحقه من اهتم

وذلك من خالل اكتشاف الكفاءات البشریة الموهوبة ، أساسیتین من ركائز التربیة والتنمیة

:بتاریخhttp://knowledge.Moe.gov.eg/Arabic/Events/arabmoes5/previousconf:الموقع االلكتروني-1

.مساءا14:30على الساعة 13/04/2015
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ووضع خطط استراتیجیة تتناسب مع ، والمبدعة في البالد العربیة ورعایتها واستثمار قدراتها

.طبیعة التحدیات التي تواجها المجتمعات العربیة

):2010مارس (بع مسقط المؤتمر التربوي السا-7

ودعا المؤتمر العام السابع لوزراء التربیة والتعلیم العرب الدول العربیة الذي عقد في الفترة 

إلى تنفیذ المجال الخاص بالتعلیم ما بعد األساسي الثانوي الوارد في ، )2010مارس 8-7(من 

"للتربیة والثقافة والعلوم خطة تطویر التعلیم في الوطن العربي بالتنسیق مع المنظمة العربیة

ووضع خطط وطنیة لتحسین نسب االلتحاق بالتعلیم الثانوي وفقا لظروف كل دولة "االلكسو 

سعیا إلى االقتراب من المؤشرات المحدد في خطة تطویر التعلیم في الوطن العربي كما دعا 

  :إلىالمؤتمر في التوصیات التي صدرت في ختام أعماله في العاصمة العمانیة 

تنویع مسارات التعلیم الثانوي بما یراعي تباین مستویات الطالب واختالف قدراتهم ومهاراتهم -1

ومیولهم ووضع آلیات تسهل االنتقال بین المسارات إضافة إلى وضع آلیات للتوجیه واالرشاد 

.لمساعدة الطالب على اختیار المسار المناسب لقدراتهم ومیولهم

)1(.لفني في الوطن العربي وتوسیع آفاق التعلیم العالي لهتطویر التعلیم المهني وا-2

أكدت التوصیات أهمیة التوظیف الفعال لتقنیات المعلومات واالتصاالت في تطویر -3

منظومة التعلیم والعمل على إرساء صناعة عربیة لتقانات التعلیم ودعم المرصد العربي للتربیة 

.یر التعلیم في الوطن العربيالذي أنشأته األكسوا في إطار تنفیذ خطة تطو 

أشارت التوصیات إلى ضرورة إحالة اإلطار االسترشادي لمعاییر أداء المعلم سیاسات -4

وبرامج إلى منظمة األلكسوإلتخاذ اإلجراءات اإلجراءات المناسبة العتماده من أجل االستفادة 

.منه لالرتقاء بأوضاع المعلمین

سو إلى بناء معاییر للتعلیم ما بعد األساسي دعت التوصیات الموجهة إلى منظمة االلك-5

الثانوي بهدف التقریب بین األنظمة التربویة في الوطن العربي واالستفادة من النماذج العربیة 

والعالمیة ووضع دلیل مرجعي لجودة مكونات التعلیم بعد األساسي بمختلف مساراته وٕاعطاء 

.عنایة خاصة لتعلیم الفني والمهني

على  13/04/2015: بتاریخwww.almotamah.net/news، موقع المؤتمرات من الیمن إلى العالم:الموقع االلكتروني-1

.مساءا14:30الساعة 
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ت ضرورة تنسیق جهود الدول العربیة في مجال إنتاج المحتویات الرقمیة أكدت التوصیا-6

والبرمجیات التربویة والعمل على إنشاء مركز عربي مختص في هذا المجال بالتعاون بین 

)1(.االلكسو والدول العربیة

  ):م 2012-2005( مشروع الخطة المستقبلیة الثانیة:2

حتى ، وعیة في أنشطتها ومواجهة تحدیات العصرلالرتقاء بنشاط المنظمة وٕاحداث نقلة ن

ووضعت ، م 2003والحلقة العلمیة في القاهرة ، م 2001اآلن عدة لقاءات أهمها ندوة الكویت 

مشروع خطتها واستراتیجیتها المستقبلیة نتیجة ثمرة جهود مجموعة كبیرة من الخبراء والمختصین 

یشارك فیه ، راء وقاعدة لنقاش مستفیضواعتبرت هذا المشروع ورقة خض، في الوطن العربي

إضافة إلى ، قاعدة أوسع من الخبراء في الوطن العربي والمؤسسات ذات الصلة بعمل المنظمة

بحیث یتم بعد ذلك ، المجلس التنفیذي للمنظمة واللجان الوطنیة العربیة للتربیة والعلوم والثقافة

لى المؤتمر العام لوزراء التربیة العام العمل على الخروج بوثیقة متكاملة تعرضها المنظمة ع

ومن أهم األهداف االستراتیجیة في مشروع الخطة . م 2002لوزراء التربیة في دورة عام 

)2(:والتي تتعلق بالمجال التربوي فما یلي) م 2012-2005(المستقبلیة الثانیة 

بتعلیم أساسي تعزیز حق المواطن العربي في التعلیم بتمكین جمیع األطفال من االلتحاق-1

.مجاني وٕالزامي

تجدید المنظومة التربویة بتعزیز استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واألسالیب -2

.الحدیثة للتعلیم من بعد

واستحداث نسق مؤسسي لتعلیم الكبار ، التصدي لمشكلة األمیة بأسالیب غیر تقلیدیة-3

.فائق المرونة دائب التطور، مستمر مدى الحیاة

تطویر كفاءات ، وتعزیز البحث والتجریب فیه، ز جودة التعلیم بتحدیث وتنویع أسالیبهتعزی-4

.العاملین به

.االرتقاء بتعلیم اللغة العربیة وتطویرها مناهجها وطرائق تدریسها-5

http://www.sana.sy/ara/207/2010/03/09/276946.htm:الوكالة العربیة السوریة لألنباء:الموقع االلكتروني-1

.14:30على الساعة 13/04/2015:بتاریخ
، م2002أفریل  23إلى  21الجزائر من ، قریر النهائي للمؤتمر الثالث لوزراء التربیة والتعلیم والمعارف العربالت، األلسكو-2

   .208: ص، 2002، تونس، مطبعة األلسكو
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تعزیز دور البحث العلمي في تحقیق التنمیة المستدامة بالمساهمة في تكوین القدرات -6

.ئ والمعاییر األخالقیة للتقدم العلمي والتقنيوالتوعیة بالمباد، البشریة

نشر الثقافة العلمیة والتكنولوجیا بین الجمهور العام تعزیزا لمبدأ التنمیة المستدامة والتكیف -7

.مع مجتمع المعرفة والتكنولوجیا

وبین الوطن العربي والعالم المتقدم ، سد الفجوة الرقمیة بین الدول وداخل المجتمعات العربیة-8

.احة المعلومات لكافة شرائح المجتمع العربيوٕات

المشاركة في صیاغة المبادئ العامة للمعاییر الضروریة لبناء المجتمع المعرفي على امتداد -9

.الوطن العربي

، تیسیر استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ألغراض تعلیمیة علمیة وثقافیة-10

توفیر المعلومات والبیانات النوعیة والكمیة التي واالرتقاء بالخدمات التوثیقیة التي تمكن من

.تتصف بالوثوقیة والمصداقیة والحداثة

:ومن أهم محاور قطاع التربیة في مشروع الخطة المستقبلیة الثانیة ما یلي

.التعلیم المستمر:المحور األول- أ

.تحسین جودة التعلیم:المحور الثاني- ب

.م تكنولوجیا المعلوماتتحدیث المنظومة باستخدا:المحور الثالث- ج

)1(.العنایة باللغة العربیة:المحور الرابع- ذ

)ISESCOایسیسكو(المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة :رابعا

فقد وضعت ضمن )ایسیسكو(أما على مستوى المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة 

طوط العریضة التالیة لبلوغ مستوى الخ) م 2009- 2001(خطتها متوسطة المدى لألعوام 

:أفضل من التقدم والتطویر التربوي في الدول اإلسالمیة تشتمل على العناصر التالیة

والتعلیم الذاتي والقابلیة المستمرة للتعلم لدى ، األخذ بفلسفة التعلیم المستمر مدى الحیاة-1

تنمیة متواصلة ومستمرة لألفراد من أجل تحقیق ، األفراد لتلبیة االحتیاجات المتطورة والمتغیرة

.والمجتمع

.ذكورا وٕاناثا، القضاء على األمیة وتوفیر التعلیم األساسي للجمیع صغارا وكبارا-2

.تزاد سنواته حتى تستغرق التعلیم قبل الجامعي، االستیعاب الكامل في تعلیم عام إلزامي-3

  .209: ص: مرجع سابق، التقریر النهائي لوزراء التربیة العرب، األلكسو-1
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.التربیة والعمل في إطار التعلیم اإللزامي للجمیع-4

.التعلیم العالي والجامعي والتنوع في برامجه ومؤسساتهالتوسع في -5

.االهتمام بتربیة الفئات ذات االحتیاجات الخاصة-6

.توفیر عناصر الجودة في العملیة التربویة في جمیع المؤسسات النظامیة وغیر النظامیة-7

.تطویر برامج إعداد المعلمین وتدریبهم-8

.یة باإلضافة إلى الجهود الحكومیةتشجیع الجهود األهلیة والمنظمات غیر الحكوم-9

.توفیر قیادات العمل في اإلدارة المدرسیة والتعلیمیة-10

)1(.التطویر المستمر للنظام التربوي-11

):ABEGS(مكتب التربیة لدول الخلیج العربي :خامسا

أصدر مكتب التربیة العربي لدول الخلیج وثیقةاستشراف مستقبل العمل التربوي في عام 

أهم التوجهات العامة في هذه الوثیقة لتطویر العمل التربوي في دول الخلیج ما م ومن 2000

:یلي

.أن تلبي األهداف العامة للتربیة في الدول األعضاء مطالب التنمیة الشاملة للمجتمع-1

وتیسر حصول األطفال ، زیادة االهتمام بالتربیة في مرحلة ما قبل المدرسة بمختلف أنواعها-2

.علیها

.لة التعلیم األساسي وتحدید أهدافه العامة وتطویر مناهجه الدراسیةإعادة هیك-3

.تطویر التعلیم الثانوي بكل فروعه ومساراته لیصبح أعلى جودة وأكثر مرونة-4

القضاء على األمیة بتعلیم القراءة والكتابة لمن یجهلها بشتى الوسائل الممكنة واإلفادة من -5

.رجة ممكنة وسد منابع األمیة بالسبل الوقائیة والعالجیةالوسائل الحدیثة والمتطورة إلى أقصى د

تجوید العملیة وتطویر المناهج والخروج من جمود قالب التعلیم التقلیدي المعتمد على -6

التلقین واستظهار المعلومات واسترجاعها إلى حیویة التعلم الناتج عن االكتشاف والبحث 

.والتحلیل والتعلیل

لمعلمین الستیعاب المستجدات العلمیة والتربویة والتقنیة واالستعداد تنمیة الكفاءة المهنیة ل-7

.للقیام بأدوارهم المتجددة في المستقبل

، المملكة المغربیة، الرباط، م 2009-2001لمدى لألعوام الخطوط العریضة لمشروع الخطة متوسطة ا، ایسیسكو-1

  .210ص ، 2001
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تحسین أداء المدرسة وتعزیز مكانتها كمؤسسة تربویة وكوحدة أساسیة في النظام -8

هیأ لممارسة التعلیمي لتتمكن من أداء وظیفتها كاملة في التربیة والتنشئة االجتماعیة والتعلیم ولت

.التجدید التربوي بكفاءة

تطویر التعلیم العالي وتجویده بتنویع مؤسساته وبرامجه األكادیمیة والبحثیة وربطها -9

.باحتیاجات المجتمع المستقبلیة

تعزیز العمل التربوي المشترك بین دول الخلیج العربیة وبخاصة في مجاالت التطویر -10

)1(.خطیط االستراتیجي للتنمیة البشریةالنوعي التعلیم كضرورة من ضرورات الت

:منتدى الفكر العربي:سادسا

إن أولى المحاوالتالتي تمت للتطویر التربوي على المستوى العربي في العقد األخیر من 

القرن العشرین ما تم في منتدى الفكر العربي الذي أصدر وثیقة سمیت وثیقة عمان التربویة 

وذلك في االجتماع السنوي السابع للهیئة ، قرن الحادي والعشرینحول تعلیم األمة العربیة في ال

الذي عقد في عمان ، العامة للمنتدى ومؤتمر تعلیم األمة العربیة للقرن الحادي والعشرین

وفیما یلي ملخص للخطوط االستراتیجیة ، م 1990ماي 14-12باألردن في الفترة الممتدة من 

.في تعلیم المستقبل

بدال من السلم ، لتعلیمیة في صورة جدیدة أطلق علیها الشجرة التعلیمیةصیاغة البنیة ا-1

.التعلیمي

.والتعلم الذاتي)تعلیم التعلم(التركیز في العملیة التربویة على تعلیم كیفیة التعلم -2

إقامة الجسور التعلیمیة ونقاط العبور المتعددة بین حلقات النظام التعلیمي ومراحله -3

.وأنواعه

ى تنمیة القدرات الذهنیة الالزمة للتعامل مع المجهول بدال من مجرد اإللمام التأكید عل-4

.بالعلوم

االهتمام الحقیقي في التعلیم المدرسي بالنظرة الكلیة المتكاملة في تكوین شخصیة -5

.المواطن

تأسیس التخصص على قاعدة عریضة من المعارف والمعلومات ذات العالقة بدال من -6

.التخصص الضیق

وثیقة استشراف مستقبل العمل التربوي في الدول األعضاء بمكتب التربیة العربي لدول ، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج-1

  .112: ص، 2000، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، مطبعة المكتب، الخلیج العربي
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بدیال عن االكتفاء بشهادة معینة مهما عال ، ة التعلم الذاتي والتدریب المتواصلمواصل-7

.مستواها العلمي

بدیال عن االقتصار على تعلمها ، تنظیم قدر من التدریب العملي في مواقع العمل ذاتها-8

.في المدرسة

.إشراك مؤسسات المجتمع المدني في العملیة التعلیمیة-9

وتجاوز الثنائیات والتباینات الماثلة في مضمون ما تقدمه ، الحاجة الملحة إلى التوحد-10

.األنماط المختلفة للمؤسسات التربویة

االستفادة القصوى من قوى التعلیم والتعلم المتاحة في وسائل اإلعالم والتثقیف لدعم -11

.فاعلیة العملیة

.ميالقضاء على األمیة في نهایة القرن الحادي والعشرین من خالل جهد وطني وقو -12

.فك االرتباط بین الشهادة والوظیفة بدیال عن تصور العالقة الحتمیة بینهما-13

وضع خطة طویلة األمد للسیاسات التعلیمیة تترجم إلى خطط زمنیة على مراحل -14

)1(.مختلفة

من العرض السابق لجهود المنظمات اإلقلیمیة والدولیة المختلفة في مجال التعاون و 

بوي العالمي ومحاوالت اإلصالح التربوي التي تتم على نطاق الدول والمشاركة في التطویر التر 

وجهود مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة على مستوى الدولة أو اإلقلیم أو 

نستخلص أنه لم یعد هناك ، على المستوى العالمي للمحاوالت المختلفة إلصالح التعلیم وتجدیده

مهما بلغت من رقي وتقدم وقرة مقتنعة بواقعها ، غنیة أو فقیرة، أمة أو دولة متقدمة أو نامیة

وأن المنظومة التربویة تمثل الشعل الشاغل لكل مجتمع في هذا القرن حیث إنها تمثل ، التربوي

محور التنمیة المستدامة انطالقا من المقولة التي تقول بأن التعلیم هو القاطرة التي تشد المجتمع 

وٕان إصالح التعلیم ، األداة الفعالة إلصالح الحاضر ومواجهة المستقبلوهو ، إلى المستقبل

عملیة دائمة مستمرة ومسؤولیة جماعیة على مستوى الدولة وكذلك على المستوى العالمي تتطور 

فجودة التعلیم ورفع كفاءته اإلنتاجیة عوامل أساسیة ، مع تطور الحیاة ومتطلبات المستقبل

، ألسمى لإلصالح والتغییر التربوي في أي مجتمع في األلفیة الثالثةللتنمیة الشاملة فالهدف ا

یعتمد على عقول البشر وقدراتهم ورفع مستوى اإلنسان بتطویر قدراته ومهاراته ومواهبه وطرائق 

، 1990، األردن، عمان، وثیقة عمان التربویة حول تعلیم األمة العربیة في القرن الحادي والعشرین، منتدى الفكر العربي-1

  .113: ص
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تفكیره وتنمیة إرادته على التغییروزیادة إنتاجیته وٕابداعاته وتعظیم دوره في التنمیة الشاملة 

فالتربیة المطلوبة تربیة من أجل مجتمعات ، من التكیف مع الحیاة والمستقبلالمستدامة لیتمكن 

، كما أن التعلم الذاتي والتعلم المستمر الدائم مدى الحیاة، مستدامة النمو والمسؤولیة الكونیة

هو أعظم استثمار ، الذي یعتمد على توظیف تقنیة المعلومات واالتصاالت وغیرها من الوسائل

فاإلنسان القادر على ، بأمان في عالم سریع التغیر وتحقیق المجتمع المتعلمللتكیف والعیش

والقادر ، الحیاة في القرن الحادي والعشرین هو القادر على التعامل مع المعلومات والتعلم الدائم

فأنصاف ، على التدریب وٕاعادة التأهیل والتفاعل المنتج مع معطیات العصر ومتغیراته

وأن األمیین في القرن الحادي والعشرین ، لهم موضع قدم في هذا العصرالمتعلمین لن یكون

,A.Toffler(كما یقول  1998" القراءة والكتابة بل الذین ال لن یكونوا الذین ال یعرفون)

مما یتطلب التخلي عن "والذین ینسون ما تعلموه ثم یتعلمون من جدید ، یملكون مهارات التعلم

وجعل ، وأن تكون المنظومة التربویة شدیدة المرونة في كل عناصرها، امدةاألنماط التقلیدیة الج

التعلیم من أجل التمییز واإلبداع واالبتكار سمة أساسیة من سمات النظام التربوي في أي 

، ولن یتحقق ذلك إال في مجال واسع من الحریة والثقة والمشاركة وتعلیم من نوع جدید، مجتمع

وتسعى ، لتصبح أكثر تحمال للمسؤولیة، امل للمؤسسات التعلیمیةوتطویر حقیقي شامل ومتك

)1(.جاهزة لرفع الكفاءة اإلنتاجیة الشاملة بشكل مستمر ومتجدد ودائم

وبعد إستعراض أهم تجارب اإلصالح التربوي في بعض دول العالم وفي بعض الدول العربیة 

لفترة التي سبقت دخول اإلستعمار تطرق إلى إصالح النظام التربوي بالجزائر بدایة من اأسوف 

والوقوف على أهم تجارب اإلصالح ، الفرنسي للجزائر وتطور التعلیم بها وحتى یومنا هذا

ثم التركیز على مرحلة اإلصالحات التربویة التي شرع في ، التربوي للمنظومة التربویة الجزائریة

أما مرحلة ، تعلیم اإللزامي في مرحلة ال2002/2003:تطبیقها إنطالقا من الموسم الدراسي 

.2004/2005:التعلیم الثانوي فقد شرع في إجراءات اإلصالح إنطالقا من الموسم الدراسي 

:أهم تجارب اإلصالح التربوي في الجزائر :عشرإثنى 

:مؤسساته ما قبل االستعمار الفرنسيو  التعلیم–1

تختلف عن تلك السائدة في مصر یبدأ العهد العربي اإلسالمي في بالد المغرب في ظروف 

وتعیش ظروف إجتماعیة وثقافیة ، والشام إذ وجد الفاتحون المسلمون هذه األرض یسكنها البربر

  .214-213: ص ص، مرجع سابق، اإلصالحات التربویة لمواجهة متطلبات العصر، إبراهیم یوسف العبد اهللا-1
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مختلفة ولها تجارب في مقاومة مظاهر االستعمار في العهود السابقة وكان على المسلمین 

حسن إسالمهم وهذا في إقناع أهل البالد برسالة اإلسالم واستمالتهم إلى جانبهم فاسلموا و 

م التي انتشر أثرها اإلسالم على طول إفریقیا الشمالیة إلى  665/ه45المحاولة الثانیة عام 

.حدود الصحراء 

، لیها حتى دخول االستعمار الفرنسيأما في الجزائر فتمتد هذه المرحلة من دخول اإلسالم إ

السیاسیة التي مرت بها باألحداثوٕان مرت التربیة بمؤسساتها بمختلف التطورات وتأثرت 

إال أنها كانت دائما مصبوغة بصبغة واحدة وهي الثقافة العربیة اإلسالمیة والمتفاعلة ، المنطقة

.مع احتیاجات الشعب وظروف معیشته 

ولقد كانت نتیجة دخول اإلسالم إلى الجزائر انتشار التعلیـم الدیني ومؤسساته في ربوع الجزائر 

لقد رافق الفقهاء والعلماء جیوش ، إلى جانب القراءة والكتابة، ألهالي مبادئ دینهموذلك لتعلیم ا

وهكذا انتشرت المساجد والكتاتیب إلقامة ، العتبار الدین هو أساس هذا الفتحا، الفاتحین

وهو ما أدى ، فكانت تلك بدایة التعلیم اإلسالمي ومؤسساته بالجزائر، الصلوات وٕالقاء الدروس

ر كثیر من المراكز الثقافیة والعلمیة في القرون الالحقة ولم تكن هناك وزارت مختصة إلى انتشا

إلنشاء المساجد یتعاون الكلفالتعلیم مسؤولیة جماعیةبالتعلیم خالل هذه المرحلة من الزمن

ومن أهم المؤسسات التي ساعدت على نشر التربیة والتعلیم ، والكتاتیب ووقف األموال لخدماتها

ولم ، المساجد والكتاتیب والزوایا والروابط :یمكن ذكر، جزائر في هذه الحقبة من الزمنفي ال

تتكون خالل كل هذه الحبقة من الزمن جامعة في الجزائر كما هو الحال بالنسبة لألزهر 

لقد كان الجامع الكبیر بالعاصمة نواة ، الزیتونة والقرویین بتونس والمغرب على التوالي، بمصر

انتشار بعض األساتذة إال و  كثرة الحلقات الدراسیة بهو الجزائریة بمركزه وأوقافه الضخمة للجامعة

)1(أنه لم یصل إلى درجة الجامعة من حیث النوع المتفق علیه

من وٕانما كان بختم بإجازة شفویة، ولم یكن التعلیم في هذه الحقبة من الزمن ینتهي بشهادات

.ه بتحصیله عند األستاذ وتعتبر صریح عن رضا

باستثناء بعض األئمة القائمین على ، لقد كانت الثقافة في ذلك الوقت على عاتق أفراد المجتمع 

والذي كانت تصرف لهم معاشات من أوقاف هذه المساجد أما في حالة ، بعض المساجد الكبیرة

م وذلك في حالة عد، فإن الجماعة المحلیة تبحث عن فقیه، عدم وجود أوقاف خاصة لذلك

  . 27 -25 - 24: ص ص ص ، 1993، لمطبوعات الجامعیة ا، متطلباتهاو  التربیة، بوفلجة غیاث-1
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وتتفاهم معه على مبلغ معین مقابل اإلقامة وسطهم وذلك إلمامتهم في ، وجود فقیه في القریة

الصلوات وٕالقاء الدروس فهو مرجع لهم في كل ما یتعلق باألمور الدینیة حیث یزوج ویطلق 

كان هذا التنظیم یلبي حاجة المواطنین ، ویصلح البینة إلى جانب مهمته التعلیمیة لألطفال

حیث كان هناك نوع من التناسب بین إمكانیات وخاصة في األریاف، ة من الفقهاءالبسیط

الفالحین البسیطة والتي كان بإمكانها دفع نفقات الفقیه وبناء الكتاب أو المسجد الصغیر كما 

إن التعلیم الذي كان ، )1(أن هذا التنظیم كان كافیا لمدهم بمتكونین جدد في میدان حاجتهم 

هو التعلیم العربي اإلسالمي الذي 1830جزائر قبیل االحتالل الفرنسي في عام منتشرا في ال

ومعاهده ، وقلیل من الدراسات العلمیة ، واألدبیة ، واللغویة ، یقوم أساسا على الدراسات الدینیة 

أما التعلیم، هي الكتاتیب القرآنیة والمساجد والزوایا وقد كانت منتشرة في الجزائر انتشارا كبیرا

المهني أو الحرفي فلم تكن له في الغالب معاهد خاصة به وٕانما كان یؤخذ عن طریق المباشرة 

عن طریق التقلید والمحاكاة ، حیث كان الصغار یتعلمونها من الكبار، العملیة للمهن المختلفة

حتى یحترفوها ویصبحوا بدورهم ، مع مهرة الصناع والحرفیین، طویلةوالممارسة العملیة ال

)2(...ین فیها ومعلمین لغیرهم وهكذاماهر 

ویذكر المؤرخون الذین كتبوا عن التعلیم في الجزائر قبل االحتالل أنه كان منتشرا كثیرا في 

وأن ، وأن عددا ضخما من المعاهد العلمیة المختلفة كان قائما في سائر جهات القطر، البالد

والفقهاء الذین تجاوزت شهرة بعضهم الجزائر كانت تتوفر على عدد هام من رجال العلم واألدب

"موریس بوالرد"یقول المؤرخ الفرنسي، ا من األقطار العربیة واإلسالمیةحدود الجزائر إلى غیره

Maurice paulard"الجزائر في القرنین الرابع  كان في"(تعلیم األهالي في الجزائر"في كتابه

ن فیها أساتذة متمكنون من علوم الفلسفة عشر والخامس عشر المیالدیین مراكز ثقافیة باهرة وكا

وكانت المدارس الكثیرة العدد منتشرة في ربوع البالد ، والفقه واألدب والنحو والطب والفلك

Eugeneأوجین كومبس "ویعترف السید )والتعلیم دیني ومدني comps)" في تقریر له إلى

انتشار حركة التعلیم وازدهارها في ب1894مجلس الشیوخ الفرنسي بتاریخ الثاني من فبرایر سنة 

مما الشك فیه أن التعلیم في الجزائر خالل عام :"الجزائر قبل اإلحتالل وتقلصها بعده فیقول

األمر الذي لم یرض السلطات ، كان أكثر إنتشارا وأحسن حاال مما هو علیه اآلن1830

 . 28 :ص، مرجع سابق ، بوفلجة غیاث -1

:من الموقع اإللكتروني، تاریخ التربیة والتعلیم في الجزائر، سند تكویني لفائدة مدیري المدارس اإلبتدائیة-2
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، م االبتدائي والثانوي والعاليفقد كانت هناك أكثر من ألفي مدرسة للتعلی، الفرنسیة في الجزائر

كما أن الطالب كانوا من الشباب الناهض ، كان یتولى التدریس فیها نخبة من األساتذة األكفاء

هذا فضال عن مئات المساجد التي كانت تعنى بتلقین اللغة العربیة ، المتعطش للعلم والمعرفة

وموازیة مراكز ألكبر المعاهد ، بجایةتلمسان، قسنطینة، الجزائر:ولقد كانت مدن، "لطالبها

.العلمیة والتربویة في الجزائر قبل االحتالل 

كانوا )الجزائریین(أن العرب  1834في عام "  General phialardفیاالرد"وقد الحظ الجنرال 

أما عدد المدارس فقد كان ، وكانت توجد في كل قریة مدرستان ابتدائیتان، یتقنون القراءة والكتابة

، ومازونة، هد وجامعات في الجزائر وقسنطینةكما كانت توجد معا، أللفي مدرسةیناهز ا

كان یقصد بالجامعات المساجد الكبرى والزاویا "فیاالرد"ویظهر أن الجنرال ، ووهران، وتلمسان

المعروفة التي كانت مشهورة بالعلم والعلماء وكثرة الطالب والمكتبات حیث كانت تقوم بحركة 

.التعلیم في كافة األوساط الجزائریة نشیطة في نشر 

وقد أدت حركة إنتشار التعلیم وكثرة معاهده في البالد إلى هبوط األمیة بین الجزائریین مما دفع 

رجال المخابرات العسكریة الفرنسیة إلى االعتراف بأن نسبة العرب الجزائریین الذین كانوا 

حتالل تفوق نسبة الذین كانوا یحسنون القراءة یحسنون القراءة والكتابة في السنوات األولى لال

45حیث كانت نسبة األمیة بینهم تبلغ ، والكتابة في جنود الجیش الفرنسي الذي احتل الجزائر

بناءا على ، حیث أن معظم جنوده كانوا من سكان الریف الفرنسي الذین تنتشر بینهم األمیة%

قراءة والكتابة من الجزائریین في ذلك الوقت كانوا ذلك یمكن القول أن نسبة الذین كانوا یعرفون ال

)1(.من جملة سكان القطر الجزائري %55یزیدون عن 

:السیاسة التربویة في العهد العثماني -2

وال أیة مؤسسة ,فلم تكن لهم وزارة للتعلیم,لم یكن العثمانیون یهتمون في الجزائر بمیدان التعلیم

المیدان مفتوحا لألفراد والجماعات یقیمون ما یشاءون من مؤسسات بل ترك ,مكلفة بهذا القطاع

لقد كانت هموم الدولة محصورة في ، وقد قامت بهذا الدور الزوایا والمساجد، دینیة أو تعلیمیة

ولم تكن ، المحافظة على االستقرار السیاسي والدفاع عن الحدود وجمع الضرائب لبیت المال

ولكن كانت تسخر ، التعلیم وترقیته وتنمیته الثقافیة وتنشیطهاهذه المداخیل لتستعمل في نشر

وعلیه یمكن القول بأنه لم تكن ، ألجور الجنود وفي المعدات الحربیة وخصوصا البحریة منها

:الموقع اإللكترونينفس، تاریخ التربیة والتعلیم في الجزائر، سند تكویني لفائدة مدیري المدارس اإلبتدائیة-1
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هناك سیاسة للتعلیم في الجزائر بل یمكن اإلقرار بأن السلطة العثمانیة كانت سیاستها ترمي 

م بحیث إذا انتشر فهذا ال یعنیها وٕاذا تقلص فاألمر إلى عدم التدخل في شؤون التعلی

)1(.كذلك

فاآلباء هم ، كان التعلیم خاصا یقوم على جهود األفراد والمؤسسات الخیریة كما ذكرنا سابقا

وأما الن األطفال في سن ، أما امتثاال لحث الدین على التعلیم,الذین یسهرون على تعلیم أبنائهم

وٕاما الن مهنة التعلیم والقضاء ومالیهما كانت وراثیة في ، هم في العملمعینة الیحتاج أهلهم إلی

وعلیه قد یكون شعور اآلباء ,وأما الن التجارة والحرف األخرى تقتضي معرفة الحساب، األسرة

وهي ، كما ینطلق من تقالید الجزائرین الراسخة,نحو التعلیم منطلقا من هذه العوامل كلها

)2(.علم وتقدیرهم للعلم في حد ذاته احترامهم لإلنسان المت

أما عن مراحل التعلیم في هذه المرحلة فلم تكن حسب المفهوم الحدیث متمیزة في الجزائر خالل 

وٕانما متداخلة بعضها بعضا ، القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كما هو الحال اآلن

أما ، ا المرحلتان المتمیزتان بعض الشيءاالبتدائیة والعالیة وهم:وبصفة عامة كانت المرحلتان

)3(.المرحلة الثانویة فقد كانت داخلة في المرحلة العالیة 

انتشرت في الجزائر المدارس االبتدائیة بصورة ملحوظة حتى كان الیخلو :المرحلة االبتدائیة

ین أهل بل كانت موجودة حتى ب، منها حي من األحیاء في المدن وال قریة من القرى في الریف

وهذا ماجعل جمیع من زاروا الجزائر خالل العهد العثماني ینبهرون من ، البادیة والجبال النائیة

وقد عد بعضهم العشرات من ، كثرة المدارس بها وانتشار التعلیم وندرة األمیة بین السكان

.)4(المدارس باإلضافة إلى المساجد والزوایا والرابطات

وقد كان األطفال ، ب دورا هاما في إنتشار المدارس ونشر التعلیموكانت األوقاف والصدقات تلع

یزاولون تعلیمهم في الغالب في الكتاتیب القرآنیة التي یطلق علیها في لهجة العامة الجزائریة 

فالمؤدب كان یجلس :كانت طریقة التعلیم االبتدائي بسیطة ببساطة التعلیم نفسه، )5("لمسید"

  128: ص، 2005، الجزائر، دراسة غیر منشورة، سيالتربیة والتعلیم في الجزائر قبل االحتالل الفرن، قریني بن عمرو-1

 318: ص ، 1981، الجزائر، ن تو  ش,1ج، تاریخ الجزائر الثقافي,أبو القاسم سعد اهللا-2

:نفس الموقع اإللكتروني، تاریخ التربیة والتعلیم في الجزائر، سند تكویني لفائدة مدیري المدارس اإلبتدائیة-3

htt//www .infpe .edu.dz, 05: ص, 23:01: على الساعة ، 05/07/2014:بتاریخ 

 322: ص ، مرجع سابق، تاریخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد اهللا-4

:من الموقع اإللكتروني، تاریخ التربیة والتعلیم في الجزائر، سند تكویني لفائدة مدیري المدارس اإلبتدائیة-5

htt//www .infpe .edu.dz, 05: ص, 23:01: على الساعة ، 05/07/2014:بتاریخ 



والتعلیمياإلصالح التربوي:..........................................................الفصل الثاني

142

مسندا ظهره إلى الجدار مرتدا عمامة وجبة وفوقها ، عا على حصیرةعادة في صدر الكتاب مترب

وعند اإلمالء یملي ، وفي یده عصا طویلة تصل إلى أبعد تلمیذ عند الحاجة، أحیانا برنس

وكان التالمیذ یتحلقون حوله في نصف دائرة ، المؤدب بصوت عال على مسامع التلمي

احد منهم لوح كبیر أو صغیر بحسب متربعین على حصیرة أمام المؤدب وبید كل كل و 

فعلى الوجه األول درس األمس وعلى ,یستعمله في كتابة آیات القرآن الكریم، إمكانیات التالمیذ

فإذا أستظهر التلمیذ درس األمس على المؤدب أجاز له محوه وكتابة ، الوجه الثاني درس الیوم

إضافة إلى تعلم ، )1(ابة وحفظا وتجویدادرس جدید وهكذا إلى أن یأتي التلمیذ على القرآن كله كت

المبادئ األساسیة للحساب فإذا أتم التلمیذ حذق هذه المواد فإنه ینتقل إلى التعلیم في المرحلة 

)2(.األخرى

فإذا ، العالیةو یلتحق الطالب بعد المسجد أو المدرسة یتابع دراسته الثانویة:المرحلة الثانویة 

بعید أعطي سكنا في الزاویة المعدة الستقبال الطلبة الفقراء كان فقیرا أو قادما من مكان

وفي هذه المرحلة فإن الطلبة كانوا یدرسون علوما متنوعة وكانت بصفة عامة تنقسم ، والغرباء

والعلوم المتصلة ، الفقه وأصوله، الحدیث ، التفسیر:علوم نقلیة وتشتمل على:إلى قسمین 

البالغة ، وقد كانت تشتمل على القواعد ، وعلوم عقلیة ، بالقرآن الكریم والحدیث الشریف

.والتاریخ ، علم الفلك، الحساب، الفلسفة ، وعلم التوحید ، والمنطق

مجلس أعلى یتألف من المفتي المالكي ، وكان یقوم على اإلشراف على التعلیم العالي وتنظیمه

مجلس هو الذي یعین وكان هذا ال، ومن القاضیین المالكي والحنفي، والمفتي الحنفي

الذي هو بمثابة مدیر عام التعلیم العالي في وزارات التربیة والتعلیم في "التعلیم العالي"ناظر

وقد كان اختصاص هذا الناظر هو اإلشراف على التعلیم العالي وترشیح ، بعض الدول الحدیثة

وتلمسان وقسنطینة األساتذة الذین یقومون بالتدریس في معاهده المختلفة في كل من العاصمة

(البایات"في العاصمة و)رئیس الدولة"(الداي "ومازونة بعد عرضهم على  في ) حكام األقالیم"

وعلى هذا یمكننا القول بأن اختصاصات المجلس األعلى للجامعات ، كل من قسنطینة ووهران

یخ مسندا وكان التعلیم ینظم في شكل حلقات فیجلس الش، والمعاهد العلیا في الوقت الحاضر

ویدور حوله الطلبة غیر مقیدین ، إلى إحدى عرصات الجامع أو المدرسة أو في مكان مرتفع

 326: ص ، مرجع سابق، تاریخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد اهللا-1

:من الموقع اإللكتروني، تاریخ التربیة والتعلیم في الجزائر، سند تكویني لفائدة مدیري المدارس اإلبتدائیة-2

htt//www .infpe .edu.dz ، 06: ص, 23:01: على الساعة ، 05/07/2014:بتاریخ 
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بالحضور على شیخ معین وٕانما یختار كل واحد منهم الشیخ الذي یفضله والمادة العلمیة التي 

اذ ولم تكن هناك مقررات محددة على الطلبة یدرسونها في كل عام وٕانما كان األست، یمیل إلیها

حتى یراجعون في ، یحدد للطلبة في كل یوم الدرس الذي سوف یتناولونه في الیوم التالي

.منازلهم قبل حضورهم للدرس كي یسهل علیهم فهمه واستیعابه

وطبقة القطر وطبقة ، وكانت المناهج الدراسیة تحدد في شكل كتب فیقال طبقة األجرومیة

نویة بالشكل المعروف لنا في الوقت الحاضر وٕانما سإمتحانات ولم تكن هناك ، إلى آخره، السعد

فإذا أنس واحد منهم من نفسه ، كان الطلبة یواصلون دراستهم على من یشاءون من األساتذة

فیكلفه األستاذ بإلقاء درس من كتاب أو ، القدرة على األستاذیة فإنه یطلب من أستاذه أن یجیزه

فإذا نجح كتب له األستاذ إجازة ، منهم من األسئلةعلم یحدده له أمام الطلبة والمشایخ ویسأله 

وعند ذلك یصبح هذا الطالب أستاذا لغیره من ، بالعلوم التي درسها ومقدرته في كل منها

  .الطالب

وبهذا یتضح لنا أنه لم تكن هناك معاهد خاصة بإعداد المعلمین على غرار مانعرفه في الوقت 

وٕانما یتخرج المعلمون واألساتذة ، ین على اختالفها الحاضر من كلیات التربیة ومعاهد المعلم

.من نفس المعاهد المذكورة ویقومون بالتدریس فیها أو في غیرها من مثیالتها

حیث بدأت ، 1830ویالحظ أن الجزائر لم تعرف التعلیم الحدیث إال بعد االحتالل في عام 

)1(.المدارس بالشكل العصري تظهر في الجزائر شیئا فشیئا

ه بصفة عامة هي حالة التربیة والتعلیم في الجزائر قبل االحتالل فماهو حالها بعده؟هذ

:التربیة والتعلیم في عهد االستعمار الفرنسي_-3

، وٕاقتصادیا، إعتاد الباحثون والمؤرخون تناول مظاهر االستعمار الفرنسي في الجزائر عسكریا 

والتي بدونها یصعب فهم ، والثقافیة ، وسیاسیا دون الخوض في مظاهرها االجتماعیة 

وتتمثل أسس االستعمار في الجیش واألرض والمدرسة التي إعتبرها منظرو ، اإلستعمار

)2(.االستعمار آخر مرحلة وأكثر نجاعة في هذا البناء

:نفس الموقع اإللكتروني، تاریخ التربیة والتعلیم في الجزائر، سند تكویني لفائدة مدیري المدارس اإلبتدائیة-1

htt//www .infpe .edu.dz, 08 -07: ص ص, 23:01: على الساعة ، 05/07/2014:بتاریخ 

الشركة ، دراسة تربویة للشخصیة الجزائریة، 1956إلى1930الوطنیة من التعلیم القومي والشخصیة ، تركي رابح-2

الحركة الوطنیة ، أبو القاسم سعد اهللا :لمزید من التفاصیل راجع ، 106:ص ، 1975، الجزائر، الوطنیة للنشر والتوزیع 

.1983، الجزائر ، 3ط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، 2ج, 1939-1900الجزائریة 
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إلى أن اللغة العربیة، تشیر بعض التقاریر العسكریة الفرنسیة، في بدایة االحتالل الفرنسي

وٕان الجزائریین كانوا یحسنون ، على كامل امتداد ارض الوطن، تشاركانت كثیرة االن،وثقافتها

)Valze(ذلك ما الحظه الجنرال فاالزي، وكان في كل قریة مدرستان اثنتان، القراءة والكتابة

بحیث ، في الجزائرة االستعمار الفرنسيوهي وضعیة لم یرتح إلیها غال، 1834في سنة 

ثقافة ودیانة وتقالید مغایرة لثقافتهم ودیانتهم وتقالیدهم كلها عوامل تحول دون اعتبروا أن وجود 

، بسط نفوذهم على البالد والعباد ومن ثم عملوا كل ما في وسعهم إلضعافها وٕازالتها من أمامهم

تمهید إلدماج الشعب الجزائري في المجتمع الفرنسي كلیة وهذه مشكلة المدرسة الفرنسیة في 

)1(.الجزائر

إال أنه ، إذا لم یكن التعلیم مزدهرا ازدهارا كبیرا في السنوات التي سبقت االحتالل الفرنسي

كانت هناك أعداد كبیرة من الجزائریین یترددون على المؤسسات ، منتشرا في القرى والمدن

ظل لقد كان التعلیم مسؤولیة اجتماعیة لهذا فحتى في ، التعلیمیة للتفقه في أمور الدین والدنیا

هذه  قد تمثلتو ، ستمر في تأدیة مهمتهإفإن الشعب قد ، السلطة الضعیفة التي لم تشجع التعلیم

أووفق األوقاف ، والكتاتیب وٕایجاد األفراد القائمین علیها ودفع أجورهمالمهمة في بناء المساجد

.بما في ذلك الزوایا ، لخدمة هذه المؤسسات ومساعدتها

ر الفرنسي في الجزائر مطاردته لعلمائها وتشریدهم ألنهم هم الذین له االستعماإن أول ما عمد

فاستشهدا كثیر من العلماء وهاجر آخرون ، هالي على محاربة الصلیبین الغزاةیحرضون األ

إال أن أكبر ضربة وجهت للتعلیم في الجزائر هي مطاردة ، وهدمت كثیر من الكتاتیب والزوایا

)2(.األمالك الدینیة واألوقاف

اإلدارة الفرنسیة على تنظیم التعلیم ، فكرت أخیرا، رین سنة مضت على احتالل الجزائربعد عش

وتبعا لذلك أنشئت في بعض المدن الجزائریة ما عرف بالمدارس ، الفرنسي لألهالي الجزائریین

اول علیها معلمان كان یتدالعربیة الفرنسیة وقد تكونت هذه المدارس من قسم واحد للتعلیم

وهو جزائري طبعا واألخر فرنسي ولعل أحلك فترة بالنسبة للتعلیم الفرنسي ، دهما للعربیةأح

بحیث خالل السنة األخیرة نالحظ )1870/1880(هي التي تقع ما بین سنتین، الرسمي هذا

وكذلك معه عدد ، مدرسة 16مدرسة إلى 38تقلصا ملحوظا لعدد المدارس الذي هبط من 

 .17: ص ، 1999، الجزائر ، دار األمة ، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، حلوش عبد القادر-1

كتب اجتماعیة علوم، سلسلة المعرفة، )1962-1830(أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة ، عمار هالل-2

  .  108ص ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجماعیة ، جامعة متعددة التخصصات 
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ومهما یكن فال بدا أن نالحظ خصوصیة ، تلمیذا 3172إلى  13000من التالمیذ الذي هبط

، اإلقطاعیین"الباشاغوات"التعلیم الفرنسي الذي وجد أساسا لتعلیم أبناء طبقة معینة القیاد

معها وعدا ذلك فالتعلیم ، )1(والتجار األكابر والموظفین في اإلدارة الفرنسیة والمتعاملین 

وفي حاالت خاصة ولئن كان حقا ، یمس الطبقات الشعبیة إال نادراالفرنسي في الجزائر لم

فإنه في مرحلة ، قد اصطدم برفض األهالي له، حتى العشرینات من هذا القرنالتعلیم الفرنسي

وهو الشيء الذي جعل من المدرسة ، برفض الكولون لتعلیم األهاليأخرى غیر هذه قد اصطدم 

بل اقتصرا تأثیرها على فئة ، االستعماري مدرسة غیر شعبیةالفرنسیة في الجزائر خالل العهد 

وعموما فإن الشيء الذي ال یختلف فیه اثنان هو أن السیاسة ، معینة من األهالي الجزائریین

بحیث لم تستطیع هذه األخیرة أن تلقن ، التعلیمیة االستعماریة قد فشلت في الجزائر فشال ذریعا

%8منهم ، سنة132نسبة األهالي الجزائریین وذلك في مدة بال%15لغة المستعمر إال بنسبة 

بعدد وهي نسبة ضعیفة إذا قارناها، یتحكمون فعال في اللغة الفرنسیة ویتقنونها كالما وكتابة

وفي نفس ، أو بطول المدة التي سیطرت فرنسا خاللها على الجزائر، السكان اإلجمالي للبالد

من الجزائریین الذین تعلموا في مدارس % 4ت أن تذكر بعض اإلحصاءا1862التاریخ أي 

ومعنى ذلك أن العلماء ، جمعیة العلماء كانوا یتحكمون في اللغة العربیة الفصحى ویتقنونها

التي ، في میدان التعلیم، سنة من نشاطهم التعلیمي والثقافي قد حققوا نصف النتیجة30خالل 

)2(.سنة 132حققتها فرنسا خالل 

ار أوجدت السلطات االستعماریة الفرنسیة على امتداد أرض الوطن وبتكالیف وفي هذا اإلط

 "وفي,واسمها یدل على المهمة البیداغوجیة المنوطة بها "بمدرسة القربى"بخسة ما عرف

االحتالل على تعیین ممرنین للعمل فیها من هذه عمدت إدارة"مدارس القرابة "أو "مدرسة القربى

من الفرنسیة سوى اسمها اجة إلى تعلیم وتثقیف وأغلبهم لم یكن یعرفاألهالي هم أنفسهم بح

ومهما یكن فالنظام التربوي االستعماري ، ولم یكن له أي مستوى یؤهله للتعلیم بهذه اللغة

الفرنسي في الجزائر إن وجد فإنه قد وجد إلعطاء تعلیم جاد وناجح ألبناء المستوطنین 

نسیة كانت موجودة فعال في فرنسا وفروعها في الجزائر وهي ومن ثم فالمدرسة الفر ، األوربیین

أما  )أ(بالتعلیم األول أي مخصصة للفرنسیین في كل من فرنسا والجزائر وهو ما عرف عندهم

  . 108ص ، السابقالمرجع، بوفلجة غیاث -1

 .117. 113. 111ص ص ص ، المرجع السابق ، عمار هالل-2
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برامجه لیست كأغراض وبرامج التعلیم و  وأغراضه، فهو خاص بالرعایا)ب(أي التعلیم الثاني

)1(.األول

بدوره في تقلیص حركة التعلیم العربي في الجزائر بعد االحتالل أال وهو وهناك عامل آخر أثر 

الحروب الكثیرة التي وقعت في الجزائر طیلة أكثر من نصف قرن بین الجزائریین المدافعین عن 

.وبین جیوش االحتالل الغازیة من ناحیة أخرى ، حریة بالدهم من ناحیة

ربیة الذین كانوا یقودون الثورة في الغالب ضد فقد استشهد عدد كبیر من حملة الثقافة الع

ویالحظ أن البقیة الباقیة من حملة الثقافة العربیة الذین سلموا من ، االحتالل في تلك الحروب

حیث توجهوا إما ,االستشهاد في میدان الجهاد قد اضطر عدد منهم إلى الهجرة خارج الجزائر

المشرق العربي مما أدى إلى فقر البالد من إلى تونس أوالمغرب وٕاما إلى تركیا أو أقطار 

العناصر المتنورة التي كان من الممكن أن تبعث النهضة التربویة والعلمیة فیها وتحافظ على 

2.الثقافة العربیة من االضمحالل 

:وعموما یمكن تلخیص الوضعیة العامة للتعلیم في الجزائر قبل االستقالل في المعطیات التالیة

بیعة التعلیم المقدم للنشء الجزائري ظلت تابعة لحاجة المستعمر أساسا أو إن كمیة وط-1

.بتعبیر الدكتور عبد اللطیف بن آشنهو لحاجات وتراكم رأس المال

قد تمثل في فئات اجتماعیة محددة 1930إن المضمون االجتماعي للتعلیم منذ سنة -2

.األغوات والباشوات والتجارب والقادة و ، تنتمي إلى أبناء المالك العقاریین

قد لعبت دورا في ، إن سیاسة التفرقة من المناطق الجزائریة والموجهة إلحداث تفاوت بینها -3

بحیث میزت مناطق معینة بقصد تقسیم السكان من 1892تطور التعلیم بالجزائر منذ سنة 

.الجزائریین 

  : الي إن معدل االنتساب للسكان من الجزائریین قد تطور على النحو الت-4

.%3.8كان ال یشكل سوى 1908في سنة 

.%4.5كان ال یشكل سوى 1920وفي سنة 

)3(.%6كان ال یشكل سوى 1930و في سنة 

  .107– 106ص ص ، مرجع سابق، عمار هالل -1
:نفس الموقع اإللكتروني، تاریخ التربیة والتعلیم في الجزائر، سند تكویني لفائدة مدیري المدارس اإلبتدائیة-2

htt//www .infpe .edu.dz ، 09: ص, 23:01: على الساعة ,2014-07-05:بتاریخ 
بین عاميالرأسمالیة في الجزائرو  ةـمحـاولة الدراسة حدود التنمی–تكویـن التخلف في الجزائـر ، عبد اللطیف بن أشنهو-3

  . 133ص ، 1979، التوزیعو  الشركة الوطنیة للنشر، )1830-1962(
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.و معنى هذا أن الغالبیة العظمى من الجزائریین قد ظلت بعیدة عن المدرسة الفرنسیة 

هم الذین كانوا بعیدا عن یالحظ أیضا أن أطفال الفالحین الفقراء الذین ال یملكون أرضا

كان بسبب الرغبة في تأمین 1945إن زیادة عدد المنتسبین إلى المدرسة في سنة ، المدرسة

.االستقرار السیاسي من قبل الحكومة الفرنسیة 

حیث یالحظ أن ارتفاع ، إن حاجات رأس المال في الوطن األم هي االتجاه العام للتعلیم

.كانت مستبعدة تماما من التعلیم قد ، فئة أوالد الفقراء –أ  

وقد تلخص الهدف من تعلیمها في تكوین قوة ، فئة الشرائح الوسیطة الحضریة والریفیة –ب 

.وبصفة خاصة في الوطن األم ، عمل في رأس المال

وقد سمح لها بمتابعة سیرها داخل ، سواء منها الجزائریة أو الفرنسیة، فئة األقسام المسیطرة -ج

.لتربوي عبر الدراسات الثانویة والعالمیة النظام ا

مثال كانت  1953ففي عام ، أن التعلیم التقني العالي كاد أن یكون قاصرا على األوروبیین فقط

، التقنیة(  الثالثة ـوالمدارس الوطنی، طالبا كلهم أوربیین120المدرسة الوطنیة للزراعة تضم 

.فقط من الجزائریین 9م طالبا منه355تضم )والصناعیة ، والتجاریة 

في المجتمع ترتب على استبعاد الجزائریین من مراكز الریادة والسلطة االقتصادیة واالجتماعیة

طالبا 179كان هناك  1954في عام : وتوجههم للدارسات التي تؤدي إلى المهن الحرة فمثال 

في  66داب وفي اآل 165في جامعة الجزائر مسجلین في الحقوق و528جزائریا من أصل 

وأخیرا فإن هذه المعطیات تصل بنا إلى حقیقة مؤداها أن التعلیم في ، في العلوم 133الطب و

تلك الفترة كان یخضع أساسا المقتضیات التنمیة الرأسمالیة في ظل إرادة استعماریة مع ما یعینه 

ففي هذه ، )1(هذا من دالالت یمكن أن تنسحب على المضمون التربوي لهذا النوع من التعلیم

الفترة كانت المدرسة الفرنسیة تتطور نحو استكمال صبغتها االندماجیة بإلغاء التعلیم الفرنسي 

فانبثقت حركة التعلیم العربي الحر كرافد ، الخاص بالجزائریین وتعویضه بتعلیم فرنسي محض

ب یهاجم من روافد حركة التحریر الوطني وأخذت ترسم وجها جدیدا للمدرسة الجزائریة والشع

)2(.وٕایمانه باهللا ووعیه ونضالهالعدو بجمیع الوسائل مبررا شجاعته وبسالته

التعلیم مدخل سوسیولوجي)1980–1962(نظام التعلیم الرسمي في الجزائر و  التنمیة االجتماعیة، زایدمصطفى-1

  م2001، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجدید لدراسة التعلیم والتنمیة في المجتمعات السائرة في طریق النمو

، المطبعیةطبع المؤسسة الوطنیة للفنون1993، موفم للنشر ، ستقاللبعد االو  في الجزائر قبلالتعلیم، الطاهر زرهوني -2

  . 35ص ، 1993إلیداع القانوني السداسي الثاني ، 1994الجزائر ، وحدة الغایة
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:وعموما یمكن حصر السیاسات التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر في المراحل التالیة 

)1()1943-1830:(المرحلة األولى مالمح السیاسات التعلیمیة الفرنسیة في-1

أما اللغة العربیة فلم تكن تدرس إال في ثالث ، ة التعلیم وحدهاإعتماد اللغة الفرنسیة لغ-

.مدارس فقط 

لدرجة أن اإلحصائیات تشیر إلى أن نسبة ، وعدم السماح بنشره، تضییق فرص التعلیم-

وذلك بعد مرور %1,73الملتحقین بالتعلیم من مجموع البالغین سن القبول المدرسي لم تتجاوز 

.فرنسي في الجزائر عاما على الوجود ال60

یجعل فتح الكتاتیب القرآنیة خاضعا للحصول على 1904أصدرت السلطات قانونا عام -

.رخصة ولغایات تحفیظ القرآن الغیر 

أصدرت السلطات الفرنسیة قرارا یقضي باعتبار اللغة العربیة لغة أجنبیة  1933وفي عام  -

.ویمنع الخطب في المساجد 

قرارا یمنع أي شخص من تأسیس مدرسة إال برخصة 1938لفرنسیة عام أصدرت السلطات ا-

وبموجب هذا القانون تم إغالق عدد كبیر من المدارس التي أنشأتها ، من إدارة االحتالل

.الجمعیات اإلسالمیة والوطنیة 

:)1957-1944(المرحلة الثانیة -2

غت نسبة الملتحقین ممن هم في سن حدث تطور تدریجي في ارتفاع نسبة التدریس حیث بل-1

وقد جاء هذا االرتفاع نتیجة للضغوطات التي مارستها القوى %20حوالي 1955القبول عام 

.الوطنیة الجزائریة على السلطات الفرنسیة 

.ظهور نخبة مفرنسة درست بالفرنسیة وال تعرف العربیة إال نادرا -2

إال أنه على الصعید اآلخر ,سلطات الفرنسیة الرسمیةومع أن التعلیم كان یتم تحت إشراف ال-3

استمر التیار الوطني واإلسالمي في إنشاء وفتح المدارس والزاویا التي أسهمت في نشر التعلیم 

.والثقافة العربیة 

:)1962-1958(المرحلة الثالثة -3

وینص ,لیموضعت السلطات الفرنسیة مخططا للتنمیة یعطي أهمیة خاصة لقطاع التع-1

واالهتمام ، وزیادة نسبة القبول في التعلیم االبتدائي، المخطط على توسیع إنشاء المدارس

 .226:ص ، مرجع سابق، السیاسات التربویة في الوطن العربي، سهیل أحمد عبیدات -1
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وكان الهدف من هذا المخطط سحب البساط من تحت أقدام الثورة الجزائریة ، بالتعلیم التقني

.التي كانت ترفع شعار التعلیم الوطني

وخاصة ,لحد األدنى لمطالب الشعب الجزائريإحداث إنفتاح عام في میدان التعلیم یوفر ا-2

.النخب الثقافیة الوطنیة واإلسالمیة المقاومة لحركة الثقافة االستعماریة 

.فشل السیاسات الفرنسیة في فرنسة الجزائریین وٕادماجهم ثقافیا -3

غة وهم الناطقون بالل)فرانكوفیین (أفرزت هذه السیاسات التعلیمیة فئتین من المثقفین -4

)1(.وهم الناطقون باللغة العربیة وحدها )ارابوفونیین(الفرنسیة وحدها و

لم تستطع هذه السیاسة التعلیمیة الفرنسیة بالجزائر التأثیر إال على أقلیة قلیلة من السكان بل 

مجهودات فرنسا في هذا المیدان كانت جد ضعیفة بالنسبة للتالمیذ الذكور بینما كانت منعدمة 

لإلناث ولم یرفع من شأن التعلیم في الجزائر إال التعلیم العربي الحر أهمه بالنسبة 

كانت تشرف على تعلیم وتثقیف الجزائریین كما إنها كانت تكون وتحضر :الكتاتیب والزوایا-

وبفضلها كان التعلیم القرآني ,الطالب لاللتحاق في المستقبل بالزیتونة بتونس والقرویین بفأس

وساط الجزائریة كما حافظت على اللغة العربیة والثقافة اإلسالمیة في فترة صعبة منتشرا في األ

رغم عداوة اإلدارة االستعماریة لها ,امتازت بغیاب تنظیم رسمي خاص بالتعلیم في الجزائر

)2(استمرت في نشر رسالتها التربویة وبقیت المراكز الوحیدة في البالد 

ن إجراءات المنع والمضایقة استمرت المدارس العربیة بالرغم م:المدارس العربیة الحرة-

المساعدة من )3(ولم تلق هذه المدارس ,اإلسالمیة الحرة في نشر رسالتها التعلیمیة والتربویة

وقد تمثلت هذه ، وٕانما خضعت لرقابة شدیدة أحیانا وٕالى إغالقها أحیانا أخرى، الحكومة الفرنسیة

كما حاولت ، أي معرفة االنتماء السیاسي للقائمین علیها)4(سيالرقابة في معرفة اتجاهها السیا

اإلدارة اإلستعماریة قطع صالتها مع المشرق العربي وٕاعطائها الطابع المحلي مع التركیز على 

وٕاذا تتبعنا الثورات ، المذهب المالكي وٕاظهار الخالف مع المذهب الحنفي وبقیة المذاهب

منتدى الفكر العربي ، الجزائر,تونس,المغرب,ي أقطار المغرب العربيالسیاسات التعلیمیة ف، الجابري محمد عابد-1

 116: ص، 1990، األردن، عمان

2- Merad Ali.Regards sur lenseignement des musulmans en Algerie1880- 1960 , Juin juillet,
p599
3- Corrieras , J,De Lenseignement,des indigenes en Algerie,in Questions Diplomatiques et

Coloniales, 1907, p :594 .

 10:ص، 1985، مطبوعات وزارة الشؤون الدینیة، الجزء الرابع، 1ط، آثار اإلمام بن بادیس، وزارة الشؤون الدینیة-4
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م نرى بوضوح عمقها الدیني المتأصل في الشعب الجزائري 19الشعبیة التي قامت خالل القرن 

.الذي استمر في البروز إلى القرن العشرین

أخضعت المدارس العربیة الحرة لرقابة وتفتیش السلطات الفرنسیة المتمثلة في البلدیات ومراقبة 

وتؤسس مدرسیها وأثبتت التقاریر الموجودة في األرشیف الفرنسي على أنه كثیرا ماكانت تفتح

مدارس أو كتاتیب قرآنیة دون الرجوع إلى رأي وموافقة السلطات الفرنسیة مما كان یعرض 

صاحبها إلى عقوبات زجري مماثلة للعقوبات التي یخضع لها أي مجرم بدعوى المساس باألمن 

كان الختفاء المؤسسات التعلیمیة اضطهاد للغة والثقافة العربیة اإلسالمیة ، واإلخالل بالنظام

وعلى هذا األساس أهمل الفرنسیون تعلم اللغة العربیة واكتفوا باستعمالها ألغراض استعماریة 

بحتة ولكن تعلیم الجزائریین واللغة العربیة قد حافظا على وجودهما من خالل ثالث قنوات هي 

المدارس القرآنیة والوعظ واإلرشاد في المساجد رغم إن هذا العمل كان مراقبا من سلطات 

وأخیرا خلق ثالث مدارس باللسانین باإلضافة إلى جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ,تاللاالح

)1(.ومدارس حزب الشعب حركة إنتصار الحریات الدیمقراطیة 

:الواقع التربوي في الجزائر عند االستقالل4_

جتماعي التربوي في دون التعرف على الواقع اال، لواقع الحالي للمدرسة الجزائریةال یمكن فهم ا

من جهل وفقر وحرمان حیث كانت التربیة موجهة بالدرجة األولى إلى ، الجزائر غداة االستقالل

أما انتشار التعلیم بین الجزائریین فبقي محصورا في ، مرین الفرنسیین والمتعاملین معهمالمع

بویة نفسها التي كانت في وكانت األهداف التر ، التعلیم االبتدائي ولم یكن شامال وال دیمقراطیا 

وقد كان ، حضاریة وطموحات المجتمع الجزائريالمدرسة الفرنسیة غیر مناسبة للخصائص ال

:الواقع االجتماعي والتربوي یتمیز بعدة مظاهر یمكن حصرها فیما یلي

لقد كان الجهل منتشرا في الجزائر إبان :رس عند الجزائریین دانخفاض مستوى التم -أ

الفرنسي مما أدى إلى رد فعل تمثل في التوسع التربوي رغبة في تجسید طموحات االستعمار 

المد اشر والقرى بین الطبقات المحرومة في أریاف و الثورة الجزائریة وخاصة 

خرج االستعمار من الجزائر عند استقاللها وبقي االقتصاد :حاجة الجزائر إلى إطارات - ب

لهذا كانت الحاجة كبیرة إلى ، اریة دون إطارات كفأةالجزائري والمصالح االجتماعیة واإلد

.وكان على المدرسة الجزائریة سد هذا الفراغ ، إطارات في كل التخصصات والمستویات

اللجنة منشورات ، 1ط ، محاربة سیاسة التجهیل الفرنسیة في الجزائر المدارس العربیة الحرة نموذجا ، محمد مكحلي-1

 .127 -126:ص ص، 2008، الثقافیة المحلیة بجرجیس
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بعد أكثر من سبع سنوات من ، حیث بقي مستوى الوطنیة مرتفعا:توفر قیادة وطنیة  -ج

في عهد الرئیس هواري بومدینخاصةالتعلیم بعد االستقالل و التضحیات وقد انتشرت هیاكل 

حیث كان ذلك غیر، جزائر على كل المستویات واألصعدةالذي كان یطمح في رفع مكانة ال

بما في ذلك ، احتیاجاته من الهیاكل واإلطاراتوتوفیر، ممكن دون إعطاء دفع قوي للتعلیم

.جلب المتعاونین الفنیین من بعض الدول العربیة واألوربیة 

لقد ساعدت مدا خیل الدولة من المحروقات على نشر التعلیم:كانیات المادیةتوفر اإلم -د

.توسیعهو 

ونالت التربیة كلها عوامل ساعدت إلى حد بعید على الدفع القوي للمدرسة الجزائریة وتوسیعهاو 

:وقد أدى ذلك إلى عدة مظاهر ، في الجزائر المستقلة حصة األسد من االهتمام

قامت السلطات السیاسیة بإعطاء دفع قوي إلى التعلیم من خالل عملیة :انتشار المدارس - أ

حیث عمل المسئولون على تقریب المدارس من ، للبناء فانتشرت المدارس في القرىواسعة 

.التجمعات السكنیة النائیة 

تناولته و  ظهر مصطلح دیمقراطیة التعلیم في قاموس المدرسة الجزائریة:دیمقراطیة التعلیم  -ب

له التالمیذ والطلبة لتوضیح حقهم في ابإسهاب السلطة السیاسیة ووسائل اإلعالم وٕاستعم

)1(.الدراسة

):1969-1962(تنظیم التعلیم في الجزائر غداة االستقالل  -أ

علیم لقد كان التعلیم غداة االستقالل مقسما إلى مرحلتین وهما مرحلة التعلیم االبتدائي ومرحلة الت

وفي أول دخول مدرسي تم في ، ما صار یعرف فیما بعد بمرحلة التعلیم المتوسطوهو ، العام

في الجزائر المستقلة اتخذت وزارة التربیة آنذاك قرارا یقضي بإدخال اللغة 1962أكتوبر سنة 

3.452وقد تم توظیف ، العربیة في جمیع المدارس االبتدائیة بنسبة سبع ساعات في األسبوع

منهم عدد كبیر من الممرنین قصد سد الفراغ المدهش ، للغة األجنبیة16.450ا للعربیة ومعلم

زیادة على ، معلم فرنسي غادروا بالدنا بصفة جماعیة10.000الذي أحدثه عمدا أكثر من 

وأسندت ، انقطعوا عن التعلیم لیلتحقوا بقطاعات أخرى2600معلم جزائري من مجموع 425

وفي انتظار وضع ، لتدریس بعد أن تدربوا في ورشات صیفیةعلمین المبتدئین مهمة املهؤالء ال

  . 39 - . 37 ص، مرجع سابق ، التكوین بالجزائرو  التربیة، بوفلجة غیاث -1
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أجریت على التعلیم تحویرات مختلفة ، إصالح شامل یتناول بنایات التعلیم ومضامینه وطرائقه

)1(:ومن اإلجراءات الفوریة التي إتخذت نذكر ,1962منذ سنة 

، واستقاللهایادتها وحریتهااإلطار الوطني الجزائري الذي وضع فیه التعلیم في بالد استعادت س

ثم ، وأعادت االعتبار للغة الوطنیة والتربیة الدینیة واألخالقیة والمدنیة والتاریخ والجغرافیا وغیرها

حددت االختیارات الوطنیة )15/12/1962(ول فيشكلت لجنة وطنیة عقدت اجتماعها األ

.لتعلیم والتكوین العلمي والتكنولوجـيالكبرى للتعلیم تلك تمثلت في التعریب والجزأرة ودیمقراطیة ا

حملة كبیرة لتنظیم 1964-1963لقد شهد الدخول المدرسي الثاني بعد االستقالل أي سنة 

وتعمیم اإلجراءات المتخذة بهذا الشأن على جمیع المدارس االبتدائیة، تدریس اللغة العربیة

ى االبتدائیة تعریبا كامال بتوقیت وهكذا تقرر تعریب السنة األول، وتدعیمها بتعلیمات تطبیقیة

وكان توقیت السنوات ، ساعة في األسبوع یتعلم التالمیذ بالعربیة كل المواد المبرمجة 15

ولقد استلزمت هذه ، ساعة أسبوعیة منها عشر ساعات للغة الوطنیة30األخرى یحتوي على 

غة العربیة كانت غریبة في اإلجراءات مجهدات ضخمة لتوفیر العدد الكافي من المعلمین ألن الل

03حیث أنها كانت تدرس كلغة أجنبیة لمدة ,وطنها في عهد االستعمار ومحكوم علیها بالهجر

ساعات في األسبوع إال في مدارس قلیلة العدد موجودة بأحیاء كان یطلق علیها آنذاك اسم 

المؤسسات لكل من كان كما شرع في تطبیق مبدأ دیمقراطیة التعلیم بفتح أبواب، األحیاء العربیة

حیث كان التالمیذ في ، في سن السادسة وحتى للذین سبق أن حرموا من حقهم في التسجیل

السنة األولى من التعلیم االبتدائي وهم في سن التاسعة أو العاشرة إذ لم تعط لهم الفرصة قبل 

ق القرار القاضي تم تطبی1967وفي أكتوبر ، االستقالل لیلتحقوا بالمدرسة في الوقت المناسب

تدرس كل المواد المبرمجة باللغة العربیة وحدها ، بتعریب السنة الثانیة االبتدائیة تعریبا كامال

:منهم (1.461.776وقد ارتفع عدد التالمیذ إلى ، ساعة في األسبوع20وبتوقیت 

، بالعربیة17.047منهم 33.113وعدد المعلمین إلى )إناثا  543.77ذكورا و 918.000

%15.34أجنبي أي نسبة  5.806وري ئجزا27.307بالفرنسیة موزعین إلى  16.066و

أما في السنة الثالثة االبتدائیة وابتداء من الموسم الدراسي ، من المجموع في التعلیم االبتدائي

فتقرر تدریس مادة الحساب لمدة خمس ساعات في األسبوع بالفرنسیة وساعة 1968-1969

في  االشيء الذي أحدث ضجة في األوساط المعنیة واختالال تربوی، العربیةوأربعین دقیقة ب

  . 42ص ، مرجع سابق، زرهوني الطاهر -1
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تدریس الحساب بالعربیة وحدها ابتداء من السنة فاعتبر هذا اإلجراء فاشال وتقرر، األقسام

تتمیز هذه المرحلة األولى التي استمرت إلى سنة بومهما یكن من أمر یمكن القول ، الموالیة

هائیا اللغة العربیة مكانتها في النظام التعلیمي واهتمت بتدعیمها في بكونها استرجعت ن1969

ذریة البرامج وغیرت بصفة ج، المرحلة االبتدائیة حیث أصبحت لغة التعلیم في كل المواد

األمر الذي حث على وضع ، وتركت الكتب المستعملة في عهد االستعمار، التعلیمیة الموروثة

تتماشى واختیاراتنا األساسیة من تعمیم التعلیم وتعریبه وطابعه أكبر عدد من الكتب الجزائریة 

)1(.الدیمقراطي والعلمي داخل البالد

كانة واهتمت الدولة الجزائریة الفتیة عند وضع مخططات التنمیة بالمنظومة التربویة ومنحتها م

میة في وتتجلى مكانة المنظومة التربویة في مخططات التن، خاصة في مشاریعها التنمویة

:الجزائر فیما یلي 

هو أول مخطط بدأت به الدولة الجزائریة عهدا ):1969-1967(المخطط الثالثي األول -

من %13للتخطیط ولقد كانت حصة قطاع التربیة والتعلیم في هذا المخطط ما یقارب 

)2(. د . م  1.19المیزانیة العامة للدول أي ما قیمته 

)1969-1967(بین میزانیة قطاع التربیة في السنوات الثالث یقارن :)4(الجدول رقم 

1967196819681969:السنـــــــــوات 

01.82102.03505.30909.16 )ج. د. م( میزانیة الدولة 

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

%12.99%14.69%08.35%13.8%النسبـــــة

.موقع وزارة التربیة الوطنیة ، األنترناتمن :المصدر 

:هم منجزات المنظومة التربویة في المخطط الثالثي نذكر ما یلي أ

تطبیق القرار القاضي بتعریب السنة الثانیة االبتدائیة تعریبا كامال وفي جمیع المواد ابتداء من 

بتداء من الموسم تعریب الثالثة ابتدائیة بصفة جزئیة ا)1969-1967(الموسم الدراسي 

وتعریب جزئي للسنة ,تعریب السنوات األولى الثالث بشكل كامل ، )1969-1968(الدراسي 

وعموما فإن المرحلة األولى للتعریب ، )1970-1969(الرابعة ابتدائیة ابتداء من لسنة الدراسیة 

:ما یلي فیمكن تلخیصها في التعلیمیین االبتدائي والمتوسط ك1970التي استمرت إلى سنة 

  .45-43 ص ص، مرجع سابق، الطاهر زرهوني-1
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كانت السنة األولى والثانیة معربتین تعریبا كامال ال تدرس فیهما أي لغة :المرحلة االبتدائیة

وكانت تدرس في السنة الثالثة إلى السادسة المواد األدبیة باللغة العربیة والمواد العلمیة ، أجنبیة

أما في السنتین عة في األسبوعسا 15و10باللغة الفرنسیة ویتراوح توقیت المواد بالعربیة ما بین 

ساعات لتدریس المواد باللغة 10ساعة بالفرنسیة و20السابعة والثامنة فكان التوقیت موزعا إلى 

.العربیة 

ولكي نقیس تطور التعلیم التكمیلي أي المتوسط یستحسن أن نعطي عنه :المرحلة المتوسطة

انت المواد األدبیة باستثناء الجغرافیا تدرس ك,لمحة وجیزة من السنة األولى إلى الرابعة متوسط 

 10و 8وكان توقیت المواد المدرسة بالعربیة یتراوح ما بین، بالعربیة والمواد العلمیة بالفرنسیة 

باإلضافة إلى أقسام عدیدة معربة ، متوسطة معربة15وكانت توجد نحو ,ساعات في األسبوع 

لیة وهي تسمیة أطلقت على المؤسسات التي تدرس أو االنتقا"المزدوجة "أیضا في المتوسطات 

.فیها أغلبیة المواد باللغة األجنبیة

تلمیذا 1.851.416من التالمیذ المسجلین 1970وأما عدد التالمیذ فإنه بلغ في أكتوبر 

:وكان توزیع المنتمین للتعلیم المتوسط كمایلي، ذكورا 1.150.492إناثا و700.924:منهم

32.29:التعلیم التقني، 85.450:التعلیم المزدوج ، 24.10:التعلیم المعرب

)1(.8.511:و الزراعي

):1980-1970(إصـــــالح التعـــلیـــــم  -ب 

ربوي في إطار مخططات التنمیة تمیزت هذه المرحلة باألعمال التحضیریة لإلصالح الت

.تراتیجیات التدریسٕاصالح شامل في مجاالت الهیاكل ومضامین البرامج وطرائق وٕاسوهو 

)1973(إعداد مشاریع إصالحیة كمشروع ) 1980إلى1970(وعرفت الفترة الممتدة من 

ومشروع وثیقة إصالح ، المتزامن ونهایة المخطط الرباعي األول وبدایة المخطط الرباعي الثاني

ة وتعد األمری، 1976افریل 16بعد تعدیلها في شكل أمریه ، التي صدرت1974التعلیم سنة

ل العمل مستمر بها والتي ال یزاالمذكورة أهم إنجاز إصالحي یخص إصالح المنظومة التربویة

وتشتمل األمریة على تنظیم التربیة والتكوین الذي نص على إنشاء المدرسة ، حتى یومنا هذا

انوي وظهور فكرة التعلیم الثاألساسیة وتوحید التعلیم األساسي وٕاجباریته وتنظیم التعلیم الثانوي

، تنظیم البحث التربوي إعداد البرامج والوسائل التعلیمیةالمتخصص وتنظیم التربیة التحضیریة

.46ص ، مرجع سابق ، الطاهر زرهوني -1
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الخدمات االجتماعیة ، التوجیه المدرسي، التنظیم والمراقبة والتفتیش التربوي، تكوین المستخدمین

)1(اإلدارة المدرسیة 

(المخـطط الربــاعي األول :1970-1973: ع التربیة والتعلیم في هذا كانت حصة قطا)

)2() ج.د.م6.5(أي ما قیمته ، من المیزانیة العامة للدولة%18المخطط ما یقارب 

یقارن بین میزانیة الدولة ومیزانیة قطاع التربیة في السنوات األربع للمخطط :)5(الجدول رقم 

)1973-1970(الرباعي 

:المجموع1970197119721973:السنـــــوات 

09.2507.3408.8910.8536.31 )ج.د.م( میزانیة الدولة 

01.6901.7301.3601.7206.5 ) ج.د.م(میزانیة قطاع التربیة

%17.90%15.87%15.30%23.60%18.30%النسبـــــة

.موقع وزارة التربیة الوطنیة ، من األنترنات:المصدر 

اتخذت في نطاق تطبیق هذا المخطط یجدر بنا أن نذكرومن اإلجراءات البیداغوجیة التي 

ى الخریطة المدرسیة التربویة التعدیالت التي أدخلت على البرامج والمناهج التعلیمیة وعل

لتسربات واإلداریة ومقاییس توجیه التالمیذ وتقیمهم على أسس علمیة ومنطقیة حتى نتفادى ا

صالح جذري شامل یستجیب لتطلعات عمیقة وهذا كله تمهیدا إل، الكثیرة والتكرار الفادح

وتقرر أیضا )3(، ومشروعة ویندرج ضمن منظور یرمي إلى إعادة بناء النظام التربوي القائم

توحید التعلیم المتوسط لیكون مستقال بذاته ویوفر تكافؤ الفرص لجمیع التالمیذ الناجحین في 

إلى السنة %85سبة مئویة تعادل وانتقالهم من قسم بن,امتحان السادسة أي األولى متوسط 

.إلى السنة األولى ثانوي %70ونسبة ، الثالثة

في تحویل مدارس التعلیم التقني إلى 1971/1972الشروع ابتداء من الموسم الدراسي

قسام العلمیة في مستوى السنة األولى ثانوي تعریبا تعریب ثلث األو ، متوسطات متعددة التقنیات

  .وادكامال أي في جمیع الم

    .111ص، 1998مارس، ٕاصالح التعلیم األساسيو  المبادئ العامة للسیاسة التربویة الجدیدة، لمجلس األعلى للتربیةا -  1

2014إحصائیات سنة 20.30:على الساعة، 17/07/2014، بتاریخ، 2014إحصائیات سنة-2

www.medication.dz.com الموقع اإللكتروني ..
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ال یفوتنا أن نعترف بأن قطاع التربیة لم یحقق كل ، لرغم من النتائج اإلیجابیة جزئیاوعلى ا

األهداف المسطرة في نطاق هذا المخطط ألن إنجازها كلیا لم یكن باألمر السهل وفي هذا 

:الصدد یمكننا أن نالحظ النقائص التالیة 

غ النسب المنشودة خاصة في أریاف وضواحي لوحظ أن االنتساب إلى التعلیم االبتدائي لم یبل

نجاز بعض المدارس وكذا النقص الملحوظ في إیجاد إلوحظ التأخرات الكبیرة في ، المدن الكبرى

.المعلمین األكفاء

األساس ن هذه التكمیلیات كانتأالتعلیم الفالحي على الرغم من و  إلغاء تكملیات التعلیم التقني

)1(.لتنمیة لتكییف تربیتنا مع حاجات ا

:1977-1974(المخـطط الربــاعي الثــاني  (

من المیزانیة العامـة %4.82كانت حصة قطاع التربیة والتعلیم في هذا المخطط ما یقارب 

)2(. ج.د.م5.84أي ما قیمته  للدولة

المخطط الرباعي خاللیقارن بین میزانیة الدولة ومیزانیة قطاع التربیة :)60(جدول رقم 

)1977-1974(لثانيا

المجموع1974197519761977:السنــــــــوات 

34.5323.5028.8335.03121.23)ج.د.م(میزانیة الدولة 

01.760.3301.0402.7105.84)ج.د.م(میزانیة قطاع التربیة

%04.82%07.76%03.61%01.44%05.11%النسبـــــــة

.موقع وزارة التربیة الوطنیة ، ألنترناتمن ا:المصدر 

:الموقع اإللكتروني 2014إحصائیات سنة.مساءا17.00:على الساعة 1-22/02/2014

tion.dz.comwww.medica

:الموقع اإللكتروني 2014إحصائیات سنة.مساءا17.00:على الساعة 2-22/02/2014

www.medication.dz.com.
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تم إدخال تعدیالت ضمن مشروع أولي إلصالح التعلیم االبتدائي الذي زكى فعال ولكن لم یشرع 

األهمیة القصوى ولم تصدر النصوص ذات )1974/1977(في تطبیقه إال خالل الخطة الثانیة

سیة إال ابتداء من الموسم ولم یشرع فعال في تنصیب المدرسة األسا، 1976إال في أفریل

بعد قرار اللجنة المركزیة لحزب جبهة التحریر الوطني حول التربیة )1980/1981(الدراسي

وأهم منجزات ، 1979دیسمبر  30إلى  26والتعلیم العالي والتكوین في دورتها الثانیة من 

:المنظومة التربویة خالل المخطط الرباعي الثاني یمكن تلخیصها فیما یلي

في تعمیم اإلصالح التربوي الذي أقره )1976-1975(لشروع ابتداء من الموسم الدراسيا

.وصادق علیه المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحریر الوطني، المیثاق الوطني

إعطاء عنایة خاصة للتعلیم التقني والمهني في إطار إصالح التعلیم الثانوي والعمل على توسیع 

. من استقطاب أغلبیة خریجي المدرسة األساسیة مجاالته وتمكینه مستقبال

.الشروع في استكمال تعریب مادة الحساب في المرحلة االبتدائیة 

.الرفع من نسبة التعریب بأقسام التعلیم المتوسط والفروع العلمیة بالتعلیم الثانوي

ه المرسوم موسم توحید المنظومة التربویة كما نص علی)1977-1976(اعتبر الموسم الدراسي

ولكل هذه االعتبارات یمكن ، الخاص بإدماج المؤسسات الحرة ضمن التعلیم العمومي الحكومي

1.أن نقول أن هذا الموسم یعتبر بحق موسم والدة المدرسة الجزائریة الحقیقیة 

وهو  وهما فرع التكوین المهني القصیر، لمهني فتفرعت إلى فرعین أساسیینأما بنیة التكوین ا

ثم ، لى تكوین عمال مؤهلین أومهنیین من المستوى الثالث كمساعدین في التعلیم مثالیسعى إ

فرع التكوین المهني الطویل لمدة ثالث سنوات وهو یهدف إلى تكوین األطر المتوسطة من 

.المستوى الرابع وبعد تدریب كافي في المیدان والورشات المالئمة 

:1979-1978(المرحلة التكمیلیة  -ج (

من المیزانیة العامة %3.14قد كانت حصة قطاع التربیة والتعلیم في هذه المرحلة ما یقارب ول

2) .ج.د.م( 3.38أي ما قیمته ، للدولة 

یقارن بین میزانیة الدولة ومیزانیة قطاع التربیة في المرحلة التكمیلیة بین :)7(الجدول رقم 

  . م 1979-1978سنتي

  .54- 53ص ص ، مرجع سابق ، الطاهر زرهوني -1
على www.medication.dz.com ،22/02/2014:الموقع اإللكتروني ، 2014إحصائیات سنة -2
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المجموع 19781979:السنــــــــوات 

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

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

%03.14%01.94%09.89%النسبـــــة

.موقع وزارة التربیة الوطنیة ، من األنترنات:المصدر 

:یلي وأهم المكاسب التي أحرزتها المدرسة الجزائریة خالل هذه المرحلة ما

02.782من )1977-1976(ارتفاع أعداد التالمیذ في التعلیم االبتدائي سنة 

وفي هذا الصدد انعقد ، تلمیذ190.198:أي بزیادة )1979-1978(سنة  2972.242إلى

بالعاصمة ملتقى ضم اإلطارات العاملة في حقل التربیة وقد كان هذا 1979في بدایة جویلیة 

مناسبة لوزیر التربیة )1980-1979(إطار تحضیر السنة الدراسیة الملتقى الذي دخل في 

لیحدد منطلقات وأسس النظام التربوي في الجزائر على ضوء توجیهات ومقررات المؤتمر الرابع 

1976أفریل 16لجبهة التحریر الوطني وأحكام األمر المتعلق بالتربیة والتكوین الصادر في 

.لمدرسة وتوحید أفكار المتخرجین منها وانطالقا من الحرص على توحید ا

:أما الخطوط العریضة لهذا اإلصالح فهي كالتالي 

لقد اعتمد إصالح تعلیم المدرسة األساسیة كقاعدة تدوم الدراسة اإللزامیة فیها تسع سنوات

تي ترتبط بهذه المدرسة األساسیة ال)متعددة التقنیات(وتوفر بواسطتها تربیة عامة بولیتكنیة 

تعتبر بحق الحجر األساسي لبناء التعلیم الجدید مؤسسات تعلیمیة ثانویة عامة أو مؤسسات 

، وٕاما طویل المدى من المستوى الرابع، تكوین مهني إما قصیر المدى من المستوى الثالث

ویحتوي الهیكل التعلیمي الذي یتفرع عن مرحلة التعلیم اإللزامي أي التعلیم الذي یزاول في 

:ة األساسیة البولیتیكنیة المدرس

وهذه  على بنیة تعلیمیة ثانویة تقوم أساسا بإعداد التالمیذ لاللتحاق بالتعلیم العالي والجامعة

:البنیة تتفرع إلى فرعین رئیسیین هما 

تعلیم ثانوي متخصص ، و تعلیم ثانوي عام یعد الطالب إلى البكالوریا في ثانویة تعلیم عام-

ن واحد یقوم بتكوین إضافي آوفي ، الطلبة إلى بكالوریا التعلیم الثانوي العاموهذا یقوم بإعداد 

ویفید هذا التكوین اإلضافي ، متخصص یهدف إلى دعم وتفتح المواهب والمهارات الخاصة

:الذي یقصد أساسا تزكیة المهارات التي تعود على التالمیذ بفوائد منها 
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1.ي متابعة دراستهم العلیا العنایة التربویة الخاصة أو المساعدة ف

:1990-1980(اإلصالح التربوي  -د  (

التي إصالح المدرسة األساسیةإن أهم حدث عرفته المنظومة التربویة في هذه الفترة یتمثل في 

).1981-1980(السنة األولى وذلك للعام الدراسيتم تنصیبها ابتداء من 

 ؟خارج محیطهاأحدثت هذه الضجة داخل و سیة التي فما هي بالضبط هذه المدرسة األسا

فیمكن تعریفها على ضوء وثائق اإلصالح بأنها البنیة التعلیمیة القاعدیة التي تكفل لجمیع 

األطفال تربیة أساسیة واحدة لمدة تسع سنوات تسمح لكل تلمیذ بمواصلة التعلیم إلى أقصى ما 

عده إلى االلتحاق بوحدات اإلنتاج أو یستطیع نظرا لمواهبه وجهوده كما تهیئه في نفس الوقت وت

بمؤسسات التعلیم المهني فتعتبر من جهة أخرى مدرسة شاملة متعددة التقنیات یتكامل فیها 

وبترجمة المعارف النظریة إلى مهارات أو مواقف إجرائیة وتتجسد في ,العلم بالتطبیقات العلمیة

اعتبارالنهایة عناصرها واختیاراتها األساسیة التي أخذت بعین

:وضع معالم اإلصالح للنظام التربوي فیما یلي 

 16إلى  06دیمقراطیة التعلیم وتكافؤ الفرص لجمیع األطفال الذین لهم حق في الدراسة من-1

سنة وبصفة إلزامیة ومنحهم مجانیة التعلیم في جمیع المستویات وفي جمیع المؤسسات 

.التعلیمیة

.والتأطیر ن والبرامج والمناهج والكتب والوسائل التربویةجزأرة التعلیم من ناحیة المضمو -2

.تعریبه تعریبا كامال -3

.عن طریق دراسة الوسط وتعلم اللغات األجنبیة، تفتحه على المحیط القریب والبعید-4

.االهتمام بالعلوم والتكنولوجیا -5

.ربط التربیة بالحیاة والثورة الجزائریة -6

عناها الواسع لتشترك في مسئولیتها الشاملة والمتكاملة المؤسسات المدرسیـة اعتبار التربیة بم-7

2.ونشاطاتها ات الوطنیة على اختالف مهامهاواألسرة والمنظمات االجتماعیة والهیئ

:أسباب ظهور المدرسة األساسیة

:لقد كانت المدرسة األساسیة نتیجة لعاملین مرتبطین هما 

  .57- 56ص ص ، مرجع سابق ، الطاهر زرهوني-1

  .122- 121ص ص ، مرجع سابق، الطاهر زرهوني -2
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لقد عرفت الجزائر بعد استقاللها تطورا كبیرا نتیجة الجهود :قتصادياالو  التطور االجتماعي

فصار باإلمكان زیادة تطویر المنظومة ، المبذولة على كل المستویات من أجل التنمیة والرقي

واالجتماعي كما أن التطور االقتصادي، من اإلمكانیات المادیة والبشریةالتربویة ومدها بمزید

وبالتالي الحاجة إلى تطویر المنظومة التربویة ، ة إلى عمال مهرة وتقنیینأدى إلى ظهور الحاج

.ومدها بما تحتاج إلیه من أخصائیین ، لكي تتماشى مع متطلبات الصناعة الجزائریة

وسلبیات لقد وجدت في النظام التربوي الموروث تناقضات:عیوب التنظیم التربوي الموروث

1.والسیاسیة للجزائر المستقلة تتنافى مع الخیارات األساسیة 

:أهداف المدرسة األساسیة و  خصائص

مسایرة و  تماشیا مع المستجدات من تعمیق للتعریب، إن المدرسة األساسیة هي محاولة للتغییر

وترسیخا للمبادئ السیاسیة للدولة ، للتغیر االجتماعي واالقتصادي الذي تشهده الجزائر

أنه من العزم على اإلرساء المكین ، وثیقة إلصالح التعلیمولطموحات الجماهیر وقد جاء في

تجلت ضرورة ، والثورة الزراعیة، لالشتراكیة في الجزائر والتحكم في متطلبات الثورة الصناعیة

:التي لها أربع مهام رئیسیة وهي، إصالح المدرسة

حضارة العربیة وعلى حب العمل والتمسك بقید ال، تربیة الشبیبة على الخلق االشتراكي-1

.اإلسالمیة وعلى روح التضامن مع القوى العالمیة والتقدم 

والتجنید الدائم للمشاركة في ، وعلى الدفاع على مكاسب الثورة، التربیة على حب الوطن-2

.مهم البناء الجتماعي

تصادي مة الثقافي والنمو االجتماعي واالقزمة لرقي األلالتحصیل المعارف العلمیة والتقنیة ا-3

  .للوطن 

التكوین تربیة تقضي على الثنائیة التقلیدیة التي تفصل بین ، التربیة على العمل بالعمل-4

.وبین النظریة والتطبیق ، الفكـري والتكوین الیدوي

، وهكذا ظهرت المدرسة األساسیة متماشیة مع الخطوط العریضة اآلنفة الذكر

:وأهم خصائصها 

.ل دوام تسع سنوات لكل طف-1

.ضمان قدر متساوي من المعلومات لكل طفل -2

  . 45ص ، مرجع سابق، بوفلجة غیاث-1



والتعلیمياإلصالح التربوي:..........................................................الفصل الثاني

161

.توحید لغة التعلیم -3

.ربط البرامج التعلیمیة بالقیم العربیة اإلسالمیة -4

1.تعوید التالمیذ على العمل الیدوي وترغیبهم فیه-5

.مراعاة نمو قدرات الطفل عند وضع البرامج -6

:ة فیما یلي كما هي موضح، لمختلف أطوار النمو عند الطفل

تسمى هذه المرحلة القاعدیة ویتم فیها نمو الجوانب سنوات و  9إلى 6من :الطور األول -أ

ثم الفضـول ، ركات الجسمیة ونمو الذكاء والحدسالتحكم في الح:النفسیة الحركیة مثل 

.واالندماج في المجتمع 

حلة التیقظ وهي الفترة ما تسمى هذه المرحلة مر و  سنة 12إلى  10من سن :الطور الثاني - ب

سرعة :ز بها الطفل في هذه المرحلة نذكرقبل المراهقة وأهم الخصائص النفسیة التي یتمی

.ثم تطور الروح الجماعیة، وظهور القدرة اإلبداعیة,نمو التفكیر المجرد، النمو

وأهم وتمثل فترة المراهقة ,سنة وهي مرحلة التوجیه  15إلى 13من سن:الطور الثالث -ج

ونمو الشخصیة ، الخصائص النفسیة التي یتمیز بها المراهق تتمثل في القدرة على االستدالل

ثم تیقظ الحوافز المهنیة والتفكیر في ، والرغبة في التعبیر والتحكم والتأثیر، وتكوین نظرة أخالقیة

2.المستقبل 

:وتوفر المدرسة األساسیة للتالمیذ ما یلي 

وتهدف هذه الدراسة التي تعتبر ، بحیث یتقنون التعبیر بها مشافهة وتحریرادراسة اللغة العربیة 

من عوامل شخصیتهم القومیة إلى تزویدهم بأداة العمل والتبادل وتمكینهم من تلقي المعارف 

.كما تتیح لهم التجاوب مع محیطهم ,واستیعاب مختلف المواد

، كتساب تقنیات التحلیل واالستداللسس الریاضیة والعلمیة یمكنهم من اتعلیما یتضمن األ

وتربیة التالمیذ على حب العمل عن طریق ، دراسة الخطط اإلنتاجیة، وفهم العالم الحي والجامد

اب خص في المعامل ووحدات اإلنتاج یمكنهم من اكتسممارسته وهذا التعلیم الذي یتم على األ

، ئهم لالختیار الواعي لمهنتهمییهویعدهم للتكوین المهني و ، معلومات عامة حول عالم الشغـل

ویهدف ، لدینیةالتاریخیة والسیاسیة واألخالقیة و العلوم االجتماعیة والسیما المعلومات اوأسس

وتعریفهم بالقوانین ، هذا التعلیم إلى توعیة التالمیذ بدور ومهمة األمة الجزائریة والثورة ورسالتها

  .  47-46ص ص ، مرجع سابق، بوفلجة غیاث -1

  . 48ص ، مرجع سابق، فلجة غیاث بو -2
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ابقة للقیم إكسابهم السلوك والمواقف المطكما یهدف إلى ، التي تحكم التطور االجتماعي

لمساهمة في الحیاة تعلیما فنیا یوقظ األحاسیس الجمالیة ویمكنهم من ا، اإلسالمیة واألخالقیة

تربیة ، على تشجیع نموهاوالعمل، المواهب المختلفة في هذا المیدانویؤدي إلى إبراز ، الثقافیة

تشجیع التالمیذ على المشاركة و ، ت الریاضیةمنتظمة إلحدى النشاطابدنیة أساسیة وممارسة 

في مختلف المسابقات التي تنظم في إطار الریاضة المدرسیة تعلیم اللغة األجنبیة حیث یتاح 

والتعرف على الحضارات األجنبیة للتالمیذ االستفادة من الوثائق البسیطة المحررة بهذه اللغات

1.وتنمیة التفاهم المشترك بین الشعوب 

وأهمیة المدرسة األساسیة ذات التسع سنوات :المدرسة األساسیة في هیكلنا التربويأهمیة 

:في هیكلنا یعود إلى سببین حسب الباحث تركي رابح 

هو ضمان عدم عودة أطفالنا الذین سیغادرونها بعد أن یمكثوا بها تسع سنوات :السبب األول

حیث یعود ن یحدث في التعلیم االبتدائيكما كا، من التعلیم المتواصل إلى األمیة من جدید

أطفالنا الذین یغادرون المدرسة االبتدائیة وال ینجحون في الدخول إلى السنة األولى من التعلیم 

نظرا لضعف التعلیم االبتدائي في الوقت الحاضر بسبب ,المتوسط إلى األمیة أو شبه األمیة 

وأمیة األسر الجزائریة ، وبسبب جهل، ةضعف المعلمین الذین یقومون بالتعلیم فیه من ناحی

.وخصوصا في الریف والبادیة من ناحیة أخرى

فالتعلیم ضعیف من ضعف المعلمین والبیئة االجتماعیة فقیرة ثقافیا بسبب كثرة انتشار األمیة 

.بین المواطنین 

ا ألهمیة المدرسة األساسیة ذات التسع سنوات من خالل مزجها في نظامه:السبب الثاني

بحیث یجمع تالمذتها في تعلیمهم بین مختلف العلوم ، التعلیمي بین التعلیمین النظري والتقني

فیتعلمون إلى جانب تلك العلوم ، وبین التعلیم التقني، واللغات، والریاضیات، والعلمیـة، اإلنسانیة

االقتصاد حرفة أو مهنة یستطیعون بها أن یشقوا طریقهم في الحیاة بسهولة ویندمجوا في عجلة

2.الوطني بكل یسر عندما یغادرون مدارسهم إلى معمعة الحیاة العملیة 

وقد شهدت هذه المرحلة مثل المراحل السابقة وضع مخططات تنمویة إصالحیة مست جمیع 

:المیادین بما فیها قطاع التربیة والتعلیم كقطاع حیوي نذكر منها ما یلي 

  .130- 129ص ص ، مرجع سابق، الطاهر زرهوني-1

، ، 1990، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 2ط، التعلیمو  أصول التربیة، تركي رابح-2

  .105- 104ص ص 
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:)1984-1980(المخطط الخماسي األول 

من المیزانیة )%11.72(لقد كانت حصة قطاع التربیة والتعلیم في هذا المخطط ما یقارب و 

1)ج.د.م%65.70( أي ما قیمتـه ، العامة للدولـة 

:8(الجدول رقم   ىاألول سیقارن بین میزانیة قطاع التربیة في السنوات الخمس للمخطط الخم)

1980-1984

المجموع19801981198219831984:السنـــــــوات 

67.892.63124.92141.46134.95560.6)ج.د.م(میزانیة الدولة 

میزانیة قطاع التربیة

 ) ج.د.م(

0.670.830.620.7319.0221.87

%03.90%14.10%0.52%0.50%0.90%01.00%النسبـــــة

.موقع وزارة التربیة الوطنیة ، من األنترنات:المصدر 

ول نذكر وكانت أهم المنجزات التي ركزت علیها المنظومة التربویة في المخطط الخماسي األ 

:ما یلي 

وتخطیط تكوین ، التي استحقها التكوین بصفة عامةركز هذا المخطط على األسبقیة-

كما ركز على أهمیة تدعیم جهاز ، األصناف التي یحتاج إلیها التعلیم الثانوي بصفة خاصة

.ؤطرین تكوین الم

(شرع في تنصیب المدرسة األساسیة في الموسم الدراسي - :1980-1981. (

)1982-1981(الشروع في عملیات التوجیه نحو الشعب التقنیة ابتداء من الموسم الدراسي -

.1976رغم أن إصالحات المنظومة التربویة كانت مقررة في هذا الشأن منذ 

زائریین ضئیال جدا بحیث تم توظیف عدد كبیر من كان عدد أساتذة التعلیم التقني الج

%80نسبة )1983-1982(المتعاونین األجانب حتى بلغ عددهم في الموسم الدراسي 

2.ویرجع ذلك إلى انعدام مؤسسات خاصة بتكوین أساتذة التعلیم التقني

:1989-1985(المخطط الخماسي الثاني -2 (

من المیزانیة )%01.10(في هذا المخطط ما یقارب ولقد كانت حصة قطاع التربیة والتعلیم 

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

إحصائیات .مساءا17.00على الساعة :22/02/2014:بتاریخ:www.medication.dz.comالموقع اإللكتروني -1

.2014، سنة

  .34ص، 1990أكتوبر ، )1989-1985(تقریر إنجاز المخطط الخماسي الثاني، المجلس الوطني للتخطیط -2



والتعلیمياإلصالح التربوي:..........................................................الفصل الثاني

164

یقارن بین میزانیة الدولة ومیزانیة قطاع التربیة في السنوات الخمس للمخطط :)9(الجدول رقم 

1)1989-1985(الخماسي الثاني 

عالمجمو 19851986198719881989:السنــــــوات 

76.5288.4065.2168.8471.73370.5 )ج. د. م(میزانیة الدولة 

09.4510.8211.3710.2910.3252.25 )ج.د.م(لتربیةا میزانیة قطاع

.موقع وزارة التربیة الوطنیة، من األنترنات:المصدر

:ا یلي أهم منجزات المنظومة التربویة في المخطط الخماسي الثاني نذكر م و

إصالح التعلیم الثانوي الذي لم یشرع في تنصیبه وتطبیقه إال بمناسبة الموسم الدراسي-

أي السنة التي أنشئت فیها جذوع مشتركة تفرعت على شعب عدیدة بعد ، )1985-1986(

.حذف الجذع المشترك الوحید الذي یحوي فقط على التقني الریاضي والتقني الصناعي

والزراعیة ,والكیمیاء الصناعیة ، واإلعالم اآللي، جدیدة كالبیوكیمیاءإحداث شعب تقنیة-

)1986-1985(ثم ابتداء من السنة الدراسیة ، وكذلك في مجال إقامة إصالح التعلیم الثانوي

.إدخال تعالیم اختیاریة على مستوى مجموعة من مؤسسات التعلیم الثانوي 

.اص بالمواد التقنیة بدون التغییر في أهدافهاتم إنشاء عدة متاقن وتخفیض التوقیت الخ-

ورغم هذا التخطیط المحكم واإلجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائریة إلصالح المنظومة التربویة 

إال أن المدرسة األساسیة لم تستطع تحقیق طموح الشعب الجزائري في التطور ، في هذه الفترة 

من النقائص والسلبیات التي اعترضت طریق المدرسة ویرجع ذلك لجملة ، العلمي والتكنولوجیا

:منها ما یلي األساسیة أثناء تطبیقها على أرض الواقع ونذكر

:نقائص وسلبیات المدرسة األساسیة 

والسیما إذا كانت ملقنة من ، نقص الترابط والتجانس والتكامل بین المواد وتعدد التقنیات-

ة كلیة أوفي حاجة إلى تكوین إضافي أو رسكلة طرف عناصر لم یحسنوا بعد تفهمها بصف

وذلك رغم النسبة المرتفعة الممنوحة للمواد ، حتمیة في عدم االهتمام بالكتابي لفائدة الشفهي

  .  %77إلى  %55الخطیة والتي تتراوح بین 

، ةبحیث یالحظ أن التلمیذ المنتمي إلى الطور الثاني مثال ال یحسن أحیانا ال القراءة وال الكتاب

الشيء الذي ال یمنعه من االنتقال إلى السنة السابعة عمال في ذلك بتطبیق نسبة القبول 

إحصائیات .مساءا17.00على الساعة :22/02/2014:بتاریخ:www.medication.dz.comالموقع اإللكتروني -1

.2014، سنة
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المحددة من طرف الجهات المعنیة كما یالحظ أن التلمیذ في الطور الثالث عاجز كذلك عن 

.الكتابة الصحیحة السلیمة

لطور الثالث وتكدس التوقیت إلى أن أصبح یحتوي في ا، تشعیب المواد وتضخم النشاطات-

ساعة في  34و، ساعات لالستدراك03باإلضافة إلى ، ساعة في السنة السابعة 32على 

ساعة 37وقیت اإلجماليالشيء الذي یجعل الت، ساعات لالستدراك03والتاسعة زائد الثامنة

مع العلم بأن التلمیذ مطالب ببذل جهود أخرى لحفظ ، وهذا مرتفع جدا ومرهق، في األسبوع

.وٕانجاز فروضه في المنزل الشيء الذي یشكل بدون شك عائقا لهدروسه 

في تألیف الكتب وطبعها بسرعة وفي آخر لحظة تحت الضغوط والظروف المعروفة وبدون -

خر لحظة آهي كذلك في ، ة البرامج الموضوعیة لجوبدون معا، تجریب في غالب األحیان

والكتب فیزیاء والتكنولوجیا وبعض القوامیسوالدلیل على ذلك األخطاء التي لوحظت في كتب ال

التي جمعت بعد توزیعها على المؤسسات والتالمیذ وضعت على جهة بعد طبعها وصرف أموال 

ومواضیعها عالوة على أن توزیع كتب أخرى لم تقع ، باهضة ألن تغیرات أدخلت على برامجها

التابعین للوالیات النائیة بعد مرور أولم توضع بین أیدي التالمیذ والمعلمین، في الوقت المناسب

1.سنة دراسیة كاملة

وٕالى األهداف التي تصبوا إلیها یمكن القول ، وٕاذا نظرنا إلى الجانب النظري للمدرسة األساسیة

إال أن الواقع ، أن المدرسة األساسیة هي تلك النظرة التي ینادي بتحقیقها المربون المعاصرون

فهي تتطلب لكونها تتطلب إمكانیات مادیة وبشریة هائلة، اكلیثبت أنها كانت تتخبط في مش

وتحتاج إلى أجهزة ومخابر ضروریة لألشغال ، التالمیذ بالفصول الدراسیةاإلقالل من عدد 

والتراجع السیاسي أمام المتحیزین ، إال أن األزمة اإلقتصادیة والنمو الدیمغرافي السریع، التطبیقیة

كلها عوامل وقفت في وجه تحقیق المدرسة األساسیة ، لجزائرإلى المدرسة الفرنسیة في ا

نتیجة عدم الوفاء ، مهافلم یبق من المدرسة األساسیة إال اس، المتعددة التقنیات ألهدافها

ونتیجة التعدیالت المتكررة التي أدخلت على برامجها وتدهور ، متطلباتها المادیة بشروطها و 

وهكذا انخفض مستوى رضاهم المهني ، كانتهم في المجتمعالقدرة الشرائیة للمربین وانحطاط م

وهو ما أعطى أعداءها ,وبالتالي على فعالیة المدرسة األساسیة ، مما أثر سلبا على مرد ودیتهم

.فرصة لإلنقظاظ علیها 
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فظهرت لتحقیق أهداف دعت ، لقد كانت المدرسة األساسیة في الجزائر نتیجة تطور طبیعي 

وتعریب التعلیم ، سنوات من التعلیم اإللزامي 9الحفاظ على التالمیذ لمدة الحاجة إلیها منها 

العمل ف عنها من خالل البحوث العلمیة و یجب الكش-بما في ذلك الدول المتقدمة -ساسياأل

1على تقویمها موضوعیا

، ا هـذاتزال تعـاني منها حتى یومنكل هذه اإلشكالیات التي عانت منها المنظومة التربویة وال 

التي ارتبطت بما تشهده الجزائر من تغیرات سیاسیة مثل التعددیة الحزبیة والتغیرات اقتصادیة 

تطلب القیام بإجراءات ، كل هذه التغیرات وغیرها الكثیر، وٕانتشار العولمة، مثل اقتصاد السوق

ورو تواجه حتى تواكب هذا الكم الهائل من التط، إصالحیة على المنظومة التربویة الجزائریة

.منه الجزائر كدولة سائرة في طریق النموعالمیة التي یشهدها العالم ككل و التحدیات ال

:في تلك المرحلة يواقع النظام التربو

:إن نظرة سریعة عن منظومة التربیة والتعلیم تبرز هذه المعطیات 

.وجود إمكانات بشریة اكتسبت خبرة لكنها تتطلب تنظیما وتثمینا -

.وجود هیاكل مادیة ومؤسساتیة -

.نوعیة سمح بالقیام بإنجاز حصائل كمیة و توفر دراسات وخبرات ومعطیات ت-

ق بالمدرسة غیر أن ظاهرة عدم االلتحا، درس مستوى مقبوال على وجه العمومبلوغ معدل التم-

ات الدخل أبناء العائالت ذالفئات االجتماعیة مثل البنات و لدى بعضفي المناطق الریفیة و 

.المحدود تدعو إلى االنشغال 

تفشي هذه الظاهرة حتى في أوساط الشباب و  بلوغ معدل األمیة نسبة وطنیة عالیة-

ستثمارات التي تقوم الجامعي حدا یقلل من أهمیة العائدات الناتجة االوبلوغ التسرب المدرسي و 

.المجتمع بها الدولة و 

ٕان كانت حتى و ، ارة في تحریر المجتمع والنهوض بهالتكوین مكانة الصدتبوء التعلیم و -

ه هذه وٕاذا كان من الوضعیة الناتجة عن األزمة االقتصادیة الراهنة تنزع إلى التقلیل من أهمیت

.التي یمكن أن تثمن رصید المجهود الوطني في میدان التربیة والتعلیم، الثمار الكبرى
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ت مستوي التأهیل المتوسط خاصة منهن ذوا، ساءالدراسي والجامعي وتشغیل النرفع المستوى-

كذا المكانة التي تتبوؤها الكفاءات طیر في كل المستویات والمیادین و وجزأرة التأ، والعالي

.فإن ذلك ال یمكنه أن یحجب النقائص البارزة ، سوق الدولیة للعلوم والتكنولوجیاالجزائریة في ال

، النتائج فإن أثر الفعل التربوي ال یزال متواضعاوٕاذا كان المجهود التعلیمي قد سجل بعض 

كما أن الوظیفة الثقافیة للمدرسة ودورها في تنمیة الحس المدني والسیاسي وتمثل القیم الوطنیة 

1.واإلنسانیة ال یزال هو اآلخر دون طموح المجتمع 

هذه الظاهرة لم  وٕاذا كانت، م االندماج االجتماعي واالقتصاديولم یحقق نظام التربیة والتعلی

كما لم یسهم ، فمرد ذلك إلى سیاسة التشغیل الكامل التي كان ینتهجها القطاع العام، تتبدد

إال ما كان منها نتیجة ، النظام التربوي بصورة ملحوظة في إنماء طاقتنا اإلبداعیة واإلنتاجیة

صانع ذات المفتاح التكوین في الخارج الم، التكوین الكمي(مبادرات قطاعیة أعمال مردها إلى

.أكثر منه إلى عملیة مخططة شاملة )في الید

ولم یتح الوسائل ، أضف إلى ذلك أن ضغط األعداد في التعلیم والتكوین لم یفسح المجال

وأن انتشار المؤسسات استجابة للضغوط الناتجة عن الطلب اإلجتماعي ، لتكوین النخبة

بل حدث ، لم یسمح ببروز أقطاب االمتیاز، الكافي غیر خاضع للتحكم والتوجیه بالقدر، المتزاید

عكس ذلك تماما حیث أدمجت المؤسسات المتمیزة الموجودة مثل المدارس العلیا ومراكز البحث 

ولم یرق أداء ، العلمي والتكنولوجي ومعاهد التكوین المتخصص في النموذج المؤسساتي العام

شود كما یستشف ذلك من معدالت اإلخفاق في المتخرجین من النظام التربوي إلى المستوى المن

للمستوى الدراسي للتالمیذ والطالب ولم تكن وٕان كان نسبیا، االمتحانات في مختلف المستویات

ویتجلى ذلك خاصة في ,أنماط التسییر المدرسي تسمح بالتحكم بالقدر الكافي في سیر النظام 

، التكوین المهني، الثانويالتعلیم، األساسيالتعلیم(نقص االنسجام بین مكونات النظام التربوي 

وقد كانت الصعوبات الملحوظة في مجال )والتكنولوجي، والبحث العلمي، التعلیم العالي

مؤشرات عن طبیعة تسییر إداري ، وغیرهاالتطویر وٕادارته وكذا فعالیة آلیات التقویم والضبط

)2(.یقيوتربوي حقأكثر مما كانت مؤشرات دالة عن تطویر علمي

التقني و  دیمقراطیة التعلیم والتعریب والتوجه العلميكانت الجزأرة و :في المستوى السیاسي-1

ویؤكد المكانة التي تولیها الدولة لهذا النظام حجم ,هي المبادئ الموجهة لنظام التربیة والتعلیم 

   .15ص ، مرجع سابق، المجلس األعلى للتربیة-1
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وكذا ، لتعلیمالمنظمة لمختلف مستویات ااالستثمارات المخصصة له وعدد النصوص األساسیة

.وتسییر أعداد المتعلمین ، المتعلقة بالبحث العلمي

:تحدید أسباب النقائص

نشاطات الدعم االجتماعي لهذا النظام طابع الشعبیة والمساواة وأعطت مجانیة التربیة والتعلیم و 

ضبط التصورات والمفاهیم وتوفیر الوسائل ، ذا تم خالل السبعینات بصورة خاصةوبلوغ ه

.مة لتنمیة سریعة للنظام التربوي الالز 

:اإلختالالت اآلتیةغیر أن التحلیل النقدي لهذه الحصیلة یبرز 

األمر الذي تجسد ، معاناة السیاسة التربویة في توجیهها ومضامینها من القیود اإلیدیولوجیة-

أدى تفاقم هذا و ، استمرارفي التفاوت الواضح بین المشروع التربوي والواقع االجتماعي المتطور ب

.إلى أزمة تكیف حقیقة للمدرسة ، تدریجیا,الذي لم یكن ظاهریا في بدایة األمر، التفاوت

غیاب تصور شامل لتطویر النظام التربوي في الوقت الذي تم فیه وضع االختیارات -

مما أدى إلى إتباع دینامیكیات مستقلة في اإلصالح والتسییر القطاعي على حساب ، التنظیمیة

فبرزت نتیجة لذلك مشكالت تنسیق بین القطاعات لم یتكفل بها ,والتماسك الضروریینالنسجاما

البحث التربوي و  لغة التعلیمو  تجلت في التوجیه والمناهج، مما ولد اختالالت كبرى، بصورة كافیة

  الخ .... 

.في مستوى إستراتیجیات التطبیق-2

بحسب للمنطق القطاعي أدت إلى تعدد السیاساتإن استجابة السیاسة التربویة المنتهجة 

كما أدى التسییر الظرفي للحاالت الناجمة أساسا عن الطلب االجتماعي ، القطاعات الوزاریة

والنمو الدیمغرافي المتزاید إلى تشتیت ، الذي زاد بفعل اآلثار التي أحدثها تعمیم التعلیم

وحلت اإلنشغاالت، ر متحكم فیها بالقدر الكافيوتسریع وتیرة النمو للنظام بكیفیة غی، المبادرات

وقد أسهم كل من التمركز الشدید ، اإلداریة محل متطلبات التنمیة والترقیة العلمیة والتربویة

للقرار وعدم وجود طرق اإلعداد التربوي والتجریب والتقویم بصفة عامة وطرق التجدید بصفة 

یحدث الطلب االقتصادي على التكوین خاصة في إضعاف التحكم في النظام التربوي ولم

لبدیلة وكان لسیاسة التشغیل الكامل وأنظمة التكوین ا، یل آثارا جوهریة في تسییر النظاموالتأه

إلى الدرجة الثانیة دور في جعل العالقة بین التكوین والتشغیل تؤول، التابعة للقطاعات األخرى

ونذكر على صعید آخر ، لة هذه العالقة سوءاقد زادت األزمة االقتصادیة والبطاو ، من اهتمام

أن اللجؤ بصفة آلیة إلى التعاون األجنبي الذي لم یكن في مستوى عالي في كل الحاالت قد 
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أدى إلى تأخیر تشكیل رصید بشري وطني مؤصل ومتجانس كما أنه لم یسمح بتطویر الوظیفة 

)1(.اجتماعي الثقافیة للمدرسة الجزائریة باعتبارها مركز تكوین وتنویر 

حققت فقد ظهرت جملة من فبالرغم من النتائج اإلیجابیة التي ت، عاتأما على مستوى القطا

:اإلختالالت نذكر منها النقائص و 

:في مجال التربیة الوطنیة -3

تباین رغم تقلصه مع، اث والذكور قائماما یزال التمییز بین اإلن:تفاوت معدالت التمدرس -أ

فنسبة تمدرس البنات تقل عن نسبة تمدرس ، ن المناطق الحضریة والریفیةین بیجهوي وتبا

وتسجل بعض الوالیات نسبة تمدرس أقل بكثیر من المعدل الوطني ، نقاط)8(بثماني  الذكور

.نظرا للطابع المتشتت لمراكز النشاط الحیوي فیها 

نها إز المؤسسات المدرسیة فبالرغم من الوتیرة العالیة نسبیا في إنجا:عدم كفایة الهیاكل - ب

حیث لم ینجز العدید من المشاریع المسجلة في مختلف المخططات لم تسمح بتلبیة الحاجة

:عن هذا التأخر التنمویة ولقد نجم

تلمیذا في الحجرة 42حیث أن معدل عدد التالمیذ یبلغ ، اكتظاظ في حجرات الدراسة-

.تلمیذ في بعض الوالیات50یفوق هذا المعدل و ، الدراسیة الواحدة في التعلیم االبتدائي

(استعمال الهیاكل إلى أقصى حد باللجوء إلى نظام الدوامین في التعلیم االبتدائي-

بحیث أصبح نظام الدوام ، )استعمال فوجین تربویین مختلفین لنفس الحجرة في مواقیت متتالیة

.برى الواحد نادرا خاصة في األحیاء الشعبیة بالمدن الك

بالتعلیم حیث أضرت هذه الظاهرة، اللجوء إلى تحویل المؤسسات المدرسیة من طور آلخر-

وثلث مؤسسات التعلیم ، مؤسسة800إذ أن ثلث المتوسطات أي ، االبتدائي بصورة خاصة

.كانت في األصل مؤسسات للتعلیم االبتدائي، مؤسسة370الثانوي أي 

وبسبب عدم احترام ، النزوح الریفي إلى المدن الكبرىعدم استعمال بعض المنجزات بسبب -

الذي أدى إلى إنشاء بعض المؤسسات تحت ، الدراسات والمقاییس الخاصة بالخریطة المدرسیة 

.وطأة الضغوط االجتماعیة أو القبلیة 

لضعف اإلعتمادات المالیة المخصصة ، عاییر الخاصة بالبناءات المدرسیةعدم اإللتزام بالم-

وهكذا تعطي األولویة في اإلنجاز الحجرات الدراسیة في الوقت الذي یهمل فیه إنجاز ، لها

    .18 -17:صص ، مرجع سابق ، على للتربیة األالمجلس -1
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القاعات المخصصة كالمخابر والورشات التي تعتبر السند الرئیسي والضروري لتعلیم علمي 

.فضال عن اللجوء إلى استعمال المنجزات الموجودة بدون المرافق الضروریة ، ومتعدد التقنیات

، ة اإلصالحات الكبرى التي تعني المؤسسات الجدیدة بسبب عدم إتقان إنجازهاارتفاع تكلف-

علما أن االعتمادات الخاصة بتجدید التجهیز صعبة المنال وهي ال تدرج حالیا في أي میزانیة 

.سواء منها الخاصة بالتسییر أو الخاصة بالتجهیز

رهابي واإلهمال فضال عن تدهور وضعیة المنشآت المدرسیة نتیجة عملیات التخریب اإل-

:تتمثل فيبعض النقص في تأهیل هیئة التعلیموهناك ، العوامل الطبیعیة

بالرغم من ارتفاع نسب التأطیر الحالیة التي ، ال یزال مستوى تأهیل المدرسین عموما ضعیفا-

:وهذا راجع إلى األسباب التالیة ، تبدو ألول وهلة مقبولة 

فوا في السبعینات والثمانینات ظفي لعدد كبیرة من المعلمین و نقص في التكوین المعر -

تأطیر األعداد الهائلة من لوذلك ، بمستویات ضعیفة ومنحهم تكوینا سریعا ال یفوق السنة 

.التالمیذ التي ما انفكت تتزاید

.ضعف التكوین البیداغوجي أو انعدامه -

ألنها لیست مبنیة على تشخیـص فعلي وتحسین التكویـن "الرسكلة "عدم فعالیة عملیات -

.بیداغوجي أو المهني للمدرسین -سیكوبللعجـز المعرفي أو ال

:تدني نوعیة التعلیم-4

:إضافة إلى النقائص اآلنفة الذكر شهد التعلیم عوامل أخرى غیر مالئمة منها 

.برامج كثیفة ومواقیت ثقیلة -

:صعوبات في دراستهم عن طریق عدم التكفل بالتالمیذ الذین یعانون من-

.ضعف البحث التربوي، نقص الوسائل التعلیمیة، االستدراك والتعلیم المكیف

.عدم مالءمة نظام التوجیه ، انعدام نظام للمتابعة والتقویم 

المردود كل ذلك كان انعكاس مباشر على نوعیة التعلیم التي تعبر عنها بصفة جلیة نسبة

الثانوي و  األساسيحیث نالحظ أن نسبة التالمیذ الذین ینهون التعلیم ، ربويالداخلي للنظام الت

نهم تحصلون على شهادة فقط من بی %20وأن ، %15ال تتجاوز ، بتكرار واحد بدون تكرار أو 

بحیث )والرسوبالتسرب(ومن ثمة یمكن تصور النسبة الهائلة لإلخفاق المدرسي ، البكالوریا

خالل مرحلة التعلیم 200.000تلمیذ سنویا منهم  500.000الي یقدر عدد المتسربین بحو 
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في نهایة مرحلة التعلیم 140.000ساسي وفي نهایة مرحلة التعلیم األ 130.000و، األساسي

)1(.الثانوي

والذین ال یسمح لهم بالتكرار لیس لهم إال ,علما أن التالمیذ الذین ال یرتقون إلى الطور الموالي 

الحصول على تكوین مهني أوعلى منصب شغل نظرا لغیاب جهاز نظامي حظوظ محدودة في

، التربیة(وهو الجهاز الذي من المفروض أن تمثل فیه كل القطاعات المكونة ,للتكفل بهم

غیر أن ما یالحظ هو أن ، إلى جانب ممثلین عن عالم الشغل )التكوین المهني، التعلیم العالي

حادیة ومنفردة بسبب غیاب التنسیق وغیاب نظرة موحدة شاملة هذه األنظمة تسیر حالیا بصفة أ

.للمنظومة التربویة بكل مكوناتها وأنظمتها الفرعیة 

وتبرر المعاینة التمركز المفرط لبعض القرارات وأولویة التطرف اإلداري على التصرف 

ج التكوینوالتأثیر المفرط للبعد االجتماعي والطابع غیر المالئم لبعض برام، البیداغوجي

بالتجدید وال ولألشكال التنظیمیة البالیة والتنظیم الجامد وأنماط السلوك والتسییر التي ال تسمح

إذ لم  كما یمكن إبداء نفس المالحظة فیما یخص البحث العلمي وتسییره، تشجع روح المبادرة

، قانونه األساسيو  ى مستوى تسییرهله بها الخطاب السیاسي علیستفد من األولویة التي یعترف

كما ، باعتبار البحث العلمي مصدرا كامنا للرقي االجتماعي، االجتماعیة للباحثوكذا المنزلة

یالحظ بعض العجز في تعبئة الموارد البشریة التي تحتوي علیها طاقة البالد والقصور العدیدة 

ذ معالجتها في والتي ینبغي على المشروع اإلصالحي أخ، على مستویي الكم والنوعیة ، فیها

)2(.الحسبان 

لقد عرف العالم في هذه المرحلة ): 2000إلى  1990 من(إصالح المدرسة الجزائریة -5

:تمثلت خاصة في، تغیرات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة

وتهاوي الدول ، تبعته تداعیات تمثلت في سقوط جدار برلین، سقوط االتحاد السوفیتي-

على  2000سبتمبر 11تداعیات هجمات ، ولها إلى النظام الرأسمالياالشتراكیة سابقا وتح

.وأخیرا االحتالل األمریكي وحلفائه على أراضي العراق ,الوالیات المتحدة األمریكیة

الدامیة التي انجرت عنها تغیرات جذریة 1988فبعد حوادث أكتوبر ، أما في الجزائ-

اإلصالحات السیاسیة واالقتصادیة الهامة والخطیرة وتوقیع الدولة جملة من ، دستوریة وتشریعیة

.1989فیفري 23جسدها دستور 

  .08ص، مرجع سابق ، عرض وزیر التربیة الوطنیة حول المنظومة التربویة-1

  .12ص، 1971سنة ، إصالح التعلیم العالي، البحث العلميو  وزارة التعلیم العالي-2
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وما آلت إلیه األوضاع السیاسیة واألمنیة بعد توقیف ، السیاسي والتجربة الدیمقراطیةاالنفتاح-

وانتشار ظاهرة اإلرهاب األعمى التي ، واستقالة رئیس الجمهوریة، 1991المسار االنتخابي سنة 

.أرواح العدید من الجزائریین حصدت 

تخلي الدولة عن النهج االشتراكي واالنفتاح على سیاسة اقتصاد السوق في المعامالت -

.االقتصادیة 

واألحداث التي عرفتها البالد آثارا بارزة على المنظومة ، لقد كان لهذه التغیرات الجذریة-

ت مما أثر بطبیعة الحال على المخصصا، كانتها اإلستراتیجیة في التنمیةالتربویة وكذا على م

وذلك لحساب قطاعات أخرى كاألمن والجیش ومخصصات مالیة ، المالیة المعتمدة لهذا القطاع

.لتغطیة الهیاكل والمؤسسات التي خربها اإلرهاب 

من المیزانیة )%6.50(ولقد كانت حصة قطاع التربیة والتعلیم في هذه الفترة ما یقارب-

)1() ج .د.م  1202.4( لدولة أي ما قیمةالعامة ل

-1990(میزانیة قطاع التربیة بین سنتي یقارن بین میزانیة الدولة و :)10(الجدول رقم 

2002()2(

)%(النسبة )ج.د.م(میزانیة التربیة )ج.د.م(میزانیة الدولة السنوات 

1990333.3527.108.13

1991458.1530.466.65

1992737.854.747.42

1993648.5563.689.82

1994773.5060.727.85

19951760.6072.534.12

1996179.5292.975.17

19971627.32106.426.54

19981219.75117.829.66

19991670.76124.307.44

.1990أكتوبر )1989-1985(تقریر المخطط الخماسي الثاني، المجلس الوطني للتخطیط -1

إحصائیات ، مساءا 14.30على الساعة، 20/08/2014:بتاریخwww.medication.dz.com:الموقع اإللكتروني-2

2014.
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20001726.86130.897.58

20012472.22177.257.17

20023266.37143.724.40

18489.751202.46.50المجموع 

وزارة التربیة الوطنیةمن االنترنات موقع :المصدر 

:و أهم اإلجراءات اإلصالحیة على المنظومة التربویة الجزائریة نذكر ما یلي 

.حتى تواكب التغیرات ، 76كان أهم تعدیل هو تكییف أمریه -

في إطار ، 1993ثم مجموع المواد سنة ، یةإجراء تعدیالت جزئیة على برامج المواد االجتماع-

.1996مع إعادة الصیاغة سنة ، تخفیف المحتویات

).كلغة أجنبیة أولى(تم إدراج اإلنجلیزیة في الطور الثاني من التعلیم األساسي -

، واإلداري والتنظیمي، ي المجال البیداغوجيمحاولة تطبیق المدرسة األساسیة المندمجة ف-

.76ذا لما جاء في أمریه والمالي تنفی

ودراسة نقائصها ، كما عرفت هذه الفترة وضع هیاكل خاصة لمتابعة تطور المنظومة التربویة-

وأهمها المجلس األعلى للتربیة ثم اللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة ، ووضع طرق إلصالحها

.التربویة

بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ على للتربیة تكون المجلس األ:المجلس األعلى للتربیة -1

یعتبر ، عضوا156المتضمن تعیین أعضاء المجلس األعلى من 1996نوفمبر 12بتاریخ 

، التربیة (على للتربیة من المؤسسات التي نالت رضا قطاعات التربیة والتكوین المجلس األ

، راسات علمیةوذلك بناء على د...)القطاعات المشغلة، التعلیم العالي ، التكوین المهني

.شاورات مع المعنیین باألمرمو 

البحث التربوي في الجزائر قام في ضوء الفراغ الذي عرفه:مساهمات المجلس األعلى للتربیة

هدافها دراسة وقد وضعت بین أ، المجلس بإیجاد دینامیكیة جدیدة من البحث التربوي بالجزائر

، ت الطابع التشریعي والتنظیمي والعلميوهي مجموعة من الوثائق ذا، ثالثة ملفات أساسیة

:كأسس إلصالح مختلف مراحل التعلیم وتتمثل فیما یلي 

وقد ، نظم المجلس مجموعة من الندوات الجهویة بمختلف جهات الوطن:التعلیم األساسي-أ

، ت السیاسیة الممثلة في الجزائرختمت هذه األعمال بندوة وطنیة بمشاركة ممثلي أهم التشكیال

وأهم الشخصیات ، بحضور قدماء الوزراء، في المیدانممثلي أهم الجمعیات الوطنیة الفاعلة و 
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وقد كانت النتیجة الوصول على شبه إجماع حول الوثیقة مع تسجیل ، التربویة والثقافیة الوطنیة 

وٕادخال القطاع ، كسنة بدایة دراسة اللغة األجنبیة، بعض المتدخلین تحفظات حول بعض النقاط

صلیة على وهي تحفظات جمعت في وثیقة مرفقة مع الوثیقة األ، خاص إلى القطاع التربويال

.أن یتم الفصل فیها الحقا من طرف الجهات المعنیة 

:التكوین في مرحلة ما بعد األ ساسي و  التعلیم- ب

وأسس إصالح التعلیم ، بعد االنتهاء من وضع البرامج العامة للسیاسة التربویة الجدیدة

في هذا االتجاه هو تنظیم الندوة وقد كان أول نشاط، وتكوین مهني، من تعلیم ثانوي، اسيساأل

ة شملت على أهم مساهمات تبعه إعداد مدیر الدراسات لوثیق، الدولیة للتعلیم ما بعد األساسي

وهي الوثیقة التي تمت مناقشتها من طرف مختلف لجان المجلس وعملت على تنقیحها ، الملتقى

وقد تمكنت الجمعیة ، بلورة وثیقة توضح تصورا مقترحا لتنظیم التعلیم ما بعد األساسيمن أجل 

آفاق تطویر "على للتربیة المصادقة على وثیقة في هذا االتجاه وعنوانها العامة للمجلس األ

"التعلیم والتكوین في مرحلة ما بعد األساسي 

نحو نظرة جدیدة "ة وثیقة تحت عنوان لقد أعد المجلس األعلى للتربی:التعلیم العالي  -ج

إال أن ، وٕابداء آرائهم فیهالت إلى كل أعضاء المجلس لدراستهاوأرس" العاليإلصالح التعلیم

)1(وهوما أعاق إتمام دراسة هذا الموضوع الحساس، توقف المجلس عن نشاطاته وحله فیما بعد

:عوائقهو  صعوبات المجلس

:تتمثل أهمها، من مجموعة من العوائقعلى للتربیةعانى المجلس األ

.مما عرقل السیر الحسن للمجلس ، في أن المجلس لم یمنح مقرا مالئما

لكونهم یمثلون مختلف القطاعات فهو ، كما أنه یمكن مالحظة عدم انسجام أعضاء المجلس-

هدف من فال، أكثر مما اهتم بجمع الكفاءات التربویة وفعالیة العمل، مجلس اهتم بالتمثیل

تحتاج إلى قدرات عقلیة وعملیة وخبرات ، المجلس القیام بدراسات علمیة ونقدیة وتصوریة 

.ضاء المجلس عوهو ما ال یتوفر عند الكثیر من ا، مهنیة

عدم إعطاء أهمیة كبیرة للبحث التربوي المیداني عند الفصل في بعض القضایا التربویة -

وما المشاركین في المجلس أو الندوات في اآلراء بین وخاصة تلك التي تعرف اختالفا، المهمة

  178- 176ص ص ، مرجع سابق ، بوفلجة غیاث -1
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مجال التربیة وماله من ارتباطات وانعكاسات على ، زاد في صعوبة الموضوع وحساسیته

.والمهني بالثقافي ، حیث یختلط العلمي بالسیاسيالمجتمع

:نهایة المجلس األعلى للتربیة 

لهذا فإن إنشاءه أدى إلى االعتقاد ، مربینإن إنشاء المجلس األعلى للتربیة هو مطلب كل ال

بدخول مرحلة جدیدة من إنشاء الهیاكل المختصة لمواجهة التحدیات التربویة وأن ذلك هو 

مبنیة على أسس علمیة إلصالح المنظومة ، الخطوة األولى نحو وضع إستراتیجیة واضحة

غاء المجلس عند انتقال السلطة إال أن غیاب تلك اإلستراتیجیة أدى إلى إل، التربویة في الجزائر

والذي ألغى غالبیة المجالس االستشاریة التي أنشأها الرئیس ، إلى رئیس جدید للجمهوریة

اآلجال لتقدم تقریرا و  وقد عوض المجلس بلجنة مؤقتة محددة المهام، "الیمین زروال"السابق

دون ظهور ، على للتربیةوبهذا انتهت تجربة المجلس األ، وتوصیات إلصالح المنظومة التربویة

ودون تعویضه بهیئة دائمة لمتابعة ، تقریر تقویمي عن نشاط المجلس ودون تطبیق توصیاته

ونتیجة الستمرار اإلشكالیات المطروحة على مستوى النظام ، المنظومة التربویة وٕاصالحها

ة التي تعاني وأمام التحدیات الداخلیة والخارجی، التربوي الجزائري على مستوى جمیع المراحل

منها المدرسة الجزائریة التي مرت بفترة التوسع السریع من حیث الهیاكل التربویة وعدد المربین 

عرفت بعد ذلك نوعا من الركود وأصبحت حالیا ، وعدد التالمیذ المتمدرسینواإلطارات التربویة

كومة الجزائریة إلى وهذا ما دفع الح، ومحل انتقادات من أطراف متعدد، تواجه عدة عوائق مادیة

التي تعیشها المدرسة الجزائریة إنشاء هیئة جدیدة تتولى دراسة وتشخیص الوضعیة الحالیة 

ظومة التربویة الذي دعت إلیه اللجنة الوطنیة إلصالح المن، محاولة اقتراح اإلصالح الجدیدو 

السنة أولى بدایة بتنصیب السنة األولى ابتدائي و 2003/2004الدراسيانطالقا من الموسم

)1(متوسط

یجب أن نتطرق ، تم اتخاذها في إطار هذا اإلصالحلكن قبل الشروع في شرح اإلجراءات التي 

.إلى إعطاء لمحة وجیزة عن اللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة 

كیف تم تنصیب هذه اللجنة ؟ وماهي األهداف والمقاصد من وراء تشكیل هذه اللجنة ؟ وماهي 

زاتها إلى حد هذه الساعة على مستوى إصالح المنظومة التربویة ؟ إنجا

 180  -179:ص ص، مرجع سابق، بوفلجة غیاث-1
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:جنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویةلتنصیب ال-2

م من طرف رئیس 2000ماي 13تم تنصیب اللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة یوم 

ادي الصنوبر وذلك في حفل رسمي نظم بقصر األمم بن"عبد العزیز بوتفلیقة"وریة السیدالجمه

، وممثلي الهیئاتوأعضاء من الحكومة، خصیات مهمة من الدولة ومن القطاعبحضور ش

، واألمین العام لالتحاد العام للعمال الجزائریین، ورؤساء األحزاب السیاسیة، وٕاطارات الدولة

)1(وممثلو الحركة الجمهوریة ، والمحافظ السامي األمازیغیة

عضوا عینوا العتبار شخصي من رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم 158وتتألف اللجنة من 

.)2(والعنایة التي یولونها لمنظومة لتربیة والتكوین ، وبخبرتهم

ثم خلفه السید بن علي بن زاغو ، في البدایة تولى السید عبد الرحمان حاج صالح رئاسة اللجنة

شغال اللجنة وتقدیم تقریرها النهائي وحتى نهایة أ، م 2000في رئاسة اللجنة ابتداء من سبتمبر

للسید رئیس الجمهوریة أما فیما یخص تشكیل اللجنة فقد صنفها السید رابح خدوسي والذي كان 

:أحد أعضاء هذه اللجنة على ثالثة أصناف وهي 

.ربع من الوطنیین المدافعین على الثوابت -

.مجتمع ربعان من الوافدین على اللجنة قصد فرنسة المدرسة وال-

.أي ال یتحرك إال لرفع األیدي (ربع غائب غیاب شخصي أو غیاب بالحضور - ()3(

:كما صنفها علي بن محمد إلى فئتین هما 

قصد (وهم معروفون بمواقفهم اإلستئصالیة ، وتتشكل منها أغلبیة أعضاء:الفئة األولى

وبآرائهم المتطرفة) هاالستئصال الحضاري بالذات وهو األصل واآلخر لیس إال فرعا من

.تهم المعلنة في كل المناسبات وفي كل المنابر اإلعالمیةاوٕاقناع

تكلم هنا بوجه عام في أغلبیة أعضائها محسوبین خطأ عن التربیةلوا:  الفئة الثانیة

كانوا طوال حیاتهم أدوات طبیعیة ، والتعلیم فهم لم یعرفوا یوما برأي أصیل أو موقف متمیز

)4(...ب بالغمزة الخاطفة واإلشارة العابرة لمشیئة من یتصورون أن بیده تلبیة رغباتهمتستجی

مارس )مشروع(التقریر العام للجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة ، اللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة -1

 10ص، 2001

 . 17ص ، نفس المرجع ، اللجنة الوطنیة الصالح المنظومة التربویة-2

  97-96ص ص، 2001، ر الجزائ، دار الحضارة ، مذكرات شاهد-اإلصالحو  المدرسة، رابح خدوسي-3

، معركة المصیر والهویة في المنظومة التعلیمیة صراع بین األصالة ةاإلنسالخ في المدرسة الجزائریة، علي بن محمد -4

   97- 96ص ص ، 2001، الجزائر ، للنشردار األمة
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اإلیدیولوجي والفكري بین أعضاء اللجنة ویفسر  منقسااإلوهذا إن دل على شيء فیدل على 

ملها ملف اإلصالح التربوي خاصة فیما حالتناقضات في تبني بعض المواقف والقضایا التي 

وتعدیل برامج بعض المواد مثل مادة ، وتعزیز مكانة اللغات األجنبیة، غة العربیةمكانة اللیخص

وٕالغاء شعبة العلوم الشرعیة من مرحلة التعلیم الثانوي لذلك تمیز جو العمل ، العلوم اإلسالمیة

داخل اللجنة بالنقاش الحاد والتوتر واالنفعال في بعض األحیان الذي أدى إلى انسحاب بعض 

ثل السید رابح خدوسي قبل أن تنهي اللجنة أعملها وتسلم تقریرها النهائي للسید أعضائها م

.رئیس الجمهوریة

مهمة اللجنة 2000ماي 09:المؤرخ في 101:حدد المرسوم رقم:عملهاو  مهمة اللجنة

:وأعضائها ومنحها الصالحیات والمهام التالیة 

ودراسة إصالح كلي وشامل للمنظومة التربویة على ,والتعلیم العالي ، التربیة والتكوین المهني-

.ضوء هذا التقییم 

تكلف اللجنة في هذا اإلطار باقتراح مشروع یحدد العناصر المكونة لسیاسة تربویة :03المادة 

جدیدة تشمل على الخصوص اقتراح مخطط رئیسي یتضمن المبادئ العامة واألهداف

نفیذ التدریجي للسیاسة التربویة الجدیدة من جهة وتنظیم واإلستراتیجیات واآلجال المتعلقة بالت

.المنظومات الفرعیة وكذا تقییم الوسائل البشریة والمالیة الواجب توفیرها من جهة أخرى 

تقدم اللجنة الوطنیة في أجل تسعة أشهر من تاریخ تنصیبها نتائج أشغالها في :04المادة 

التربویة في مجملها وإلعداد ترتیب قانوني جدید تقریر عام یستخدم كأساس إلصالح المنظومة

.التكوین و  بحكم منظومة التربیة

تقترح في إطار المسعى العام لمهمتها وعلى تدرس اللجنة الوطنیة لإلصالح و :05المادة 

أساس التشخیص الذي تعده ضمن تقریر مفصل للتدابیر التي تراها ضروریة وعاجلة لتطبیقها 

.یة مباشرة مع الدخول المدرسي الذي یلي تاریخ تنصیبها في میادین ذات أولو 

:تؤهل اللجنة في إطار إنجازاتها للقیام بما یأتي :06المادة 

تطلب من اإلدارات والهیئات العمومیة إبالغها بجمیع الوثائق والدراسات والمعلومات اإلحصائیة 

.كمل استعمالها أو غیرها المتعلقة بالمنظومة التربویة التي من شأنها أن ت

.تستلم جمیع الدراسات ذات الصلة بمهامها 

.تستمع إلى كل شخص یكتسي االستماع إلیه فائدة في تسییر أشغالها -
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)1(تستعین بخبراء ومستشارین أو تابعین لمنظمات دولیة لمساعدتها في أشغالها -

ا قصد التحقیق في عضو 24فوج عمل یتكون من ,2000ماي 15عینت اللجنة الوطنیة یوم 

المیادین ذات األولویة التي تتطلب عالجا مستعجال ودراسة اإلجراءات الممكن تطبیقها في 

وقد عرض الفوج نتائج أعماله بمناسبة ، )2000/2001(مستهل الدخول الجامعي والمدرسي

مفصل ى التقریر اللوصادقت اللجنة ع2000یولیو 10و 09الدورة الثالثة للجنة المنعقدة یومي 

.2000یولیو 27بعد مناقشة واسعة وحولته إلى السید رئیس الجمهوریة یوم 

یدان وقبل التطرق إلى موضوع اإلجراءات واإلصالحات التي تم اتخاذها وتنفیذها في الم-

:العناصر التالیة إلى تجدر اإلشارة2000/2004:انطالقا من الموسم الدراسي

بدال من السنة أولى أساسي ، ة بدایة من السنة أولى ابتدائيئیعلى مستوى المدرسة االبتدا-

لة االبتدائیة بدال من ستة حیث أصبح التلمیذ یقضي خمس سنوات دراسیة في المرح، سابقا 

ن القبول في السنة السابعة ویجتاز المرحلة بشهادة التعلیم االبتدائي بدال من امتحا، سنوات

الدراسي تنصیب السنة أولى متوسط بدال من السنة كما تم كذلك في نفس الموسم ، أساسي

وأصبح التلمیذ یقضي أربع سنوات دراسیة في مرحلة التعلیم المتوسط بدال من ,السابعة أساسي

عن  وبهذا القرار تم فصل التعلیم االبتدائي، ثالث سنوات سابقا في مرحلة التعلیم اإلكمالي

ساسي الذي یقضي فیه التلمیذ تسع سنوات سابقا یمثل التعلیم األ الذي كان، التعلیم المتوسط

ویتوج بشهادة التعلیم األساسي الذي یمكن التلمیذ من الدخول إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة ,

.التعلیم الثانوي

كیف تم تشخیص الوضع الراهن للمنظومة التربویة من طرف اللجنة الوطنیة لإلصالح؟ -

في تلك الفترة من طرف اللجنة الوطنیة لإلصالح التربویةتشخیص الوضع التربوي للمنظومة 

:التربوي 

:التحدیات والتوجهات العالمیة للتربیة من وجهة نظر اللجنة الوطنیة لإلصالح 

.تحدیات داخلیة وتحدیات خارجیة، هناك نوعین من التحدیات 

:التحدیات من النوع الداخلي  -أ 

كذلك أن نعید توحید مهام المدرسة إلى وظائفها یبدو من الضروري ومن المستعجل -1

وعلى المدرسة أن تتجرد من ، التعلیم وفي المجتمعیة والتأهیلالطبیعیة والرئیسیة المتمثلة في

.14مرجع سابق ص ، اللجنة الوطنیة لإلصالح التربوي -1
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الضغوط السیاسیة وأن تبتعد عن كل التحریضات اإلیدیولوجیة أي كان منبعها حتى ال تعبر إال 

.الجمهوریةوالعلم والقیم الدیمقراطیة و على المطالب الشرعیة على أساس االستحقاق 

:إن المنظومة التربویة مدعوة لربح أربعة رهانات -2

من %80رهان التحقیق المیداني لدیمقراطیة التعلیم السیما بالوصول على األقل إلى-

ال إلى نهایة الفترة الدراسیة اإللزامیة في اآلج)سنة16-6(التالمیذ الذین تتراوح أعمارهم من 

.%62القریبة مع العلم أن ما هو محقق الیوم ال یتعدى 

وذلك بوضع المعاییر الدولیة للمؤهالت والكفاءات ، رهان النوعیة لصالح عدد من التالمیذ-

للترقیة وتشغیل مناصب ، على جمیع المستویات كحتمیة وحیدة فاصلة لالنتقال والنجاح

ویة أي من المدرسة االبتدائیة إلى أكبر جامعات المسؤولیة مهما كان مستوى المؤسسات الترب

  .الوطن 

هان التحكم في العلوم والتكنولوجیا اللتین البد أن تطبع المحتویات وأن تصبغ الطرائق ر  -

.التعلیمیة 

رهان العصرنة الذي باإلضافة إلى تحدیث الوسائل والدعامات البیداغوجیة البد أن یلهم -

وأطرها  ي تجسید غایاتها وأهدافها في محتویاتها وتعلیمها وتنظیمهاالمدرسة الجزائریة حداثة ف

)1(.أخیرا 

وقد ترتب عن التخلي عن هذه القیم أن ، على المنظومة التربویة أن تسترجع القیم األخالقیة-3

والتعاضي تلك , غشلأقلیة من المتعاملین على مختلف المستویات تعاطت االنحرافات كا

وتشوه ,من محاربتها واستئصال جذورها ألنها تلحق بالمدرسة أضرارا كبیرة المساوئ التي البد

.سمعتها وتدني مستواها بل حتى تبعث الفساد في عمقها 

:وشهدت الجزائر تغیرات في شتى المیادین نظرا لـ 

وشرعت في إرساء ، استحداثات مؤسساتیة وسیاسیة كبرى وضعت حدا لنظام الحزب الواحد-

.من منظور دیمقراطي جدید دولة الحق 

.تغیرات اقتصادیة مرتبطة بمرور اقتصاد المسیر إلى اقتصاد السوق -

تحویرات اجتماعیة تلت فشل السیاسات غیر الواقعیة التي أنذرت بنهایة دولة العنایة -

.والمساعدة والكفالة 

، مرجع سابق ,)مشروع(التقریر العام للجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة ، لتربوي اللجنة الوطنیة لإلصالح ا-1
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ائري بكل مرارته وثبة ثقافیة أزاحت الستار عن أزمة خطیرة قد عاشتها عامة الشعب الجز -

وآالمها السیما الفئة الشبانیة منه التي عرفت إنحرافات مختلفة وهي مازالت تبحث عن منفذ 

للخالص منها یائسة أمام عدم وجود وسائل اإلندماج اإلجتماعي والمهني الذي یسمح لها 

.باإلتزان واإلستقرار 

من الجزائریین ولدوا  %70أن وفي هذا الوقت عرف المجتمع الجزائري تحوال عمیقا باعتبار 

ي كانت لدى أسالفهم لقد بعد االستقالل ولیس لهم باألحرى نفس النظرة أو نفس الطموحات الت

تكونوا السیما الفتیات منهم آالئي یقدمن مطالب مقنعة للمطالبة بنفس الحظ في تعلموا و 

)1(.الحصول على منصب شغل 

:التحدیات من النوع الخارجي -ب 

:ن واحد ثالث صدمات كبرى آفي الم ستجابه الجزائر أكثر فأكثر و رار جمیع بلدان الععلى غ

كما أنها ، صدمة العولمة ستضر في نفس الوقت بالتبادالت التجاریة والمالیة والتكنولوجیة-1

عن تشكله سوق عمل شبه عالمیة ، ستلحق خسائر في المستقبل القریب بسوق العمل والتأجیر

مع ، ة شدیدة وقاسیة حیث ستكون إلزامیة التوعیة والمؤهالت مرتفعة عاليستحدث منافس

مؤسفة مع العلم أن و  احتمال أخطار واضحة لتسارع ظاهرة هجرة األدمغة وهي ظاهرة مضرة

هذه األدمغة ستجعل نفسها في خدمة بالد أو شركات متعدد الجنسیات تقدم إمكانیات مغریة 

.نفسهم على الهجرة قائمة للغایة بدون أن یجبروا أ

أما صدمة مجتمع اإلعالم واالتصال فتتولى التغییر التدریجي لطبیعة العمل وتنظیم اإلنتاج -2

والجهود المبذولة من أجل التكیف مع الوسائل التقنیة الجدیدة من جهة ومع الظروف الحدیثة 

سطرة من طرف األفاق الموقد تضر، أن تكون متواصلة ومستمرة من جهةللعمل التي البد

مما یتطلب ، التاریخیة والجغرافیة والثقافیةالسیما عبر عالم االتصال المتعدد بالمعالم، اإلعالم

یر مجتمع اإلعالم واالتصال سیغ، من الدولة أن تبحث عن الوسائل الفعالة لتقي نفسها بنفسها

.علم والمتعلم وكیفیات التعلیم ویعدل بصفة جذریة طبیعیة صور العالقات بین الم، أنماط

تتمثل الصدمة الثالثة في صدمة الهتزاز الحضارة العلمیة والتقنیة المرتبطة بالتطور و -3

هناك شكل جدید ، وإلنتاج الوسائل التقنیة السریعة االنتشار في العالم المدهش للمعارف العلمیة

بین التخصص ت الذي یقرن للمجتمع یبرز للوجود بكیفیة طاغیة وهو مجتمع العلم والتقنیا

، ، مرجع سابق ,)مشروع(التقریر العام للجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة ، اللجنة الوطنیة لإلصالح التربوي -1
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اعات وتطبعها بطابع بعها اإلبداع الالحدودي ستمثل هذه الثورة العلمیة كل القطالمفرد و 

البحث العلمي الذي یقتضي تجهیزات متطورة أكثر فأكثر أصبح ال یعرف حدودا بل الخاص و 

.تولدت عنه تساؤالت وتخوفات على مستوى األخالق 

خدمة تقدم البشریة بدأ التخوف من االستثمار المكثف لكن بمجرد ما أصبح العلم والتقنیات في 

)1(.لوضع ثقافة حقیقیة للتجدید واإلبداع غیر وارد 

ولكنه مثیر ، ستدخلنا هذه الصدمات الثالث الكبرى عصرا جدیدا الشك أنه سیكون مشبوها

صر ومع هذا كله فإن هذا الع، لتساؤالت وتخوفات اتجاه التغییرات بل حتى لرفضها ونبذها

المتمیز بالتغییرات من المفروض أن یشكل فرصة تاریخیة بالنسبة للجزائر ألن هذه الفترة 

.االنتقالیة تسمح بإصالحات عمیقة وهادئة نسبیا وفي آن واحد 

:أهداف لجنة اإلصالح

التحقق في إطار تشخیص المنظومة التربویة من النتائج المسجلة اإلیجابیة منها والسلبیة -1

.یل أسبابها العمیقة وآثارها مع تحل

تحلیل التحدیات الجدیدة التي البد أن تواجهها وتحدید المتطلبات الضروریة لتكوین مواطن -2

قادر على التفتح والمساهمة في تنمیة الوطن والتكیف مع عالم یتسم بتنامي تطور المعارف 

.ولوجیةوتسارع التحوالت والتغیرات الثقافیة والعلمیة والتقنیة والتكن

اقتراح اإلجراءات الكفیلة بالسماح للناشئة الجزائریة باالستفادة من تعلیم قاعدي إلزامي-3

.وضمان التكافؤ لها في فرص النجاح في تمدرسها ، مجانيو 

التأكید على الظروف الكفیلة بضمان النجاح ألكبر عدد من التالمیذ على أساس قدراتهم -4

وبالتكفل بالتالمیذ ذوي الحاجات الخاصة ، قلیل من الرسوب والتسربشأنها التبوضع آلیات من 

.والقدرات المتمیزة 

اقتراح اختیارات تساعد على حل أحد المشاكل الرئیسیة المتعلقة بغایات وتنظیم التعلیم ما -5

.بعد األساسي في إطار منسجم شامل ومتكامل

والعمل حتویات والمناهج البیداغوجیةدراسة الوسائل التي تساعد على تجدید جذري للم-6

بحیث على جعل التالمیذ في منأى عن التأثیرات ومحاولة التغییر األیدلوجي أو السیاسي

، مرجع السابقال، )مشروع(عام للجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة التقریر ال، اللجنة الوطنیة لإلصالح التربوي -1
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آداب التعایش مع و  منهجا سلوكیاو  مهارةو  یهدف هذا اإلصالح إلى تكوین مواطن یكتسب علما

.الغیر

.الي والبحث العلمي اقتراح مشروع بعید المدى یتناول التعلیم الع-7

دراسة الترتیبات المناسبة قصد إدماج تعلیم اللغات األجنبیة في مختلف مراحل المنظومة -8

التربویة لتمكین الطلبة من جهة من الوصول المباشر إلى المعارف العالمیة وتسهیل االنفتاح 

ثانوي والتكوین على ثقافات أخرى والقیام من جهة بتساوي ناجح بین مختلف شعب التعلیم ال

.المهني والتعلیم العالي 

تحدید الظروف واقتراح ما یستلزم من إدماج التكنولوجیات الجدیدة في المنظومة التربویة -9

.وخاصة منها تلك المتعلقة باإلعالم واالتصال واإلعالم اآللي 

القانونیة اقتراح منظومة فعالة ومستقرة لتكوین وتقییم مكونین بالتساوي مع وضعتهم -10

اسیة ذات القیم السیوما إلى مرجعیة قوامها المبادئ و تتوخي اللجنة في تفكیرها االستناد د-11

والدیمقراطیة وحب الوطن والتفتح ، والسلم ، والتسامح ، والمساواة ، الصلة بمفاهیم المواطنة

.ریةئدرسة الجزاعلى العالم وهي القیم التي البد أن تكون قاعدة صلبة ینبني علیها نشاط الم

(االستعانة بأي شخص كفء ومؤهل السیما خبراء المنظمة العالمیة للتربیة والثقافة-12

.)اآللیسكو(والمنظمة العربیة للتربیة والثقافة )الیونسكو

)1(.اقتراح كل الحلول التي من شأنها أن تحقق التقدم -13

:هة نظر اللجنة الوطنیة لإلصالح عرض حال حول تطور المنظومة التربویة من وج

إن أهم اإلستخالصات الواردة في الوضع الراهن وفي تشخیص المنظومة التربویة تتعلق بإبراز 

، التوجهات الكبرى التي سادت تطور المنظومة التربویة الجزائریة منذ االستقالل إلى یومنا هذا

لتي تحملها المنظومة التربویة مع وكذا الحركیة اإلجمالیة ا، بهدف اكتشاف مدى االنسجام 

والمستجدات وكما العلم أن هذا االنسجام وهذه الحركیة قد كیفتا ملمحها الحالي وفق المقتضیات

هو معلوم حصر المكتسبات الحقیقیة التي تعتز بها المدرسة الجزائریة في المستقبل والحواجز 

من أجل الوصول إلى تقدیم اقتراحات وهذا ، التي تعرقل تحقیق اآلمال التي وضعت فیها األمة

)2(.وجیهة قصد تطبیق إصالح اقل ما یقال عنه إنه أصبح ضروریا ال مناص منه 

  . 16- 15ص ص ، مرجع سابق، اللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة-1

   . 26ص ، جع سابقمر ، اللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة -2
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المبادرة األولى إلعداد نظام تربوي متمركز على 1962لقد شكلت المدرسة الموروثة في 

كانت و ، مستوى التراب الوطني یسیر حسب معاییر برزت للوجود مع ظهور العالم العصري 

أضف على ذلك طابع ، تستجیب لألهداف التي سطرها االحتالل الفرنسي داخل الوطن

استغالل الشعوب والطابع المنبسط للتنظیم االجتماعي واالقتصادي المقر آنذاك 

كانت وضعیة الجزائر غداة االستقالل مزریة في جمیع المیادین تعكس معاناة بلد خرج من -

ت خصوصیاته في مختلف المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة بعد فترة استعماریة طویلة شوه

:حرب تحریر ضاریة دامیة 

.من هذا اإلرث الثقیل و  لم یخل قطاع التربیة من هذا الوضع المزري

إذا ما طبقت على الجزائریین ، وهذه النسبة أرفع من هذا الرقم%85نسبة األمیة تعادل -

.عتبار عدد األوروبیین المتواجدین آنذاك بالجزائر وحدهم هذه النسبة أخذت بعین اإل

من عدد السكان مع العلم أن عدد )1/10یقل عن (عدد التالمیذ المتمدرسین ضئیل جدا -

التالمیذ الجزائریین المتمدرسین یتناقص بصفة مدهشة من مرحلة التعلیم االبتدائي إلى التعلیم 

  .العالي 

بالمقابل نجد هذا ، أساسا المناطق األكثر كثافة باألوروبیین عدد المؤسسات التربویة یغطي -

.العدد ضئیال فیما یخص التعلیم الثانوي والتكوین المهني والتعلیم العالي 

من )17000(نتیجة الهجرة المكثفة للمعلمین األوروبیین )2000(تعداد المعلمین ضئیل -

طرف القطاعات الحیویة األخرى في البالد جهة وامتصاص أقلیة اإلطارات الموجودة آنذاك من 

تجاهل البرامج والمسارات الدراسیة والتكوینیة للتاریخ الوطني ولحقائقه الثقافیة ، من جهة أخرى

غیر مؤهلة للتكفل ، أوبعبارة أخرى منظومة تربویة غریبة في أهدافها ومحتویاتها، والجغرافیة

ستقالل الوطني الذي حرر الطموحات الشرعیة والي السترجاع االمبالطلب الملح للتربیة وال

للجزائریین والمتمثلة في الخروج من الجهل واألمیة اللذین فرضها علیه االستعمار والدخول في 

.میدان المعرفة الذي یقود إلى حیاة شریفة وٕالى تبوء مكانة محترمة بین األمم 

ومضاعفة تعداد )16(السادسة عشرإن تعمیم التمدرس وتمدید مدة الدراسة اإللزامیة إلى سن-

كل هذا مكتسبات مثالیة، التالمیذ المنتمین للتعلیم الثانوي وللتكوین المهني والتعلیم العالي

.بل على مستوى العالم الثالث ، ومفخرة لیس فقط على المستوى الوطني
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مالیین تلمیذ  8أي ، السكان یتابعون دراستهم بالمؤسسات التعلیمیة والتكوینیة)4/1(حیث أن 

فقط من المتمدرسین غداة االستقالل مع العلم أن عدد السكان %8مقارنة بنسبة ، وطالب

.تضاعف ثالثة مرات خالل هذه الفترة 

إن النتیجة المنطقیة المنبثقة عن تقدم التمدرس العالمي الذي أستمر بدون انقطاع منذ -

)1( .م1999سنة  %34لى إ 1962سنة %85االستقالل أحبط نسبة األمیة من 

لتأطیر والدعم إن الجهود الجبارة المبذولة في توظیف وتكوین المعلمین والمستخدمین في ا

قد ساعدت على االستخالف شبه التام للمعاونین األجانب من جهة، البیداغوجي التقني

في عدة  وأعطت الوطن من جهة أخرى نخبة مثقفة مشرفة وطاقة بشریة هائلة مؤهلة مهنیا

أو بعبارة أخرى ما یقارب نصف عدد الموظفین التابعین للوظیف ، میادین ذات تخصص نوعي

.العمومي یشتغلون في المنظومة التربویة 

قد سجلت عملیتا محو األمیة وتربیة الكبار نتائج معتبرة رغم المضایقات والعراقیل العدیدة -

.بحت تطورها ذات الطابع السیكولوجي والمادي التي فرملت وك

كذا بالنسبة لبعض فروع و ، ثم في الثانوي، التدریس تحقق في التعلیم األساسيإن تعریب لغة -

.التعلیم العالي 

إن تعریب وجزأرة برامج التعلیم اللذین شرع فیهما في السنوات األولى من االستقالل رافقتهما -

)2(اإلداري والتربوي ؤطر رة الكتاب المدرسي وجزأرة المبصفة تدریجیة تعریب وجزأ

بل تعتبر نجاحا ، والتقني ال تدعو لالحتشام، ج المحققة لصالح االختیار العلميإن النتائ-

.والعلوم الدقیقة والعلوم التجریبیة والعلوم التكنولوجیةعلى مستوى التعلیم العالي كالطبثمینا

دون أن تصل النتائج الحد  –ي وبصفة عامة فإن الجهود المبذولة للنهوض بالتعلیم التقن-

ووضع جهاز وطني قوي للتكوین المهني والتقدم الذي أحرزته التكنولوجیا في –المأمول 

تشكل قاعدة صلبة إلعادة النظر في اإلصالحات ، تنوع المتتالي في التعلیم العاليالجامعات وال

ومن حیث ، ة ذات نوعیةالمستقبلیة قصد تلبیة حاجات االقتصاد من حیث الید العاملة والمؤهل

.اإلطارات الكفأة في جمیع النشاطات الحیویة 

 ص، مرجع سابق ، )مشروع(العام للجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة التقریر ، اللجنة الوطنیة لإلصالح التربوي -1

   .28 - 27ص 

، مرجع سابق ، )مشروع(التقریر العام للجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة ، اللجنة الوطنیة لإلصالح التربوي -2

  .28ص
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منتج من ال)%11(لقد سمح تطور المنظومة التربویة الذي جنى وسائل بشریة ومالیة هامة -

خالل السنوات العشر األخیرة بتكوین  % 08إلى  06ومعدل ، الداخلي الخام في السبعینات

كما ,ات التي تشتغل في مختلف القطاعات الحیویة في البالد أغلب الموظفین المؤهلین واإلطار 

سمح كذلك لنفس المنظومة التربویة ولمؤسسات أخرى بعدم االنهیار أمام األزمة التي اجتازتها 

مع العلم أنها عرفت ضآلة ، البالد والتي لم یعرف لها مثیل من خالل السنوات العشر هذه

ة إلى شراسة اإلرهاب الذي استهدف المدرسة الجزائریة على وتقتیرا في الموارد المالیة باإلضاف

)1(.الخصوص 

:على مستوى الخیار الدیمقراطي -1

سواء تعلق األمر بالتطور ، مرضیة في غالبها الیوم إذا كانت نسب التمدرس المعلن عنها

فإنها ال ، زائرلها نفس مستوى التطور مع الجأو بالمقارنة مع بلدان ، لي للمنظومة نفسهاالداخ

:تخفي اختالال خطیرا 

.سنة لفظتهم المنظومة التربویة 15و 06راهق یتراوح سنهم بین محوالي ملیون طفل وك-

بین المناطق الحضریة، بین الوالیات وداخل نفس الوالیةسجلت نسبة التمدرس ثباتا شاسعا

:شتهم المنظومة التربویة أي یوجد هناك عدد كبیر من األطفال هم، وبین المناطق الریفیة

أطفال األسر المحرومة الذین لم یلتحقوا بالتربیة أوغادروا المدرسة ، بنات في المناطق الریفیة

األطفال المراهقون ذوي الحاجات الخاصة لم تتكفل بهم المنظومة التربویة ، قبل األوان

عم ورعایة والحاالت التي هي في حاجة إلى د، ذوي األمراض المزمنة، كالمعوقین

وكأن مفهوم الدیمقراطیة أصبح عبارة عن تكثیف وتعمیم التمدرس ، خاصةبسیكوبیداغوجیة

ومن جهة أخرى إن مردود المنظومة ضعیف بالنظر إلى التسرب المذهل وٕالى النسب المرتفعة ,

التي كما أشارت إلى ذلك دراسة حدیثة قامت بها وزارة التربیة الوطنیة و ، الدراسیةلتكرار السنة 

:ساسي هناك مجموعة من تالمیذ التعلیم األ)2(:أسفرت عن 

.فقط یصلون إلى السنة التاسعة أساسي بدون تكرار 21%-

.یصلون إلى نفس القسم بعد تكراره مرة أو عدة مرات 46%-

.ثلث المجموع ینقطع عن الدراسة ولم یصل السنة التاسعة أساسي -

، المرجع السابق، )مشروع(نیة إلصالح المنظومة التربویة التقریر العام للجنة الوط، اللجنة الوطنیة لإلصالح التربوي -1

   30  - .29: ص ص 

1999أكتوبر 2000حوصلة لسنة ، تعلیم أساسي، التربیة للجمیع :نقال عن، 30المرجع السابق صنفس -2
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من تعداد تالمیذ السنة التاسعة %45للسنة األولى ثانوي حوالي یمثل التالمیذ المنتقلون -

وذلك حسب قدرة %30یقارب (سبة التكرار في هذه السنة مرتفعةمع العلم أن ن، أساسي

ونسبتها ، أما البقیة)یذاالستیعاب بالمؤسسات المستقبلة وحسب سن التالم

أو في إیجاد مناسبة تساعده ، وینیةأمل في االلتحاق بمؤسسة تكفتغادر المدرسة بدون25%

.على اكتساب مهنة أو اإلندماج في الحیاة العملیة 

.عامل التعداد المرتفع للمسجلین الجدد مقابل ضعف االستقبال والتأطیر -

.عامل ارتفاع نسبة التكرار -

فإن ) تقریبا%25(ف نتائج امتحان شهادة البكالوریااعتبارا لضعوفیما یخص التعلیم الثانوي و -

نسبة (عدد الراسبین الذین یسمح لهم بإعادة السنة أو یغادرون السنة الثالثة ثانوي مرتفع جدا 

 في 180.00 سبین في امتحان شهادة البكالوریامن بین الراو ، )%30التكرار كثیرا ما تفوق

.نجد نسبة قلیلة منهم یلتحقون بالهیاكل التكوینیة )1999/2000السنة الدراسیة 

خصیصا للمناطق، التضامن االجتماعي لدعم التمدرس یكون أكثر إقداما وشجاعة وموجها-

وذلك باللجوء إلى المطاعم والنقل المدرسي وبإعادة االعتبار إلى ، والفئات المحرومة فعال

والمنح دوات المدرسیة واالستفادة من الرعایة الصحیةالنظام الداخلي وٕاعانة هذه الفئات في األ

)1(.لمدرسیة التشجیعیة ا

وتقدم ، األنشطة الثقافیة والفنیة والریاضیة والترفیهیة التي تساعد على تفتح الشخصیة -

اإلطار المالئم لممارسة وظیفة المواطنة تلك األنشطة التي قد تغیب عن مؤسساتنا التعلیمیة

.والتكوینیة على جمیع المستویات 

تحتوي على كتب ومراجع ، والعمومیة التي یجب أن تكون ثریةالمكتبات المدرسیة والجامعیة-

وعلى مجاالت علمیة حتى تستطیع أن تلعب ، میادین المعرفة واإلنتاج الفكریةتخص مختلف 

دورها كامال في تلبیة حاجیات التوثیق لدى التالمیذ والطلبة والمعلمین وفي تنمیة الذوق في 

إن االستغالل الغیر ، ثقافیة الفنیة الجمالیة والعلمیةاماتهم الالقراءة والمیل للمطالعة وٕایقاظ اهتم

الكافي وغیر المالئم لجمیع هذه الخطط أبرز تحفظات السلطات العمومیة أو عدم قدرتها على 

تتسم بتمییز إیجابي یتم اتخاذها وفق االحتیاجات الحقیقیة التي تعرفها ، تطبیق سیاسة صریحة

إن عدم التمییز ، ا بمساعدة أولئك الذین هم في حاجة ماسة إلیهامختلف أصناف التالمیذ السیم

 ص، مرجع سابق,)مشروع(التقریر العام للجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة ، اللجنة الوطنیة لإلصالح التربوي -1

  .31- 30: ص
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یاسات المطبقة في هذا الشأن والتي كلفت سفي تقدیم مساعدات بصفة عشوائیة وكذا ال

.مصاریف باهضة بصفة غیر مباشرة وتلقائیة لم یخدما دائما أهداف دیمقراطیة التعلیم 

بین دمقرطة التعلیم وبین تكثیفه وتعمیمه تسبب نفس الخلط :على مستوى اختیار الجزأرة –2

في ضعف العنایة والتكفل بتكوین المعلمین وٕاضعاف قانونهم المعنوي واالجتماعي المهني إلى 

مما أدى إلى ضیاع وفقدان الطاقات والكفاءات التي فضلت تقدیم خدماتها ، أقصى حد

امعیین والباحثین وتبین دراسة لقطاعات أخرى بما فیها خارج الوطن بالنسبة لألساتذة الج

:مؤهالت المعلمین والمكونین ما یلي 

تكاد تكون جزأرة أسالك التعلیم من التربیة الوطنیة وفي التعلیم العالي وفي التكوین المهني 

.كاملة 

تم توظیفهم بدون شهادة البكالوریا في وقت ,یعرف عددا كبیرا من المعلمین:التعلیم االبتدائي

مازال هناك نسبة ال یستهان بها من ، و م بالتكوین األولي بالمعاهد التكنولوجیة للتربیةالتحاقه

المساعدین اللذین تم توظیفهم على أساس مستوى معرفي یتراوح بین مستوى الرابعة متوسط إلى 

)1(.السنة الثالثة ثانوي 

شهادة البكالوریا عند ساسي بدونتم توظیف أغلبیة أساتذة التعلیم األ:في التعلیم المتوسط

.تكوینهم األولي بالمعاهد التكنولوجیة 

فأغلبیة األساتذة تتوفر فیهم الشروط القانونیة للتوظیف وهي شهادة :أما في التعلیم الثانوي

اللیسانس ولكن بعضهم یدرسون مواد غیر مواد تخصصهم بید أن جلهم لم یتلقوا تكوینا 

.علیمیة كاألساتذة المهندسین بیداغوجیا قبل ممارسة مهنتهم الت

هناك عدد كبیر من أساتذة التكوین المهني اللذین تم توظیفهم على :في قطاع التكوین المهني

إذا ما قارناه بعدد األساتذة ,أساس شهادة الكفاءة المهنیة أو على أساس شهادة التحكم

أو باألساتذة )یین السامینأي مستوى التقن (لىالمختصین في التعلیم المهني من الدرجة األو 

.أي مستوى مهندس دولة(المتخصصین في التعلیم المهني من الدرجة الثانیة  (

دد األساتذة عدد المساعدین واألساتذة المساعدین أعلى بكثیر من ع:في التعلیم العالي

%50مع العلم ان نسبة %14یمثل عدد األساتذة الجامعیین حولي و (الجامعیین المحاضرین

یتمركزون أساسا في العاصمة وفي بعض المدن و ، هم أساتذة جامعیون یدرسون الطبمنهم 

، مرجع سابق ,)مشروع(التقریر العام للجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة ، اللجنة الوطنیة لإلصالح التربوي -1

  .32ص
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ومن جهة أخرى مازالت الجامعة الجزائریة تعاني من ، )الجامعیة الموجودة في شمال الوطن

انقطاع التبدالت الدولیة ف الشبه تام للتعاون مع الخارج و ردود الفعل السلبیة الناجمة عن التوق

ننا ندرك أن هذه التبادالت تشكل بالنسبة إ، السیما فیما یخص التوثیق العلمي,ن طویلمنذ زم

)1(.لجمیع جامعات العالم رافدا قیما خصبا لإلثراء والتحفیز

و یتمثل في برامج ، هناك میدان آخر یرتبط باختبار الجزأرة ویتسم بإختالالت وعدم االنسجام

:رئیسیة وهي كالتالي ومناهج ووسائل التعلیم وخصوصیاته ال

إن العالج المخصص الستعمال وتعمیم اللغة العربیة كلغة تعلیم وتكوین في المدرسة -

لم یستفد من الضمانات –هذا العالج الذي وضع تحت صرح العملیة اإلداریة –الجزائریة 

اختیار (من شانه أن یحقق النجاح واالستمراریة ، وال من الشروط المالئمة للتطبیق، التقنیة

...)مرجع المحتویات ، اللغة

جلهم لم یتلق تكوینا أولیا في منهجیة تنمیة (غیر متخصصین، هذه البرامج أنجزها مطبقون

هذه البرامج مركزة على محتویات التعلیم بحیث أكتفي بعضها على سرد تطور قوائم )المسارات

تطور حفظ وسرد على حساب من مفاهیم یرجى تلقینها تعتمد هذه البرامج على الذاكرة من 

االمتثال على قد البناء فهي إذن تنمي الطاعة و والن، والتفكیر، والحكم، والتركیب، قدرات التحلیل

تحتوي إذن على ج سائرة المفعول لزمن طویل و تبقى هذه البرام، حساب اإلبداع واالستقاللیة

عن الكیفیة التي ، جوعمعارف غیر وجیهة بل تجاوزها الزمن وأصبحت ال تسمن وال تغني من

تم بها تحدید وتنظیم محتویات التربیة التكنولوجیة في المرحلة الثالثة من التعلیم األساسي تطرح 

ال بالنسبة لمالمح التالمیذ الذین في آن واحد مشكلة الوجاهة والفائدة من تدریس هذه المادة

لنسبة للذین یتابعون دراستهم بل كذلك با، دراسة في نهایة هذه المرحلة فحسبینقطعون عن ال

.الثانویة 

الذي والى إعادة هیكلة التعلیم الثانوي واالبتعاد عن "التقنیة الریاضیة "عن حذف شعبة -

قد حال دون ) 18/08/93قرار (تبعا إلعادة تنظیم شهادة البكالوریا "العلوم الدقیقة "شعبة 

كما منعا بعض المدارس الكبرى، ابعة للتعلیم العاليالت"الدقیقةالعلوم "إقبال الطلبة على فروع 

والهندسة المعماریة والمعهد الوطني األشغال العمومیة والمدرسة ، التعلیم المتعدد التقنیات(

، مرجع سابق، )مشروع(التقریر العام للجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة ، اللجنة الوطنیة لإلصالح التربوي -1
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من هذا الملمح المتمیز الذي كان مفخرة الماضي )الوطنیة للمهندسین والتقنیین بالجزائر

.القریب

ستویات قد انحرفت نتیجة الضغط االجتماعي الذي یفضلإن كیفیات التوجیه على جمیع الم

:ویختار حسب المستویات 

.الجذع المشترك للعلوم في السنة األولى ثانوي -

.شعبة علوم الطبیعة والحیاة في السنة الثانیة ثانوي -

م واإلعال والتخصصات البیوطبیة، الجذع المشترك لعلوم الطبیعة والحیاة في التعلیم العالي-

والشعب التقنیة التكنولوجیة تجد نفسها مهمشة منبوذة والتوجیه لهذه ، اآللي والهندسة المعماریة

)1()وهذه هي الحالة التي عرفها التكوین المهني وال یزال یعرفها (الشعب یتم بعد الرسوب 

واالتصال في وأخیرا إن التأخر الذي عرفه إدخال اإلعالم اآللي والتكنولوجیات الجدیدة لإلعالم 

.مختلف مستویات المنظومة التربویة یشكل عائقا كبیرا ال یستهان به 

إن مجموعة النقائص المذكورة آنفا لها صلة مباشرة بالعواقب الوخیمة الناتجة عن تطبیق 

تلك االختیارات التي كانت ، االختیارات األساسیة كالدیمقراطیة والجزأرة والتوجیه العلمي والتقني

وتشخیص حالة كما أبرزت دراسة الوضع الراهن، ور المنظومة التربویة منذ البدایةأساس تط

بإختالالت أثرت سلبا على كل من تعلیم بعض المواد للعلوم االجتماعیة ومن عدم انسجام و 

.تسییر المنظومة نفسها 

ة المستعملة وبصفة عامة فإن التقلیدیة والیقینیة الدوغماتیة التي تطبع الطرائق البیداغوجی-

حیث تجعلهم في وضعیة تلق سلبي ، أعاقت تماما فضولیة التالمیذ والطلبة وروح النقد لدیهم 

للمعارف التي تقدم لهم كمسلمات وبصفة عفویة لیطلب منهم بعد ذلك وفي وقت محدد 

.استرجاعها كما هي على أوراق االختبارات واالمتحانات

ن البرامج والكتب المدرسیة المطبقة هي تلك البرامج أما على مستوى التعلیم األساسي فإ-

أو  1981وسنة 1980التي تم إنجازها بسرعة عند إقامة المدرسة األساسیة أي بین سنة 

)2(.سنة وٕاحدى عشر سنة 20بعبارة أخرى فعمر هذه البرامج وهذه الكتب یتراوح بین

  .35 - 33ص ص ، مرجع سابق، اللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة -1
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أنشطة مكثفة موجهة لتجدید البرامج بالنسبة للتعلیم الثانوي فان عشریة التسعینات كانت فترة

لكن وبدون انتقاص من قیمتها سیبقى تأثیرها على نوعیة الفعل البیداغوجي ضئیال إن لم یدعم

.یعزز بتغییر الكتب المدرسیة و 

)تدرج التمارین والبرامج الجذریة(أما في قطاع التكوین المهني فإن صنفي البرامج المطبقة -

لكن تعوزها المرونة إذا ما ، فیة التكوین على النموذج المدرسين على كیقدیمان نسبیا وینطبقا

على أو ) مركز التكوین /مؤسسة (تناوب طبق هذان الصنفان على نظام یعتمد على التكوین ال

.التكیف مع التغیرات التكنولوجیة والمهنیة 

:التقني و  على مستوى اختیار التوجیه العلمي–3

علمي والتقني فعن الخلل الموجود بین التوقعات وبین اإلجراءات المتخذة فیما یخص التوجیه ال

وبین النتائج المسجلة في المیدان من جهة أخرى یبین ، ن أجل تطبیق هذا االختیار من جهةم

.عدم رضا المجتمع عن التوجیه

فإن ) دمة فهو نفس التوقیت المطبق في البلدان المتق(رغم منح توقیت هام لتعلیم العلوم  –أ 

:التعلیم لم یحقق النتائج المنتظرة لعدة أسباب منها 

.ساسیة نقص التحكم في المفاهیم األ-

في التكوین العلمي ، مساهمة غیر واقعیة للریاضیات العصریة المدرسیة في التعلیم االبتدائي-

.للتالمیذ 

.نوي عواقب سلبیة نتجت عن التحفظات المتتالیة التي عرفها تعلیم الهندسة في الثا-

خطة علمیة غیر مكیفة مع المناهج التعلیمیة التي ما فتئت تعتمد في الغالب على النقل -

.التلقائي للمعارف قصد االستذكار على حساب استخدام النشاط الذاتي للمتعلم 

)1(.عدم استعمال الرموز العلمیة 

ن غایة التكوین من أجل تعرض طویال لفقداإن تعلیم األدب والتاریخ والفلسفة والتربیة المدنیة -

.التحضیر لذهنیة وعقلیة المواطن التفكیر و 

أم التعلیم الدیني الملقن بصفة یقینیة دوغماتیة كثیراما كانت تحریضیة قصد تعنیف عقول -

لم واألخالق اإلنسانیة الشبان فكان متجاهال بذلك التطبع بالقیم السمحاء كالتسامح والح

  . 34ص ، مرجع سابق، اللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة-1



والتعلیمياإلصالح التربوي:..........................................................الفصل الثاني

191

إذ یبقى أن توضع بیداغوجیة ، تلك القیم التي صنعت أیام المجد للحضارة اإلسالمیة،واالجتهاد

تحدیثیة من واجبها أن تساهم في إعادة االعتبار للتعلیم الدیني 

إن تلقین اللغة العربیة المفرغ من الوسائل البیداغوجیة والتعلیمیة المناسبة وضعف ، ، وتعمیمه

الها الفرنسیة لغة ذات استعمال واسع في مجتمعنا وعلى مستوى التحكم في اللغات األجنبیة وأو 

وثانیتها اللغة اإلنجلیزیة واللغات األخرى الضروریة المساعدة على التفتح على ، الشعب

وكل هذا ال یحضر بصفة مجدیة لتالمذتنا وطلبتنا لمواجهة تحدیات أشكال العولمة ، العالمیة

ومن جهة أخرى مازال تعلیم اللغة األمازیغیة ، ذا القرن التي بدأت بوادرها تتجلى منذ مطلع ه

منذ ست في مرحلة التلجج لم ینطلق بعد بصفة كافیة وجدیة رغم إدخاله في المنظومة التربویة

ل اإلستراتیجیة الخاصة بتنظیمه وتأطیره ووسائله لم تحدد إلى حد اآلن بوضوح المسائسنوات و 

وفیما یتعلق باإلختالالت التي افرزها كل من الوضع الراهن ,وكذا قانونه البیداغوجي، التعلیمیة

تجدر اإلشارة إلى أن المنظومة التربویة تعاني من نقص فادح من حیث ، وفي التشخیص

وعن نمط التنظیم الحالي للمنظومة التربویة ناتج عن التغیرات العدیدة ، التكامل واالنسجام

ا المختلفة ودون أن تدمج اإلجراءات المتخذة في الجزئیة التي ادخلها كل قطاع من قطاعاته

)1(.خطة متكاملة شاملة 

تغلب النطق الضیق على كل قطاع على النظرة الشمولیة مما أدي إلى اإلختالالت الجسمیة 

:التالیة 

.غیاب المعابر بین قطاعات التربیة والتكوین المهني والتعلیم العالي وحتى داخل كل قطاع_

.مل بین مختلف قطاعات المنظومة ضعف التكا-

.وجود حواجز على مستویات اتخاذ القرار والتسییر والتطبیق -

انعدام التوازن على مستوى هرم مستویات التكوین مع تضخم في المستویات العلیا على -

)ٕاطارات التحكم و  تقنیین(حساب المستویات الوسیطة  ...

.قوة مركزیة في مختلف القطاعات -

وعن التطورات ، شبه تهمیش المنظومة وٕابعادها عن المحیط االجتماعي واالقتصادي والثقافي-

.العلمیة والتقنیة العالمیة 
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الخلط بینهما مما أدى إلى غایات ماعیة على الوظیفة االقتصادیة أو هیمنة الوظیفة االجت

ع التقلیدي لتسییر الطاب، أضف إلى مجموعة هذه، وأهداف التكوین المهني والتعلیم الثانوي

المنظومة التربویة الذي كثیرا ما توجه إلى قضیة ارتفاع وتیرة النمو الدیمغرافي الذي یطرح نفسه 

العلمیة التي و  عوض أن یأخذ في الحسبان الحتمیات البیداغوجیة، في مطلع كل موسم دراسي

.هي أكثر وجاهة وأغزر محتوى 

ة التي تم تطبیقها إنطالقا من الموسم الدراسي اإلجراءات العملیة لإلصالحات التربوی:6

:2003_2004

إن المنظومة التربویة تستمد أسسها من المبادئ التي تتكون منها األمة الجزائریة والمدونة في 

أن تساهم في ترسیخ صورة األمة الجزائریة لتكون متجذرة في هاوعلی، 1954بیان أول نوفمبر 

كما یجب علیها ترقیة القیم المرتبطة ، والحضاریة، واإلنسانیة، ةإمداداتها الجغرافیة والتاریخی

باإلسالم والعروبة االمازیغیة كحبكة تاریخیة للتطور الدیمغرافي والثقافي والدیني والسیاسي 

وعلى المنظومة التربویة ضمان تكوین مواطن مزود بمعالم ومرجعیات وطنیة أكیدة ، لمجتمعنا

وباستطاعته التفتح على ,وقادر على فهم العالم الذي یحیط به,تعكس قیمه الحضاریة بصدق

   .العالم

:محــاور اإلصالح الكبــرى 

یتمثل إصالح المنظومة التربویة في تنفیذ سلسلة من اإلجراءات التي تتمحور حول ثالثة 

إعادة تنظیم المنظومة ، التحویر البیداغوجي، أال وهي تحسین نوعیة التأطیر، محاور كبرى

تم الشروع في تطبیق ، دد ومستقر لتكوین وتقییم التأطیرفیما یخص وضع نظام مج، التربویة

:اإلجراءات التالیة

:في إطار التكوین األولي للمعلمین واألساتذة 

قا من تحویل إنشاء معاهد تكوین وتحسین مستوى المعلمین انطال,بالنسبة للتعلیم االبتدائي-

كوین معلمین متحكمین في اللغة العربیة والمعلوماتیة ومتعددي اللغات لت، المعاهد التكنولوجیة

وذلك في ثالث سنوات بعد ، دیمي ومهني جیدأوعلى األقل مزدوجي اللغة وذوي تكوین أكا

)1(.البكالوریا 
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لحاملي ,عن طریق المسابقة، التوظیف، بالنسبة للتعلیم المتوسط والتعلیم الثانوي العام-

متحكمین في ، من أجل تكوین أساتذة التعلیم المتوسط وأساتذة التعلیم الثانويشهادات التدرج

على مستوى ، ومنحهم تكوینا مهنیا بیداغوجیا، اللغة العربیة والمعلوماتیة ومتعددي اللغات

.المدارس العلیا لألساتذة 

ن المالمح واالنطالق في تكوی، إعادة تأسیس مسابقة األساتذة المبرزین للتعلیم الثانوي-

.الجدیدة لألساتذة لمواجهة متطلبات اإلصالح البیداغوجي 

اإلجباري الذي التي تشكل فرعا جدیدا من التعلیم ما بعدتأطیر شعب التعلیم التقني والمهني-

فإنه یرتأ تكوین أساتذة للتعلیم ، األعلى من مستوى تقنيوكذا شعب التكوین المهني، تم إحداثه

.ي مدة خمس سنوات بعد البكالوریا في المدارس العلیا ألساتذة التعلیم التقنيالثانوي التقني ف

:في إطار التكوین أثناء الخدمة للمعلمین واألساتذة 

مع األخذ بعین االعتبار لتعدد ، من مستوى المعلمینتحسین والرفعإنجاز مخطط وطني لل-

التكوین عن بعد على الطریقة ، ةمواصلة الدراسة بالجامع(لتثمین طرق التدخل وٕامكانیة ا

)تكوین تناوبي ، تربصات مغلقة، التقلیدیة أو عن طریق التكنولوجیات الحدیثة

وكذا أساتذة التعلیم ، منح األولویة في مخطط الرفع من المستوى لمعلمي التعلیم االبتدائي-

.األساسي وأساتذة التعلیم المهني األصغر سنا واألكثر حاجة 

وضع آلیات للتحفز وللترقیة مرتبطة بتحسین مستوى أداء ، مع الشركاء االجتماعیینالتشاور ب-

.المعلمین 

:مـك التعلیـار لسلـادة االعتبـار إعـفي إط

فتح الحوار مع الشركاء ، من أجل الترجمة المیدانیة لألولویة الممنوحة للتربیة والتكوین-

.لمین والمكونین یكون أفضلاالجتماعیین قصد إعداد القانون الخاص للمع

ونظام منحة )خاصة فیما یتعلق بالسكن (دراسة شروط إنشاء تعاضدیه للمعلمین والمكونین -

.التقاعد التكمیلیة ممولة ومسیرة من طرف المعلمین والمكونین أنفسهم 

والتكوین المتواصل,فتح الحوار لوضع قوانین جدیدة في مجال األمراض المهنیة والعطل -

.لفائدة المعلمین والمكونین

.إحداث شهادات شرفیة وأوسمة أكادیمیة -
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وضع المیثاق المربي یحدد االلتزامات التي یخضع لها المعلمون والمكونون من حیث -

1أخالقیات المهنة

وفي هذا المجال فإن ,فیما یخص إصالح البیداغوجیا أحد المحاور األساسیة لإلصالح-

:علیها هي اإلجراءات المتفق 

یتعلق األمر بالدرجة األولى القیام باإلصالح الشامل لبرامج التعلیم مع األخذ بعین االعتبار -

.لتوجهات اللجنة الوطنیة لإلصالح والبرامج المنصبة لدى وزیر التربیة الوطنیة 

:فیما یخص اللغة العربیة

رسمیة قصد جعلها أداة فعالة للتعلیم التي هي اللغة الوطنیة وال، دعم تدریس اللغة العربیة-

والتكوین باعتبارها لغة التدریس لكل المواد التعلیمیة من السنة األولى االبتدائیة إلى السنة 

:وبهذا المنظور فإن التدابیر التي ستتخذ تتعلق أساسا بـ، النهائیة من التعلیم الثانوي 

شكلها وتحدیث الطرائق البیداغوجیة مراجعة برامج وكتب اللغة العربیة في مضامینها و -

(وكذا األنواع األدبیة الجدیدة ، إدماج اآلداب والثقافة العربیة الكالسیكیة الحدیثة والمعاصرة-

.في المضامین التعلیمیة )...المسرح، الشعر الحر، الروایات

.استعمال التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم واالتصال في تعلیم اللغة العربیة -

:فیما یخص تعلیم اللغة األمازیغیة 

تجنید الوسائل التنظیمیة البشریة والمادیة البیداغوجیة لضمان فعلیة تعلیم األمازیغیة أینما -

.وجد الطلب على مستوى التراب الوطني 

ثم ، إدخال تعلیم اللغة األمازیغیة إبتدءا من بدایة المرحلة اإللزامیة في إطار مواد اإلیقاظ-

.ابتدائي ة تعلیمیة إبتدءا من السنة الرابعةكماد

.التكفل بالبعد الثقافي االمازیغي في برامج العلوم االجتماعیة واإلنسانیة -

–علم االجتماع (أو التدریس بها كوحدة في بعض التخصصات الجامعیة تدریس األمازیغیة 

)وأنثروبولوجیا 

والثقافة االمازیغیتین  للغة إحداث أكادیمیة، توسطعلى المدى الم، هیئة اللغویةإنشاء مركز للت-

)2(.تكلف بالبحث وٕاحداث االنسجام في المفردات والمصطلحات المكتوبة 

  .05ص، مرجع سابق، مخطط العمل لتنفیذ إصالح المنظومة التربویة، وزارة التربیة الوطنیة -1
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:فیما یخص تعلیم اللغات األجنبیة 

التفتح على اللغات األجنبیة بهدف الوصول مباشرة إلى المعارف العالمیة وتفضیل اختیار-

ضمان تمفصل ناجح ، ومن جهة أخرى، جهةالتفتح على ثقافات أخرى من

.ما بین مختلف فروع التعلیم الثانوي والتكوین المهني والتعلیم العالي 

:تتخذ التدابیر التالیة ، المنظور وهذا

ابتدائي مع توفیر التأطیر الالزم لذلك تقدیم إدخال تعلیم اللغة الفرنسیة في السنة الثانیة-

یة في تعلیم المواد العلمیة وٕادخال المصطلحات المزدوجة اللغة علیها استعمال الرموز العالم-

.بهامش كل صفحة من الكتب المدرسیة المعنیة 

.اختیاریة في الشعب األدبیة للتعلیم الثانوي ، إدخال وتطویر لغة أجنبیة ثالثة-

باللغتین حیث استعمال الرموز العالمیة وٕادراج المصطلحات  العودة إلى : في العلوم الدقیقة

یجب أن تستعمل جمیع كتب الریاضیات والفیزیاء والكیمیاء والعلوم الطبیعیة الرموز العالمیة 

بإعادة النظر لتدریس مادة التاریخ، إعادة االعتبار في كل المستویات، والمصطلحات باللغتین 

ار لكل جوانب االعتبجذریا في البرامج بهدف منح األولویة للتاریخ الوطني مع األخذ بعین

.الماضي الذي تجاوز األلفیة عدة مرات في الجزائر 

تأهیل تدریس الفلسفة وذلك عن طریق مراجعة البرامج وتكییف الطرائق البیداغوجیة  إعادة -

.المقالة الفلسفیةوالمساءلة وتحریر، المستعملة بطریقة توجه تعلیم المادة إلى تعلم كیفیة التفكیر

السیما بفضل مراجعة ، االمتیاز للریاضیات والریاضیات التقنیة والفلسفةإعادة تأهیل شعب-

حصلین على شهادة متمعاییر توجیه تالمیذ التعلیم الثانوي في نهایة الجذع المشترك وال

"علوم الطبیعة والحیاة "البكالوریا في التعلیم العالي وتعدیل تعداد تالمیذ شعبة 

مستویات التعلیم وٕادخالها على سبیل االختیار في شهادة التعلیم تعمیم التربیة الفنیة على كل -

.القاعدي وشهادة البكالوریا 

جعل التربیة البدنیة والریاضیة إجباریة للجمیع وٕادخالها في التقویم خالل السنة وفي -

1امتحانات شهادة التعلیم القاعدي وشهادة البكالوریا 

:المدنیةفیما یخص التربیة اإلسالمیة والتربیة

تحضر مادتا التربیة اإلسالمیة والتربیة المدنیة أبناءنا لممارسة المواطنة ولتعلم واحترام -

.ب الجزائري عالمبادئ األخالقیة والدینیة في إطار القیم الحضاریة للش

.7وزارة التربیة الوطنیة، مرجع سابق، ص -1
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إعادة النظر وبعمق في برامج التربیة اإلسالمیة وبرامج التربیة المدنیة وٕانجاز كتب مدرسیة -

  .دة لها جدی

تعلیم التربیة اإلسالمیة والتربیة المدنیة انطالقا من السنة األولى من التعلیم االبتدائي بدا-

موجها نحو المبادئ القاعدیة لإلسالم مع إدماج المفاهیم بحیث یكون تعلیم التربیة اإلسالمیة

تمحور التربیة ومن جهة أخرى ت، ات وأركان الدین اإلسالمي من جهةالمرتبطة بأداء العباد

.المدنیة حول التربیة للمواطنة 

بالنسبة للتعلیم ، یقوم بتدریس مادة التربیة اإلسالمیة معلمون وأساتذة مؤھلون من أجل ذلك -
.الثانوي یكون أساتذة في معاھد متخصصة للتعلیم العالي 

:إدماج التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم واالتصال 

:اإلجراءات التالیةفي هذا المیدان تم اتخاذ

م واالتصال في المنظومة إعداد برنامج وطني لتطویر استعمال التكنولوجیات الحدیثة لإلعال-

المركز الوطني إلدماج االبتكارات (یئة وطنیة لتوجیه هذا البرنامج مع استحداث ه، التربویة

مج لتكوین المعلمین في تنفیذ برنا)البیداغوجیة وتطویر التقنیات الحدیثة لإلعالم واالتصال

.مجال التكنولوجیات الجدیدة

و ، تزوید المؤسسات التعلیمیة تدریجیا بأجهزة اإلعالم اآللي وربطها بشبكة االنترنیت مع-

.إیالء األولویة لهیئات تكوین المكونین ومؤسسات التعلیم العالي والتعلیم الثانوي 

ات التربیة والتكوین من طرف البرید ام اتصال سریع وبتسعیرة خاصة لمؤسسظتطویر ن-

.والمواصالت

تنصیب هیاكل لإلنتاج البیداغوجي على مستوى هیئات تكوین المعلمین وعلى مستوى -

.الجامعات

بالبحث عن المساعدات المالیة ، تطویر التعلیم والتكوین عن بعد ووضع شبكات افتراضیة-

.وااللسكو واالتحاد األوربيوالفنیة الخارجیة ال سیما لدى منظمة الیونسكو

لضمان متابعة بیداغوجیة فردیة للتالمیذ الموهوبون ، إحداث وحدات لالمتیاز بصفة تدریجیة-

.والمتفوقین
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حدات الكشف والمتابعة وٕاحداث سلك النفسانیین و تطویر الصحة المدرسیة بتوسیع شبكة و -

.ة العنف واإلدمان على المخدرات تكثیف برامج الوقایة ومحارب، المدرسین واالرطوفونین

باالعتماد على القدرات المؤسساتیة الموجودة وعلى وتنفیذ إستراتیجیة لمحو األمیة إعداد -

.مشاركة الحركة الجمعویة

إشراك المدارس القرآنیة بالتنسیق بین وزارة التربیة الوطنیة والوزارة المكلفة بالشؤون الدینیة-

رسة الشغل لكل الراغبین في تحسین مستواهم التعلیمي أو مكانتهم إعادة االعتبار لمد-

.االجتماعیة المهنیة 

:فیما یتعلق بإعادة التنظیم العام للمنظومة التربویة

:تعمیم التربیة التحضیریة

للتربیة التحضیریة لألطفال في سن ، التعمیم التدریجي وفي حدود اإلمكانیات المتوفرة للدولة-

.وذلك بفتح ریاض األطفال الخامسة

وتجدر اإلشارة إلى أن الشروع في التربیة التحضیریة هي بالدرجة األولى على كاهل -

ولكون التربیة التحضیریة لیست بالضرورة ، الحركات الجمعویة والجماعات المحلیة والمؤسسات

طفال خاصة مجانیة ستسهر الدولة على ضمان تكافئ الفرص بإنشاء شبكة مالئمة لریاض األ

.في المناطق المحرومة 

وضع تنظیم جدید أكثر فعالیة للتعلم القاعدي اإلجباري بتحقیق التقسیم إلى وحدتین متمیزتین -

.المدرسة االبتدائیة من جهة ومؤسسة التعلیم المتوسط من جهة أخرى:هما 

:سنوات  4إلى  3تمدید التعلیم المتوسط من 

یستجیب كثافة البرامج الحالیة,من الناحیة البیداغوجیة البحتة, ررهإن هذا اإلجراء الذي تب-

إن تطبیقه )تالمیذ وأولیاء، معلمون(في نفس الوقت لطلب ملح ومستمر لكل الجماعة التربویة 

التخفیض على ، لضرورة إعادة النظر في توزیع برامج التعلیم البد أن یكون تدریجیا نظرا

سنوات مع التعمیم التدریجي للتربیة  5إلى  6علیم االبتدائي من المدى المتوسط من مدة الت

)1(.التحضیریة 

:إعادة تنظیم التعلیم ما بعد اإلجباري 

:إعادة هیكلة مرحلة التعلیم ما بعد اإلجباري إلى ثالثة فروع -

  .08ص، مرجع سابق ، وزارة التربیة الوطنیة-1
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.التكوین المهني، التعلیم التقني، والتكنولوجي العامالتعلیم الثانوي 

لهیكلة المقترحة تدخل تمییزا واضحا بین تعلیم ثانوي عام وتكنولوجي یحضر أن إعادة ا -

لاللتحاق بالجامعة وتعلیم تقني ومهني یحضر للحیاة العملیة ویتوج بشهادة تقني أو ببكالوریا 

إن هذا اإلجراء یتطلب تعمیق التفكیر حول هیكلة التعلیم التقني والمهني الذي یمثل ، مهنیة

....)مدة الدراسة تتویج الدراسة، عائالت الحرف(لطورالجدید في هذا ا

لهذا تنشأ لجنة تقنیة وزارة مشتركة مشكلة من ممثلین عن وزارات التعلیم العالي والتربیة الوطنیة 

.ة ومفصلة لهذا الطور خاصة بالتعلیم التقني والمهنيلوالتكوین المهني تكلف باقتراح هیكلة كام

:تأسیس التعلیم الخاص 

تأسیس التعلیم الخاص كجزء ال یتجزأ من النظام التربوي الوطني من المرحلة التحضیریة إلى -

في اقرب اآلجال خاصة من تحدید شروط منح ، ووضع تقنین تأطیره، التعلیم والتكوین العالیین

االعتماد ومستوي تأهیل الموظفین بظروف التمدرس كیفیات التقییم 

ولهذا ، مدارس دولیة في إطار اتفاقیات ثنائیة أو دولیةیسمح بفتح ، ومن جهة أخرى-

.ینبغي تحدید شروط فتح وسیر هذه المدارس ، الغرض

بتكثیف محاربة التسرب المدرسي من خالل إعادة بعث سیاسات :إتمام دیمقراطیة التعلیم -

المطاعم (ولویة المعالجة البیداغوجیة من ناحیة وتنفیذ برامج دعم لفائدة مناطق التربیة ذات األ

)1(.من ناحیة أخرى )النقل المدرسي ، المدرسیة

:المناهـج في إصالح المنظومـة التربویـة

كل األنظمة التربویة مطالبة بإضفاء ، إلى التطور السریع في العالم في شتى المجاالتنظرا

صالحات كبرى الجودة على مناهجها والواجهة على إستراتیجیاتها التربویة فكلها في مرحلة إ

تبحث عن كل الطرق لتعدیل مناهجها وتصحیحها وٕاثرائها ویحدث ذلك ألن المجتمعات تتغیر 

بسرعة وتتطور حاجاتها كما أن العلوم والتكنولوجیات قد حققت نجاحات مذهلة وكذا علوم 

.التربیة 

سیاسیة فالنظام التربوي الجزائري هو كذلك یحتاج إلى إصالح عمیق نظرا إلى التغیرات ال

إلى الطموحات المعلن عنها والتحدیات وكذا نظرا,واالقتصادیة واالجتماعیة التي شهدتها البالد 

المنشور الوزاري السابق رقم ، إصالح نظام التقویم التربوي، مدیریة التقویم والتوجیه واالتصال-1

.2005مارس 13المؤرخ في /ع.ا./و.ت.و/2039
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صادق علیها البرلمان بغرفتیه فاإلجراءات التي قررتها الدولة والتي، التي ینبغي أن یواجهها

:تهدف أساسا إلى

.التأكید على التوجیهات الوطنیة للنظام التربوي الجزائري-

تحسین مردوده بمعالجة إختالالته التي تهدد مهامه األساسیة المتمثلة في التعلیم والتأهیل -

.واالندماج االجتماعي 

التكفل بالتحوالت المشاهدة على الصعید الوطني والدولي في المیدان السیاسي واالقتصادي -

فة والتكنولوجیات الجدیدة مواكبة النظام للحركة الواسعة لتنمیة مجاالت المعر ، واالجتماعي

)1(.لإلعالم واالتصال 

:التنظیم الجدید للمناهج

ضرورة تغییر النموذج الحالي الذي ، التعلمضرورة إعطاء المتعلم مكانته في صیرورة-1

یرتكز على تراكم المعرفة الموسوعیة وتفضیل تنمیة الذاكرة إلى نموذج ینمي قدرات المتعلم في 

.في الممارسة النقدیة وكفاءاته ، التفكیر

تحضیر المتعلم لتنمیة متواصلة لمعارفه وتحدیثها وتحیینها بتعلیمه كیف یتعلم ویمنحه -2

.االستقاللیة في اختیاراته الفكریة والمنهجیة 

:إطار التكفل بھذه األسس

تم فیها تحدید مهام المدرسة الجزائریة من:على مستوى األهداف االستراتیجیة للمنظومة-

.تعلیم وتأهیل واندماج اجتماعي 

بحیث ینبغي هیكلة النظام التربوي بكل مركباته وٕاحداث التمفصل :على مستوى التنظیم -

.الضروري بینها وتحدید المعاییر لتنظیم األطوار 

:على المستوى البیداغوجي 

روري غیر انه من فبناء البرنامج بناءا محكما أمرا ض:وضع التلمیذ في قلب العالقة التربویة 

المهم أن یأخذ بعین االعتبار قدرة المتعلم على إستعابه حسب عمره العقلي وتجاربه السابقة 

.فالتعلم عملیة معقدة ,ورغباته

هذه المقاربة هي تفصیل لمنطق التعلم المركز على :تطبیق المقاربة عن طریق الكفاءات 

نبغي أن تزود المدرسة التلمیذ باألدوات ی، التلمیذ ونشاطه وردود فعله لوضعیات مشكالت 

.نفس المنشور السابق، 2039المنشور الوزاري رقم ، وزارة التربیة الوطنیة -1
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فهو یكون قد حقق نجاحا إذا تمكن .المنهجیة والفكریة التي تسمح له بمواجهة هذه المشكالت 

)1(.من تجنید معارفه وتجاربه بصفة فعالة 

اإلعالم واالتصال عن طریق الكومبیوتر لغة أساسیة :إدماج تكنولوجیات اإلعالم واالتصال 

وال یمكن فقط التحكم في استعمال اآللة في تحسین األداء التربوي ,مكن تجاهلهاجدیدة ال ی

وتحقیق التعلیمات المقصودة في هذا الموضوع بتغییر دور المعلم في القسم فهو یحتاج إلى 

كفاءات جدیدة تضاف إلى تكوینه القاعدي فهو منشط وموجه وال ینفرد بتقدیم المعرفة إذ یشاركه 

.فالجهاز نفسه وسیلة لتوسیع معارف المعلم والبحث ، كومبیوترفي ذلك جهاز ال

تحدید المواد الدراسیة ومكانتها ومساهمتها في المسار الدراسي :إعادة تنظیم شبكة المواقیت

وفي هذا المجال ینبغي أن نهتم بالمادة ,یتطلب وضعه شبكة للمواقیت التي ینبغي اعتمادها

طفل بقدر معین لذا التنسیق بین المواد مبدأ ینبغي أن یبرز كمجال یساهم في تكوین شخصیة ال

فالمعلمون واألساتذة محتاجون إلى ,به المؤسسات التربویةفي مناهجها كما ینبغي أن تتكفل

.بطریقة مشتركة التشاور الدائم وبناء المخططات الدراسیة

نح الستقاللیة للطفل وال المقاربة التربویة الجدیدة تهدف إلى م:فتح المؤسسة على المحیط 

یمكن ذلك إذا سمح للمعلم بالتحرك داخل إطار البرامج للوصول إلى النتائج المرجو مع أبنائه 

 ألداءففتح المؤسسة على المحیط القریب وٕاعطائه إمكانیة التصرف في طرق الوصول إلى ا

.الجید یؤدي إلى اعتماد مشروع المؤسسة كإطار منظم لذلك 

فلیس هو العنصر ، للتلمیذ أدوار جدیدة في المدرسة :دیدة في خدمة المتعلم ترقیة أدوار ج

فالمقاربة الجدیدة تعطیه حق المشاركة مع المعلم في ، الذي یتلقى معارف وتعلیما بدون نشاط 

فالمتعلم یبحث عن المعلومة ویقیمها ، عالقة أفقیة تفاعلیة مثل المعلمبناء تعلیماته ضمن

.المدرسة أن تعطیه األدوات المنهجیة لذلك ویستعملها وعلى 

:تم تحدید األسس التي تشكل قاعدة البرامج فیما یلي:تصمیم المناهج 

.غایات وأهداف المنظومة -

.مالمح التخرج المنتظرة من مختلف المستویات-

.تنظیم مجاالت التعلیم ومیادین المواد -

.واد وشبكات التوقیت المناسبة تنظیم األزمنة المدرسیة داخل وخارج الم-

.نفس المنشور السابق، 2039المنشور الوزاري رقم ، وزارة التربیة الوطنیة –1
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)1(.تنظیم المسارات وهیكلة المنظومة-

:مرجعیات خاصة لكل مادة تعد انطالقا من كل ما سبق وتبین 

األهداف العامة المتعلقة بمجاالت المعارف واألهداف الخاصة للمادة والكفئات المراد -

.إكسابها

)2(ة مع مراعاة نمو شخصیة المتعلماالنسجام بین هذه األهداف وغایات المنظوم-

.البیداغوجیة الموضوعیة حیز التطبیق -

.اختیار المعارف والكفاءات المقصودة -

.اختیار مضامین ووضعیات التعلم-

.ترتیبات التقییم ووسائله -

:إجراءات المتابعة والضبط

.التقییم بكل جوانبه -

.نظام اإلشراف على التطبیق-

:ات الجـدیـدةاإلجراء

استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء وبرنامج الحكومة تقرر على مستوى وزارة التربیة الوطنیة 

:2003/2004اعتماد اإلجراءات التالیة والتي شرع في تطبیقها من السنة الدراسیة 

.تمدید مرحلة التعلیم المتوسط من ثالثة إلى أربع سنوات -1

.2003نها ابتداء من شهر سبتمبر تنصیب برنامج السنة األولى م-2

تقدیم تدریس اللغة اإلنجلیزیة في السنة األولى من التعلیم المتوسط وهكذا تدرس اللغة -3

.اإلنجلیزیة مدة أربع سنوات عوض من اثنین 

في االبتدائي إلى خمس سنوات عوض ستة علما بأنه ینبغي في ,تنظیم المسار الدراسي-4

.لتعلیم التحضیري نفس الوقت العمل على تعمیم ا

إدراج اللغة الفرنسیة كلغة أجنبیة أولى في السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي وذلك ابتداء -5

)3(.2004من سبتمبر 

  07:ص، مرجع سابق ، مخطط العمل لتنفیذ إصالح المنظومة التربویة ، وزارة التربیة الوطنیة -1

.منشور سبق ذكر2039المنشور الوزاري رقم، یةوزارة التربیة الوطن-2

الخاص بإجراءات تقویم أعمال 2005\03\15المؤرخ في 05\.6.0.0\26المنشور الوزاري رقم ، وزارة التربیة الوطنیة -3

.التالمیذ تنظیمیة 
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تدریجیا في البرامج إدراج الترمیز العالمي واستعمال المصطلحات العلمیة باللغة األجنبیة-6

برنامجا للسنة األولى ابتدائي 22والكتب المدرسیة وهكذا أعدت المجموعات المتخصصة 

.ومتوسط 

:السنة األولى من التعلیم االبتدائي -1

:برامج صادقت علیها الجنة الوطنیة للمناهج وهي كالتالي8أعدت المجموعات المتخصصة 

ساعة 14اللغة العربیة

ساعات05الریاضیات

ساعتانلمیة والتكنولوجیةالتربیة الع

ساعتان ونصفالتربیة اإلسالمیة

ساعة واحدة التربیة المدنیة

ساعة واحدة التربیة الموسیقیة

ساعة واحدة التربیة التشكیلیة

ساعة ونصف التربیة البدنیة والریاضیة

:الوسائل التعلیمیة تتمثل في

.وثیقة البرنامج وهو الوسیلة األساسیة والمرجع الرسمي للتدریس -

الوثیقة المرافقة للبرنامج وهي تقدیم األسس البیداغوجیة التي بني علیها البرنامج وتوضح -

.رسة في القسم المفاهیم الواردة في البرنامج وتقدیم التوجیهات العلمیة للمما

الریاضیات، بیةاللغة العر (كتب مدرسیة منها ثالثة 05الكتاب المدرسي وقد تم تألیف -

والتربیة ، التربیة المدنیة(واثنان، وضعت للمنافسة بین الناشرین)والتكنولوجیةالتربیة العلمیة

)1(.أعدتهما المجموعة المتخصصة)اإلسالمیة

:من التعلیم المتوسط تنصیب برامج السنة األولى-2

:برنامجا صادقت علیها اللجنة الوطنیة للمناهج وهي14أعدت المجموعات المتخصصة 

ساعات5اللغة العربیة

ساعات3اللغة الفرنسیة

ساعات3اللغة اإلنجلیزیة

تأسیس امتحان نهایة مرحلةالمتعلق ب، 2005\03\06المؤرخ في \و.خ.أ\و.ت.و\07القرار رقم ، وزارة التربیة الوطنیة -1

.التعلیم االبتدائي وتحدید كیفیات تنظیمه ومنح شهادة النجاح
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ساعات3اللغة األمازیغیة

ساعات5الریاضیات

ساعتانالعلوم الفیزیائیة والتكنولوجیة

ساعة واحدةعلوم الطبیعة والحیاة

ساعة واحدة التربیة اإلسالمیة

ساعة واحدةالتربیة المدنیة

ساعة واحدةالتاریخ

ساعة واحدةالجغرافیا

ساعة واحدةالتربیة الموسیقیة

ساعة واحدةالتربیة التشكیلیة

ساعاتالتربیة البدنیة والریاضیة

)األمازیغیة (سا 3+ساعة 28المجموع

)1(الترمیز العالميفیما یخصلیـماإلجـراءات المتخـذة فـي مؤسسـات التع

على مستوى السنتین األولى ابتدائي واألولى متوسط تم تطبیق الترمیز العالمي بدایة من

  . م 2003/2004الموسم الدراسي 

على مستوى السنوات األخرى من مراحل التعلیم االبتدائي والمتوسط والثانوي تم تطبیق الترمیز 

.المناهج الجدیدة لهذه المستویاتتطبیقالعالمي توازیا مع

:المبادئ الموجهة لتطبیق إدراج لترمیز العالمي

على مستوى كل مراحل التعلیم االبتدائي یة والتكنولوجیة باللغة العربیة تم تعلیم المواد العلم

وتم تعلم هذه المواد مرفوقا باكتساب الترمیز العلمي ,والمتوسط والثانوي العام والتكنولوجي

.المصطلحات العلمیة واستعمالها بصفة تدریجیةو 

:أهداف إدراج الترمیز العالمي والمصطلحات العلمیة 

یهدف إدراج استعمال الترمیز العالمي في المواد العلمیة وتعلیم المصطلحات العلمیة خالل 

:في إطار إصالح المنظومة التربویة إلى ، مراحل التعلم المختلفة

 02: ص ، مرجع سابق، مخطط العمل لتنفیذ إصالح المنظومة التربویة، وزارة التربیة الوطنیة -1
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المعلومات العلمیة والتكنولوجیا العالمیة لتدعیم كفاءاته الثقافیة والعلمیة تمكین المتعلم من-

وتمكینه من استعمال التوثیق العلمي ، والمهنیة بما في ذلك تكنولوجیات اإلعالم واالتصال

وتدعیم تساوي الفرص بین التالمیذ بتمكین خریجي ، والتقني باللغة العربیة واللغات األجنبیة 

باري والتعلیم الثانوي العام والتكنولوجي من اكتساب الكفاءات الضروریة في مجال التعلیم اإلج

للسماح لهم باختیار التوجیه المالئم لقدراتهم ورغباتهم ، الترمیز والمصطلحات العلمیة

بدون عائق ,ومتابعة دراستهم أو تكوینهم بنجاح في الشعبة المختارة ، ولمشاریعهم المستقبلیة 

وٕاحداث ، التعلیم الثانوي والتعلیم العاليهمة في الحد من التسرب المدرسي بین المسا، لغوي 

وخصوصا تلك الناتجة عن ، انسجام بینهما بالقضاء على صعوبات االنتقال بین هذه األطوار

.تغییر الترمیز والمصطلحات العلمیة 

والحیاة العملیة تمكین المتخرج من التعلیم اإلجباري من سهولة التكیف مع الوسط المهني 

:التطبیق حسب المراحل التعلیمیة 

:مستوي التعلیم االبتدائي علي -1

یرتكز التطبیق في هذه المرحلة أساسا وعلى وجه الخصوص على كتابة وقراءة العملیات 

القسمة و  والطرح والضرب، المساواة والجمع في السنة األولى، الریاضیة من الیسار إلى الیمین

یمكن أن یكون اإلدراج التدریجي للرموز العالمیة لوحدات القیاس ، الموالیة مستقبالفي السنوات 

حسب مستوى تحكم )(Sوحدة قیاس الزمن الثانیة )(Mالمتداولة كوحدة قیاس الطول المتر

یمكن أن یتم الترمیز الهندسي للنقاط والمستقیمات ، وقراءة هذه الحروفالتالمیذ في كتابة

وذلك حسب سهولة إدراجها بالحروف العربیة والالتینیة)مربعات.مثلثات(ت والقطع والمضلعا

یستعمل ، مستوى تحكم التالمیذ في كتابة وقراءة هذه الحروفالفائدة التربویة من استعمالها و و 

ویرفق في ، لإلشارة إلى العملة الوطنیة في السنوات األولى من التعلیم االبتدائي) دج(الرمز 

، فاتورات(بین وهو رمز متواجد في حیاة التالمیذ الیومیة )(DAة منه برمزالسنوات األخیر 

    ) .خال...صكوك

:على مستوي التعلیم المتوسط

أي من ، یطبق االتجاه العالمي في كتابة العملیات للریاضیات في السنة األولى متوسط -

عها المختلفة إلى جانب الیسار إلى الیمین وتستعمل الرموز العالمیة لوحدات القیاس بأنوا

.المصطلح باللغة العربیة المستعملة سابقا
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یدرج المصطلح العلمي باللغة العربیة ترافق إدراج الصیغ والقوانین العلمیة بالرموز العالمیة في _

ثم أن عدد هذه الصیغ والقوانین العلمیة محدود في العلوم الفیزیائیة وعلوم ,المرحلة االنتقالیة

.حیاة في التعلیم المتوسطالطبیعة وال

یعتبر إدراج هذه الصیغو ، أن تعلیم هاتین المادتین في هذا المستوى نوعي إلىوهذا نظرا 

.القوانین العلمیة فیهما بمثابة تدریب أوليو 

:التكنولوجي و  على مستوى التعلیم الثانوي العام

نین مكتوبة بالترمیز المستعمل وكتابة الصیغ والقوایستعمل الترمیز العالمي لوحدات القیاس

ویدرج المصطلح .وتم هذا عندما شرع في تطبیق المناهج الجدیدة في السنوات الموالیة، سابقا

.في تعلیم المادة العلمیة إلى جانب المصطلح باللغة العربیةالعلمي باللغة األجنبیة

:الخاصة بالتكویناإلجراءات

ألنه أحد األقطاب الثالثة األساسیة إلصالح لمنظومة التربویةیعد تكوین المعلمین واألساتذة

العامل األساسي الذي یضبط كل تقدم في مجاالت الفعالیة وٕادماج المستجدات البیداغوجیة 

بالفعل فإن األساتذة والمعلمین الذین ِیؤطرون الحیاة ، ین مستوى مردود المؤسسة التربویةوتحس

إن سلك ، راتیجیات التطبیقیة بعدها العمليعطون لإلصالح واالستهم الذین سیالیومیة المدرسیة

یتمیز بضعف مستوى التأهیل ، وأستاذامعلما335700المعلمین الذي یشمل على أكثر من 

من معلمي التعلیم االبتدائي %80حیث أن نسبة ,وخصوصا في مرحلة التعلیم االبتدائي

أمام تعقد و ، مدة طویلة وهذا یعد أمرا ضروریاوتحسین المستوى لتحتاج إلى عملیات الرسكلة

عدادا من اإلجراءات ذات الصلة 30/04/2002الوضعیة أقر مجلس الحكومة بتاریخ 

:بالتكوین وتحسین مستوى المعلمین والمسیرین وهي 

:بخصوص التكوین األولى للمعلمین واألساتذة 

معاهد التكوین (المعاهد التكنولوجیة إنشاء معاهد تكوین وتحسین مستوى المعلمین بتحویل -

معلمین متمكنین ، سنوات بعد البكالوریا3وذلك قصد تكوین المعلمین لمدة )أثناء الخدمة حالیا

.ویتمتعون بتكوین أكادیمي ومهني )لغتین على األقل(من عدة لغات 

ذة التعلیم العام ألسات، ضمان تكوین بیداغوجي مدة سنة على مستوى المدارس العلیا لألساتذة-

الحاملین للشهادات الجامعیة الذین سیتم توظیفهم عن طریق المسابقة 

العمل وفي عجالة على إعادة تأسیس مسابقة التبریز لمواجهة متطلبات اإلصالح -

.البیداغوجي 
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سنوات بعد البكالوریا بالمدرسة العلیا 5االستمرار في تكوین أساتذة التعلیم التقني لمدة -

ساتذة التعلیم التقني لمواجهة حاجیات تأطیر ما بعد المرحلة اإللزامیة وشعب التكوین لأل

)1(.المهني

:تم إنجازهما

:لقد شرعت الوزارة في إعداد مستلزمات تطبیق هذه اإلجراءات حیث حضرت 

:مشاریع برامج تكوین المعلمین رعي فیها كل الجوانب األساسیة للملمح المرغوب فیه -

الجانب الفني ، الجانب التطبیقي ، الجانب المهني البیداغوجي، الجانب المعرفي األكادیمي

.جانب تكنولوجیات اإلعالم واالتصال ، جانب التفتح على اللغات األجنبیة ، الجمالي

وقد تمت المصادقة على هذه المشاریع من طرف وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في ملتقى 

وهذا تجسیدا للوصایة البیداغوجیة التي 2003أكتوبر 23و 22نضم خالل یومي وطني الذي

.ترجع لقطاع التعلیم العالي 

:یمیةظالنصوص التن

:لقد تم إعداد جملة من النصوص المنظمة لعملیة التكوین األولى وهي 

وتحسین مرسوم یعدل القانون األساسي لمعاهد التكوین أثناء الخدمة لتصبح معاهد تكوین 

یم ظوتن، یم القانون الخاص بالمتربصظمشاریع قرارات وزاریة مشتركة تن، مستوى المعلمین 

.ومشروع نص یحدد الترتیبات الخاصة بالتطبیق ، التقویم جراء التكوین,التكوین

.إعالن مشترك یحدد شروط القبول بمعاهد التكوین وخرائط مؤسسات التكوین 

)2(.مشاریع نصوص خاصة بالتبریز

:لقد نصت اإلجراءات على :بخصوص التكوین أثناء الخدمة

إعداد مخطط وطني لتحسین ورفع مستوى المعلمین بإتباع مختلف الصیغ والتدخالت -

التكوین عن بعد بالطریقة الكالسیكیة وباستعمال ، مواصلة الدراسة بالجامعة(تحفیزوٕامكانیات ال

)تكوین تناوبي ، ت مغلقة تربصا، تكنولوجیات اإلعالم واالتصال

من بین هؤالء سیبقون %85إعطاء أولویة لصغار السن في عملیات تحسین المستوى ألن -

سنة 20منهم سیبقون في حالة نشاط لمدة%70سنوات وألن 10في حالة نشاط لمدة 

.مستقبال

  .02ص ، مرجع سابق ، مخطط العمل لتنفیذ إصالح المنظومة التربویة، وزارة التربیة الوطنیة -1
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للضغوطات إن هذه الوضعیة هي بدون شك ولیدة ممارسات طبقت منذ استقالل البالد نظرا -

:وعلیه فإن هذا المسار یفسر بـ، التي فرضتها دیمقراطیة التعلیم

.روف االستعجالیة وحدة الحاجیات في التأطیر التربويظأسالیب التوظیف التي فرضتها ال-

.ضعف اإلمكانیات خصوصا ما یتعلق منها بشبكة التكوین بالنظر لحجم الحاجیات -

.ي فائدة السلطة االداریة تالشي السلطة البیداغوجیة ف-

.الممارسات الشكلیة المحدودة الفعالیة في مجال التكوین المستمر وتحسین المستوى -

92یخضع التكوین أثناء الخدمة في قطاعنا على غرار القطاعات األخرى إلى أحكام المرسوم 

طاع والذي والذي یشترط لزوما مخططا وطنیا سنویا یعد مسبقا على ضوء حاجیات الق96–

ویشتمل ، 1یف العمومي قبل المصادقة علیهظبدوره یخضع لدراسة مدققة من طرف مصالح الو 

هذا المخطط على كل األنماط واألسالك التي تعمل بالقطاع ویتضمن المخطط جداول خاصة 

.بكل سلك وبكل نوع من أنواع العملیات التكوینیة 

كشف بوضوح أولویات القطاع خصوصا ما مثال ت2003إن القراءة المتأنیة لمخطط سنة 

:یتعلق منها بـ 

.مواكبة عملیة تطبیق المناهج الجدیدة -

.التكوین في مجال تكنولوجیات اإلعالم واالتصال -

.تكوین المكونین -

.تحسین مستوى بعض الفئات من المعلمین -

:مرافقة تطبیق المناهج الجدیدة 

كبة جدتها وتوجهاتها تحتم ال محالة إعداد مخطط خاص لمواإن تطبیق المناهج الجدیدة بمست

خطة إعالمیة 2003وبالفعل لقد أعدت الوزارة منذ شهر جانفي ، عملیة تطبیق المناهج الجدیدة

وذلك ، معلمون أساتذة ومدیرو المؤسسات، وتكوینیة في فائدة كل المتعاملین التربویین مفتشون

وقد أخذت عند إعداد ، ولى ابتدائي والسنة األولى متوسطتجسید لقرار تطبیق مناهج السنة األ

:الخطة االعتبارات التالیة 

تحضیر وتجنید أكثر لسلك التفتیش في العملیات اإلعالمیة والتكوینیة خصوصا وأن المفتش -

.یعد هو المكون األول في القطاع

  .04ص ، مرجع سابق، مخطط العمل لتنفیذ إصالح المنظومة التربویة، وزارة التربیة الوطنیة -1



والتعلیمياإلصالح التربوي:..........................................................الفصل الثاني

208

.ضمان اإلعالم لكل الشركاء وفي نفس الوقت -

.العملیات في مختلف المستویات األولىتخطیط مجموعة من-

:فداالها

.تقدیم اإلعالم والبیانات الكافیة حول مناهج السنة األولى ابتدائي والسنة األولى متوسط-

.المعلمین ائدةتحضیر المفتشین التأطیر العملیات التكوینیة في ف-

.تحضیر المفتشین لمتابعة تطبیق البرامج الجدیدة -

لصدد تجدر اإلشارة إلى أن عملیة مرافقة تطبیق المناهج الجدیدة حظیت بمكانة وفي هذا ا

یة على ضوء النقائص المسجلة في العملیات التكوین2004خاصة في مخطط التكوین لسنة 

حیث برمجت مصالح الوزارة سلسلة من العملیات التكوینیة ، التي طبقت خالل السنة الحالیة

العملیات التكوینیة على المستویین الوطني والجهويأولها تلك المخصصة لمؤطري 

وهذا نتیجة لالختالل الملموس في المستوى اإلعالمي بین )المجموعات المتخصصة للمواد(

2004وٕانطلقت العملیات اإلعالمیة والتكوینیة مع مطلع سنة ، مجموعة وأخرى وبین فرد وآخر

  : وهي س األسالك المعنیة بتطبیق المناهج الجدیدة موست

)460(مفتشو التربیة والتكوین ، المكونون، الفرق المؤطرة -

)24800(معلمو السنة الثانیة لغة عربیة ، )1561(مفتشو التعلیم األساسي -

)35300(أساتذة التعلیم المتوسط ، )22400(معلمو السنة الثانیة لغة فرنسیة -

)3610(مدارس المتوسطة مدیرو ال، )14635(مدیرو المدارس االبتدائیة -

1)1312(مدیرو الثانویات ، )23000(أساتذة التعلیم الثانوي -

:التكوین في مجال تكنولوجیات اإلعالم واالتصال 

من المؤكد أن میول المعلمین واألساتذة وتكوینهم قصد التمكن من تكنولوجیات اإلعالم 

مج إدراج وتطویر تكنولوجیات اإلعالم من عناصر نجاح برا، واالتصال وتطبیقها داخل القسم

.واالتصال داخل المدرسة 

وبالفعل لقد شرعت الوزارة منذ سنوات في إطار برنامج اإلصالح في اعتماد البعد التكنولوجي 

.كأداة مفضلة لمرافقته ذلك بتحدیث تسییر القطاع وكذا التجدید البیداغوجي

.المنشور السابق، 2039المنشور رقم ، وزارة التربیة الوطنیة -1



والتعلیمياإلصالح التربوي:..........................................................الفصل الثاني

209

:یهدف البرنامج القطاعي إلى 

.دریجي للمؤسسات التربویة وربطها بشبكة إنترنتالتجهیز الت-

.إدخال مجموع المؤسسات في شبكة االنترنیت -

.تكوین المعلمین في مجال تكنولوجیات اإلعالم واالتصال -

نا اهتماما ظففي مجال التكوین الح، م 2002مج بدایة التطبیق منذ سنة لقد عرف هذا البرنا

126578سبتمبر أكثر من 30ة حیث سجلنا إلى غایة كبیرا من طرف المعلمین واألساتذ

.مستفیدا من التكوین خالل السنین الفارطتین 

غیر أن الجانب النوعي لهذا التكوین یبقى منحصرا إلى حد الساعة في الوحدة األولى المتمثلة 

نتاجكاإل، في استعمال التجهیزات وهذا غیر كاف حیث یتعین اإللمام بالجوانب النوعیة األخرى

التواصل عبر الشبكة استعمال بعض البرامج التقنیة كما تطرح مسألة القیاس والمصادقة على 

ومما الشك فیه أن ، في تكنولوجیات اإلعالم واالتصالالمستوى الحقیقي في مجال التحكم

یحتاج إلى هذه األداة في 02حیث أن عامال من المكتبیة أبحت أداة ضروریة لكل موظف

1.ي عمله الیوم

:اإلجراءات الخاصة بالتكوین 

ذه الحتمیة سطرت وزارة التربیة الوطنیة ابتداء من الدخول المدرسي الحالي هفاستجابة ل

ووضع خطط أخرى بإمكانها تحضیر المعلمین ، إستراتیجیة لمراجعة محتویات التكوین الممنوح

.واألساتذة لإللمام أكثر بالبعد التكنولوجي والمعلوماتي 

هذه االستراتیجیة في االعتماد على برنامج الشهادة الدولیة للسیاقة في اإلعالم اآللي تمثلوت-

التي حققت نجاحات في العدید من الدول وهي مشجعة من ، )ICDL(على غرار عدة تجارب 

.طرف الیونسكو ومنظمات دولیة أخرى 

في إطار ) ICDL(امج إدراج برن2003/2004الوزارة ابتداء من الدخول المدرسي شرعت-

.وكذا في التكوین األولى للمعلمین,التكوین أثناء الخدمة في فائدة المعلمین واألساتذة المؤطرین 

یشتمل البرنامج على عدة وحدات متدرجة ومتكاملة تسمح لكل واحد بتقدیر كفاءاته القاعدیة -

.في مجال تكنولوجیات اإلعالم واالتصال 
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تحضیر مركز ، ج تسعى الوزارة إلى التحضیر لبرامج التكوینوضمانا لنجاح البرنام-

.احتساب هذه الشهادة في المسار المهني، االختبارات 

1:ماهو منتظر من الیونسكو 

.االستفادة من تجارب الدول -

.المساعدة في إنطالق ودفع البرنامج -

.إستقبال وتحضیر الفریق األول من المسیرین والمقومین -

:یم الحوار البیداغوجي خصوصا بالمؤسسات التكوینیة یهدف إلىظتأسیس وتن إن

.إسهام المعلمین في الحوار حول اإلصالحات والمستجدات-

.مساعدة المعلمین واألساتذة لطرح األسئلة والتفكیر في الحلول -

مناقشة المسائل البیداغوجیة -

.ة الفكریة والنشاطات الثقافیة البیداغوجیةمساعدة وتشجیع المعلمین في خلق جو للحیا-

.والملفات البیداغوجیة تبادل التجارب وٕانتاج الوثائق-

.التكوین المتخصص-

:اعتبارات عامة 

حاجیات جدیدة ، متطلبات جدیدة، بالنظر إلى التغیر الحاصل في السیاق الوطني والدولي

:من خالل ,مرتبطة بالحداثة وبالحركیة التي یعرفها العالم

.تنوع وتراكم مصادر المعرفة -

.لتسیر مرفوقة بدیمقراطیة في العالقات هور مقاییس جدیدةظتطور و -

.تطور تكنولوجیات اإلعالم واالتصال وأثر ذلك على أسالیب التسییر-

.التحول اإللزامي الذي یفرضه العصر من تسییر الوسائل إلى تسییر النوعیة -

وعلیه فعلى المدرسة الحدیثة ، بارات تحتم علینا إعادة تجدید مهام المؤسسةكل هذه االعت

.بهیكلتها الجدیدة أن تتكفل وباستمرار بالمستجدات المتتالیة 

2:المبادئ األساسیة إلعادة النظر في التكوین المتخصص 

ا یخدم الفعل یم مصلحة التلمیذ وذلك بتوجیه كل النشاطات إلى مظالبد أن یراعى في إعادة التن

.التربوي 
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التفتح على الوسط وذلك بالبحث عن صیغة لتعاون الشركاء الذین بإمكانهم تقدیم المساهمة -

.والمالي البیداغوجي ، سواء في المجال اإلداري

مراجعة المدونة الخاصة بكفاءات التأطیر حیث یتعین االنتقال من ملمح اإلداري المكلف بتسیر 

لمح المسیر الذي یسعى دوما الى تحسین النوعیة أي االنتقال من التسییر الوسائل فحسب إلى م

.الجامد إلى التسییر الحركي 

"العمل ضمن فریق "تنمیة روح الشراكة في تسییر المشاریع والمؤسسات -

كل هذه المبادئ تحتم الشروع في عملیة مراجعة جذریة لألسالیب المعمول بها في تكوین 

:سواء تعلق األمر بـمختلف المؤطرین

العمل داخل نظام، التحفیز، التقویم، رالتأطی، الكفاءات المستهدفة البرامج، یم التكوینظتن-

  .تاالمؤسس

:خالصة الفصل

نهایة هذا الفصل إلى حقیقة مفادها أن اإلصالح التربوي األخیر للنظام التربوي نخلص في هذا

نه مشروع یدعو إلى تكوین أفراد عصرین متشبعین أل، الجزائري یهدف إلى تنمیة مجتمع الغد

والوحدة الترابیة للدولة ، والتي تتمثل في العروبة واإلسالم واألمازیغیة، بقیم كثیرة ومتنوعة

ومنفتحین ، وفي نفس الوقت هم أفراد عصرین متعایشین مع اآلخر، والتاریخ المجید، الجزائریة

الدیمقراطیة وتكافؤ الفرص وٕاحترام حقوق اإلنسان محافظین على مبدأ، على الثقافات األخرى

.لجمیع األفراد والشعوب 

فهو یعتبر التربیة والتعلیم هي ، وهذا مانلمسه عند قرأت مشروع اإلصالح التربوي اآلخیر

وٕان كانت هذه األهداف قد تحققت في ، الوسیلة المثلى إلحداث هذا التغییر في شتى المیادین

ن یجیب علیه القائمین على الفعل التربوي أي الفاعلین التربویین بإختالف الواقع فهو مایمكن أ

.ثم مخرجات هذا النظام التربوي وهم المتعلمین أي التالمیذ والطلبة ، مهامهم ومسؤولیتهم 
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:تمهید

إذ یتم من خالله الحكم على ، ة التربویةیعتبر التقویم أحد الجوانب الرئیسة في العملیة التعلیمی

، مدى تحقیق نتاجات التعلم لدى المتعلمین ومدى فعالیة أسالیب وٕاجراءات التدریس المستخدمة

نوعیة تمكن من إصدار الحكم و  ویوفر للقائمین على العملیة التعلیمیة بیانات ومعلومات كمیة

بالتالي إصدار القراراتألهداف المرجوة و یقها للغایات واعلى مدى نجاح عملیة التدریس في تحق

.جودة األداءو  المناسبة التي تهدف إلى تحسین عملیة التعلیم

دوره الفعال لتقویم نظرا ألهمیة هذا األخیر و ال یمكن ألي نظام تربوي أن یستغنى عن أسالیب او 

يء إلى وقبل الخوض في هذا الموضوع سوف نتطرق قبل كل ش، في إصالح العملیة التربویة

، أهدافه وأهمیته، لمحة تاریخیة عن تطوره، وبعض المصطلحات المتداخلة معه، مفهومه

، ومجاالته، والقائمون بالتقویم، وأنواعه، مضمونه، معایره، وظائفه، ومبادئه، وأسسه، خصائصه

.وأخالقیات التقویم

(مفهوم التقویم: أوال :(Evaluation

واللفظ الواحد قد ، لغنیة في الدالالت اللفظیة للمفردات اللغویة لغتنا العربیة من اللغات ا:لغة

یكون له أكثر من معنى والتقویم هنا لیس معناه التهذیب أو التعدیل في السلوك من الناحیة 

وفي قوامیس اللغة قوم ، التربویة نستبین معناه التربوي بعد إیضاح معناه من الناحیة اللفظیة

وقوم ، السلعة وهما بمعنى واحد)إستقام(وأهل مكة یقولون ,قیمة مادیةالسلعة تقویما أي أعطاه 

وقوم المتاع أي جعل له قیمة معلومة ، الشيء أي أزال إعوجاجه مثل قوم الرمح أو عدله

وفي النواحي األدبیة ، ومن ثم فإن قومته في اللغة عدلته وجعلته قویما أو مستقیما، وسعره

والتقویم في اللغة أیضا معناه ، حكم في قیمة األثر وعین قیمتهقوم بمعنى ، وآثارها أو نحوها

في ضوء ماعرضناه ، تقسیم األزمنة وحساب األوقات وما یتعلق بها والتقویم للتحصیل التربوي

من تحدید المعنى اللفظي للتقویم یتفق في معناه اللغوي فیما ورد من تحدید المعنى اللفظي 

فیما ورد من تحدید المعنى اللفظي للتقویم في النواحي األدبیة للتقویم یتفق في معناه اللغوي 

نحاول الحكم على قیمة ما یقوم,أي بمعنى من تقویمنا للتحصیل التربوي، وآثارها أو نحوها

بمعنى التعدیل Valuation)(وفي اللغة األجنبیة هناك المتعلم بتحصیله عملیا كما وكیف

.والتحسین والتطویر 
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، أزال اعوجاجه وأقام المائل أوالمعوج عدله، قوم درأه، قوم الشيء: اللغة واإلعالموفي منجد 

وأمر مقیم أي مستقیم فالن أقوم كالما من ، !ویقال في التعجب ما أقومه أي ما أكثر اعتداله

أي نظامه :أي عدله قوام األمر وقیامه، أي أعدل وقوم الشيء:فالن أقوم كالما من فالن

.1أي متولیه كقیم التوقف، یقوم به والقیم على األمروما، وعماده

و تصحیح أو تعدیل ما ، ویعرف التقویم لغة على أنه تقدیر قیمة الشيء أو الحكم علي قیمته

2.أعوج

عندما كان یخطب المسلمین ، وقد ورد في األثر أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

اهللا لو رأینا و  :فرد أحد المسلمین قائال...قومونيإن أحسنت فأعینوني وٕان أسأت ف:"ذات یوم قال

.3هذا یؤكد أن التقویم تعدیل ما اعوج من أشیاء، ...."فیك اعوجاجا لقومناه بسیوفنا

في هذا الصدد قد أورد مجموعة من المفكرین التربویین عدة مفاهیم تتعلق بالتقویم والقیاس في و

  :يالتحصیل الدراسي للمتعلمین نوضحها فیما یل

، كلمة تقویم یقصد بها في بعض المجاالت إعطاء حكم معین عن العاملین في أیة مؤسسة-

هو تحدید وتقدیر فاعلیة أي أداء في أي منهج أو برامج في ضوء أهداف هذا المنهج  أو

یجدر بنا ونحن و  والتقویم هنا أشمل وأعم من القیاس وما القیاس إال جزء من التقویم، أوالبرامج

:عن التقویم أن نبرز معنیین لغویین لهذه الكلمةنتحدث 

أي بمعنى "قوم الحداد المعوج:"وفي هذا الصدد نقول، التقویم بمعنى التعدیل والتصحیح-أ

.عدله وصححه

أي " قوم التاجر البضاعة"وفي هذا الصدد كثیرا ما نسمع ، التقویم بمعنى التقدیر والتثمین-ب

.یمة معینةبمعنى قدرها وثمنها وأعطاها ق

فعل مقصود ومنظم اجتماعیا یؤدى "التقویم بأنه )Barbier1983باربیه(ویعرف :اصطالحا

4"إلى إنتاج حكم قیمه

  .346ص، 1972، ، 2ط, دار المشرق، اإلعالمو  اللغةالمنجد في ، المطبعة الكاثولیكیة-1
، القاهرة، دار المعارف، اعداده معلمیهو  وسائلهو  طرقه، تدریس المواد الفلسفیة في التعلیم الثانوى، سماح رافع محمد-2

  .179ص، 1976
  .10ص، لبنان ، بیروت،1ج ، دار التراث العربي، ، مجتمع اللغة العربیة، لمعجم الوسیطا، آخرونو  إبراهیم مصطفى-3
كلیة العلوم اإلنسانیة جامعة ، التكوینو  منشورات مخبر التربیة، البیداغوجیا في النسق التربويو  التقویم، محمود أبو سنة-4

  .45ص ، 2004، الجزائر
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إلى أن التقویم في رأیه هو الجمع المنظم للحقائق من أجل 1971ویشیر بلوم وجماعته 

مقدار وكمیة هذه تحدید فیما إذا كانت بعض التغییرات تحدث فعال عند المتعلمین وتحدید

1.التغیرات

نحاول اآلن توضیح Evaluationوبعد الوقوف عند المحتوى المعرفي لهذا المصطلح

بین كلمتي التقویم والتقییم من الناحیة اللغویة واألدبیة یمكننا أن نقول بأن الفروق الموجودة

أنها إصطالح إعوجاج ومن كلمة التقویم باعتبارتقابلها في اللغة العربیةEvaluationالكلمة

حیث أنه باإلضافة إلى كونه فحص یؤدى إلى الحكم على قیمة الشيء ، ثم فالتقویم أعم وأنسب

أن التقویم عملیة تصدر "ویلز welz"فإنه یشمل أیضا اتخاذ القرارات العالجیة المالئمة ویرى

داف وٕاصدار فیها أحكام تستخدم كأساس للتخطیط وأیضا عملیة تشتمل على وضع األه

أن التقویم یهدف إلى و ، األحكام على األدلة ومراجعة األسباب واألهداف في ضوء هذه األحكام

تحسین النتائج والعملیات المستخدمة وحتى األهداف في ضوء هذه األحكام وأن التقویم یهدف 

.2"إلى تحسین النتائج والعملیات المستخدمة وحتى األهداف نفسها

یفات السابقة لمفهوم التقویم والتي أوردها بعض من المختصین في هذا ومن خالل التعر 

به في المجال نورد فیما یلي تعریفا خاصا بالتقویم في المجال التعلیمي والتربوي لالسترشاد

التقویم به تلك العملیة المنهجیة التي تتضمن جمع المعلومات عن سمة :"موضوعنا الحالي وهو

لمعلومات في إصدار حكم على هذه السمة في ضوء أهداف محددة سلفا واستخدام هذه ا، معینة

."لنعرف مدى كفایتها

مما ال شك فیه نجد أن التقویم بهذا المفهوم االصطالحي أمر أساسي إلجراء ما یلزم من و 

.تصحیح في العمل التربويو  تعدیل

من جمع المعلومات والتقویم في المجال التربوي یعني تلك العملیة المنهجیة التي تتض

ثم استخدام هذه المعلومات في إصدار حكم على )غیره بالقیاس الكمي أو(عن سمة معینة 

3.هذه السمة في ضوء أهداف محددة سلفا لنعرف مدى كفایتها

  .58ص ، 1996، الرباط، مطبعة فضالة، التربوي في النظام التعلیمي بالمغربلتقویما، عبد الواحد المزكلدي-1
-13: ص ص، 1989، مصر، دار الفكر للنشر والتوزیع، مبادئ القیاس والتقویم في التربیة، زمالئه، و عزیز سماره-2

16.
جامعة محمد ، 11العدد، مجلة العلوم اإلنسانیة، لتقویم والقیاس التربوي ودوره في إنجاح العملیة التعلیمیةا، یحي علون-3

  .09- 08ص ، 2007ماي، الجزائر، بسكرة، خیضر
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یتضمن مفهوم التقویم عملیة أو إصدار الحكم على "كما یعرفه فؤاد أبو حطب بأنه-1

.1"الموضوعات أو، أو األشخاص، قیمة األشیاء 

العملیة التي یحكم بها على مدى نجاح العملیة التربویة :"بأنهجودت عزت عطوي عرفه     

2."في تحقیق األهداف المنشودة

إظافة لما تم التطرق إلیه فقد تناول المربون عدة تعاریف للتقویم التربوي تتفق في بعض 

:الجوانب وتختلف في أخرى

أنه إصدار حكم ولغرض ما على األفكار واألعمال التقویم ب"BLOOMبلوم " عرف   

و یتضمن التقویم هنا المحكات ، وغیرها من األمور التربویة، والحلول وطرق التدریس والمواد

وتكون األحكام ، والمستویات المعاییر لتقییم مدى دقة وفعالیة األشیاء والجدوى االقتصادیة منها

تتمثل المحكات في تلك التي یتم تحدیدها من جانب في حین ، الصادرة هنا إما كمیة أونوعیة

3.أو التي تعطى له، التلمیذ

مجموعة منظمة من األدلة "تعریفا آخرا للتقویم التربوي بأنهBLOOMكما تناول بلوم 

التي تتبین فیما إذا جرت بالفعل تغییرات على مجموعة المتعلمین مع تحدید مقدار أو درجة 

4."میذ بمفردهذلك التغییر على التل

ٕاهمال كان على المتعلم كموضوع أساسي و ونستخلص من التعریفین السابقین أن التركیز

والمناهج والمواد التعلیمیة والمناخ، ینوالمكونات األخرى مثل تقویم األداء التدریسي للمعلم

المكتبة رات و والتجهیزات والمختبالمرافق، والخدمات االجتماعیةوالنشاطات الطالبیة، التعلیمي

.والتنظیم داخل المؤسسة واإلدارة المدرسیة وغیرها

حكم "للتقویم ویعرفه من منظور شمولي حیث یرى بأنه "Legenderلوجندر"یشیرو     

أومنظومة من خالل مقارنة ، أومواقف ، أوعملیة ، أوشيء، أوكمي حول قیمة ، كیفي 

، بلومدراسة لنیل شهادة التعلیم األساسي في ضوء تصنیف، تقویم أهداف أسئلة االمتحانات، موسى إبراهیم حریزي-1

  .32ص، 1993، الجزائر، الماجستیر في علوم التربیة
، التوزیعو  نشردار الثقافة لل، 1ط، تطبیقاتها العلمیةو  الدارة المدرسیة الحدیثة مفاهمها النظریةا، جودت عزت عطوى-2

  .303ص، 2009، األردن
3-benjamine s. beoom .j. thomashastings ;and george f . Madaus .handbook on formative; and

summative evalution of student learning.MC Graw.hill book company;New York;1971;p8.
4- benjamine s. beoom(ed), taxonomy of educational objectives,the classification of

edationgoals,.handbook I cognitive domain lonmans green and co new York; 1956;p185.



التقویم التربوي...............................................................................الفصل الثالث 

217

حكات مصرح بها مسبقا بهدف تقییم الخصوصیات المالحظة بمعاییر موضوعیة انطالقا من م

أوهدف والحكم والتفسیر الذي نعطیه ، معطیات تصلح التخاذ القرار في االستمراریة مرمى 

1.لنوعیة أوقیمة الموضوع المدرسي من منظور إجرائي التخاذ القرار

worthonBlainروثین"ویرى R" وساندرز"James R sandres" فقد عرفا التقویم

حدید قیمة شيء ما ویتضمن ذلك الحصول على معلومات تستخدم للحكم على قیمة ت:"على أنه

أو استعمال ممكن لطرق بدیلة تم تصمیمها لتحقیق ، أو طریقة أو نتیجة معینة، أهداف، برنامج

2."أهداف خاصة

م بأنه الجمع المنظم للمعلومات فیعرف التقوی"choppinbeebyشبوین بیبي"أما 

3.دى إلى إصدار أحكام حول قیمة شيء ما وتقریر ما یجب عملهتفسیرها بما یؤ و 

نب القصور في هو العملیة التي یتم من خاللها تشخیص جوا:"رافدة عمر الحریري"بینما تعرفه 

4."وصف العالج الالزم لتعدیل الضعف لهذه العملیةالعملیة التربویة و 

ي یتم من خالله إعطاء حكم باستخدام التقویم فیرون بأنه الفعل الذ"زمالئه بلوخ و "ویعرف 

.5"المعاییر الموضوعیة

العملیة التربویة التي یقوم بها المربي باستمرار وترمي إلى إعطاء نتائج محددة "ویعرف بأنه 

تمكن من إصدار األحكام واتخاذ القرارات سواء في شأن المتعلمین أو المحتویات أو الطرق أو 

6".نفسهاالوسائل وحتى أدوات التقویم 

وخالصة القول فإننا نفهم من كل التعارف السابقة أن التقویم التربوي إجراء ضروري

ألهداف التربویة المسطرة یهدف إلى إعطاء حكم أو مقدار أو قیمة أو قیاس مدى تحقیق او 

.ذلك لدعم الجوانب االیجابیة وعالج وتفادى السلبیة منهامسبقا و 

  .90- 67ص، 2003جوان، لجزائر19عدد، ا، مجلة العلوم اإلنسانیة، التقویم تكنولوجیا أم ایدیولوجا، تلوین جیب-1
2-Blain R worthem ;and James R.sanders ;Educational E valuation ; theoy and practice ;wads
worth publishing company,inc, Belmont ,California,1973,p19.
3-choppin,B,H,Evqlnqtionassessment,andmeasuremant,inwalberg ;H;J.andHaertel.G.(eds) the

educational encyclopedia of Educational Evaluation,oxford:pergamon press.1990;p67.
، 2007، األردن، عمان، 1ط، دار الفكر العربي، التقویم التربوي الشامل للمؤسسة المدرسیة، رافدة عمر الحریري-4

  .12ص
5-Bloch et Autres,le dictionnaire fondamentale de la psychologie, la rousse paris,1997 p 222.

، 2004، الجزائر، سند تكویني لفائدة مدیري المدارس االبتدائیة، المناهج التعلیمیةو  لنظام التربويا، لوطنیةوزارة التربیة ا-6

  .2ص 
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:المعنى التربوي للتقویم 

ي المجال التربوي عندما نقول قوم المعلم أداء المتعلمین فإننا نعني أنه استخدم أدوات تربویة ف

:لقیاس أداء المتعلمین وحصل بذلك على قیمة وتقدیر بهدف معرفة 

.إلى أي مدى إستفاد المتعلمون من العملیة التعلیمیة  -أ

.لوك المتعلمین إلى أي مدى أدت هذه اإلستفادة من إحداث تغییر في س - ب

.ماهي المهارات التي تم إكتسابها وتعلمها  -ج

إلى أي مدى یمكنهم اإلستفادة مما إكتسبوه من معارف ومهارات في حل المشكالت في  -د

:وفي المجال التعلیمي بصفة عامة یمثل المعنى التربوي للتقویم مایأتي ، حیاتهم اإلجتماعیة

حیث تبین نتائج عملیة التقویم إتجاه ومدى ، لعملیة التربویةتحدید ماتم تحقیقه من أهداف ا -أ

ومدى نجاح المعلم في قیامه بالتدریس والكشف عن نواحي ، النمو عند المتعلمین من ناحیة

.القوة والضعف في العملیة التربویة 

تشخیص الصعوبات التي تواجه المتعلم والمعلم بهدف العمل على تحسین عملیة التعلیم  - ب

طریق تذلیل الصعوبات التي تواجه المتعلمین وتعدیل أسالیب التدریس أو تعدیل المناهج عن 

.بما یتناسب ومستویات المتعلمین 

باستمرار المتفوقین منهم في مواقف ومجاالت التعلیم ، تحفیز المتعلمین على التعلم -ج

.المختلفة وتعدیل سلوك الضعاف منهم 

نتاجهم الخاص بالتدریس وتدریبهم على المساهمة في الحكم معاونة المعلمین على تقییم -د

.على أعمالهم 

:التقویم وبعض المصطلحات المتداخلة معه :ثانیا 

یتداخل مصطلح التقویم مع بعض المفاهیم األخرى نظًرا الرتباطها الوثیق ببعضها البعض 

وسنتعرض لهذه ، ةنتیجة لكونه یمثل الحكم النهائي الذي نصدره على العملیة التربوی

:المصطلحات حتى یمكننا التفریق بینها

جد في هذه الظاهرة القیاس هو تقدیر لظاهرة معینة باألرقام أو تحدید كمیة ما یو :لقیاسا_1

لهذا فالقیاس من الخطوات التي تسبق .التسمیة التي یرید المقوم دراستها وتقویمهامن الخاصیة أو 

جمیع المعلومات وكشف مستوى تالمیذه أوال هذا ما جعله التقویم باعتبار المدرس یبحث عن

.قادرا على تحویل الظاهرة التربویة المقاسة إلى بیانات كمیة
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نسب األرقام إلى األشیاء أو األحداث وفقا لقواعد "بأنه) م kerlinger 1981كیرلنجر(وعرفه 

1"معینة

ة وتمكن المقوم من جمع البیانات وترتیبها ویعرفه أیضا بأنه هو القیمة الرقمیة التي تمنح للظاهر 

وتصنیفها ووصفها بطریقة كیفیة توضح له درجة دنوه أو ابتعاده عن المقدار الحقیقي الذي 

.2یرغب تحقیقه

:مفهوم أكثر تحدید للقیاس فعرفه بـ ) مGronbach1961كرونباخ (ووضع 

ف على كمیة ما یوجد في الشيء العملیة المنهجیة المحددة التي یمكن من خاللها التعر "

3."المقاس من السمیة أو الخاصیة التي یقیسها

یمثل الخطوة التمهیدیة التي تكون قبل إصدار الحكم التقیمي ألنه یكون بعد :قدیرتال -2

الحصول على النتائج المستمدة من عملیة القیاس وتنطوي عملیة التقدیر على مقارنة البیانات 

ها من إجراء عملیة قیاس بیانات معیاریة ومعرفة درجة دنو أو ابتعاد تلك الكمیة المتحصل علی

تحقیقها یر كان من الالزم الوصول إلیها و البیانات التي تمثل السلوك التعلیمي للتالمیذ عن معای

4.من خالل العملیة التعلیمیة

تعرفهیعتبر االختبار أداة منظمة یعتمد علیها أثناء عملیة القیاس و :االختبار_3

)anneanastasi" "أن االختبار في جوهره قیاسا موضوعیا لعینه من السلوك)

"Gronbach1961كومباخ(في حین یرى أن االختبار عملیة منتظمة لمقارنة سلوك )

5"شخصین أو أكثر

یشیر التقییم إلى منح قیمة أو تقدیر لألشیاء والموضوعات أو األفكار ویكون :التقییم_4

عندما یظهر المتعلم درجة كافیة من االتساق في المواقف )kqrqthoulكرثوول(حسب

، التربويو  یصدر عن جمعیة اإلصالح االجتماعي، التقدیر في قراءة التقویم التربويو  القیاس، آخرونو  محمد نقادي-1

  .04ص ، لجزائر ، باتنة ,ا1993، 1ط
، المغرب، 1ط، دار النجاح الجدیدة، معالجة النتائجو  بناء االختبارات، أسالیب التقییمو  مناهج القیاس، اتحيمحمد ف-2

  .8ص ، 1995
  .14ص ، 1985، األردن، مطابع التعاونیة ، 3ط، التقییم التربويو  مبادئ القیاس النفسي، سبع أولبدة-3
.6-5، نفس المرجع السابق، آخرونو  محمد نقادي-4
  .10ص، نفس المرجع السابق، آخرون و  محمد نقادي-5
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ویعنى التقییم ، المالئمة مما یمنح القدرة الالزمة للمقوم على اكتشاف درجة وجود قیمة معینة

.تحدید قیمة الشيء أو أهمیته بواسطة التثمینو 

البعض منهم أن أصل واختلف الباحثون في میدان التربیة حول استعمال الكلمة حیث یرى 

باعتبار كلمة تقویم هو األصل اللغوي لكلمة تقییم " واو"الوارد في كلمة تقییم هو "الیاي"حرف 

وتبیان قیمته بل ولكن الشيء المالحظ هو أن كلمة تقویم أعم وأشمل فهي ال تكتفي بتثمین

1.تتعداه إلى إصدار الحكم

أو الموضوع وٕاعطاء الوصف الكمي ، الشيء ومن هنا فیمكن أن نعرفه على أنه تحدید قیمة

.والكیفي لهما

إن التقویم یتماشى مع كل مراحل العملیة التعلیمیة من مدخالت إلى تنفیذ العملیات وصوال إلى 

ى إلى الحصول على قرارات هادفة تسع، هذا ما یجعل العملیة التقویمیة منظمة، المخرجات

.2اغوجیة واالستفادة منه لغرض التطویر والعالجأسلوب لتطویر الممارسات البیددقیقة و 

بعد التعرض إلى مختلف العملیات المسایرة للتقویم یبین لنا الشكل الموالى طبیعة العالقة التي 

.تربطها بعضها ببعض باختصار

.التقویموضح طبیعة العالقة بین التقییم والقیاس و ی:01الشكل رقم 

خاصة بناحیة معینة تهتم بتحصیل المواد الدراسیة وهنا نشیر إلى أن القیاس یعنى عنایة

.3واكتساب بعض المهارات والقدرات الالزمة لذلك

، األردن، 1دار التربیة الحدیثة ط، ، توجیهه للتربیة المدرسیةو  ٕاجراءاتهو  اختباراته، تقییم التحصیل، محمد زیاد حمدان-1

  .24ص، 2001
.86، ص، 1995، الجزائر، 2ط، بیداغوجیا التقویمو  التدریس بأهداف، محمد شارف سریر نور الدین خالدى-2
، مكتبة الرشد، ٕاجراءاتهو  أسسه، لتقویم التربويا، محمد محمود كامل الرافعي، ماهر اسماعیل محمد یوسف-3

  .26ص ، 2001، السعودیة ، الریاض، 2ط 

Evaluation التقویم

إصالح مواطن الضعف

تعدیلها نحو األفضلو 

Assèmentالتقییم

ر الكمي والكیفيالتقدی

تحدید قیمة األشیاء وٕاصدار و 

.الحكم علیها

Measuremantالقیاس

وضع الظاهرة المقاسة في صورة 

كمیة للحكم علیها باالعتماد على 

.أسالیب وأدوات
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:لمحة تاریخیة عن تطور التقویم:ثالثا

یعد التقویم التربوي من أشهر المصطلحات الحدیثة التي ازداد استخدامها في اآلونة 

هوم حدیثا إال أن التقویم لیس عمال جدیدا فقد وٕاذا كان المف، األخیرة في جمیع المیادین الحیاتیة

حیث یتعرض المقوم لعدة أنواع من االختبار ، مورس عبر التاریخ الطویل في أشكال مختلفة

.نتائج عمله إیجابیا أو سلبیاو  والقیاس والحكم على مردوده

قبل ظهور التقویم یرجع إلى عهد إمبراطوریة الصین القدیمة نأ" Duboiدیبوا "ویرى 

تحدید و  واهتم العرب المسلمین من أمثال الغزالي بالتقویم التربوي، أكثر من أربعة آالف سنة

.1معاییر للحكم على المعلم والمتعلم والمناهج

وخالل القرن الثامن عشر بدأ مفهوم التقویم یظهر شيء فشیئا في المیدان االجتماعي 

، دریجیا في هذا المفهوموسعى الوسط المدرسي إلى التحكم ت، واالقتصادي

، واقتصر األمر على تقدیر المردود المدرسي عن طریق االختبارات الشفهیة ثم الكتابیة المعرفیة

أما الجانب الوجداني فلم یحظى باالهتمام إال مع بدایة القرن التاسع عشر وبصفة محتشمة مع 

حیث ظهر ، التربوي فهو حدیثأما استخدام التقویم، روائز في علم النفس والبیداغوجیاظهور ال

"م وكان ألعمال1918عام " Ereesایریسى"و 1864عام " fisherفیشو"مع محاوالت 

تأثیرا بلیغا في ظهور ) م1945-م1930(الذي یعد أب التقویم ما بین عامي "Tyler"تایلور

بویة بدال وٕانصب االهتمام على تقویم مجمل األهداف التر ، مقاربة أكثر منهجیة لتقویم البرامج

)2(.من االقتصار على عدد محدود من المهارات المدرسیة

وفي ظل التحوالت االقتصادیة العدیدة ، وفي نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین 

مفهوم التقویم واستخدام هذا المفهوم وغیره من المفاهیم التي كانت متداولة وحكرا على توضح

:سییر مثل مصطلحالمیدان االقتصادي والت

حیث أدخلت إلى عالم التربیة وأصبحت مفاهیم أساسیة في ، المردودیة، الكلفة، المردود، المنتوج

.عملیة تقویم المناهج واألهداف التربویة

بإعادة النظر في قیمة االمتحانات التقلیدیة كأسلوب وحید لالنتقاء 20كما تمیزت بدایة القرن 

واقتراح ، عدة انتقادات باالعتماد على عدة تحقیقات"Doamologeعلم التباري "وقد أصبح 

، ةاإلسكندری، المكتب الجامعي الحدیث، استراتیجیة التنفیذو  سیاسة التخطیط، بناء المناهج التربویة، محمد هاشم فالوقي-1

  .178ص ، 2001
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وثبات "fiabilité"طرق وتقنیات قیاس أكثر موضوعیة وأكثر صرامة للحكم على صدق 

قرارات لتقویم وما یسفر عنها من أحكام وعالمات وترتیب و نتائج عملیة ا"fiabilité"موثوقیةو 

ما یسمى بعلم القیاس في مجال علوم التربیة هذا و ، في أوقات مختلفة وبطرائق مختلفة

"Lédumétrie"یل اإلحصائي والمعالجة الریاضیةالذي أصبح یخضع عملیة التقویم والتحل ،

سواء على صعید تقویم المعارف الشخصیة ، لضمان تحقیق نتائج عددیة دقیقة وموضوعیة

والذي زاد من أهمیة ، تربویةأوعلى صعید تقویم مردود المؤسسات المدرسیة وفعالیة المناهج ال

صنافة كراثوول "و" صنافة بلوم للمجال المعرفي"وتطویر عملیة تقویم األهداف التربویة ظهور

مما دفع المربین إلى مراعاة السلوكات الذهنیة والوجدانیة ,م 1948سنة "للمیدان الوجداني

في نجاح المناهج التعلیمیة المركبة التي یبدیها التالمیذ باعتبارها المؤشر األساسي واألول

م تغییرا جذریا في مقاربة 1950الصادر في "التقویم في التربیة"ویمكن إعتبار كتاب تایلور

والتي یقصد بها إلى أي مدى استطاعت ، تطویر وتقویم المناهج في الوالیات المتحدة األمریكیة

یة المتعلمین أوبالتالي إلى أي التربیة تحقیق النتائج والتغیرات المنتظرة منها في معارف وشخص

وهذا من نصبوا الوصول إلیه من ، مدى استطاعت التربیة تحقیق أهداف المناهج المحددة مسبقا

هل استطاعت اإلصالحات التربویة الجزائریة تحقیق األهداف؟، خالل هذا البحث

وجیة تمیزت الخمسینات من القرن العشرین بحتمیة التقویم أكثر األسالیب البیداغ

وأجریت العدید من مشاریع تطویر المناهج في ، العصریة والتكنولوجیة في المردود التربوي

وأصبح الطلب متزایدا على جملة من التغیرات الجذریة في ، الكثیر من البلدان عبر العالم

و تطور المعرفة الجدیدة واستعدادا ، األهداف التربویة تماشیا مع الخصائص المتغیرة للتلمیذ

.1تطور الوسائل التعلیمیة، والممیز للمعلومات التربویة البیداغوجیة، لدخول للعالم المعاصرل

ومثلت سنوات الستینات بمثابة الوثیقة الحقیقة والجوهریة لتقدیم المناهج التعلیمیة 

.وذلك بفضل تطویر منهجیات علمیة موضوعیة مختلفة

طرحت مشكلة تنظیم اإلعالم الخاص بتقویم فقد ، وفي فترة السبعینات من القرن الماضي

في م 1971عام"satakستاك"وقد ساهمت أعمال، المناهج ومشكلة نوعیة أدوات القیاس

.إعطاء نظامیة أكثر في هذا المیدان إنه بكل بساطة عهد االحتراف في تقویم المناهج التربویة

  .190ص، مرجع سابق، استراتیجیة التنفیذو  سیاسة التخطیط، بناء المناهج التربویة، محمد هاشم-1
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الیوم قد تطورت تحت تأثیر أن عملیة تقویم المناهج "تایلور"هذا ونستطیع القول مع 

حركات عدیدة منها مقارنة القیاس التي أنتجت مجموعة من التقنیات وٕاجراءات القیاس المتطورة 

وأیضا المقاربة التجریبیة المصحوبة بمجموعة من النماذج والتقنیات التي جعلت من ، جدا

تائج هامة جدا في تقویم البحث التربوي التجریبي لیس ممكنا فحسب بل تعداه إلى توفیر مواد ون

عن معلومات تهتم بمالئمة المناهج الجدیدة )أثناء التقویم(خلصت إلى ضرورة البحث، المناهج

لحاجات المتعلم واحتیاجات المجتمع من جهة والتركیز على الفائدة العلمیة وصدق المحتویات 

ك المتعلم والمعلم نحو وٕالى تحدید قدرة هذه المناهج على تغییر سلو ، التعلیمیة من جهة أخرى

وعلیه فقد شهد العقدان األخیران من هذا القرن انبثاق ظاهرة تقویم المناهج التعلیمیة ، األفضل

1.كحقل مستقل من الدراسة في جوانب العلوم التربویة

یهدف التقویم التربوي بشكل أساسي إلى إعادة النظروتصحیح المسار :أهداف التقویم:رابعا

یتم تقویمه ویتفرع من هذا الهدف الرئیسي أهداف فرعیة یر والتحسین لنواتج مامن أجل التطو 

2:خاصة بعملیة التقویم هي 

.معرفة مدى تحقق األهداف المرسومة لبرنامج محدد -1

.الكشف عن مدى فعالیة المعلم في تقدیم مادة التعلیم -2

.مریة والنمائیة للتالمیذ التحقق من مدى مالئمة المنهج المدرسي للمرحلة الع-3

.إرسال تقریر ألولیاء األمور حول مدى تقدم أبناءهم -4

تصنیفهم في ، ترفیع التالمیذ:توفیر المعلومات الالزمة التخاذ قرارات مختلفة مثل -5

إختیار مجموعة من التالمیذ لتكلیفهم بمهمات ، تشخیص جوانب الضعف والقوة ، مجموعات

.محددة 

، جوانب القصور والمعوقات في المؤسسة المدرسیة والقضاء على الظواهر السلبیةمعرفة-6

.والعمل على تذلیل الصعوبات بعد تشخیصها 

والتلمیذ ، وتحفیز المعلم على النمو المهني، تحفیز إدارة المدرسة على مزید من العمل-7

.المتعلم على التعلم 

تقییم مدى تحقیق المقارنة بالكفاءات ألهداف المناهج الجدیدة في إطار االصالحات التربویة ، حرقاس، وسیلة قرایریة-1

.185-184ص ، جامعة قسنطینة، حة دكتوراه في علم النفس التربويأطرو ، مفتشي المرحلة االبتدائیةو  حسب معلمي
  . 214:ص ، 2004، دار وائل للنشر ، القیاس والتقویم النفسي والتربوي ، ماهر الدرابیع و  عبد اهللا الصمادي2
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ومعرفة إتجاهات التالمیذ ، قدراتهم وٕاستعدادتهمذ ومیولهم و الكشف عن حاجات التالمی-8

.معرفة نوع العادات والمهارات التي تكونت لدى التالمیذ ومدى استفادتهم منها في حیاتهم-9

توجیه التالمیذ إلى أوجه النشاط المناسبة لقدراتهم ومیولهم وٕاستعدادتهم وٕاتجاهاتهم -10

1.من حقائق ومعلومات في حیاتهم معرفة مدى فهم التالمیذ لما درسوه-11

الوقوف على مدى تحقیق البرامج التربویة ألهدافها المحددة في الخطة ومعرفة مواضیع -12

.الضعف والقوة

المساعدة على اتخاذ القرارات باعتبار أن التقویم یساعد على اختیار أفضل البدائل -13

.المطلوبةالممكنة وذلك عن طریق توفیر البیانات والمعلومات 

فالتقویم یبرز المهارات والكفاءات التي ، تحدید حاجات العاملین من تدریب وتطویر-14

تتطلب تطویرا وعالجا كما یمكن االستفادة من التقویم كمعیار یتم في ضوء تبریر اختیار برامج 

.النظام وتطویرها

.دائه في المستقبلمعلومات عن أداء الموظف أو الفرد وتحدید وسائل تطویر أتوفیر-15

على وتحدید الحوافز تحدید األفراد الذین یمكن ترقیتهم في المستقبل إلى مناصب أ-16

.قیمتهاالممنوحة و 

.مساءلة القائمین على البرامج التربویة في ضوء ما یكشف عنه التقویم من نتائج-17

.تحدید العمل األكثر مالئمة للفرد-18

.تفاهم بین المدیر والعاملین معهخلق جو من االهتمام وال-19

.التنبؤ بمستوى األداء مستقبال-20

:یعتبر التقویم فاعال بالنسبة للطلبة في المجاالت التالیة-21

التشخیص والعالج عن طریق تحدید مواطن القوة والضعف ورسم خطة لمعالجة -22

.الضعف

حي المختلفة المتعلقة من حیث الحصول على معلومات متنوعة عن النوا:المسح-23

.بالطلبة

.أي توزیع الطلبة على أنواع التعلیم المختلفة:التصنیف والتشعیب_24

، 1999، مصر ، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث ، اإلدارة التعلیمیة أصولها وتطبیقاتها ، أحمد محمد الطیب 1

  . 155:ص
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.واالیفاد في بعثات دراسیة، والترسیب، الترفیع-25

.إثارة الدافعیة عن طریق التأكید من استعداد التالمیذ لتعلم موضوع معین-26

ة جهودهم التعلیمیة في إحداث نتائج التعلم تمكین المعلمین من اكتشاف مدى فعالی-27

.المرغوب فیه

تزوید أولیاء األمور بمعلومات دقیقة عن مدى تقدم أبنائهم وعن الصعوبات التي -28

.یواجهونها

الحكم على مدى فعالیة التجارب التربویة قبل تطبیقها على نطاق -29

.1دار الوقت والجهدمما یساعد في ضبط التكلفة وفي الحیلولة دون إه، واسع

:أهمیة التقویم داخل العملیة التعلیمیة:خامسا 

یحتل التقویم مكانة مرموقة داخل المنظومة التربویة نظرا لدوره الفعال في تفعیل باقي 

وطریقة الكتشاف قدراتهم وأسلوب التنبؤ بنجاحهم ,عناصرها باعتباره یحدد مستوى التالمیذ 

ولكشف عوائق التعلم عندهم ,مین غیرات في سلوك المتعلالدراسي ومعرفة مدى حدوث ت

محاولة إزالتها وذلك بتوفیر كل ما یمكن أن یؤدي إلى إثارة الدافعیة نحو التعلم وتوفیر كل و 

إن إتصاف التقویم بالشمولیة سواء أكان ذلك لتطویر سلوك ,شروط نجاح العملیة التعلیمیة

2.ا والمساهمة في تسییر المسار الدراسي للتالمیذالمتعلم من جمیع جوانبه التربویة وخارجه

إن دوره خالل المراحل األولى للدرس تكمن في تقدیمه للمعلومات الالزمة للمدرس 

والمرتبط بمدى استعداد التالمیذ للتعلم ومدى المیل والرغبة والمهارة الالزمة لذلك كما یسمح 

المیذ والضبط الدقیق لنقطة بدایة الدرس أو لقیاس المكتسبات القبلیة وتحدید الفروق بین الت

الوحدة التعلیمیة وتكون إختبارات اإلستعدادات أسلوبا للتوصل إلى ذلك ولربط المعلومات 

والكتشاف مدى حصول التقدم ، السابقة والتي لها عالقة بالدرس أو الوحدة الدراسیة الجدیدة

، انجازه فعالواسطتها على ما تمأثناء الدرس یستعین المدرس بأسالیب تقویمیة یتعرف ب

، وبها یكتشف الفئات التي تحتاج إلى الدعم، ومالحظة مدى حدوث التقدم عند تالمیذه

  .305-304ص ، مرجع سابق، إلدارة المدرسیة الحدیثة مفاهمها النظریة وتطبیقاتها العلمیةا، جودت عزت عطوي-1
.18/09/1991:المؤرخ في 219المنشور الوزاري رقم ، وزارة التربیة الوطنیة-2



التقویم التربوي...............................................................................الفصل الثالث 

226

وهو ما 1، وضبط مواطن القصور لغرض تعدیلها والسعي لتحقیق األهداف المرجوة، والمساعدة

:یمكن أن یوضحه الشكل التالي

2.التعلیمیةموقع التقویم في المنظومة):2(الشكل رقم

بأنواعهالتقویم

النهائي، التكویني,التشخیصي

والفصل تلتزم العملیة التعلیمیة إلى غایة نهایة الدرس أو الوحدة أو المقررإن الحاجة للتقویم

المندرجة ضمن األهداف ومدى إتقانهم للمهارات، والسنة الدراسیة ألنها تكتشف مستوى التالمیذ

یحاول قد و ، المسطرة من قبل وهذا ما یكون بإستعمال أدوات تقویمیة واختبارات بصورة واسعة

المستطاع قیاس المهارات األساسیة التي یتطلب من التالمیذ الوصول إلیها ومما یجعل التأكید 

هو تعدد مظاهر ، لتربویةعلى أهمیة العملیة التعلیمیة التقویمیة ودورها الفعال في العملیة ا

الثقافة والعلوم هتمام المنظمة العربیة للتربیة و فنجد إ، االهتمام بالتقویم كمدخل لتوفیر التعلیم

ومن خالل ، وهذا ما یؤكده اجتماعاتها حول استخدام نتائج التقویم في مراجعة العملیة التربویة

.اجتماع خبراءها لتطویر نظم االمتحانات

فیأكد )Moritesموریس (أن التقویم وسیلة وهدفا بالنسبة للتلمیذ أما )بیلیزPilliner(ویرى 

هو ما ذهب إلیه و  3على أن التقویم یساعد على كشف مستویات التالمیذ ومدى فعالیة الدرس

زمالئه حین أكدوا أن التقویم یستخدم لتحسین و Tomas hastandjez)توماس هاستنجس(

  .11ص، 1999، األردن، عمان، دار الفكر، 2ط، یلیةدلیل المعلم في بناء االختبارات التحص، محمد عبد الرحمان عدس-1
  .30ص، مرجع سابق، وآخرون، ماهر إسماعیل-2
، 20العدد ، مجلة التربیة، الموضوعیةو  دراسة تقویمیة المتحانات مادة التاریخ في ضوء المستویات، فتحي یوسف مبارك-3

  .13ص، مصر، جامعة األزهر، 1995جوان 

المدخالت

التعلیمیة

المخرجات التعلیمیة

العملیات

التعلیمیة
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لهذا فهو ال ، عرفة األدلة والطرق المناسبة لتحسین عملیة التدریسالتدریس والتعلیم ووسیلة لم

1.یقتصر على االمتحانات النهائیة بل وسیلة لكشف مدى تحقیق األهداف

األسلوب العلمي الذي یتم من خالله تشخیص دقیق للظاهرة :أما محمود منسي فیري أنه

2.تعدیل مسارهاو  موضع التقویم

لمهام المنوطة بالتقویم والتي تبین أهمیته والحاجة الملحة إلیه وانطالقا من كل هذه ا

:یمكن تلخیص المهام الرئیسیة للتقویم التي توضح األهمیة كما یلي

ضبط األهداف التربویة ومسایرتها وهذا باعتبار العملیة التقویمیة تراقب التغیرات التي تحدث -

ا اإلجرائیة إلى أقصى درجات الشمولیة في سلوك المتعلم لهذا یسایر األهداف من طبیعته

كمرامي أو غایات وتقویم المدرس المستمر أثناء الحصة التدریسیة هو الذي یمكنه من معرفة 

3.مدى مالئمة األهداف المسطرة لقدرات التالمیذ ومدى قدرته على تحقیقها

الوسیلة الوحیدة التعلم وهذا باعتبار التقویمتقدیر حاجات المتعلمین وٕاثارة دافعیتهم نحو-

التي تمكن من حصر الجوانب التي یعاني فیها سواء تعلق األمر بعدم الفهم أو الرغبة في 

.إحداث تغیرات سلوكیة ضروریة لنشاطهم التعلیمي

كما أن تذكیر التالمیذ باألهداف التي یجب علیهم تحقیقها یجعلهم یبحثون عن كیفیات الوصول 

یحرزونه في مادة دراسیة أو مجموعة مواد تجعلهم یبحثون عن إلى ذلك ومعرفتهم للتقدم الذي

هذا ما استوجب إجراء التقویم بصورة مستمرة لحمل التالمیذ على الدراسة بصورة ، تحقیق األكثر

4.دائمة

تحسین وتطویر مردود العملیة التعلیمیة وهذا باعتبار التقویم أداة التحسین الذي یتم بإتباع -

اقبتها إلى غایة تحقیق الهدف الحقیقي المنتظر ویقوم على تقدیر كل خطوات الدرس ومر 

المخرجات التعلیمیة مقارنة باألهداف والحكم على فعالیة العملیة التدریسیة بفحص كل متعلم 

.على حدى

  .39ص، 1999، الجزائر، 1ط، قصر الكتاب، صیاغته دراسة میدانیةو  إلجرائي تمییزهالهدف ا، محمد بوعالق-1
  . 19ص ، 1995، المعهد الوطني التربوي، 04العدد، المجلة الجزائریة للتربیة، تقییم الدارس للتعلیم، محمد الطاهر طلبي-2
  .13ص ،مرجع سابق ، التقویم في التربیةو  مبادئ القیاس، آخرونو  عزیز سمارة-3
  .150ص ، المرجع السابق، سبع محمد أبو لبدة-4
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والعمل على تغلب ، تشخیص صعوبات التعلم والكشف عن جوانب القوة والضعف-

ى نجاح أو تقویم هو العملیة التي ترمي إلى معرفة مدإلن ال، الصعوبات وتعزیز جوانب القوة

أن التقویم تحدید المشكالت وتشخیص "ویري الدهراشي سرحان، فشل في تحقیق األهداف

"1األوضاع ومعرفة العقبات والمعوقات بقصد تحسین العملیة ورفع مستواها وتحقیق أهدافها

طات المناسبة لهم وهذا ما یسهل عملیة سهولة توجیه المتعلمین إلى المواد الدراسیة والنشا-

ورغباتهم كما تسمح بتقدیم حصص الدعم ، التكییف التي تنطلق من معرفة قدرات المتعلمین

واالستدراك للتالمیذ ووضع برامج خاصة بكل فئة حسب القدرات العقلیة وهذا ما یسمح للمدرس 

.بتكییف نشاطه

المواهب ویدفع االجتهاد وتحسین الذات كما منح الفرصة للتعلیم الجید وإلبراز القدرات و -

إنه وسیلة لتحدید مستوى المتعلم إلرتباطه بإختبارات القدرات واإلستعدادات وما تملیه المقابالت 

.2الشخصیة

یسمح بقبول التالمیذ لمستویات أخرى وهذا وفقا للمخرجات التربویة التي یظهرونها -

بالقدرة على تقدیم معلومات إضافیة للمتعلمین أو فقد یكون الحكم، باألهداف المراد تحقیقها

.3بالحكم على إعادة تكرار المعلومات التي تلقوها نظرا لعدم تحقیقها لما هو مرغوب فیه

:خصائص التقویم التربوي:سادسا 

بما أن التقویم التربوي الذي یقوم على أساس جید وقاعدة متینة في جمیع البیانات الدقیقة -

یقود إلى إتخاذ قرارات سلیمة في مجال التطویروالتحسین وبناء البرامج ، خطاءوخلوها من األ

:لذا فإن التقویم التربوي یجب أن یتصف بالخصائص التالیة ، المختلفة في حقل التربیة والتعلیم

كما یقصد بالموضوعیة أال ، عدم تعرضها العتبارات ذاتیةوعیة هي الموض:الموضوعیة-1

، قویم بالعوامل الذاتیة للقائمین على التقویم على وجهات النظر الشخصیةتتأثر نتائج الت

المقوم متوترا أو منفعال لظروف أو ربما یكون,كالتعاطف مع البعض والمحاباة أو العكس

  .67ص ,مرجع سابق ، تصنیف بلوم نموذجا في قراءة في التقویم التربوي، ألهداف التربویة للتقویما، عبد اهللا قلي-1
  .25ص، 2003، مصر، القاهرة، 2ط ، دار المعرفة الجامعیة، التقویم التربوي، محمد عبد الحلیم منسي-2
، مذكرة ماجستر في التربیة، استراتیجیات األستاذ للتغلب علیهاو  صعوبات التقویم في التعلیم المتوسط، سف خنیشیو -3

  . 45ص، 2006، جامعة باتنة الجزائر
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ولذلك یجب أن یحتكم المقوم ، خاصة یمر بها فینعكس ذلك سلبا على نتائج التقویم التي یقدمها

1ة ومحددة في تحلیل وتفسیر نتائج عملیة التقویمإلى معاییر واحدة ومحدد

التقویم الجید هو ذلك التقویم التربوي الذي یهدف إلى تحسین الواقع وتطویره :البنائیة -2

2.بعیدا عن النقد السلبي والتركیز على العیوب وأوجه القصور التي تتعلق بالشيء المقوم

ذي یبنى على أسس إقتصادیة في نفقاته أي أنه التقویم الجید هو ال:إقتصادیة النفقات -3

أال یصرف فعلى سبیل المثال یجب، وبأقل وقت ممكن، یجب أن یكون بأقل تكلفة مادیة ممكنة

وأال تكلف عملیة وضع أسئلة اإلمتحانات سعرا مرتفع في ، التالمیذ وقتا طویال في اإلمتحان

3.الطباعة وٕاستهالك األوراق بشكل مسرف

وأن یكون واقعیا تسهل إجراءات تنفذه وهذا ,التقویم یجب أن یكون ذا فائدة:الجدوى -4

یستوجب التنبؤ حول إحتمال تباین وجهات النظر المختلفة بین األفراد القائمین على عملیة 

4.التقویم بما یسمح لهم بالتعاون وعدم عرقلة العمل أو التحیز ضد النتائج 

مسألة القیام بأي عمل تتطلب تحدید األهداف التي ینبغيأن :أن یكون التقویم هادفا -5

، مایجب تقویمه من معارف وٕاتجاهاتوعلیه فإن تحدید، تحقیقها من وراء القیام بذلك العمل

ومهارات وسلوكیات وغیرها مما یراد تقویمه هي نقطة البدء فأهداف التقویم یجب أن تكون 

، معین قابل للتقویم أي أن تكون مصاغة سلوكیاواضحة ومحددة تحدیدا دقیقا ومرتبطة بسلوك 

فاألهداف التي ال تصاغ بشكل سلیم ودقیق ستقود بال شك إلى نتائج غیر دقیقة 

التقویم الجید هو الذي یشتمل على جمیع جوانب الموضوع :أن یتصف التقویم بالشمول -6

أن یشتمل على كل جوانب فإنه یجب,فإذا كان التقویم موجها نحو نمو التلمیذ,المراد تقویمه

5.والمبادئ والمهارات المتعددة,أي تكون فقرات التقویم مشتملة على المفاهیم,شخصیة التلمیذ

ویقصد بالمالئمة وجوب مالئمة أسلوب التقویم مع طبیعة األشخاص المراد :المالئمة -7

6.تقویمهم 

  44ص، نفس المرجع السابق، التقویم التربوي المؤسسي، عالم صالح الدین محمود -1
  1ص، مرجع سابق ، ل للمؤسسة المدرسیةالتقویم التربوي الشام,رافدة عمر الحریري-2
  45: ص، نفس المرجع، عالم صالح الدین محمود-3
  66: ص ، مرجع سابق، التقویم التربوي، فتح اهللا مندور عبد السالم-4
  49ص، مرجع سابق، التقویم التربوي المؤسسي، عالم صالح الدین محمود -5
، 1999، مصر ، اإلسكندریة ، المكتب الجامعي الحدیث ، ولها وتطبیقاتها اإلدارة التعلیمیة أص، الطیب أحمد محمد 6

  .107: ص
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م هو التقویم الشامل الذي یشتمل على بما أن التقویم السلی:أن تتنوع أسالیب التقویم وأدواته-8

فاإلعتماد على أثر من أسلوب في تقویم المتعلم تمكننا من ,كل جزئیات الشيء المراد تقویمه

1.إصدار الحكم الصائب علیه

أن تقویم العمل التربوي ال یمكن أن تكون عملیة :أن تكون عملیة التقویم مستمرة -9

ن العملیة التربویة ومالحقة نقاط الضعف التي تواجهها للتخلص ذلك أنه جزء ال یتجزأ م، نهائیة

، كما أن عملیة التقویم تسعى إلى التطویر والتجدید المستمر في میدان التربیة والتعلیم,منها

.وعلیه فإنها عملیة مستمرة ألن التطویر ال یمكن أن یتوقف عند حد معین

م العمل الفریقي على التعاون والتشارك حیث یقو :أن تكون عملیة التقویم عمال تعاونیا -10

یتشارك فیه عدة أشخاص والتقویم یجب أن یكون قائم على التعاون ویساهم فیه كل األطراف 

وكل من له صلة بالعملیة ، المعنیة كالمعلم والمدیر والمشرف التربوي وأولیاء األمور والتالمیذ

2.ج طیبة وأحكام سلیمة التعلیمیة التعلمیة وهذا بالطبع سیقود إلى نتائ

أن عملیة التقویم بشؤون الحیاة الفعلیة بواقع ما :أن ترتبط عملیة التقویم بالواقع -11

یمارسه المتعلم في حیاته الیومیة وما سیمارسه الحقا في حیاته العملیة بعیدا عن التجزؤ 

حة للتنفیذ واقعیة بحیث تكون المشكالت والمهام واألعمال المطرو ، وخاصة في أطار طبیعته

بحیث یعطى ، وذلك لإلرتقاء بمستوى عملیة التقویم، وذات أهمیة تربویة

ممایتطلب أن یكون التقویم ، المتعلم بواسطة التقویم منتوجا منظما في شمول وتكامل

یعطى حقیقیا متعدد الوجوه والمیادین متنوعا في أسالبیه مشتمال على تقنیات متنوعة تبنى 

3.علیم حقیقي للتأكد من حدوث التعلم الحقیقي المتكامل حكما على ت

نحكم بما أن التقویم وسیلة نتمكن من خاللها أن:أن یكون التقویم وسیلة ولیس غایة -12

على مدى نجاح أو فشل العملیة التعلیمیة فإن نتائج عملیة التقویم هي تغذیة راجعة لكل 

التقویم وسیلة تقودنا إلى معرفة نقاط الضعف والقوة في تفاصیل العملیة التعلیمیة وبالتالي فإن 

ومستوى التالمیذ وغیرها من التفاصیل الخاصة بالمؤسسة المدرسیة ، المناهج وطرق التدریس

  .52: ص, مرجع السابق ,التقویم التربوي المؤسسي، عالم صالح الدین محمود -1
  .213:ص ، 2001، اإلردن ، دار الكندي للنشر، القیاس والتقویم في التعلیم والتعلم، كاظم علي مهدي -2
مكتبة دارالثقافة ، القیاس والتقویم في التربیةمبادئ,جودت عزت، جاكلین وعبد الهادي، طاهر زكریا محمد وتمرجیانال  -  3

  .87: ص ، 1999، اإلردن، عمان ، للنشر والتوزیع 
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إعتبار الهدف من التقویم هو الحكم على نجاح أو ، وعلیه فإنه ال یمكن بأیة حال من األحوال

.ظر في حیاته فشل التلمیذ بل الهدف من ذلك إعادة الن

، التقویم معلومات فنیة كافیة تتعلق بالشيء المراد تقویمهمن الضروري أن یقدم: الدقة  -13

وهذا یحتاج والكشف عن نقاط الضعف لتالفیها، وذلك لتوضیح نقاط القوة التي یمكن دعمها

ا وصدقها إلى دقة وتفصیل في تقدیم البیانات التي یقوم علیها التقویم والتأكد من كفایته

1.وٕانسجامها 

ویقصد بعلمیة التقویم أن تكون عملیة التقویم قائمة على أساس علمیة ویمثل :العلمیة -14

2.الثبات والصدق والموضوعیة الواجب توافرها في أدوات عملیة التقویم 

حالة والمقصود بالثبات هو إستقرار نتائج التقویم في إعادة التقویم في فترتین مختلفتین أو في

إذا كان المقوم :قیام أكثر من شخصین بعملیة التقویم ماوضعت لقیاسه فعال وعلى سبیل المثال

یرید قیاس قدرة التلمیذ لما تلقاه في مادة التاریخ فیجب أن یقیس قدرة التلمیذ حول مایتعلق مادة 

عیة تعني والموضو ، التاریخ دون النظر إلى مقدرته في اإلمالء أو حسن الخط وما إلى ذلك

.عدم تأثر نتائج التقویم بالعوامل الذاتیة أو الشخصیة للمقوم 

أن إجراءات عملیة التقویم تحتم على المقوم :مراعاة الضوابط األخالقیة والقانونیة -15

مراعاة بعض الضوابط األخالقیة التي تراعي من خاللها مصالح المشاركین في التقویم 

ون تقاریر النتائج منفتحة ومباشرة وعادلة وحدود إستخدام هذه والمستفدین من نتائجه وأن تك

النتائج واضحة كما أنه من الضروري إخبار األشخاص الذین یجري علیهم التقویم بالهدف من 

متوازن هذا إضافة إلى التمثیل ال,التقویم مع إحترام آرائهم فیما یتعلق باألمور التي تؤثر علیهم

والتصمیم المتكافئ إلسالیب التقویم المستخدمة ومن الضروري عدم ، لشرائح المجتمع المستهدف

حجب طبیعة عملیات التقویم عن المشاركین أو إشراكهم دون علمهم وتعریضهم لمواقف یمكن 

كما یجب عدم التدخل في خصوصیات األشخاص الذین ، أن تسئ إلیهم أو تلحق بهم الضرر

3.من مزایا معینةتجرى علیهم عملیة التقویم أو حرمان بعضهم 

قویم أسالیب التقویم لدى معلمي ومعلمات الحلقات األولى من التعلیم اإلبتدائي في ظل نظام الت، مراد خلود علي-1

  .146: ص ، 2001، البحرین ، كلیة التربیة ، جامعة البحرین، رسالة ماجستر غیر منشورة، التربوي
  .57: ص ، المرجع السابق، التقویم التربوي المؤسسي، عالم صالح الدین محمود -2
  .127: ص ، مرجع سابق، التقویم التربوي,فتح اهللا مندور وعبد السالم -3
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نحكم بما أن التقویم وسیلة نتمكن من خاللها أن:أن یكون التقویم وسیلة ولیس غایة -16

على مدى نجاح أو فشل العملیة التعلیمیة فإن نتائج عملیة التقویم هي تغذیة راجعة لكل 

لضعف والقوة في تفاصیل العملیة التعلیمیة وبالتالي فإن التقویم وسیلة تقودنا إلى معرفة نقاط ا

ومستوى التالمیذ وغیرها من التفاصیل الخاصة بالمؤسسة المدرسیة ، المناهج وطرق التدریس

إعتبار الهدف من التقویم هو الحكم على نجاح أو ، وعلیه فإنه ال یمكن بأیة حال من األحوال

.فشل التلمیذ بل الهدف من ذلك إعادة النظر في حیاته 

لجید یمتاز بخصائص تساعد على تحقیق أهدافه وتقود إلى نتائج سلیمة وهكذا نجد أن التقویم ا

كلما قاد ذلك ، وقرارات رشیدة فكلما كانت المعلومات دقیقة وشاملة والبیانات شاملة ومتكاملة

فعملیة التقویم الیمكن أن تترك ، إلى نتائج إیجابیة قادرة إلى أن تقود إلى التطویر والتحسین

، بل إنها خطة محكمة ومدروسة وقائمة على أسس ومبادئ، كیفما إتفقللصدفة أو التخطیط 

وتحكمها الخصائص المذكورة آنفا والتي تحدد رسم إطارها العام واإلجراءات المطلوبة في 

1.تنفیذها على أرض الواقع 

:أسس التقویم الفعال:سابعا

د من مراعاتها عند ي ال بیوجد مجموعة من األسس ذكرها الدكتور جودت عزت عطوي والت

:تنفیذ عملیة التقویم إذا أردنا لعملیة التقویم النجاح في بلوغ أهدافها وهيتخطیط و 

.أن یتناسق التقویم مع أهداف البرنامج التعلیمي-1

أن یكون شامال لكل أنواع ومستویات األهداف التعلیمیة ولكل عنصر من عناصر العملیة -2

 .إلخ....المبني، الكتاب، المناهج، مالمعل، الطالب: التعلیمیة مثل

أن یكون شامال لكل أنواع ومستویات األهداف التعلیمیة ولكل عنصر من عناصر العملیة -3

 .إلخ....المبني، الكتاب، المناهج، المعلم، الطالب: التعلیمیة مثل

.ومهأن تتنوع أسالیب وأدوات التقویم حتى نحصل على معلومات أو فرد عن مجال الذي نق-4

أن یكون التقویم عملیة مستمرة بمعنى أن ترافق عملیة التقویم جمیع مراحل العمل المراد –5

ابتداء من عملیة التخطیط لهذا العمل وانتهاء بمرحلة ما بعد التنفیذ في نطاق التغذیة ,تقویمه 

األداة أو الراجعة التي توفر للمقوم معلومات هامة حول الفاعلیة الحقیقیة لألداء واألسلوب و 

.اإلنسان أو البرنامج المقوم

  60: ص ، المرجع السابق، التقویم التربوي المؤسسي، ح الدین محمود عالم صال-1
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یشارك فیها كل من یؤثر في العملیة التربیة ویتأثر بها كالمعلمین ، التقویم عملیة تعاونیة–6

والمدیرین والمشرفین التربویین والمسئولین في التربیة وأفراد من البیئة كالخبراء وأولیاء األمور 

.من ذوى الخبرة

في إحداث و  فیا بمعنى أن یستفاد منه في تحسین العملیة التعلیمیةأن یكون التقویم وظی–7

.تغییرات إیجابیة في جمیع عناصرها

أن ینظر إلى التقویم كوسیلة لتحسین العملیة التربویة في ضوء األهداف المنشودة منها –8

.ولیس كغایة في حد ذاته

الفروق الفردیة والقدرات أن یمیز التقویم بین مستویات األداء المختلفة ویكشف عن –9

.المتنوعة للتالمیذ

.المالفي التقویم االقتصاد في الوقت والجهد و أن یراعي–10

بمعنى أن یترك أثرا طیبا في نفس التلمیذ فال یشعر ، أن یراعي التقویم الناحیة اإلنسانیة–11

.بأنه نوع من العقاب أو وسیلة للتهدید

بمعنى أن المصادر المأثرة باألداء أو البرامج ، اجعة مستمرةالتقویم یعزز بتوفیر تغذیة ر –12

أو الشيء المراد تقویمه وتوفر المعلومات حول النتاجات والمخرجات التي تساعد في تقویم 

.مكونات البرنامج وتعدیلها وتطویرها

ذا بمعنى أن من یتولى عملیة التقویم یجب أن یكون ، التقویم عملیة تتطلب مقومین أكفاء–13

1.الموضوعیةالنزاهة و ما یجب أن یتحلى المقوم بالثقة و ك، خبرة في المجال الذي یقوم فیه

:المبادئ التي یقوم علیها التقویم:ثامنا

یقوم التقویم على مجموعة من المبادئ التي تمكنه من حسن أداء وظیفته ویحقق الكفایة 

 .االتعلیمیة ویحقق مخرجات منسجمة ومتكاملة ومن بینه

كونه الوسیلة الوحیدة التي تكشف عن تحقق :تماشى التقویم مع األهداف التعلیمیة-1

األهداف التربویة كما انه قد یكشف الخلل في األهداف المسطرة في حد ذاتها من جهة أخرى 

هذا ما یجعل مسایرته لهذه األهداف یعتمد على عدة أسالیب تقویمیة لیست كالتي یتطلبها 

2.هداف الجانب المعرفيقیاس تحقیق أ

  .306.305ص ، مرجع سابق، اإلدارة المدرسیة الحدیثة، جودت عزت عطوي-1
  .34ص، ا ألردن، 1ط، دار الكندي، التقویم في التعلم والتعلیمو  القیاس، على مهدي كاظم-2
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تعتمد العملیة التقویمیة على عدة أسالیب تقتضیها طبیعة الهدف المراد قیاسه كما :التنوع-2

عند ، أثناء الدرس، اشرنا إلیه سابقا باإلضافة إلى المرحلة التي فیها التقویم عند بدایة الدرس

كنه من تقویم تالمیذه من كل هذا ما یجعل المدرس في حاجة إلى عدة أسالیب تم، نهایة الدرس

.الجوانب وفي كل الفترات

السنة الدراسيالفصل ، البرامج، حیث أن التقویم یسایر كل مراحل الدرس:االستمراریة-3

الدراسیة خطوة بخطوة ومن بدایتها إلى نهایتها وال یقتصر فقط على التقویم النهائي باعتبار 

ن تحقیق أهداف سلوكیة وٕاجرائیة إلى غایة الوصول إلى العملیة التعلیمیة في حد ذاتها تنطلق م

تحقیق غایتها فاستمرار التقویم یمكن من تغطیة كل الجوانب التعلم ویبرز نقاط القوة فیها كما 

یحصر صعوباتها ویتیح الفرصة الكتشاف المستوى الحقیقي للتالمیذ باستعمال الوسائل 

1.التقویمیة أكثر من مرة

باعتبار المنهج في حد ذاته یبحث عن التكامل التام لشخصیة التالمیذ من  وهذا: الشمولیة-4

وال یقتصر فقط على تحدید التغیرات التي ، حركیة، اجتماعیة، انفعالیة، كل جوانبه المعرفیة

تحدث على تحصیل التالمیذ في الجانب المعرفي فقط الن مكونات شخصیاتهم تشمل مختلف 

وال یقتصر أیضا على تقویم مستویات دون أخرى بل ، ت والقیماالتجاهات والمیول والمهارا

یشمل كل هذه المستویات ففي الجانب المعرفي مثال یكون التقویم في مستوى التذكر والحفظ 

كما أن التقویم هو العنصر ، كما یكون في مستوى التطبیق والتحلیل والتركیب والتقویم,والفهم

كونات العملیة التعلیمیة ألنه یشمل تقویم األهداف تقویم الوحید الذي یكتشف الخلل في إحدى م

باإلضافة إلى تقویم نتائج التعلم وتقویم األسالیب التقویمیة ,تقویم طرق التدریس ، المحتویات

.المستعملة

أي أن تكون أدوات التقویم مصاغة بطریقة تقیس ما وضعت لقیاسه فعال :الصدق والثبات-5

2.وتكون ثابتة عندما تتحصل على نفس النتائج عند تكرار تطبیقها، فةوال تحتمل تأویالت مختل

تحقیق وذلك باعتباره طریقة هامة في تعدیل السلوك مما یؤدي إلى:التقویم وسیلة -6

األهداف بواسطة الدور الفعال للتغذیة الراجعة الن التقویم لیس وسیلة لتعدیل وتصحیح 

3.ما یؤدي إلى تطویر العملیة التعلیمیةاألخطاء طریقه وللتعزیز االیجابي م

األسس (التقویم التربوي، عبد اللطیف بن جاسم الحشاش ,شربینيزكریا أحمد ال، عبد المجید سید أحمد منصور-1

   18: ص، 1996، مصر، القاهرة ،  1ط، دار األمین للنشر والتوزیع,)والتطبیقات
  .62ص ، مرجع سابق، استراتیجیات األستاذ للتغلب علیهاو  صعوبات التقویم في التعلیم المتوسط، یوسف خنیش-2
  .200ص، 2001، األردن، 2ط، دار الشروق، األهدافو  المبادئ، تدریس العلومطرق ، سعد خلیفة المقرم-3
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ویعني به قدرة التقویم على الكشف الفروق الكامنة داخل القسم هذا ما یسهل :التمییز-7

كما تكون الوسائل ، عملیة الدعم والنهوض بقدرات التالمیذ اللذین یعانون من تأخر دراسي

.المستعملة في التقویم كاشفة لهذه الفروق

واختیار ، یث أن التقویم یحتاج إلى مساعدة عدة أطراف بدایة من التخطیط لهح:التعاون-8

أدواته وفي تنفیذه حیث یمكن للمدرس االستفادة من األخصائیین ومن زمالئهم المعلمین 

.واألساتذة في مواد دراسیة غیر المادة الدراسیة التي یدرسها واإلداریون والمشرفون التربویون

إن الغرض من التقویم هو كشف عیوب التعلم ومنها العمل على التغلب :عملیة إنسانیة-9

علیها ولیس الغرض من التقویم هو إصدار أحكام فقط لالنتقال أو الرسوب ولیس عقابا بل 

1.أسلوب لتحقیق الذات وتنمي العالقة بین المتعلمین وكل من یساعدهم على تحقیق الذات

:وظائف التقویم التربوي:تاسعا 

فال یمكن أن یتم أي عمل دون تقویم ، تل التقویم مكانة كبیرة في كل مجاالت الحیاة بأنواعهایح

وعملیة التقویم في كل هذه المجاالت إنما هي ، وذلك لإلشارة إلى مواطن الضعف والقوة فیه

وهكذا الحال في مجال التربیة فوظائف التقویم في ، عملیة مستمرة ومشتركة في معظم األحیان

والتغیرات ، وذلك بسبب المستجدات، وٕانها في تزاید دائم، بة ومستمرةالمجال عدیدة ومتشع هذا

ولقد تناول األدب التربوي العدید ، المتالحقة واالنفجار المعرفي والتقني الذي الیتوقف عند حد 

:یمكن تحدیدها في، التقویم التربويمن الوظائف التي یقوم بها

من وظائف عملیة التقویم التربوي :تناسب والفروق الفردیة إعداد مواقف تعلیمیة ت-1

الكشف عن مواطن القوة والضعف في البرامج التعلیمیة وعن مدى مالءمتها للفروق الفردیة بین 

والتي یمكن في ضوء نتائجها تعدیل ، التالمیذ وهذا الجانب تكشفه لنا عملیة التقویم التربوي

هج الدراسي وطرق التدریس بشكل یناسب ماتتطلبه الفروق البرامج التعلیمیة الخاصة بالمن

2.الفردیة بین التالمیذ في الذكاء والتحصیل والقدرات والمهارات

,أن اإلختبارات بطبیعتها تنمي دوافع المتعلمین للتعلم:إستشارة دوافع المتعلمین للتعلم -2

علمه وتجعله أكثر جوده أسرع تقدما حیث أن معرفة التلمیذ بنتائج اإلختبارات التي قدمها تدعم ت

یعینه على ، كما أن معرفته بما حققه من أهداف تعلیمیة وٕادراكه لقدراته وٕامكاناته، وأبقى أثرا

  .265ص، مصر، 1ط، دار الفكر العربي، أسساها وتطبیقاتها,مناهج التربیة ، على أحمد مذكور-1
، 1999، مصر، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث ، اإلدارة التعلیمیة أصولها وتطبیقاتها ، الطیب أحمد محمد-2

  .157: ص
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كما أن التقویم یكشف عن ، التخطیط الواقعي ألعماله وٕاتخاذ القرارات الالزمة لبناء مستقبله

مما یساعد على تقدیم ، م المختلفةمواطن القوة والضعف في تحصیل التالمیذ وجوانب نموه

  . العالج الالزم 

هب التالمیذ وقدراتهم تساعد عملیة التقویم التربوي على إكتشاف موا:الوظیفة الكشفیة -3

إضافة ,مما یساعد على تحقیق التكیف في الحیاة، ومیولهم وحاجاتهم ومشكالتهم، ومهاراتهم

، ي وفق النتائج التي حصلوا علیهالمستقبل التعلیمإلى أن ذلك سیاساعدهم بال شك في التنبؤ با

.وتساعد الوظیفة الكشفیة أیضا في عملیة تصنیف التالمیذ إلى مجموعات متجانسة 

أن التسارع المتالحق في إستخدام تقنیات المعلومات في الحقل :تقویم التقنیات التربویة -4

لتقویم هذه التقنیات في إطار المناهج التربوي جعل الحاجة ماسة إلى أسالیب منهجیة صادقة 

وحیث أن التقنیات في مجال التربیة تتغیر تغیرا مستمرا وخاصة تقنیات الحاسوب ، المدرسیة

، تشكیل ظروف التعلیم والتدریسوٕاعادة، التي هي وسیلة لتحقیق األهداف التربویة الجدیدة

ات التربویة التي تتناسب واإلحتیاجات وذلك فإن تقویم التقنی، ومنح المزید من الفرص في التعلیم

التربویة وتطبیقات الحاسوب المتغیرة أصبح

ویختلف تقویم التقنیات إختالفا واضحا عن تقویم ، مهمة من وظائف التقویم التربويوظیفة

حیث أن تقویم التقنیات تحتاج إلى مهارات متنوعة وطرق ، التعلیمیة كالمقرارات الدراسیةالمواد

1.یز بالمرونة الكافیة التي تسمح بالتعامل مع مختلف أنماط تطبیقات الحاسوب جدیدة تتم

سهیل ودعم عملیة تضطلع عملیة التقویم التربوي بمسؤولیة ت:دعم عملیة إتخاذ القرارات -5

حیث أن نتائج التقویم تمد المسؤولین عن عملیة إتخاذ القرارات بمعلومات دقیقة ، إتخاذ القرارات

مثل القبول والتوزیع والترقیة واالستغناء عن ة إتخاذ القرارات في مجاالت عدیدتسهل عملی

ونسب الرسوب والتسرب والنجاح وغیر ذلك من األمور الكثیرة التي تشمل كل ، بعض األفراد

2.عناصر المؤسسة المدرسیة 

یبة وذلك تشهد المجتمعات المعاصرة تغیرا سریعا في حیاتها الرت:الوظائف التنظیمیة -6

مع الحفاظ على قیمها وتقالیدها ، المستجدات التي تجتاح العالم كلهلمواكبة التطورات و 

وبالتالي فإن األهداف التي یسعى المجتمع إلى تحقیقها من خالل المؤسسات ، ومعتقداتها

  . 155: ص ، مرجع سابق، اإلدارة التعلیمیة أصولها وتطبیقاتها، الطیب أحمد محمد-1
  67 :ص، مرجع سابق، التقویم التربوي المؤسسي، عالم صالح الدین محمود -2
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قدم والمتقدم والتقویم التربوي یك لمالئمة حاجات المجتمع المتطورفي تغیر مستمر وذل، التربویة

وبالتالي تعدیل هذه األهداف إذا إتضح ، لنا نتائج تخص التعرف على األهداف ومدى تحقیقها

وطبیعة ، أنها فوق المستوى أودونه أو أنها لم تعد صالحة لسد حاجات المجتمع المعاصر

التلمیذ وطبیعة المادة الدراسیة وكذلك یكون ترتیب األهداف على حسب أولویاتها هذا من 

ن ناحیة أخرى فإن عملیة التقویم تساهم في وظیفتها التنظیمیة في تنظیم التالمیذ في وم، ناحیة

، وكذلك في عملیة قبولهم وتوجیههم أكادیمیا ومهنیا، وٕاستعداداتهم، مجموعات وفقا لمستویاتهم 

وذلك عن طریق التعرف على كفایة المعلم في وظیفته ، وٕاتباع أفضل طرق التدریس معهم

وكذلك تحدید تعدیل مناهج إعداد ، مج التدریبیة الالزمة من خالل معرفة نتائج التقویموتقدیم البرا

وقد تفید وظیفة التقویم التنظیمیة في مساعدة المخططین في التعرف على كفاءة ، المعلمین

العملیة التعلیمیة وذلك من خالل ما یقدم لهم من معلومات أساسیة عن الظروف التي تحیط 

.وعن المعوقات التي تقف حائال دون تحقیق األهداف المنشودة ، لیمیةبالعملیة التع

تقدم عملیة التقویم التربوي :مساعدة أولیاء األمور في التعرف على مستوى أبنائهم -7

وظیفة في غایة األهمیة فهي تهیئ الفرصة ألولیاء األمور بالتعرف على مدى نمو 

بالطبع یدفع بأولیاء األمور للتواصل والتعاون مع  وهذا، ومعرفة نقاط الضعف لدیهم,أبنائهم

1.المدرسة لإلرتقاء بمستوى أبنائهم 

یعد الصف المدرسي من أهم البیئات التربویة التي یشارك فیها :تحسین البیئة التربویة -8

مما یستوجب التعرف على أنماط التفاعالت اإلجتماعیة ، الطلبة في مختلف مراحل التعلیم

وحیث أن التقویم الشامل ,المدرسیة وتأثیرها في سلوكات الطلبة وغیرها من نواتج التعلمالبیئیة 

فإنه من الضروري اإلستناد إلى أسالیب ، یشمل على كل جزئیات وعناصر العملیة التربویة

وتأثیرها فیهم ، منهجیة منظمة في تقویم البیئة التربویة لمعرفة كیفیة تأثیر الطلبة بهذه البیئة

بل تتناول المباني ، والتهویة واإلنارة والمعدات، یر كل وسائل الراحة النفسیة فیها كمساحةوتوف

وتنظیم الفصول الدراسیة یمكن أن یؤثر ، المدرسیة والمرافق حیث أن تصمیم المباني المدرسیة

هذا إضافة إلى المرافق األخرى كالمكتبة، في النواحي النفسیة والسلوك اإلجتماعي للمتعلمین

2.والمختبرات وصالت العرض والریاضة وغیرها من المرافق 

  122: ص، مرجع سابق ، اإلدارة التعلیمیة أصولها وتطبیقاتها، الطیب أحمد محمد -1
   63: ص ، 2000، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، دار النشر الدولي، التقویم التربوي، اهللا مندور عبد السالمفتح -2
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یقدم التقویم التربوي ,جانب تقویم المنهج الدراسي المعتمدإلى:دعم النشاطات الالصفیة -10

، وظیفة أخرى هي النشاطات المتنوعة والخارجة عن المنهج مثل اللجان والجمعیات والرحالت

وقد ، وما إلى ذلك، لصحف والمجالت الداخلیة والمسابقاتوالزیارات والمعارض والمسرحیات وا

تستحدث نشاطات أو تدمج نشاطات وذلك بناء على 

1.ما تقدمه عملیة التقویم التربوي من نتائج وبیانات

.الكشف عن مواطن القوة والضعف في البرامج التعلیمیة-1

.الكشف عن مواطن القوة والضعف في تحصیل التالمیذ -2

.كشف عن مواهب التالمیذ وقدراتهم ال -3

.اختیار التقنیات التربویة المالئمة -4

.دعم عملیة اختیار القرار -5

.مساعدة أولیاء األمور على مساعدة أبنائهم-6

:تحسین البیئة التربویة وفق ما یلي-7

.الصف المدرسي -أ

كات الطلبة وغیرها من نواتج التفاعالت االجتماعیة البیئیة المدرسیة وتأثیرها على سلو  -ب

التعلیم

.وسائل البیئة االجتماعیة من مباني مدرسیة وساحات وتهیئة وٕانارة -ج

.إخصائي فني، مسؤول إداري، مدیر، معلمین، تقویم أداء العاملین في المجال التربوي-8

2.دعم النشاطات الالصفیة -9

:معاییر التقویم التربوي :عاشرا 

جب أن تتوافر في عملیات التقویم المختلفة حتى یكون التقویم هادفا ومن أهمها هناك معاییر ی

:ما یلي

.ارتباط التقویم باألهداف المحددة -1

.المستویاتو  أن یكون التقویم شامال لكل األنواع-2

.تنوع أدوات التقویم-3

  56ص ، المرجع السابق ، التقویم التربوي المؤسسي، عالم صالح الدین محمود -1
  19: ص، لسابقالمرجع ا، التقویم التربوي الشامل للمؤسسة المدرسیة، رافدة عمر الحریري-2
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.أن یتوفر في أدوات التقویم صفات الصدق والثبات والموضوعیة-4

ویم عملیة مستمرة ال تأتي في نهایة العام الدراسي بل البد أن تسیر مع العملیة یكون التق5

التعلیمیة 

1.یقتصد التقویم من حیث الوقت والكلفة والجهد-6

.والتقویم لیس عقابا كما یظنه البعض، أن یكون التقویم إنسانیا-7

وعة من إن كل تقویم ألي برنامج أو أي فرد أو مجموعة أفراد یستند على مجم

هناك معاییر لتقویم البرامج ومعاییر ، المعاییر التي یجب أخذها بعین اإلعتبار والعمل بموجبها

، وهذه المعاییر التي أقرتها اللجنة المشتركة لمعاییر، وأخرى لتقویم التالمیذ، لتقویم الموظفین

ت علیها تعدیالت والتي أجری، والمشار إلیها في الدوسري1987ومستویات تقویم البرامج عام 

2:عدیدة ومتالحقة مواكبة للتطویر المتالحق في تقویم البرامج تتلخص باآلتي 

أو متأثرین ,أي تحدید األشخاص المشتركین في التقویم:تحدید من لهم حصة في التقویم -1

.وذلك لتلبیة حاجاتهم من التقویم ,بنتأئجه

ن یتولى مهمة التقویم ألي برنامج أو أي یجب على م:مصداقیة القائم بعملیة التقویم -2

شخص أو أشخاص أن یكون موضع ثقة علمیة وأخالقیة ومشهود له بالنزاهة والكفاءة إلجراء 

.التقویم 

یجب على القائم بعملیة التقویم جمع البیانات :إنتقاء وجمع المعلومات والبیانات -3

وأن تستجیب ألهداف التقویم المواد ,والمعلومات بحیث تنتقى بشكل واسع ومن مصادر متعددة

.وكذلك لحاجات ومصالح المستفدین من التقویم

یجب توصیف اإلجراءات واألسس المنطقیة المستخدمة في تفسیر نتائج :تحدید القیم -4

.وذلك من أجل جعل أسس األحكام القیمیة واضحة ، التقویم بعنایة

التقویم بشكل مفصل ن یكتب تقریر عملیةمن الضروري أ:وضوح تقریر عملیة التقویم -5

وذلك لجعل المعلومات واضحة ومفهومة وغیر ,واإلجراءات والنتائج التي توصل إلیها,وواضح

.ألكثر من تفسیر 

، الیمنیةالتعلیم األساسي في الجمهوریةنظام تقویم األداء المدرسي في مدارس، و آخرون، صالح عبد اهللا عبد الكبیر-1

  .22- 21ص، 2011، الیمن،  24عدد ، التأطیر التربويو  مركز البحوث
  .92: ص ، 2004، األردن، عمان، دار الفكر، القیاس والتقویم النفسي والتربوي، الدوسري راشد حماد-2
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یجب نشر تقریر التقویم وتوصیلها إلى مستخدمیها المحددین :توقیت ونشر تقریر التقویم -6

.ي وقتها المالئم مسبقا لكي یتم إستخدامها بشكل صحیح وف

یجب التخطیط لعملیة التقویم وأن تتم إجراءاتها وكتابة نتائجها بطریقة تشجع :أثر التقویم -7

مما یضمن أثر التقویم إلى حد ,وتسهل المتابعة من قبل األشخاص المشتركین بعملیة التقویم

.كبیر 

وذللك من أجل تفادي ، م عملیةمن الضروري أن تكون إجراءات التقوی:اإلجراءات العملیة -8

.أي إرباك أو خلل یعترض عملیة التقویم ویعرقل سیرها 

عند التخطیط لعملیة التقویم وٕاجراءاتها یجب التكهن لمختلف :الحیویة السیاسیة -9

التوجهات السیاسیة واآلراء المتباینة لمختلف وجهات النظر والتوجهات الفكریة التي لها مصلحة 

وذلك للحد من مسألة التقلیل من شأن التقویم وحجمه ومن تحیز ممكن أن ، ونتائجهفي التقویم 

.یحدث 

أن عملیة التقویم التربوي تكلف بال شك النفقات الكثیرة سواء المادیة :فاعلیة التكلفة -10

تراعى یجب أن ، ولتبریر إستخدام الموارد الكثیرة والمتعددة في تقویم أي برنامج، منها أو البشریة

وأن یقدم معلومات ذات قیمة وأهمیة وذلك ، الدقة المتناهیة في التقویم وفي مستوى كفاءته

1.هذا إضافة إلى جدوى عملیة التقویم وفائدتها ، لتجنب الهدر في الوقت والجهد والمال

مما سبق یمكن القول أن التقویم جزءا ال یتجزأ من أي نظام تربوي إذ یعد أداة أساسیة 

وأداة للحكم على مستوى أداء النظام في جمیع مكوناته مدخالت ومخرجات ، سبةللمحا

.البیئة التعلیمیة، المدرسة، الطالب، المعلم، المنهج:وفي جمیع محاوره، وعملیات

:یتضمن التقویم ثالثة جوانب تتمثل في:مضمون التقویم :إحدى عشر 

الشخص الذي یقوم بتقویمه وهو بهذا على الشيء المقوم أو الموضوع أوإصدار الحكم -أ

2:یختلف في مضمونه ومفهومه عن القیاس ویمكن أن نوضح ذلك بمثالین

، فعند شراء كتاب معین، فإصدارنا الحكم على شيء معین یمكننا من تقویم هذا الشيء-1

وهل هو رخیص الثمن أو غال؟ وهل كتاب مماثل له في، فعادة مایعنینا معرفة قیمته المادیة

  27 - 26:ص ص ، مرجع سابق,التقویم الشامل للمؤسسة المدرسیة ، رافدة عمر الحریري-1
األسس (التقویم التربوي، عبد اللطیف بن جاسم الحشاش، زكریا أحمد الشربیني، عبد المجید سید أحمد منصور-2

  52: ص، مرجع سابق، )والتطبیقات
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وهل كاتبه معروف في مجاله العلمي ؟ وهل هناك كتب الناحیة العلمیة یوازي نفس الثمن؟

بدیلة أكثر عمقا في المادة العلمیة وأكثر إیضاحا في أسلوب الكتابة؟ وغیر ذلك من األمور 

.التي تجعلنا نصدر حكمنا على هذا الكتاب وما إذا كنا سنقوم باقتنائه

ما على المتعلمین عند تقویمه إیاهم وٕاستخدام أدوات ومقاییس أیضا إصدار المعلم أحكا-2

وٕارجاعها إلىوتسجیل نتائج التقویم ودراسة النتائج، وٕاختبارات معنیة

وبذلك یمنكه الحكم على نتائج أداء طالبه من الناحیة التحصیلیة أو في ، إطار تحصیل معین

.المجال الذي یقوم بتقویمه 

جة الواحدة في إختبارین مختلفین التكون متساویة في هذین صعوبته فالدر أو  االختبار

1.االختبارین

:أنواع التقویم:إثنى عشر

ال بد قبل التعرض إلى أنواع التقویم اإلشارة إلى وجود تداخل بین الوظائف 

المراحل التي یتم فیها التقویم وذلك ألن كلما تم التقویم في مرحلة ما یقوم بوظیفة معینة من و 

وحتى یتضح هذا بشكل ، ویبدو من هذا أن أنواع التقویم مكملة لبعضها البعض، احیة أخرىن

أوضح سنحاول تقدیم بعض التصنیفات لبعض الباحثین وسیتم تلخیصها في جداول حسب 

:التقسیم المرتبط بكل باحث من بینها

:Legendreتصنیف الباحث لجندر-1

محتوى و  ونمط التأویل، الوظائف(عاییریظهر الباحث أنواع التقویم حسب أربعة م

.یقدمها حسب الجدول التالىو  )والمدة المستعملة، موضوع التقویم

.تصنیف أنواع التقویم حسب الباحث لجندر):11(الجدول رقم 

حسب وظائف 

التقویم

حسب نمط 

التأویل

حسب محتوى موضوع 

التقویم

حسب الوقت أو 

المدة

التقویم التكویني

Evaluation

Formative

التقویم المحكي

Evaluation

Critériee

التقویم النوعي

Evaluation

Spécifiqye

التقویم المنتظم

Evaluation

Ponctuelle

األسس (التقویم التربوي، عبد اللطیف بن جاسم الحشاش، زكریا أحمد الشربیني، أحمد منصورعبد المجید سید -1

  .53:ص، مرجع سابق، )والتطبیقات



التقویم التربوي...............................................................................الفصل الثالث 

242

التقویم اإلجمالى

Evaluation

Sommative

التقویم المعیاري

Evaluation

normative

التقویم الشمولي 

Evaluation

Globale

لتقویم المستمرا

Evaluation

continue

legendre1988لجندر :المصدر

Evaluation:التقویم المحكي- criteriee: یمثل الحكم على أداء التلمیذ خالل انجاز

یختلف و ، مهام معینة المقارنة مع حد معین أو معیار النجاح یكون غالبا محددا في األهداف

مرجع المقارنة مدى بلوغ آخر بل یكون و  عن التقویم المعیاري من حیث انه ال یقارن بین تلمیذ

مما یمكن من التمییز بین التالمیذ واتخاذ إجراءات لتصحیح ، األهداف المتوخاةكل واحد

.ثغراتهم بل والحكم على فعالیة ونجاعة التعلیم أو النظام التربوي بصفة عامة

Evaluationالتقویم المعیاري- normative: بغیره من أفراد یختص بمقارنة أداء التلمیذ

.ویتم غالبا ترجمة هذا األداء إلى موقع ترتیبي بین المجموعة، مجموعة مرجعیة

هو عملیة فحص جانب معین من :SpécifiqyeEvaluation):النوعي(التقویم الخاص -

.جوانب أو من خطوات التعلم أو البحث

على یم ممتدة و م یختص بفترة من التعلهو تقوی:GlobaleEvaluationالتقویم الشمولى-

جوانب متنوعة للنمو الشخصي ومردود الفرد في عدة مواد مختلفة أو على مجاالت متنوعة 

.للبحث

تقویم یشمل لحظة معینة من مسار تعلم :PonctuelleEvaluationالتقویم المنتظم-

ل إال أنها ال تعوض التقویم المستمر بل تحكمه في كل تقویم منتظم یشك، أومن مسار تجربة ما

.تراكما یضاف إلى عملیات أخرى لتشكل كلها تقویما مستمرا

عبارة عن صیرورة تراكمیة من عملیات التقویم :continueEvaluationالتقویم المستمر-

المتكررة والمنتظمة والتي تنفذ خالل مسار التعلم بهدف تقدیر درجة النجاح وصعوباته الممكنة 

ویجرى مرحلیا وتتبعیا خالل وحدات ، ترشیده وتطویرهوالحكم على فعالیة التعلیم وٕامكانیات 

1.التكوینيو  مد على أنماط التقویم التشخیصيالتدریس ویعت

ثالثة أصناف كبیرة )Deketele(یصنف دي كتل:Deketeleتصنیف دي كتل-2

نظام أو سیر العمل فهي ال تقتصر فقط على تقویم أداء األفراد بل تتعدى ذلك إلى تقویم

  .25-24ص ، مرجع سابق، في الجزائرتقویم نظام التعلیم اإللزامي، زولیخة طوطاوي مبدوعة-1
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Fonctionnenentما یتغیر فیها هو ان المعلومات المجمعة هي نفسها و إضافة إلى ذلك ف

طبیعة القرار الذي سیتخذ إما أخذ قرار فیما یخص الشخص أو العكس التصرف المباشر على 

.البرامج أو على النظام

:یتضح ذلك بصورة أفضل من خالل تلخیصها في الجدول التالىو 

:12(الجدول رقم  :ع التقویم حسب الباحث دي كتلتصنیف أنوا)

األداءالعملیة التربویةالوظائف

التقویم للتوجیه

Evaluation
d orientation

.تقویم سیاقي لتحدید األهداف-

Evaluation de contexte.

.التقویم التنبئي لتحدید فرص نجاح العلمیة-

Evaluation prédictive

تیجیاتتقویم المدخالت الختبار االسترا-

.الوسائلو  Evaluation Des intrqnts

التقویم التقدیري تقدیر مسبق للواقع بوضع -

.فرضیات حول المستقبل

Prévisionnelle. Evaluation

تحدید التوجیه المناسب للشخص -

التنبؤ بنجاحه:التقویم التنبئي-

.تقویم نجاحه في تخصص معینو 

تحدید ممیزات :تقویم المدخالت-

.حاجاتهو  الشخص

تقدیر مسبق للواقع :التقویم التقدیري-

.بوضع فرضیات حول المستقبل 

التقویم للضبط

Evaluation
de
Régulation

القیام بإجراءات خالل العملیات بغرض جعل 

.العملیة التربویة أكثر نجاعة

.تغییر االستراتیجیات

.تغییر الموارد البشریة

.تغییر الموارد المادیة 

بإجراءات بغرض تسهیل القیام 

:التعلم

اتخاذ إجراءات :التقویم التكویني-

.فردیة على مستوى التلمیذ

Evaluation Formative.

تغییر استراتیجیات :التقویم المكون-

.التعلم على مستوى الجماعة

EvaluationFormatice

التقویم للحكم

Evaluation
de
Gertifertion

.ملیةالحكم على نجاح أو فشل الع

.مكافأة العملیة التربویة

.القبولو  مواصلة العمل

:الحكم على نجاح أو فشل الشخص

.تبعا لمستوى األداء المطلوب

.االنتقاء أو القبول:التقویم االنتقائي-

Evaluation de sélection.

Deدي كتل :المصدر  ketele
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یف الباحث یتشابه تصنیف الباحث حاجي مع تصن:Hadjiتصنیف الباحث حاجي -3

و یتعلق بتظیم فترات التكوین أو فترات العملیة التربویة كما ، ولكنه أقل توسعا منه"دي كتل"

1:یظهر من خالل الجدول الموالى

.تصنیف أنواع التقویم حسب الباحث حاجي):13(الجدول رقم

بعد فترة التكوینأثناء فترة التكوینقبل فترة التكوین

:التقویم

Diagnostiqueالتشخیصي-

Pronostiquالنسبيالتوقیعي-

Prédictive

:الوظیفة

Oirenter:التوجیه

Adapterمتبنى

:التركیز على

ممیزاته و  النشاط-

.المطابقة والتحقیق-

لتقویما

Formativeالتكویني -

Progressiveالتطوري -

:الوظیفة

Réguler:ضبط-

Facitité:تسهیل التعلم-

:التركیز على

.لصیرورة اإلنتاجا -

.نشاط اإلنتاج-

:التقویم

Sommative:اإلجمالي-

Terminale:النهائي-

:الوظیفة

Vérifier.الفحص-

Certifier.الحكم واإلثبات-

:التركیز على

.المنتوج-

hadji1993حاجي :المصدر

إضافة لما تم عرضه من تصنیفات لبعض الباحثین سوف نحاول التعرض لبعض أنواع 

تقویم رغم وجود بعض االختالفات بین هؤالء الباحثین نظرا لتركیز على نقاط یرها أساسیة في ال

.هذا التصنیف

تصنیف التقویم حیث یضع تصنیفه لتبیان الغرض من التقویم فیكون Rybolربولقدم     

وبیداغوجیا في خدمة التلمیذ ,تجمیعا حین یكون في خدمة الجماعة الختیار أفضل األفراد 

.حداث التغییر الالزمبإ

Noizetج ب كافارینيو  د ج نوازاتأما  and caverni فحددا أنواع التقویم وفقا

فقد یكون مستمرا داخل القسم طول الفترة التعلیمیة أو محددا في فترات زمنیة ، لفترات القیام به

2.لغرض الحكم النهائي باالنتقال والفشل

  .25ص ، مرجع سابق,ائرفي الجز تقویم نظام التعلیم االلزامي، زولیخة طوطاوي مبدوعة-1
  .124ص، 1، 1994ط، الدیداكتیكو  مصطلحات البیداغوجیا، معجم علوم التربیة، آخرونو  عبد اللطیف الفاربي-2
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Deف د والند شیر (أما landsheer فقد حصر أنواع التقویم وفقا للمهام التي )

الحكم على النظام التربوي ككلو  تقویم العملیة التعلیمیة بمكوناتهاو  یجریها المقوم لتقویم التالمیذ

.السیاسة التربویة المنتهجةو 

:نوعین من التقویم هماGeminardجییمینارو  خلیفة بركاتو تناول كل من

.حاول أن یقیس مدى تحقق األهداف التربویةالذي ی:التقویم الشكلي)1

.الذي یبحث عن محاولة تطویر العملیة التعلیمیة:التقویم التجمعي)2

:رجاء محمد أبو عالم نوعین من التقویم هماو  وحدد كل من عصام النمر وعزیز سمارة

.الذي یهتم بتصحیح العملیة التعلیمیة:التقویم البنائي)1

مثل إعطاء حكم نهائي أو إصدار حكم نهائي یتم من خالله تقییم الذي ی:التقویم النهائي)2

1.العملیة التعلیمیة

ویشیر إلى وجود ، والقیاس التربوي، ویضع الدكتور یحي علوان تصنیفا یجمع فیه بین التقویم

:عدة أنواع منها على سبیل المثال

م بها المعلم أثناء عملیة وهو عبارة عن عملیة تقویمیة منظمة یقو :القیاس التكوینيو  التقویم

.معالجتهاو  التدریس بغرض الوقوف على نقاط الضعف في التدریس

عملیة "وهو  وهذا ما نسمیه بالتقویم والقیاس الختامي أو النهائي:القیاس الجمعيو  التقویم

أو  تقویمیة منظمة تحدث في نهایة العام الدراسي والغرض منها الوصول إلى نتائج تحدد رسوب

2.المتعلمیننجاح 

إلى " التقویم التربوي"أما األستاذ عبد المجید سید أحمد منصور فیصنف التقویم في كتابه 

3:األنواع التالیة 

التقویم القائم على جمع البیانات الموضوعیة والكمیة والمالحظات الخاصة بعملیة التقویم  -أ

:ومن أنواعه 

1- De land shees,évaluation continue et examen,ed ,labcer,bruxelles,1986 ,p 12

  .19ص، مرجع سابق، ملیة التعلیمیةدوره في نجاح العو  القیاس التربويو  لتقویما، یحي علوان-2

األسس (التقویم التربوي، عبد اللطیف بن جاسم الحشاش، زكریا أحمد الشربیني، عبد المجید سید أحمد منصور-3

  21:ص، مرجع سابق ، )والتطبیقات
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لذاتیة وحدها في عملیة التقویم مثلما یحدث في تقویم ذاتي حیث یلجأ الفرد إلى المقاییس ا-1

.المقابالت الشخصیة 

:ومن أنواعه ، التقویم القائم على توقیت للتقویم أو مرحلة التقویم - ب

ویتضمن تدعیم أو تصحیح المسار أثناء البرنامج المقصود وعندما :التقویم التكویني-2

متعلمین فإن التقویم هنا یتم أثناء التدریس فإذا كان األمر یتعلق بأحد ال، تتضح نقاط الضعف

حیث تكون له فائدته في تعدیل أسلوب التدریس أي تقدیم المادة العلمیة لهذا المتعلم لتناسب 

وٕاقتراح حصص تقویة أو تشجیعه أكثر إن ، في وقت مبكرمستواه عند إكتشاف نقاط الضعف

.یقطع شوطا في العملیة التعلیمیة المهمة هنا تعتمد على تصحیح مسار هذا المتعلم قبل أن

ویستند هذا النوع من التقویم على أدوات أو أسالیب منها الواجبات المنزلیة التي یعطیها المعلم 

أثناء الشرح أو الحوار الذي یطرحه أثناء عرض األفكار الجدیدة والتوجیهات التي یقدمها 

.واإلقتراحات التي یعرضها على متعلم آخر 

ویطلق علیه التقویم في النهایة وهو عملیة منتظمة یتم القیام ):االختامي(التجمعيالتقویم-3

بها عند نهایة البرنامج المقصود أو عند نهایة التدریس كما نرى مثال في نهایة الفصل الدراسي 

فإن التقویم هنا تكون فائدته الحكم ، فإذا كان األمر یتعلق بالمتعلمین، أو نهایة مرحلة دراسیة

والتقویم هنا یعتمد على تحدید ، على المتعلمین عند ختام وحدة تعلیمیة أو مقرر دراسي معین

باإلضافة إلى الحكم على جهود درجات المتعلمین التي حصلوا علیهالرسوب والنجاح في ضوء 

الشعب وتوجیه ة وٕاجراء مقارنات بین المدارس أوالمعلمین أنفسهم وفعالیات المعلم والمدرس

مین إلى التخصصات أو منح الشهادات باإلضافة إلى الكشف عن فعالیة المنهج والوسائط المعل

.المتبعة في التدریس 

ویستند هذا النوع من التقویم على أدوات منها اإلختبارات التحصلیة بكافة أنواعها الموضوعیة 

1.تاءات الرأي وتستخدم في بعض األحیان اإلستبیانات أو استف...أو المقالیة أو الشفهیة 

و بناءا على كل ما ذكر وتم تناوله في التصنیفات واألنماط السابقة یمكن أن نستخلص ثالث 

وسنتطرق لكل نوع منها ، أنواع من التقویم متفق علیها عند أغلب العلماء والباحثین التربویین

:على حدى وهي

األسس (التقویم التربوي، عبد اللطیف بن جاسم الحشاش، زكریا أحمد الشربیني، عبد المجید سید أحمد منصور-1

    . 22:ص، مرجع سابق، )والتطبیقات
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Evaluation:التقویم التشخیصي)1 Diagnostique

یات انطالق المناهج عملیة مرتبطة بوضع وهو، التقویم البدائيو یسمى أیضا ب

ویقوم به المدرس ألنه بحاجة ماسة لمعرفة استعداد التالمیذ للتعلم ویمكنه من معرفة ، الدروسو 

، الوضعیة العلمیة التعلیمیة قبل بدایتها بتحدید مدى تحكم التالمیذ في المكتسبات السابقة

كما یسمح للمدرس بربط ، من حیث االستعداد والقدرة على التعلموتوضیح الفروق بین التالمیذ

كما أنه یكشف عن ,المدخالت التعلیمیة بالتعلم المبرمج والذي یرغب في تطبیقه وتحقیق أهدافه 

.صعوبات التعلم 

تقدیر الخصائص الفردیة للشخص والتي یمكن أن "على أنه legendreلجندر ویعرفه 

."بي أو سلبي على مساره التعلیميتكون لها تأثیر ایجا

، ویمیز التقویم حالة المكتسبات القبلیة في عملیة التعلیم والتعلم عن العملیات الجیدة

1.یكون عادة في بدایة العملو 

وبعد ,یهدف هذا النمط من التقویم إلى تحدید المستوى المدخلي لكفایة التالمیذ عند بدایة التعلیم

یتمكن المعلم في ضوء تلك النتائج من تصنیف التالمیذ وتنظیم برامج ,إستخراج نتائج التقویم

فحسب بل یستمر ، مناسبة لكل مجموعة وال یقتصر التقویم التشخیصي على بدایة عملیة التعلیم

فاالنتباه إلى أن بعض التالمیذ یعانون من مشكالت سمعیة أو ,باستمرار المواقف التعلیمیة

أنما هو نوع من أنواع التقویم ، هم على التعلم أو تحد من قدرتهمأو ذهنیة تعرقل قدرتبصریة

كما أن تحدید العوامل الجسمیة واإلجتماعیة والنفسیة التي تؤثر في مستوى ، التشخیصي

والتقویم التشخیصي یهدف ، التحصیل عند التالمیذ تدخل في نطاق هذا النمط من أنماط التقویم

وهو یساعد في تصحیح ، میذ الكتساب خبرات تعلیمیة معینةإلى تحدید قدرات وٕاستعدادات التال

2.مسار العملیة التعلیمیة أثناء حدوثها ولیس بعد اإلنتهاء منها 

ونستخلص مما سبق أن التقویم التشخیصي هو إجراء نقوم به في مستهل عملیة التدریس من 

لسابقة والضروریة أجل الحصول على بیانات ومعلومات وقدرات ومعارف ومواقف التالمیذ ا

.فهو إذن تشخیص لمنطقات عملیة التدریس ومدى استعداد التالمیذ، لتحقیق أهداف الدرس

  .22ص ، 1ط، فن التقویم التربوي المدرسي، محمد مبخوت الجزائري-1
 .64: ص، 2004، اإلمارات العربیة المتحدة,دبي، دار المعلم للنشر والتوزیع، التقویم التربوي، خضر فخري رشید -2



التقویم التربوي...............................................................................الفصل الثالث 

248

إلى أن االختبارات التشخیصیة تسمح بمعرفة المدخالت التعلیمیة sax(1974(ساك ویشیر 

ویمكن التقویم ، 1والحاجات وتكشف عن صعوبات التعلم واالضطرابات التي تحدث فیه

صي المدرس من رسم خطة تدریسیة وضبط حاجات التالمیذ كما یساهم في زیادة التشخی

ویساهم في تكییف العملیة التعلیمیة وفقا ، الدافعیة لدى التالمیذ وٕاثارة الرغبة لدیهم للتعلم

أن )بلومBloom(و یعتبر ، للخصوصیات التي تكون علیها المجموعة أو یكون علیها الفرد

لخصوصیات تتطلب تعلیما متوافقا ومتكیفا معها مما یؤدي حتما إلى التشخیص للمنطقات وا

2.ظهور نتائج مرضیة

بـأنه یمكن التمییز بین مرحلتین من التشخیص في ) De corte 1996دي كوت ( ویرى

:التقویم التشخیصي وهما

Diagnostiqueتشخیصي وصفي- أ Descriptif: یعني تحدید مواطن الضعف في

وللتمكن من هذا التحدید یمكن ,لتالمیذ واللحظة التي حدث فیها هذا الضعف معارف ومهارات ا

یمكن :تعیین الخطوات والصعوبات التي یصادفها المتعلم بالنسبة لكل هدف من األهداف مثال

تحدید مراحل أداء تمرین حول القسمة قصد التعرف على المرحلة التي یجد فیها المتعلم 

.صعوبة

Diagnostiqueشخیص األسبابت - ب Etilolgique: وهدفه تشخیص أسباب التعثر

عوامل ترجع إلى العملیة و  عوامل ترجع إلى المتعلم:اعتمادا على نمطین متمیزین من العوامل

3.مثل مالئمة األهداف للتالمیذ أو نجاعة الوسائل التعلیمیة، التعلیمیة نفسها

لى األهداف المرجو تحقیقها للكشف یأخذ التقویم التشخیصي عدة أشكال وأسالیب للوصول إو 

فقد یكون في شكل حوار مفتوح ,عن استعداد التالمیذ للتعلم ولها عالقة مباشرة بالتعلیم المسبق 

أو یأخذ شكل أسئلة شفهیة تطرح على التالمیذ داخل حجرة الدراسة ، یقوم به المعلم داخل القسم

كما نالحظ ذلك في المرحلة ,واح أو شفهیا ویجیب التالمیذ عن طریق كتابتها في األوراق واألل,

1 -lam Davies, Adefence of quality :full time initial teacher traingcaurses, journal of teacher

edcationvol 15,1991 ,21-25.
دیوان المطبوعات ، ، توجهیه للتربیة المدرسیةو  اجراءاتهو  اجراءاتهو  التحصیل اختباراتهو  تقییم التعلم، محمد زیان حمدان-2

  . 14ص ، 1986، الجزائر، 1ط، الجامعیة
  .28-27ص ، مرجع سابق، في الجزائرویم نظام التعلیم االلزاميتق، زولیخة طوطاوي مبدوعة-3
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االبتدائیة أو المراقبة وتصبح األعمال والواجبات المنزلیة والتي أصبحت تعتبر ضمن التقویم 

.المستمر حسب اإلصالح التربوي األخیر في بلدنا

Evaluationالتقویم التكویني)1 Formative:

بناء وتركیب عملیة التعلیم حتى تخرج وهو التقویم الذي یالزم ، ویسمى أیضا بالبنائي

ویهدف إلى تقییم مدى تحسن المتعلم وفهم طبیعة الصعوبات المعترضة ، إلى الحد المطلوب

.للعملیة التربویة وعالجها

ویهدف لتقدیم تغذیة ، هو ذلك التقویم الذي یتم أثناء عملیة التعلیم والتعلم":ویعرفه الدوسري 

لتي یستند إلیها في مراجعة مكونات البرامج التعلیمیة أثناء تنفیذها راجعة من خالل المعلومات ا

ویقدم التقویم التكویني معلومات للمخططین والمنفذین لعملیة ، وتحسین الممارسات التربویة

"التقویم حول كیفیة تطویر وتحسین البرامج التعلیمیة وبشكل مستمر 

التقویم تتم في نهایة مهام أن  Bernadette)وبرناداتDepovezدبوفر(ویرى

تعلیمیة بهدف إخبار التلمیذ والمدرس حول

واكتشاف مواطن الصعوبة التي یصادفها التلمیذ خالل تعلمه ، درجة الحكم المتحصل علیها

.من أجل جعله یكشف استراتیجیات تمكنه من التطور

علومات مفیدة عن یقدم بسرعة للمتعلم م"فیشیر إلى أهمیته بأنه )hamlenهاملن(أما 

."تطوره أو ضعفه وهو وسیلة من وسائل معالجة لهذا الضعف

الوسیلة الوحیدة التي تكتشف عن الصعوبات التي تواجه "بأنه)Bloomبلوم (یعرفه و     

إجراء عملي یمكن كل "أنه )Barlawبرالو(في حین أكد"التالمیذ أثناء القیام بالعملیة التعلیمیة

1"من تصحیح المسار التعلیميمن المدرس والتلمیذ 

وماأخفقوا فیه خالل تعلم موضوع دراسي ,ویركز التقویم التكویني ماأحرزه التالمیذ من تقدم

وجب إعادة النظر في طرق وأسالیب ، فإذا فشل أغلبیة التالمیذ في التقویم التكویني,معین

.مة الفردیة فیجب إعداد تصحیح األخطاء التعلی,أما إذا فشل قلة منهم، التعلیم

وتكمن وظیفة التقویم التكویني في أنه یكشف للمدرس عن درجة تحكمه في تعلیم معین وكشف 

الصعوبات التي تواجه العملیة التعلیمیة مما یمنح الفرصة الالزمة إلیجاد الحلول في الوقت 

  .99ص، 1995، الجزائر، 2ط، بیداغوجیا التقویمو  لتدریس باألهدافا، نور الدین خالدي، محمد شارف سریر-1
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جزأ من المناسب وهذا عمال بمبدأ أن األخطاء المتوقعة أثناء العملیة التدریسیة جزء ال یت

.1الصیرورة التعلیمیة ولحظة مثل باقي اللحظات التي یتعلم فیها الفرد

باسم التقویم المرحلي باعتباره یسایر كل مرحلة من مراحل "أحمد زیاد حمدان"ویسمیه الدكتور 

ویمكن االعتماد علیه كإستراتیجیة للتعلم باعتبار استخدامه أثناء وحدة ,الدرس خطوة بخطوة 

وقد أكدت ، ف للتالمیذ األخطاء التي یقعون فیها لغرض تصحیحها في مواقعهاتعلیمیة یكش

بتبیان دور التقویم التكویني في االحتفاظ "1985عطا اهللا زیتون"ذلك دراسات عدیدة منها 

كما أنه الوسیلة الوحیدة التي تمكن من ,بالمادة التعلیمیة وتخزین المعلومات لدى التالمیذ 

أن )Jerry1981جیري (والنواتج وذلك بواسطة التعدیل الذي یسایرها ویرىالتحكم في العملیات

التقویم التكویني لیس اختبار للحكم على النجاح أو الرسوب بل أنه عنصر فعال وجزء مكون 

.2للعملیة التعلیمیة ككل

حیث یوفر له ,فالتقویم التكویني یرمى إلى توجیه المعلم وكذلك التلمیذ في عمله المدرسي 

وعلى أساس التحصیل یضع ، علومات حول صعوباته ثم تحلیلها الكتشاف أسباب وجودهام

فمن ، المدرس أهم المساعدات لتسهیل التعلم ویكون ذلك بشكل منظم ومستمر أي دینامیكي

)خالل هذا النوع من التقویم یمكن أن نحدد ما یسمى بالتغذیة الراجعة  Feed Back)) تعدیل

إذ یتمكن التلمیذ من معرفة إن تحقق الهدف )وء التجارب السابقةالسلوك الحالي على ض

وهذا ، والتي تهتم بتعدیل األخطاء التي وقع فیها كل من المعلم والمتعلم سابقا,بالتغذیة الراجعة

كما یمكن أن یضع المعلم استراتیجیات تعلیمیة ، یساعدهما على التقدم في العملیة التربویة

.على اكتساب المعرفةأخرى لتساعد المتعلمین

:و یلخص الباحث حاجي مراحل التقویم التكویني في الشكل التالي

  .44ص، مرجع سابق ، استراتیجیات األستاذ للتغلب علیهاو  صعوبات التقویم في التعلیم المتوسط، یوسف خنیش-1
، االحتفاظ به في مادة العلوم للصف السادس االبتدائيو  ثر تعدد االختبارات على تحصیل الطالبأ، سعود عبد اهللا الرشید-2

  .353ص ، 1996، جوان، مصر، القاهرة، 42العدد ، رابطة التربیة الحدیثة، مجلة التربیة المعاصرة
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مراحل التقویم التكویني حسب الباحث حاجي):3(الشكل رقم 

الـــــــــــــتكـــــــــــــویـــــــــــــــنيـــــــملتــــــــــــقـــــــــویــــــــــا

   في استخدام وسائلوضع استراتیجیاوضع تغذیةأكید من االستمرارالت

اكتساب المعرفةمناسبةجدیدة تعلیمیة راجعةتعلیمیة

).hadj)1993حاجي :المصدر

Deدلنشیر(وفي تعریف آخر لـ landsheers1979(م التكویني یتناول فیه أن التقوی

لذلك ، إجراء عملي یمكننا من التدخل لتصحیح مسار التعلیم والتعلم بواسطة إجراءات جزئیة

:فوظیفته األساسیة تتمثل في

.إخبار المدرس والتلمیذ عن درجة تحكمهما في تعلیم معین-

.كشف صعوبات التعلم-

.1كشف وسائل تجاوز هذه الصعوبات-

التكویني إجراء نقوم به خالل عملیة التدریس لكي نتبع ویتضح لنا مما سبق أن التقویم

والتدخل بالتالي لتذلیل تلك الصعوبات ، مجهودات التالمیذ ونقیس الصعوبات التي تعترضهم

.وسد ثغرات التدریس ومواطن النقص والمالحظة عند التلمیذ,

:فالتقویم التكویني یتیح للتلمیذ إمكانیة

.معرفة درجة مواكبته للدرس-

.تقویم مجهوده وتصحیحه-

.تنظیم عمله وترشیده-

:والتقویم التكویني یتیح للمدرس إمكانیة

.تمییز الفروق بین التالمیذ-

.فحص جودة التعلیم ووسائله-

.معرفة درجة صعوبات المضامین-

.التحكم في تدرج المناهج-

  .131ص، مرجع سابق، الدیداكتیكو  وجیامصطلحات البیداغ، معجم علوم التربیة، الفارابي وآخرون-1
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حاالت و  وضاعفهذا النوع من التقویم یمارس وظیفة إخباریة ألنه یمدنا بالمعلومات عن أ

التعلم والتعلیم فهو یخبر المتعلم عن المسافة التي تفصله عن الهدف ویمكن المدرس من ضبط 

.1أدوات ووسائل عمله

:التقویم النهائي -3

ویهدف لمعرفة ، ویهتم بدرجة أكبر بالنواتج الختامیة,ویسمى أیضا التقویم الختامي والتجمیعي 

فالتقویم هدافه المحددة وذلك بعد االنتهاء من تنفیذهمدى تحقیق برنامج تعلیمي معین أل

الختامي إذا یركز على التقویم اإلجمالي لجودة وتأثیر البرنامج ومدى تحقیقه لألهداف المرسومة 

ووضع سیاسة )المسؤولیة(إذا یركز على التقویم اإلجمالي وذلك ألغراض اإلحتسابیة , له

2.المؤسسة المدرسیة 

بینما یهتم ,التقویم التكویني یهتم بتقویم العملیات أو مراقبة تنفیذ األنشطةویمكن القول بأن

التقویم الختامي بتقویم األثر أو النواتج والتقویم التكویني هو تقویم ختمامي مرحلي یجري بعد 

3.بینما التقویم الختامي یتعلق بالبرنامج كله,تنفیذ كل مكونة من مكونات برنامج معین

فیعتبر التقویم اإلجمالي كإجراء یرمي إلى الحكم على درجة تحقق لجندر ة أما بالنسب

تعلم الذي یتوخاه البرنامج أو أجزاءه النهائیة أو مجموعة من نشاطات المنجزة خارج المدرسة 

وذلك اعتمادا على معطیات منهجیة تمكن من اتخاذ قرارات مناسبة بانتقال المعلم إلى مستوى 

.كفاءته بمجال معینالحق أو االعتراف ب

:وفیما یلي الجدوال یبین أوجه المقارنة بین التقویم التكویني والتقویم الختامي 

یبین أوجه المقارنة بین التقویم التكویني والتقویم الختامي:)14:(الجدول رقم 

أوجه المقارنة التقویم التكویني التقویم الختامي

الجمهور األساسي التقویممطورو ومدیرو ومنفذو  صانعي القرار والمهتمون من الناس 

والممولون

التركیز األساسي في جمع 

.البیانات

توضیح األهداف وطبیعة البرنامج 

ت والتنفیذ ومشكالته والتقدم والعملیا

توثیق النواتج والتطبیق مستوى مبكر 

.والمخرجات في تحلیالت التنفیذ

  77: ص ، المرجع السابق ، التقویم التربوي المؤسسي، عالم صالح الدین محمود -1
  34: ص ، المرجع السابق ,القیاس والتقویم النفسي والتربوي,الدوسري راشد حماد-2
  .30-29ص ، رجع سابقم، في الجزائرتقویم نظام التعلیم االلزامي، زولیخة طوطاوي مبدوعة-3
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ومستوى مصغر في في المخرجات 

تحلیالت التنفیذ والمخرجات

الدور األساسي لمطوري 

ومنفذي التقویم

متعاونون مزودون للبیانات

الدور األساسي للمقوم تفاعلي مستقل

المنهجیة المستخدمة  )تركیز النوعیة(كمیة ونوعیة  كمیة مع بعض األثراء بالنوعیة

تكرار جمع البیانات رصد مستمر محدد 

اآللیات األساسیة لتقاریر 

قویمالت

النقاش واإلجتماعات والتفاعل الودي تقاریررسمیة

تكرار كتابة التقاریر  متكرر خالل التقویم  في الختام 

االتركیز في تقریر التقویم .العالقة بین العملیات والعناصر -

.العالقة بین السیاق والعملیة-

.العالقة بین العملیة والناتج -

 ت مضامین للتطبیقات والتغییرا_

عالقات مبكرة -

)الناتج,العملیة,السیاق(

مضامین لضبط السیاسة المؤسسیة -

.واإلداریة

متطلبات المصداقیة  فهم زخم البرنامج مع المطورین مع 

.الثقة 

الزخم العلمي وعدم التحیز 

2004، الدوسري راشد حماد:المصدر 

لتمارین المنتظم وفي التغذیة المراجعة وفي نشاط التطبیقات وا، ویمثل هذا النوع من الملحقة به

بعد كل وحدة دراسیة إلى مستویات علیا أوبالفشل وٕاعادة البحث عن تحصیل البرنامج 

ویمكن مقارنة تحصیل ، وتحقیق أهدافه كما یتم بواسطتها الحكم على منح شهادات، 1الدراسي

بوأ بأداء التالمیذ ویسمح بالحكم وبالتالي التن، تالمیذ فیم بینهم وعن طریقهم تكون عملیة التوجیه

أن التقویم اإلجمالي عبارة عن نظام یقتضي "نادو"على كفاءة المنهج الدراسي ویرى العالم

جمع معلومات مفیدة إثر نهایة مراحل هامة من تمدرس الطالب فنهایة برنامج دراسي أو طور 

رقیته واعتماده بسبب البرنامج من األطوار تتعلق بنوعیة التعلم المحقق من قبل الطالب بغرض ت

.المتبع أو لإلثبات

، ویعتمد هذا التقویم على أسالیب التقویم المحكي أحیانا والتقویم المعیاري أحیانا أخرى

:یمكن تلخیص وظیفة التقویم النهائي بالشكل النهائي و 

  226: ص ، المرجع السابق ، القیاس والتقویم النفسي والتربوي، الدوسري راشد حماد-1
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.وظیفة التقویم النهائي):4:(الشكل رقم 

ـــــــم الــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــائيالـــتقــــــــویــــــــــــــ

تصنیف التالمیذوضع الدرجات النهائیةتصنیف التالمیذالحكم على العملیة

عهم على الشعبتوزیو      تحدید معاییر انتقالهمو           بشكل نهائيبشكل نهائي

المناسبةإلى مستویات أعلى

Legendre1988لجندر :المصدر

یهدف و  من هذا المنطلق یمكن القول بأن التقویم اإلجمالي یأتي في نهایة فترة تكوین

ویختلف التقویم )ریة والتطبیقالنظ(إلى فحص مكتسبات التلمیذ لمجمل المعارف المقدمة له 

1:اإلجمالي عن التقویم التكویني في مجموعة من النقاط حیث

وظیفة التقویم التكویني هي مساعدة كل من التلمیذ والمدرس على التدرج في التحكم في 

بینما وظیفة التقویم اإلجمالي تتمثل في الوصول إلى إصدار حكم حول مدى تحقیق ,األهداف 

واتخاذ القرارات ,فهو یسمح بالخروج بحكم على مستوى مكتسبات التالمیذ ,لمسطرة األهداف ا

في نهایة التعلیم والتعلم كما یسمح بتصنیفهم أي التفریق بینهم وترتیبهم وتتویج بعضهم 

2.بالشهادات

قد یظهر التقویم النهائي على شكل یتم من خالل طرح مجموعة من األسئلة السریعة أو 

عطاء ملخص عام للدرس أو العمل على القیام بحصص الدعم لفائدة التالمیذ اللذین القیام بإ

أما على المستوى المتوسط فیكون بإجراء امتحانات فصلیة تكون ، یعانون قصور في فهم الدرس

.شاملة للمقرر الدراسي الذي یفترض أن التالمیذ قد تلقوه وحققوا أهدافه

ومن ,بإجراء اختبارات تحصیلیة شاملة لكل وحداتهایكون في نهایة السنة الدراسیةو     

خاللها یمكن إصدار الحكم باالنتقال إلى وحدة دراسیة جدیدة أو بإعادة العمل على تحقیق 

كما انه الوسیلة التي تمنح المعلومات والبیانات الالزمة التي بواسطتها ,أهداف محتوى المنهج 

  79: ص ، المرجع السابق، التقویم التربوي المؤسسي ، عالم صالح الدین محمود -1
  .86ص، مرجع سابق، التقییم التربويو  مبادئ القیاس النفسي، سبع أبو لبدة-2
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صنیف وترتیب التالمیذ وفقا لدرجات اقترابهم من إحراز یمكن الحكم بانتقال التلمیذ أو القیام بت

أهداف المنهج كما یسمح بالتنبؤ بقدرة التالمیذ على التعلم وبالتالي یمنح القدرة الالزمة على 

.اإلرشاد والتوجیه السلیم

.سیر العملیة التقویمیةو  یوضح العالقة الوثیقة بین مراحل الدرس):5(الشكل رقم

هر التقویم النهائي أو التحصیلي التكویني في النظام التربوي الجزائري من خالل الوقفات یظو 

التقییمیة بعد نهایة كل ثالثي أي في نظام الفروض واالختبارات المطبق في المراحل التعلیمیة 

.وبعد نهایة كل سداسي والمطبق في التعلیم الجامعي,)الثانوي–المتوسط -االبتدائي(

:التقویم الداخلي والتقویم الخارجي :عشرثالثة 

تتطلب األمور في كثیر من األحیان تقویما خارجیا للبرنامج التربوي كغیره من البرامج إلى 

الذي یقصد ,وربما یلتبس على البعض مفهوم التقویم الخارجي، جانب التقویم المؤسسي الداخلي

تي تجري عملیة التقویم أن یقوم البرنامج به الطلب من المقدم من خارج المؤسسة التعلیمیة ال

وقد تكون المؤسسة التعلیمیة التي تجري التقویم مدرسة من المدارس أو ,من منظور الخارجي

أما المقوم الداخلي فهو أحد أعضاء المؤسسة التعلیمیة ، إحدى إدارات الوزارة أو الوزارة نفسها

محاسن ومساوئ إستخدام كل من المقوم الداخلي وقبل التعرض ل، التي تقوم بتقویم البرنامج ذاته

یجدر بنا أن نقدم خلیفة موجزة عن التطورات األخیرة في هذا ، والخارجي في تقویم البرنامج

1.المجال 

  227 -226:ص ص ، المرجع السابق، القیاس والتقویم النفسي والتربوي، راشد حمادالدوسري-1

:تحدید األھداف

.معرفیة متعلقة بالمعلومات

.انفعالیة اتجاھات

.مھاراتوحسي حركیة

:القیاموبدایة الدرس

تقییم قبلي أو تشخیصي 

.للمدخالت

السلوكیة للمتعلم

استعدادهوحاجاتھ

دافعیتھ

راتھقد

:القیاموسیر الدوس

تقویم تكویني

مختلف المعلومات 

البحث عن والممنوحة

مدى اختیار المنھاج

.تطبیقھو

:القیامونھایة الدرس

التحقق من وتقویم نھائي

الوصول إلى الھدف 

.المسطر
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Internaleلقد شهد التقویم الداخلي  evaluation للبرنامج نموا متسارعا خالل السنوات القلیلیة

الرغبة في التقویم الخارجي وشح المواد المالیة وٕاقتطاع عزرته بعض العوامل كقلة، الماضیة

Largeبعضها وخاصة لمشروعات التقویم واسعة النطاق  scale evaluation والقلق المتزاید

، ویعد ذلك بالطبع تحوال كبیرا في حقل التقویم، من ضعف المنفعة العملیة للتقویم الخارجي

للمدیرین وجزءا جوهریا من العملیة اإلداریة برمتها وأصبح التقویم الداخلي أداة الغنى عنها

، ومن هنا یتوجب النظر إلى التقویم بإعتباره جانبا متكامال مع التصمیم والتطویر المؤسسي

ولعل المقارنة اآلتیة بین المقوم الداخلي والمقوم الخارجي تنیر لنا الطریق حول درجة األهمیة 

:ا تواجد إحداهما أو كالهماوالمواقف التي یتطلب فیه,لكل منهما

على الرغم من أن المقوم الداخلي یعرف عن البرنامج أكثر مما یعرفه نظیره الخارجي إال -1

أن قربه الكبیر من البرنامج وتفصیالته قد ال یجعله موضوعیا تماما في أحكامه وعادة ماتكون 

أن یعرف المقوم الخارجي ومع ذلك الیمكن، المقوم الخارجي الیختلف علیها إثنان,موضوعیة 

.عن الناحیة الكمیة للبرنامج بقدر مایعرفه عنه نظیره الداخلي 

قد یعرف المقوم الداخلي عن جوانب تامة ومفصلة عن البرنامج ولكنها غیر ذات أهمیة -2

ولكنه طبعا یعرف القلیل عن األمور العامة ,ویأتي نظیره الخارجي ویلتقط الجوانب الهامة

.مقارنة بنظیره الداخلي للبرنامج 

المقوم الداخلي أكثر معرفة والریب بالمعلومات الهامة عن السیاق الذي یطبق فیه التقویم -3

.من نظیره الخارجي مما قد یؤثر في التوصیات التي ترد في تقریر التقویم 

، ة التقویمإذا عرفنا أن العالقة المستقلة والبعیدة عن المصالح بین فرد وآخر تدعم مصداقی-4

فإن عالقة المقوم بممولي البرنامج والجهة المنتظر توجیه تقریر التقویم لها تؤثر سلبا في تلك 

وعلى الرغم من كل ,المصداقیة وتصبغها بصبغتها الذاتیة أحادیة الجانب في الحكم على األمور

المقوم مساحة من ذلك فإن مصداقیة التقویم تبقى رهنا بالترتیبات المهنیة الواسعة التي تمنح 

وٕاذا كان هناك من فعادة مایتم إجراء ,التقویم الخارجي"موضوعیة"الثقة التي التتوافر عادة في 

التقویم التكویني للبرنامج بواسطة المقوم الداخلي وٕاذا تعذر الحصول على مقوم خارجي للمرحلة 

ین تم إستبعادهم من مجموعة الختامیة من تقویم البرنامج فإنه یستعان عادة بمقوم داخلي من الذ

.المقومین الداخلیین في بدایة عملیة التقویم 
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إال أنه یصعب ، وعلى الرغم من أن المقوم الخارجي یزود المؤسسة برؤیة خارجیة وخبرة-5

إضافة إلى عدم ألفته مع الظاهرة موضوع التقویم ومع ، أحیانا ضمان كفاءة المقوم الخارجي

.لتقویم السیاق الذي یجري فیه ا

إن التفاوض مع المقوم الخارجي قد یؤخر من انطالقة عملیة التقویم وربما تكون التغذیة -6

.الراجعة منه غیر فوریة كما هو الحال مع المقوم الداخلي 

المقوم الخارجي أكثر كلفة على المؤسسة التعلیمیة من المقوم الداخلي وخاصة إذا كان -7

1.للبیانات التقویم یتطلب جمعا میدانیا

:القائمون بالتقویم:أربعة عشر 

یؤدي إلى نتائج موضوعیة ، قویم مضبوطا حسب القواعد العلمیةحتى یكون هذا الت

صادقة البد من أن یقوم به أشخاص أوهیئات متخصصة یشهد لها بالكفاءة والخبرة في هذا و 

وهو ، لیم أو مناهج أو نظاموالمقوم إذ هو شخص تناطه مهمة تقویم موضوع تعلم أو تع، العمل

الذي یمارس مهام تحدد قیمة أو تماسك أو درجة األداء إنه یقوم باستخراج مجموعة من 

المؤشرات المتعلقة بمعاینة معینة ثم یقارنها مع نموذج مرجعي موصوفا مسبقا یحدد حسب 

ي یحدد معیار أو حسب سلم مرجع,النتائج المرتقبة أو المنتظرة أو حسب معیار ألداء التلمیذ 

.2التصحیح

ویعتبر التقویم سبق نظامي نقدم بواسطته معلومات من أجل اتخاذ قرار اختلف آراء 

وأعطت اإلجابة عن سؤال من یقوم؟ مقاربتین ، المؤلفین حول أحقیة من یتولى بهذا العمل

ة أن یكون المقوم وتقترح المقاربة الثانی,مختلفتین نقترح المقاربة األولى أن یكون المقوم داخلیا

:هي كما یليو  یعطي أصحاب مقاربتین تبریرات وٕاثباتات عن صالحیة وجهة نظرهمو ، خارجیا

وهو شخص من المیدان التربوي وینتمي إلى األسرة التربویة ویساعده :المقوم الداخلي-1

معرفته لسیاق البرنامج على إعطاء رأي سدید بخصوص العوامل المؤثرة في نجاح أو فشل 

:ناهج وقد یكون المقوم الداخلي أحد هؤالءالم

، النشرو  دار الخطابي للطباعة، الدیداكتیكو  مصطلحات البیداغوجیا، آخرونو  عبد الكریم غریب، معجم علوم التربیة -1

  119ص، 1994، المغرب

  228  - 227: ص ص، المرجع السابق ،القیاس والتقویم النفسي والتربوي، الدوسري راشد حماد-2
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حیث یقوم یومیا بتقویم عمل التالمیذ في إطار ، وهو أول مقوم للمناهج التعلیمیة:المعلم-

وكذلك إلثبات الشهادة ومراقبة تحقیق ، تعدیل وعالج صعوبات التعلیم والتعلم

التعلم و  صیرورة التعلیموباإلضافة إلى تقویم ، األهداف االندماجیة والتركیبیة والتحویلیة-

الحكم على مدى و  وتحدید الوسائل المستخدمة یشارك المعلمون في تقویم النظام التربوي عموما

1.تحقیق األهداف التعلیمیة بصفتهم القائمین على قیاسها

من األطراف الفاعلة بشكل مباشر في تنفیذ العملیة التربویة :رؤساء المؤسسات التربویة-

مدیري المدارس الذین یشرفون على سیر النظام الفرعي الذي تشكلهم ، یم المناهجوكذلك في تقو 

قد یكون التقویم الذي یقومون به نوعیا ، وعلیه یحكمون على نجاعته، مؤسساتهم ونتائجه

یتضمن حینذاك تقویمیا للتالمیذ مختلفا عن الذي یقوم به المعلمون ألنه أشمل حیث یضاف 

و األخذ بعین االعتبار ضغوط العمل ، یذ مناسبا للعدد المرغوبإلیه تحدید مصیر التالم

وبماأن التقویم ، ومحدودیة الموارد وتأثیرها في تحقیق األهداف التربویة وطموحات المؤسسة

الذي یقوم به رؤساء المؤسسات یهدف إلى تعدیل النظام الفرعي فإنهم مضطرون بذلك إلى 

2.تدخالت تنظیمیة محلیةو  ن واتخاذ إجراءات تعدیلیة فوریةتقویم التعلیم من خالل تقویم المعلمی

:المفتشون ومستشاري التوجیه واإلرشاد المدرسي-

من أهم وظائف المفتشین ضمان تعدیل التعلیم على نطاق أوسع من التعدیل الذي یقوم 

هام بات ومستعجالت المهذه المهمة بسب متطل–حسب دینو–به المعلمون لكن كثیرا ما تهمل 

، الحصیالتتشخیص وقبل ما یهتمون بالنتائج و عادة یقوم المفتشون بإجراء عملیة اإلداریة و 

حیث یركزون أكثر على طریقة عمل المعلم أكثر من تركیزهم على مردوده من خالل دراسة 

یهتم المفتشون بمتابعة تنفیذ المناهج ویشرفون على تكوین المعلمین ، نتائج تعلم التالمیذ

ویراقبون مردود المعلم والتلمیذ من أجل تحقیق أهدافها، م بأحدث التقنیات البیداغوجیةوتزویده

یواجهم إشكال تكوین ت التي تواجه العملیة التربویة و ویرصدون كل الصعوبا، على حد سواء

وتحمل مسؤولیة تكییف بعض الجوانب والمناهج والعمل على توفیر ، المعلمین ورسكلتهم

والتي تتجاوزه برفع التقاریر للجهات ، بیداغوجیا وبشریاو  لمناهج ونجاحها مادیامستلزمات تنفیذ ا

.ویقترح أشكال التعدیل أو العالج، المعنیة

  .61ص، 1995، الجزائر، المعهد الوطني للبحث في التربیة:ترجمة، تقییم حصیلة لطور من األطوار، لونیس دینو-1
  .62ص ، نفس المرجع السابق ,تقییم حصیلة لطور من األطوار، لویس دینو-1
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أحیانا و  فیظهر دورهم خاصة في نهایة مرحلة تعلیمیة يأما مستشاري التوجیه واإلرشاد المدرس

.لتالمیذفي بدایتها أیضا للقیام بعملیة تشخیص المعلومات القبلیة ل

اإلرشاد المدرسي في التعرف على القانونیة مهام مستشار التوجیه و وقد حددت النصوص 

، تطویر قنوات التواصل داخل المؤسسة، تقویم استعداداته ونتائجه الدراسیة، ذطموحات التلمی

اعي لیس جتمنتائج التالمیذ وآثار التربیة على االقتصاد والتقدم االو ، ومالئمة الهیاكل المدرسیة

إنما حتى على الصعید العالمي ألن النظام العالمي ، اإلقلیمي فقطعلى الصعید المحلي أو

1.الجدید یفرض على كل نظام تربوي أن یقدم تعلیما عالمیا إنسانیا

، وفي هذا اإلطار یقوم المستشار بعملیة توجیه التالمیذ إلى مختلف الفروع والشعب التعلیمیة

و متابعة عملیة اإلعالم في الوسط ، سیة لكل فصل دراسي وكل مرحلة دراسیةتقوم النتائج المدر 

المدرسي إضافة إلى اإلرشاد النفسي والتربوي لبعض التالمیذ الذین یعانون صعوبات دراسیة أو 

نفسیة اجتماعیة ناهیك عن الدور االجتماعي واالقتصادي الذي یلعبه هذا األخیر في توزیع 

.ى المهن والمجاالت االجتماعیة المناسبةالكفاءات والقدرات عل

وهكذا فان مقاربة التقویم الداخلي تنطوي على مزایا عدیدة تتمثل في كون المقوم یعرف 

ویقبله الوسط التربوي بصفته أحد أطرافها وتنظر إلیه األسرة ، المنظومة التربویة بشكل جید

تقویم مآخذ حیث قد یكون متحیزا بحكم إال أن لهذا ال، تثق في تقویمهو  المدرسیة بأحسن نظرة

كما قد یكون تقویمه جزئیا فال ینصب إال سوى على جانب من الجوانب ,انتماءه إلى الوسط 

.2مثال المناهج

:التقویم الخارجي-2

بناءا على سلبیات التقویم الداخلي یري بعض األخصائیین في التقویم إنه من الضروري تبني 

إذن المقوم الخارجي هو ، جي لضمان قدر أكبر من الموضوعیة واالستقاللمقاربة التقویم الخار 

نفوذه ویستطیع بفضل خبرته و ، شخص من خارج النظام التربوي یتمتع بتكوین في میدان التقویم

.أن یوصى بإصالحات واقتراح تحسینات في أي جانب من جوانب المنهاج

  .166ص، 2002، القاهرة، 1ط، عالم الكتاب، المعرفة عمنطقات المنهج التربوي في مجتم، مجدي عزیز إبراهیم-1
التربویة تقییم مدى تحقق المقاربة بالكفاءات ألهداف المناهج الجدیدة في إطار اإلصالحات، حرقاس قوایریة وسیلة-2

  .209 ص، ,2010، جامعة قسنطینة، في علم النفس التربوي، أطروحة دكتوراه، مفتشي المرحلة االبتدائیةو  حسب معلمي
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كون المقوم خارجیا عن ، وموضوعیتهاویتمیز التقویم الخارجي بالنزاهة في األحكام 

، حیث لیست لدیه مصالح یدافع عنها أو یتحیز لها، النظام یستطیع أن یعبر عن رأیه بحریة

برغم من هذه المزایا إال أنه بحكم كونه بعیدا عن المیدان التربوي قد یجعله غیر ملم ببعض و 

ة باإلضافة إلى أن الوسط متداخلو  وما یحدث من تفاعالت كثیرة، جوانب السیاق التربوي

لعدم معرفته بالثقافة ، التربوي ینظر إلیه بریبة ویرفض وجوده وخاصة إذا كان المقوم أجنبي

بالتالي قد ال تستجیب اقتراحاته وتتناسب مع و ، وطبیعة المتعلم والوسط التربوي ككل، المحلیة

.1ثقافة المجتمع المحلي وال تخدمه

ربوي في نهایة طور دراسي إلي أشخاص خارجین عنه من أجل كثیرا ما یلجأ النظام الت

یكونوا ذوي مكانة إجتماعیة أو مهنیة لهم مهارة تسمح لهم ، تقویم المردود التحصیلي التربوي

یدمج ، بالمشاركة في التقویم ضمن میدان خاص بالمعرفة أوالثقافة أوبالمعرفة الفعلیة المهنیة

احثین واألكادیمیین ضمن لجان عمل تكلف بتقویم كیفیة سیر هؤالء الخبراء واالستشاریین والب

أو إحدى مؤسساته أو یدمجون ضمن جهاز لتقویم الحصیلة في نهایة ,وفعالیة النظام التربوي 

وقد یكلف هؤالء ، طور دراسي والوقوف على مدى تحقق األهداف المصرح بها في المناهج

فعالیة األهداف المصرح ، مثل تكوین المدرسینالخبراء بدراسة مواضیع متعددة في نفس الوقت 

-االجتماعي –الجانب النفعالي –بیانات معرفیة (ونوعیة الكتاب المدرسي، بها في المناهج

أو الشمولیة لكل مراحل الدرس یجعل دوره مهما كونه صیرورة دائمة خالل كل ...)الحسي

.المسار التعلیمي

حیث إستدعت ، بیة الوطنیة في الجزائر قامت بنفس التجربةوتجدراإلشارة هنا إلى أن وزارة التر 

وعكفوا على تحلیل الوضع الراهن للمنظومة التربویة ، م1998خبراء مناهج من كندا سنة 

وخلصوا إلى قرار بأن الخلل یوجد ، وتحلیل عناصرها ودراسة حاجات التلمیذ والمجتمع الجزائري

رسكلة دیمي ثم اقترحوا دورات تكوینیة و م األكافي مستوى أداء المعلمین بفعل نقص تكوینه

مقیاس بناء المناهج ومقیاس ، حدودا كمقاییس تكوینیةو ، جمیع أصناف المعلمین ومستویاتهم

2.الكتاب المدرسي ومقیاس التقویم التربوي

  .211-210ص، نفس المرجع السابق ، حرقاس قوایریةوسیلة-1
  .21ص، 1998، الجهاز الدائم لتكوین المعلمین أثناء الخدمة، وزارة التربیة الوطنیة-2
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:مجاالت التقویم التربوي:خمسة عشر

، علیمیة من مداخالت ومخرجاتتعددت مجاالت التقویم التربوي لتشمل تقویم كل الجوانب الت

.یتناولها الدكتور جودت عزت عطوي بالشكل التاليو 

:األهداف التربویة من حیث-1

.مصاغة بصیاغة سلوكیة قابلة للمالحظة والقیاس، محددة، فهل هي واضحة، توثیقها

.فهل تشمل جمیع جوانب شخصیة الفرد الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة والعاطفیة، شمولیتها

وهل هي مترابطة ومتكاملة ، فهل هي مرتبة في أولویات في ضوء أهمیتها للمجتمع، تساقهاإ

.فیما بینها وقابلة للتحقیق

.فلسفة التربیة في المجتمعانسجامها مع

.تعبیرها عن جمیع حاجات األفراد والمجتمع األساسیة من ثقافیة واقتصادیة واجتماعیة

1.المنهج المدرسي من حیث-2

.ألهداف التربیةمالءمته 

.تسلسل محتویاته حسب مستویات نمو التالمیذ

.شمولیته لخبرات تعلیمیة تتعلق بجوانب السلوك في المجاالت اإلدراكیة واالنفعالیة

.أثره في إحداث التغیرات المرغوبة في سلوك المتعلمین

.البناء المدرسي من حیث-3

.هل تم إخراجه بطریقة مشوقة وواضحة

.ه األهداف المتوقعة تحقیقهاهل كانت مادت

.البناء المدرسي من حیث-4

صالحیته لالستعمال للنظافته وطابعه الجمالي ، مناسبة موقعه ومساحته مالئمة لتنفیذ المناهج

، مختبر، المكتبة، دورات المیاه، ویحتوي على مرافق مناسبة مثل مشارب، من الداخل والخارج

.مشاغل مختلفة

.الوسائل التعلیمیة، التدفئة، اإلضاءة، دریس فیه من حیث التهویةتوفیر شروط مالئمة للت

  .311ص ، مرجع سابق، جودت عزت عطوى-1
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.التشریعات واللوائح التربویة من حیث-5

وتسهل ، واضحة وتخدم أهداف التربیة، محدودة، إلنها شاملة، متوفرة ویسهل الرجوع إلیها

.وتراعي الحاجات اإلنسانیة، وتحدد المسؤولیة، اإلجراءات اإلداریة

.ربوي من حیثاإلشراف الت-1

.هل یقوم المشرف التربوي بجمع المعلومات بطریقة منظمة وهادفة

.هل یهتم بقیاس التغیرات في سلوك المتعلمین

.هل یراقب التغیرات في سلوك المعلم وعملیة نموه األكادیمي والتربوي

.هل یستخدم المشرف قیمة أو معیارا ینسب إلیه أحكامه

.تقویم اإلدارة المدرسیة-2

حیث أن جمیع مداخالت عملیة تقویم المدرسة ، ل تقویم المدیر خالصة لتقویم المدرسة ككلیمث

وكما أن التلمیذ هو محور المخرجات فان ، تنعكس بطریقة أو بأخرى على عملیة تقویم المدیر

المدیر هومحور المداخالت التعلیمیة التي یقع على عاتقها تحقیق أهداف المدرسة والنظام 

التقویم المتكامل لعمل المدیر یتم عادة في ضوء تحلیل تفصیلي لمهامه وكفایته و ، التربوي

وككل أنواع التقویم یهدف تقویم عمل المدیر إلى الوقوف على مدى نجاحه في ، ومجاالت عمله

وعند تقویم مدیر ، المنبثقة بطبیعة الحال من أهداف التربیة في المجتمع، تحقیق أهداف مدرسته

.إلى مدى فاعلیته في مجاالت عدیدة منهاالمدرسة ینظر 

، وضوح أهداف الخطة المدرسیة وواقعیتها وضع طرائق التقویم:التخطیط من حیث- أ

ومشاركة ذوي العالقة من المعلمین ، تحدید زمن التنفیذ، تحدید زمن التنفیذ، التجدید، الشمول

وآباء ومشرفین وٕادارة تربویة

إطالع العاملین ، لتنظیمي والخریطة التنظیمیة للمدرسةتوافر الهیكل ا:التنظیم من حیث-  ب

تحدیث ، تنظیم الملفات والسجالت والنماذج المطبوعة الالزمة لتسییر العمل، على مهامهم

مراعاة التخصص ,تنظیم الوقت وحسن توزیعه بین المهام اإلداریة والمهام اإلشرافیة ، المعلومات

:لى المعلمینوالعدالة في توزیع المباحث الدراسیة ع

.وجود جدول أشغال الفراغ وفقا ألسس منطقیة وعادلة

.الحاجات األساسیةو  إعداد موازنات المدرسة وفقا لألولویات

.ممارسة الصالحیات المحددة في التشریعات
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:البرامج المقررةو  المناهج -ج

النقص االهتمام بغناء وتحسین وتطویر المنهاج المدرسي من حیث وحداته لتحدید أوجه -

.وتقدیم المقترحات

.1متابعة تنفیذ المعلمین للمناهج والكتب المدرسیة-

.الكتب المدرسیةبمالحظات المعلمین حول المناهج و الوزارة التربیة والتعلیم و مدیریةتزوید -

.مساعدة المعلمین وتشجیعهم على تكییف المناهج لحاجات الطلبة وقدراتهم -

.ین بطریقة فاعلة لخدمة أهداف المناهجتوزیع الحصص والمهام بین المعلم-

.مساعدة المعلمین في تحدید أهدافهم واستراتیجیاتهم-

.توفیر التسهیالت والمصادر الالزمة لتنفیذ المناهج الدراسیة-

.والصفوف، المباحث الدراسیة، و شمول اإلشراف على جمیع المعلمین-

عقد الندوات ، ارات بین المعلمینتنظیم نشاطات تعزز نمو المعلمین المهني مثل تبادل الزی-

، عمل قرارات ومستخلصات تربویة، والمراجعدعم المكتبة بالكتب، واالجتماعات واللقاءات

.تنمیة الموارد البشریة من المعلمین وٕاداریین

.تسهیل الخدمات الطالبیة والتحصیل الدراسي ورعایة المعلمین-

.المدرسيمتابعة حضور وغیاب وتأخر المعلمین عن الدوام -

.متابعة حضور وغیاب وعملیات تسرب الطلبة-

.المحافظة على نظافة وتجمیل وصیانة المدرسة-

.تشكیل المجالس المدرسیة وتفعیل نشاطاتها وقراراتها واجتماعاتها-

.المختبر ، تفعیل المرافق المدرسیة مثل المكتبة-

2:تقویم أداء المعلمین-3

عدتهم على تحسین أدائهم من خالل تلمس حاجاتهم إن من بین أهداف التقویم المعلمین مسا

المهنیة وتوفیر فرص لتلبیة هذه الحاجات با ألسالیب اإلشرافیة المختلفة كما أن من األهداف 

واهم الجوانب التي یتم ، الحكم على فاعلیة المعلم في تخطیط مهامه التعلیمیة وتنفیذها وتقویمها

:تقویمها في المعلم نذكر ما یلي

  .312ص ، مرجع سابق، جودت عزت عطوى-1
  314ص ، مرجع سابق، جودت عزت عطوي-2
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.ط لعمله تخطیطا شامال ومستمرا ینوع في الوسائل واألسالیبیخط-

.یستخدم لغة سلیمة ویثیر التفاعل الصفي بطریقة ایجابیة-

ویهیئ فرص نشاطات متصلة بالدرس ، یشجع على التعبیر الحر ویعزز االستجابات-

.ویراعي الفروق الفردیة ویعالج الضعف في التحصیل، ویتابعها

.ویؤدي عمله بروح الفریق ، یتعامل معهم بعدل ودیمقراطیةیتقبل الطلبة و -

.یهتم بتعلیم الطلبة ویقوم بمبادرات إبداعیة لتطویر العمل-

.یراعي استمراریة التقویم ویحتفظ بسجالت تقویمیة-

.ودفاعیة تالمیذهیهتم بدفاعیته الذاتیة-

نموه دافعته، تحمله المسؤولیة،طاقته، مؤهالته، وعموما فان تقویم المعلم من حیث شخصیته 

..األكادیمي والتربوي

:تقویم أداء الطلبة وتقدمهم-4

الرئیسیة وتمثل النتاجات التي یمثل الطلبة أهم مدخالت العملیة التعلیمیة كما یمثلون نتائجها-

یتمخض عنها تقییم أداء الطلبة المؤشر األهم والمعیار األصدق لمدى نجاح المؤسسة التربویة 

.حدة والنظام التربوي ككل في بلوغ أهدافه وتحقیق تطلعاتهالوا

إن المحطة النهائیة لتقویم الطلبة في مدى نموهم في المجاالت الرئیسیة األربعة المعرفیة -

.ویمكن تلخیص المجاالت التالیة عند تقویم الطلبة، واالجتماعیة والجسمیة والعاطفیة

.امتحانات الطلبة ذات العالقة بمساقاتهم الدراسیةتقییم نتائج ، تقییم أداء وأعمال الطلبة-

.وتتبع مضامین وتبني المساقات، فهم منطلقات سبل التمیز بین األشیاء-

مدى انفتاحه ، دافعیته، حزمه وجدیته، استعداده، تقییم خصائص التلمیذ من حیث المدى-

م الطالب من حیث وعموما یقو ,على وجهات النظر األخرى مدى إقباله واستعداده للمغامرة 

ویتم تقییم التالمیذ باختبارات ، میوله واتجاهاته، شخصیته، مستوى تحصیله قدراته واستعداداته

مقاییس الذكاء ، یتوقف نوعها على الهدف من التقویم وقد تكون هذه االختبارات تحصیلیة

.یةمقاییس القیم ومقاییس الشخص، مقاییس اتجاهات، مقاییس القدرات مقاییس المیول

.تقویم الناتج التربوي من حیث-5

 ؟هل تحقق التغییر المرغوب في سلوك المتعلمین-

 ؟هل تؤثر التربیة في نجاح برامج التنمیة وسد حاجات المجتمع البشریة-
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.تقویم عملیة التقویم نفسها فهل-6

.وتقدم بدائل تقویمیة متعددة لالختیار منها ، تشمل على أدوات تقویم متعددة-

.ب تقویم تناسب أهداف المناهج تستعمل أسالی-

.تشمل على تقویم جمیع جوانب النمو -

تنطوي على تتبع وتشخیص اآلثار االجتماعیة والقیم التي أسهمت المناهج في تكوینها -

 .لدى الطالب

.تقویم العالقة بین المدرسة والمجتمع من حیث-7

 ؟هل یقدم المجتمع الدعم الالزم للعملیة التربویة -

 ؟اء من المجتمع في مجالس اآلباء والمعلمین بالمدرسة هل یشارك أعض-

 ؟هل یقدر المجتمع أعضاء المؤسسة التربویة -

 ؟هل یساهم التربویون في نشاطات المجتمع والتخطیط له-

.1تقویم اقتصادیات التعلیم من حیث-8

 ؟هل یتناسب اإلنفاق على التعلیم وجوانبه المختلفة مع األهداف المرغوب في تحقیقها-

ث أن التقویم عملیة تهدف إلى معالجة الخطأ وتعزیز نقاط القوة وأنه عملیة شاملة وحی

فمن الضروري أن یتم تقویم كل هذه ,مستمرة وٕانه جزء ال یتجزأ من البرنامج التدریسي 

:المجاالت والتي یمكن تلخیصها فیمایلي 

بها فریق العاملین بالمدرسة تعني جمیع الجهود المنسقة التي یقوم:تقویم اإلدارة المدرسیة-1

بغیة تحقیق األهداف التربویة ) إلخ ..فنیون، إداریون، مدرسون، وكالء، ناظر، مدیر(من 

تربیة أبنائها تربیة صحیحة داخل المدرسة وخارجها بما یتماشى مع ماتهدف إلیه الدولة من

ة مجموعة من المسؤلیات ولإلدارة المدرسی، وعلى أسس سلیمة بما یحقق النمو المتكامل لهؤالء

:المنوطة بها والتي یمكن إیجازها فیمایلي 

.المتابعة ، التنظیم، وتشمل التخطیط:المسؤولیات اإلداریة -أ

.ویقصد بها جمیع العملیات المالیة التي تتعلق بتسییر المؤسسة:المسؤولیات المالیة - ب

.تقویم العمل المدرسي,ف الفني اإلشرا، وتشمل المناهج وتنفیذها:المسؤولیات الفنیة  -ج

  .315ص، مرجع سابق، عزت عطويجودت -1
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وتعني أن جهد المدرسة الیقتصر على جوانب التحصیل :مسؤولیات نحو البیئة والمجتمع  -د

كما ,لدى المتعلمین ونقل التراث الثقافي من جیل إلى آخر بل یمتد نشاطها إلى خارج المدرسة

یق الهدف الذي من أجله أنشئت تعنى التعاون المتبادل بین إدارة المدرسة والبیئة المحلیة لتحق

.المؤسسات التربویة إنطالقا من مبدأ التكامل بین الهیئات المؤثرة في تنشئة األفراد 

ولضمان نجاح اإلدارة المدرسیة البد من إجراء التقویم المستمر ولضمان تصحیح المسار فیما 

دة إن عملیة تقویم مستوى والتأكید من سالمة األداء وتحقیق األهداف المنشو ,إذا لم یكن صحیحا

أداء اإلدارة المدرسیة یعتبر قلب العملیة التعلیمیة التي یسعى مدیرها إلى تحقیق النجاح من 

خالل التقویم الشامل والمستمر ألعمال إدارته والسعي إلى التجدید والتطویر من خالل عملیة 

1:التقویم والتي تنفذ بأسالیب عدة أهمها 

وهو من أهم وسائل تقویم مدیر المدرسة حیث أنه یشعر بأهمیة دوره :ه تقویم المدیر لذات -أ

ویعي تماما مهامه ومسؤولیاته التي یسعى من خالل التقویم الذاتي إلى مضاعفتها والعمل على 

نمو أدائها واإلتجاه نحو تطویر نموه المهني واإلرتقاء بعمله وذلك بتالفي نقاط ضعفه التي 

والمدیر الذي یسعى إلى تطویر مستوى األداء ، تي وتعزیز نواحي قوتهیكشف عنها التقویم الذا

لدیه من خالل عملیة التقویم الذاتي البد من النجاح والتمیز فهو یدرك قدرات وٕامكانیات 

فیمنح لهم السلطات على قدر مایتحملونه ویتابع أعمالهم بعد أن یتأكد من أن كل ، مرؤوسیه

إن مدیر المدرسة الذي یحرص على ، والمسؤولیات المناطة بهمرؤوس على علم ودرایة بالمهام

تقویم ذاته البد من فهمه العمیق لمهامه ومسؤولیاته وحدود السلطات الممنوحة له من قبل 

مع فهم المرؤوسین لألعمال الموكلة إلیهم والمهام التي یفترض من كل منهم القیام ,اإلدارة العلیا

هذا إضافة إلى ,ذر وتحدید الصالحیات الممنوحة لكل منهمبها بعد توضیحها لهم بدقة وح

التأكید من معرفة التالمیذ لواجباتهم ومسؤولیاتهم تجاه المدرسة وٕادراك الحقوق الممنوحة لهم من 

2.قبلها 

هناك بعض إال أن,على الرغم من مزایا تقویم المدیر لذاته:تقویم اآلخرین لمدیر المدرسة  - ب

مما یجعل من ,ي علیها هذه العملیة وأهمها إمكانیة تحیز المدیر لذاتهالسلبیات التي تنطو 

عملیة تقویم اآلخرین لمدیر المدرسة أمرأ في غایة األهمیة وذلك الستكمال بعض الجوانب التي 

   .85:ص, 2000, بیروت ,دار النهضة ,اإلدارة المدرسیة البعد التخطیطي والتنظیمي المعاصر,األغبري عبد الصمد-1
  181:ص، مرجع سابق,التقویم الشامل للمؤسسة المدرسیة، رافدة عمر الحریري-2
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قد الیراها المدیر وبالتالي الیمكن من تقویمها أو لتقویم بعض الجوانب التي لم یكن حكم المدیر 

وتتم عملیة تقویم المدیر من ,قیقا ألسباب ذاتیة أو وربما ألسباب غیر مقصودةالذاتي نحوها د

والطلبة ، قبل اآلخرین بإستطالع آراء المعلمین واإلداریین وأولیاء األمور والمشرفین التربویین

وهذا النوع من التقویم یساعد في إصدار الحكم على شخصیة ، في المراحل المدرسیة المتقدمة

أداء مدیر المدرسة من خالل أشخاص ممن یتعاملون مع المدیر بشكل مباشر وسلوكیات و 

أوغیر مباشر مجموعة ویرى الكثیرون موضوعیة األحكام التي یصدرها اآلخرین حول مدیر 

حیث شخصیته وسلوكه وٕانضباطه وأخالقه وعالقته بمرؤوسیه ورؤسایه ومهاراته المدرسة من

أن تقویم اآلخرین لمدیر المدرسة 1، العمل في مؤسستهوقدرته على حل مشكالت، في اإلدارة

یشمل كل عناصر العملیة اإلداریة إضافة إلى الجانب الشخصي لمدیر المدرسة والذي تنتج 

عنه صورة واضحة المعالم للجوانب الشخصیة واإلداریة والفنیة واإلنسانیة واإلجتماعیة لمدیر 

ومعرفة نقاط الضعف للعمل ,اطن القوة لتعزیزهاالمدرسة والتي ستعین بال شك على إدراك مو 

مما یساعد المدیر على تطویر ذاته وتحسین مستوى األداء لدیه من ، على عالجها وتالفیها

خالل نظرة اآلخرین وٕاصدارهم األحكام التي یفترض أن تكون موضوعیة وعادلة بعیدة عن 

2.األهواء الشخصیة 

    :ة تقویم أداء اإلداریین في المدرس-2

فهناك التقویم ألجل إقامة ,تتنوع طرق تقویم أداء اإلداریین في المدرسة تبعا ألهداف التقویم

البرامج التدریبیة الالزمة إلكساب اإلداریین بعض المهارات والخبرات الالزمة كل حسب حاجته 

ة والحوافز وما كما أن هناك التقویم من أجل الترقیة أو منح العالو ، والتي تظهر ها نتائج التقویم

وقد یقوم بعملیة تقویم أعضاء الهیئة اإلداریة كنوع من التقویم الذاتي للوقوف على ، إلى ذلك

أو المهارات ، الثغرات التي تعترض أعمالهم والعمل على تالفیها أو المشكالت التي یواجهونها

قویم أعضاء الهیئة إضافة إلى فإن ذلك فإن مدیر المدرسة یقوم عادة بت، التي هم بحاجة إلیها

اإلداریة بالمدرسة كتزوید اإلدارة العلیا بتقاریر عن أحوالهم المهنیة والشخصیة وتقدیم المقترحات 

الالزمة سواء للتصعید من فاعلیة األداء لدى بعضهم أو ألجل طلب ترقیة أو مكافأة من 

، مكتبة الرشد الریاض ، التقویم التربوي أسسه وٕاجراءاته ,المحب محمود كم، صبري والرافعي، یوسف ماهر إسماعیل -1

  27:ص، 2001
   199:ص، مرجع سابق، التقویم الشامل للمؤسسة المدرسیة، رافدة عمر الحریري-2
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یم أداء أعضاء ومن جهة أخرى فإن المشرف اإلداري هو اآلخر یقوم بعملیة تقو ,یستحق ذلك

ودورات تدریبیة ومتابعة نموهم المهني كل في ,الهیئة اإلداریة بغیة تقدیم الدعم الالزم من توجیه

1.مجال إختصاصه

هو أحد مدخالت العملیة التعلیمیة والقائم بالعملیات المستخدمة في تنفیذ :تقویم المعلم-3

:مهام رئیسیة هيولدیه ، المنهج بهدف تحقیق النمو المتكامل للمتعلم

فالمعلم یرغب في معرفة درجة ، تقویم المتعلمین، تنفیذ الدرس، التخطیط للدرس، إدارة الوقت

وٕانما یهم ، وبلوغ هذا الهدف الیهم المعلم ومدیر المدرسة فحسب، اإلتقان التي بلغها في عمله

اط القوة وتالفي نقاط إن التقویم یعني التعدیل بتعزیز نق، كل من له عالقة بالعملیة التربویة

ففي العملیة التربویة هو الحكم على مدى ,إضافة لكونه وسیلة لوضع قیمة الشيء، الضعف

الكفاءة والكفایة أو مدى نجاح البرنامج والغایة وراء ذلك تكمن في تعدیل وتطویر مستوى األداء 

ملما من خالل متابعته التصید األخطاء وٕاعالنها لذا فإنه یتحتم على القائم بالتقویم أن یكون 

المستمرة للمعلم وللقاءات الدائمة بمقدار ونوعیة نموه الشخصي والمهني ویجب أن یتصف 

فالتقویم عملیة مستمرة والزمة لكل ، التقویم بالموضوعیة والصدق والثبات والشمولیة واالستمراریة

ستفادته من التدریب خطوة یقوم بها ویطبقها المعلم وهذا یضمن مالحقة نموه المهني ومدى إ

إن المعلم الذي یقیم عالقات جیدة مع ، المستمر واإلطالع الدائم وخبرات الزمالء المبدعین

ویتابع نموهم ، تالمیذه ویتیح لهم الفرص المتنوعة الستخالص المعلومات بأنفسهم وتوظیفها

ع المسؤولیات ویوز ، ویساعدهم في حل مشكالتهم ویشجع العمل الجماعي التعاوني بین تالمیذه

2.علیهم كل حسب قدراته 

إذ أن مهمته ، هو ذلك المعلم الناجح الذي یتطلع إلیه المجتمع كعصر فاعل في العملیة التربویة

بل تتعدى ذلك بالتفاعل ,لم تعد تلك المهمة التي تتعلق بالتلقین وٕاثراء الجانب الفكري للتالمیذ

ة اإلجتماعیة السویة للتلمیذ الذي هو محور اإلیجابي البناء الذي یهدف إلى بناء الشخصی

.العملیة التعلیمیة 

ویستطیع المعلم من خالل تقویمه للمتعلم أن یتعرف على مدى كفاءته في شرح المادة أو 

المقرر الذي یدرسه وقدرته على تمكین المتعلم من إستیعاب المادة الدراسیة وتوصیل المعلومات 

  . 205:ص، مرجع سابق، التقویم الشامل للمؤسسة المدرسیة، رافدة عمر الحریري-1
 85: ص ، المرجع السابق، لتربوي المؤسسي التقویم ا، عالم صالح الدین محمود -2
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أن یعدل من طریقة التدریس أو ,تقدیرات في تقویمه یمكنهوفي ضوء مایحصل علیه من ,إلیه

1.یبذل جهدا إضافیا أو یكلف بواجبات إضافیة 

ویقصد بها النتاج النهائي لتفاعل كل من المدخالت والعملیات التي تتم :تقویم المتعلم-4

داخل المدرسة كما یظهر ذلك في سلوكهم المعرفي واإلجتماعي والنفسي والعقلي 

جمیع جوانب شخصیة )المتعلمین(ومن ثم ینبغي أن یشمل تقویم المخرجات ، الخ...خالقيواأل

باإلضافة إلى بعض الجوانب األخرى التي تسهم في )نفسي، إجتماعي، عقلي، جسمي(المتعلم 

ویتم تقویم المتعلم وذلك للحكم على قدراته )روحي، أخالقي، ثقافي (بناء شخصیة المتعلم

حصلیة في المقررات التي یدرسها وحتى یمكن إتخاذ القرارات المختلفة التي تعینه وٕاستعداداته الت

ومن حیث إنتقاله إلى المراحل ، على مواصلة التحصیل بناءا على مایحصل علیه من تقدیرات

أو مجاالت النشاط أو الهوایات المناسبة ، وكذلك توجیهه إلى مجاالت الدراسة المناسبة، األعلى

2.له 

ویقصد بها مجموع الخبرات والمهارات التي یحصل علیها المتعلم :یم المنهج الدراسي تقو -5

ویشترط عند تقویم أو إعداد المناهج ,داخل أوخارج الفصل بغرض تحقیق النمو المتكامل له

:والبرامج مایلي 

.البد أن یعتمد المنهج على أساس نظري سلیم -

ل اإلستخدام یجب أن یقوم على توازن مناسب وتسهی-

.یجب تلبیة الفروق الفردیة بین المتعلمین -

.مناسبة المنهج لتنمیة مهارات التفكیر المختلفة -

.یجب التأكد من صحة مبدأ التصمیم التعلیمي -

.ینبغي أن یعتمد المنهج على البناء والتنظیم والبعد والتسلسل-

  .افي أن یتناسب المنهج مع الواقع اإلجتماعي والثق-

.یجب أن یلبي المهارات المعرفیة -

.أن یكون نموذج مناسب ومالئم للتطبیقات -

األسس (التقویم التربوي ، عبد اللطیف بن جاسم الحشاش، زكریا أحمد الشربیني، عبد المجید سید أحمد منصور1

  .88:ص، 1996، مصر، القاهرة، 1ط، دار األمین للنشر والتوزیع، )والتطبیقات
  .88:ص، مرجع سابق، )األسس والتطبیقات (تربوي التقویم ال، وآخرون، عبد المجید سید أحمد منصور2
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.اإلستجابة الهتمامات الطالب ودافعیتهم -

1.اإلندماج والتفاعل النشط والتعلم عن طریق الخبرة -

متعلمین ومن تقویمه لل، ویمكن تقویم المنهج الدراسي للمعلم ذاته خالل تدریسه للمنهاج الدراسي

أن یتعرف على مدى مناسبة المنهاج التدریسي وكذلك مدى ، في نهایة الفصل الدراسي أو العام

2.تحقیقه لألهداف التي وضع من أجلها 

فإن الوظائف التفصلیة ,وبما أن الوظیفة األساسیة للتقویم هي تحدید جدوى أو قیمة برنامج ما

3امج متكامل فهي لتقویم المنهج إستنادا إلى تحدید جدوى كبرن

معرفة ماحققه التربویون من بناة للمنهج ومنفذین له األمر الذي یرفع من معنویاتهم من -1

.ناحیة ویزودهم بمؤشرات یستطیعون بموجبها تخطیط عملهم الالحق 

.تبریر مایبذل من جهد ووقت ومال بالنسبة للتربویین والوطنین بشكل عام -2

ج لدى المتعلمین في ضوء األهداف التربویة ممایساعد في تطویر التعرف على آثار المنه-3

.المنهج 

تشخیص السلبیات في حال التنفیذ وبخاصة كیفیة التنفیذ وفق الظروف المختلفة بما یؤدي -4

.إلى تطویر في طرائق التدریس وٕاعطاء مؤشرات لتكییف التنفیذ بحسب الظروف المختلفة 

متخذو القرار في إتخاذ موقف من المنهج تطویرا أو إستمرارا أو جمع البیانات التي تساعد -5

  .إلغاء 

مساعدة التقویم في حل المشكالت التربویة ومشكالت التجدید بشكل خاص عن طریق -6

.التعرف علیها بدقة وفي الظروف المختلفة 

.ي الممارسةتطویر أسالیب التقویم وٕاجراءات التقویم ونظریاته نتیجة للخبرة المباشرة ف-7

، المساعدة في حسن تصنیف المتعلمین إلى مجموعات بحسب قدراتهم ورغباتهم ومیولهم-9

).النجاح والرسوب(تقریر سیر المتعلمین عبر السلم التعلیمي 

 ص، 2005مصر، القاهرة، 1ط، دار الفكر العربي، التقویم التربوي للمنظومة التعلیمیة، الجمیل محمد عبد السمیع شعلة 1

  .90 – 89:ص
  .88: ص، مرجع سابق، )األسس والتطبیقات (التقویم التربوي ، وآخرون، عبد المجید سید أحمد منصور2
  .34: ص، 1984، العراق، بغداد، مطبعة المعارف، تقویم المناهج بإستخدام النماذج، الشلبي إبراهیم مهدي3
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إعطاء صورة للمتعلم عن إنجازه وتقدیمه المدرسي في المجاالت المختلفة بصورة محددة -10

إنجازه ونمو شخصیته واألستفادة من نتائج العملیات التقویمیة واضحة بما یساعده على تطویر

.في جهود اإلرشاد والتوجیه التربوي والمهني للمتعلمین 

إعطاء صورة ألولیاء األمور عن تحصیل أبنائهم مما یدفعهم إلى مساندة المدرسة في -11

:منهج هيهذا ویمكن إضافة وظائف أخرى لتقویم ال، عملها من أجل تحقیق األهداف

مدى إمكانیة المنهج في إكساب المتعلمین المهارات المختلفة التي تتعلق بمشكالت -1

1.المجتمع وكیفیة التعامل معها ومعالجتها 

مواكبة المنهج للتطور العلمي والتقني المتسارع واإلستفادة من المستحدثات المختلفة -2

.وتوظیفها لخدمة المتعلمین 

.ات المنهج وأهدافه بخصائص التالمیذ ومراعاة الفروق بینهم مدى إرتباط محتوی-3

مدى قدرة المنهج على المساعدة في إكتشاف الموهیین وبطئي التعلم لتقدیم البرامج الالزمة -4

  . لهم 

.مدى توظیف المنهج لخدمة التعلم الذاتي لدى التالمیذ -5

ة تثیر دافعیة التعلم لدى التالمیذ أن مدى مایحتویه المنهج من برامج وأنشطة ممتعة ومشوق-6

تأثیر التقویم في أسالیب التقویم المقترحة في المنهج یكشف معرفة إلى أي مدى أن هذه 

األسالیب قادرة على تحقیق العدالة بین التالمیذ ومدى تمتعها بالموضوعیة والصدق والدقة 

2.لتلمیذ ومدى تنوعهاواالقتصادیة كما تقود إلى معرفة مدى قیاسها لمختلف جوانب ا

هو أحد مدخالت المنظومة التعلیمیة والذي یتم بداخله تنفیذ :تقویم المبنى المدرسي-6

حجرات لألنشطة ,معامل ,فصول (العملیات الالزمة لتحقیق األهداف التعلیمیة بما یحتویه من 

). إلخ....ت میاه دورا، حدائق، أفنیة ومالعب، وحجرات للمعلمین، حجرات لإلدارة، والمجاالت

والذي یؤدي حسن توظیفه إلى كفاءة تفاعله مع العملیات والمدخالت األخرى وهذا یؤدي بدوره 

3.إلى تحقیق أكبر قدر ممكن من األهداف التعلیمیة 

  .258: ص ، مرجع سابق ، رافدة عمر الحریري1
، 2005، وزارة التربیة والتعلیم، سلطنة عمان، )رسالة التربیة(التقویم والمنهج المدرسي والتغیرات المعاصرة، الغافري محمد2

  . 17:ص
  . 102:ص، مرجع سابق ، التقویم التربوي للمنظومة التعلیمیة، الجمیل محمد عبد السمیع شعلة3
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وهناك إن المبنى المدرسي یمثل الصورة األولى التي تتطبع في النفس عند أول نظرة إلیها

كم مبنى المدرسة في مقدمتها أن یكون المبنى مناسبا لمتطلبات بعض األمور المهمة التي تح

وأن تتوفر فیه الحمایة واألمن للتالمیذ والمعلمین ، المنهج المدرسي وأغراضه التربویة المتعددة

من أي أخطار وأن نحافظ على سالمتهم سواء من حیث اإلضاءة أو التهویة أو المواد المخزنة 

یجب أن یتمیز المبنى المدرسي بالوحدة والفاعلیة بما یحقق السهولة كما ، أو المساحات المتاحة

، إضافة إلى المرونة والتأقلم,للعاملین والمعلمین والتالمیذ والمراجعین في تعاملهم مع المدرسة

، أي إستخدام الحجرات األكثر من غرض وتكییف إستعماالتها المتعددة بشكل فاعل ومنتظم

نى المدرسي التنسیق الوظیفي الداخلي والذي یعني أن تكون أماكن وینبغي أن یتوفر في المب

األنشطة المختلفة كل منها وظیفي في حد ذاته ووظیفي بالنسبة لألنشطة التي یترتب علیها 

1أصوات عالیة مثل الموسیقى والریاضة بعیدة عن األماكن التي تتطلب الهواء 

البشریة بالمدرسة مع توافر المالعبویجب أن یتناسب حجم المبنى المدرسي مع القوى 

2المرافق في الحدائق والتجهیزات المختلفة و 

إن إنشاء المباني المدرسیة تعتبر عملیة تكاملیة تمتزج فیها مقتضیات األصول الهندسیة 

والصحیة بفنون التربیة ومستوى نوعیة التعلیم الذي یساعد على تحقیق األهداف التربویة 

وٕاعتباره بیئة تعلیمیة مرنة ینبغي أن یكون ,في مفهوم الصف المدرسيوتماشیا مع التطور 

وهناك بعض الشروط التي 3، دوار الجدیدة للمعلم والمتعلمینالتصمیم مراعیا للوظائف واأل

المواءمة للمناهج :مهاوضعتها الرابطة األمریكیة لمدیري المدارس عن المبنى المدرسي ومن أه

الناحیة الجمالیة الكفاءاة واإلستخدام، التنسیق الوظیفي، السلیمةاألمان والحالة، الدراسیة

واإلقتصادیة أي هل تم تخطیط المباني بشكل یجعلنا نقول أن هناك إستفادة ، المرونة، للمبنى

4.بكل ماأنفق على إنشائها 

ویدخل ضمن عملیة التقویم مسألة متوسط ، سنویا5نسبة المترددین علیها من التالمیذ عن 

وینبغي أال تقل نسبة المترددین علیها من ، أعداد التالمیذ الذین یترددون على المكتبة إسبوعیا

  .93: ص، 1985، مصر، القاهرة ، عالم الكتب ، اإلدارة المدرسیة الحدیثة، سمعان وهیب ومرسي محمد منیر1
  .65: ص، مرجع سابق، التقویم التربوي المؤسسي ، عالم صالح الدین 2
  .87: ص، 2000، مصر ، القاهرة، دار الفكر العربي ، إدارة بیئة التعلیم والتعلم، حجي أحمد إسماعیل3
  .107:ص، مرجع سابق، التقویم التربوي للمنظومة التعلیمیة، الجمیل محمد عبد السمیع شعلة4
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من العدد اإلجمالي لتالمیذ المدرسة وتنطبق ذات النسبة على ، أسبوعیا25التالمیذ عن 

ویالحظ عند التقویم تنوع مقتضیات المكتبة المدرسیة 1، مترددین على المكتبة من المعلمینال

2توظیفها والخدمات التي تؤدیها و 

ولتقویم مدى فاعلیة المكتبة المدرسیة فإنه یجب إتباع عدة وسائل لجمع البیانات والمعلومات 

كالمالحظة والمقابلة والتقویم الذاتي واستطالع آراء مرتادي المكتبة من التالمیذ والمعلمین 

3.ي التقویم وٕادارة المدرسة وأخصائ، إضافة إلى العاملین في المكتبة

إن أهمیة التقویم الشامل للمدرسة تتمثل في ضرورة :التقویم الشامل للمؤسسة المدرسیة-8

التحقق من مدى قیام المدرسة بأداء مهماتها المنوطة بها وإلعادة النظر في كل جزئیة من 

ن عناصر إلى آخر عنصر م، فالتلمیذ، فالمعلم، أجزاء النظام المدرسي بدء باإلدارة المدرسیة

.4المنظومة المدرسیة

لكي یكون التقویم شامال وفاعال یؤدي في :متطلبات التقویم الشامل للمؤسسة المدرسیة  -أ

النهایة إلى رفع الكفاءة اإلنتاجیة الشاملة من خالل بناء الطالب بناء متكامال ورفد سوق العمل 

وهذا یتطلب كما ، داء المطلوب منهباحتیاجاتها المطلوبة البد للتقویم أن یكون على مستوى األ

5:یرى

أن تعطي المدرسة نطاقا واسعا من الحركة والحریة واإلختیار من خالل تطبیق ماكنا ننادي -1

وتنادي به وزارة التربیة والتعلیم ردخا من الزمن باعتبار المدرسة وحدة تربویة أساسیة في النظام 

تى تتمكن اإلدارة المدرسیة من الوصول إلى التربوي وتوسیع صالحیاتها وتغییر دورها ح

قادرین على بناء المناخ المدرسي ,الفاعلیة المطلوبة من خالل قادة إداریین ناجحین ومتمیزین

المناسب لنمو اإلمكانیات البشریة والمادیة المدرسیة من خالل تنمیة الطالب والمعلمین وتطویر 

.العملیة التعلیمیة في جمیع نواحیها

    .13: ص، 2003، قطر، الدوحة ، التربويالمركز العربي للتدریب، التقویم الذاتي، الحر عبد العزیز والروبي أحمد عمر1
  .67: ص، مرجع سابق ، التقویم التربوي المؤسسي ، عالم صالح الدین2
  .247: ص، مرجع سابق، فادیة عمر الحریري3
  .43:ص، 2001، السعودیة، الریاض، وزارة المعارف، اإلطار العام للتقویم الشامل للمدرسة، وزارة المعارف4
، وزارة التربیة والتعلیم ، )ورشة عمل(، تقویم المؤسسة المدرسیة ورفع كفاءة اإلنتاجیةالشاملة فیها، إبراهیم یوسفالعبد اهللا 5

ورقة عمل لمؤتمر التقویم الشامل ، التقویم الشامل للمؤسسة المدرسیة,بن فاطمة محمد:(وأنظر55: ص، 2001، البحرین

  .129: ص، 2002، البحرین،وزارة التربیة والتعلیم، للمؤسسة المدرسیة
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اد وحدة إداریة بكل إدارة تعلیمیة مهمتها التشخیص المستمر المنظم للبیئة المدرسیة إیج-2

ومعرفة المعوقات واإلیجابیات تجعل المدرسة قادرة على مواكبة التغیرات ، الداخلیة والخارجیة

.المجتمعیة ومتطلبات المجتمع وسوق العمل 

الفني واإلداري وٕاعداد القادة المؤهلین أهمیة تطویر الهیكل المدرسي ورفع كفاءة الجهازین -3

وهذا یتطلب أیضا تطویر كفایات )المدرسین األوائل(لالشراف على عملیات التعلم والتعلیم 

مدیر المدرسة لیسهم في عملیة التطویر والتقویم حیث تكون لدیه القدرة على إدارة الوقت وبناء 

شراف على التجارب الریادیة وتقبل أفكار العالقات اإلنسانیة وتوظیف التقنیات الحدیثة واإل

وأن تتوفر القیادة في شخصه ,وأن تكون لدیه القدرة على التغییر والتطویر الذاتي، اآلخرین

.بمفهومها الشامل 

إیجاد وحدة إداریة متخصصة بكل إدارة تعلیمیة لإلشراف التربوي ومراقبة التحصیل الدراسي -4

متابعة المیدانیة ومساعدة المعلمین ورفع كفاءتهم المهنیة من وأن تكون قادرة على اإلشراف وال

أجل رفع مستوى التحصیل الدراسي واإلستفادة من التجارب والبحوث 

.وضع معاییر دقیقة للعاملین من أجل تعزیز الرقابة على اإلشراف التربوي -5

األوائل باعتبار عمل برنامج تدریبي لمدیري المدارس والمدیرین المساعدین والمعلمین-6

.المدیر قائدا تربویا في مؤسسة یسهم مع زمالئه في تحسین دوره في العمل فیها وتطویرها

مراجعة إسلوب تقویم المدیریین المساعدین والمعلمیین والفنیین بإستخدام التقویم التشخیصي -7

.التطویري 

بعد وجداني هام ودافع للعمل وجود ثقافة التقویم لدى العاملین بالمدرسة وهو من دون شك -8

على تطبیق التقویم بل القبول به ونتائجه بصورة علمیة موضوعیة هذا یتطلب قیادة مدرسیة 

واعیة ومؤمنة بالتغییر والعالقات اإلنسانیة قادرة على إجراء الحوار في جو دیمقراطي واإلستفادة 

تفادة من تجارب اآلخرین من ورش العمل والمشاغل في هذا الجانب وزیادة المدارس واإلس

والمصادر الثقافیة األخرى وتدریب العاملین على أدوات التقویم كل حسب موقعه وتحصیله 

.ومجاله المهني 

التعاون المتبادل بین المؤسسة المدرسیة والجهات العلیا المسؤولة في وزارة التربیة والتعلیم -9

.یتطلب النظرة الشمولیة للتقویم المدرسي لالستفادة من الطاقات التي تملكها الوزارة وهذا 
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أن عملیة التقویم للمؤسسة المدرسیة متعددة الجوانب :تشكیل فریق التقویم المدرسي-10

والفعالیات والیمكن عملیا للمسؤول األول عن المؤسسة أو أحد معاونیه اإلشراف علیها لوحده 

:تمثل وظیفة الفریق فيوت:وهذا یتطلب تشكیل فریق لإلشراف على التقویم الشامل

.تنظیم اللقاءات والمقابالت وتسییر عملیة جمع البیانات وتحلیلها -

.إیصال المعلومات وتحلیلها والربط بین اإلدارة والمعنیین -

الحرص على سالمة التقویم في تعدیل بعض مسارات التقویم وٕاتساق التقویم مع األهداف -

ظى الفریق بالقبول من جمیع العاملین بالمدرسة لما لذا یجب أن یح، التي وضعت ألجله

یتصف به من خبرة وٕامكانیات وعالقات إنسانیة وٕان تحظى طریقة تكوین الفریق بالقبول من 

وأن یكون عدده معتدال قیاسا للمهمات المطلوبة منه ومن الضروري وجود خطة متكاملة ,الجمیع

1.ن على التقویم بعد التأكد من سالمتهاالمحاور والعناصر لتكوین وحدة قیادیة للقائمی

مع التقویم المذهل المتالحق في تكنولوجیا :التقویم الشامل للمؤسسة المدرسیة  - ب

المعلومات وما صاحبها من تطور تكنولوجیا التعلیم وظهور أسالیب تعلیم وتعلم حدیثة تعتمد 

عكس على التقویم باعتباره بشكل أساسي على تطبیقات تلك التكنولوجیا فإن ذلك بال شك سین

مكون من مكونات منظومة التعلیم فقد ظهر ما یعرف بتكنولوجیا التقویم كمجال فرعي من 

وفي , كما ظهرت العدید من التوجهات الحدیثة في فلسفة وأهداف عملیة التقویم,تكنولوجیا التعلیم

2:أسالیب ووسائل وأدوات التقویم وأهمها مایلي 

هذا التوجیه ینادي بضرورة التركیز على التقویم النوعي أو :على الكیف التقویم القائم-1

.أو على األقل بضرورة الموازنة مابین النوعین والتكامل بینهما ,الكیفي كبدیل للتقویم الكمي

ینادي هذا التوجه بضرورة أن یشتمل التقویم الخاص :تقویم نتائج التعلیم عالیة المستوى -2

العملیات العقلیة العلیا كالتحصیل :العدید من نواتج التعلیم عالیة المستوى مثل بالمتعلم على

المنطقي ومهارات البحث العلمي اإلبتكارو  وكذلك مهارات التفكیر العلمي، والتركیب والتقویم

  .الخ..وعملیات التفكیر وأسالیب التعلم والقدرة على إتخاذ القرار والقیم والسلوك

  . 286 - 285:ص ص ، مرجع سابق ، التقویم البشامل للمؤسسة المدرسیة، رافدة عمر الحریري1
المملكة العربیة ، الریاض ، مكتبة الرشد ، التقویم التربوي أسسه وٕاجراءاته، یوسف ماهر إسماعیل والرافعي محب محمود2

  .174: ص، 2001، السعودیة 
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وهو التقویم المرتبط بالواقع حیث یركز على الخبرات المرتبطة بواقع : قعي التقویم الوا-3

وما یصادفه فیها من مواقف ومشكالت وهذا النوع یتعلق بالتعلیم ، المتعلم وحیاته الیومیة

.الواقعي الذي الیقف بالتعلم إلى حد السطحیة بل على الفهم العمیق واإلستقصاء الدقیق

هذا النوع من التقویم یعتمد على اإلفتراض القائل بأن المعرفة یتم تكوینها :التقویم البدیل -4

وتقوم فكرة هذا النوع من التقویم على إمكانیة تكوین صورة متكاملة عن ، وبنائها بواسطة المتعلم

.المتعلم في ضوء مجموعة من البدائل أو بعضها أوجمیعها 

یوسف ماهر إسماعیل سوف تجعل 1:یقول التكنولوجیا كما  إن:تكنولوجیا التقویم -5

عملیات التقویم أكثر مرونة وٕاتقانا مناسبا للحاجات الفردیة لكل المتعلمین والمعلمین على حد 

أنها تتیح مجموعة كما,سواء فهي تزودنا بأجهزة وأدوات حدیثة تفید كثیرا في عملیة التقویم

اعد في تقویم كل عناصر المؤسسة متنوعة من التصمیمات التقویمیة المختلفة والتي تس

.المدرسیة 

وهو ذلك التقویم الذي یعتمد على عملیات قیاس لجماهیر كبیرة من :التقویم واسع النطاق -6

.األفراد في أماكن وأوقات مختلفة أو في وقت واحد 

، لحدیثةهذا النوع من التقویم مهدت لظهوره تكنولوجیا التقویم ا:التقویم متعدد القیاسات -7

فهو الیعتمد على مؤشر واحد أو أسلوب قیاس واحد في إصدار الحكم بل یعتمد على أكثر من 

مؤشر إلصدار الحكم على مستوى أي عنصر من مدخالت وعملیات ومخرجات النظام 

.التعلیمي 

قة إن اللجوء إلى تجریب طرق التقویم الحدیثة سیوفر لنا الكثیر من الوقت والجهد إضافة إلى الد

للوصول إلى نتائج ستقودنا بالشك إلى تطویر واقع مؤسساتنا التعلیمیة لتواكب التطورات 

من التغیرات في مجال المتالحقة في ظل الثورة التكنولوجیة والمعرفیة التي أحدثت الكثیر

ولكي نتمكن من إجراء التقویم الشامل ، التربیة والتعلیم كواحد من المجاالت الحیاتیة الهامة

مستمر للمؤسسة المدرسیة فالبد مراعاة تقویم البیئة الخارجیة للمؤسسة المدرسیة إلى جانب ال

البیئة الداخلیة من خالل التشخیص وذلك لتحدید المشكالت والصعوبات من جهة وللوقوف 

2.على تحدید الجوانب التي یمكن اإلستفادة منها من جهة أخرى 

  .178: ص ، مرجع سابق ، التقویم التربوي أسسه وٕاجراءاته، إسماعیل والرافعي محب محمودیوسف ماهر1
  .287: ص ، مرجع سابق ، التقویم البشامل للمؤسسة المدرسیة، رافدة عمر الحریري2
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:أخالقیات التقویم:ستة عشر 

ولذلك فإنه یستوجب إختیار ، ج عملیة التقویم إلى خبرة ودرایة باعتبارها عملیة شاقة ومعقدةتحتا

األفراد الذین تلقى على عاتقهم عملیة التقویم التربوي بأن یكونوا أكفاء ملمین بوسائل التقویم 

جب الدقة لیة التقویم تستو وحیث أن عم، ولهم الخبرة الطویلة في هذا المجال، وأسالبیه ومهاراته

فإن ، وتشجیع العمل الفریقيحیز الشخصيواإلبتعاد عن الحكم الذاتي والت، والعدالة والحذر

إضافة إلى ذلك فإن المقوم یتعامل عادة مع ,هناك أخالقیات یجب أن یراعیها المقوم ویلتزم بها

من وقد یؤدي بعض التصرف مع هؤالء ، أفراد وجماعات من خلفیات متباینة وأعمار مختلفة

قبل المقوم سواء بطریقة مقصودة أو غیر مقصودة إلى إلحاق بعض األضرار بهم سواء كانت 

ولذلك ، أم مادیة، أم إجتماعیة أم جسمیة ، أضرار بهم سواء كانت أضرار نفسیة أم تربویة

من األمور والتي یجب أن یالحظ المقوم إحترام هذه الحقوق وعدم إنتهاكها ومالحظة العدید

  : هي ) األخالقیات (وهذه األمور ، من حق وماعلیه من واجباتلمقوم توضح مال

.اإلطالع والمعرفة الواسعة حول موضوع التقویم -1

1.أن تتوفر لدیه المعرفة ببعض األسالیب اإلحصائیة -2

أن یكون مستعدا لإلجابة عن األسئلة التي قد تطرح علیه من قبل المدیرین أو المعلمین أو -3

ماهو الغرض من الدراسة ؟ هل النتائج الدراسیة إنعكاسات على التربیة بشكل :مثل ,یذالتالم

أو المدرسة بشكل خاص؟ كم الفترة الزمنیة التي تستغرقها مسألة جمع المعلومات؟ وغیرها ، عام

إن أي ضعف في العالقة بین المقوم ستؤثر بال شك على دقة النتائج ,من األسئلة المختلفة

2وسالمتها

.الصبر والقدرة على التحمل -4

3.الموضوعیة والحیاد في تصمیم التقویم وفي عرض النتائج -5

وأن یوقع عقد اإلتفاق معهم ,قیام أخصائي التقویم بتعریف األطراف المعنیة بتوجهاته وقیمه-6

.ویلتزم بتنفیذ بنوده 

2000، األردن، عمان، دار صفاء للنشر، مناهج وأسالیب البحث العلمي، علیان ربحي مصطفى وغنیم عثمان محمد 1

   166 .:ص
,1992، األردن ، جامعة الیرموك ، كلیة التربیة، 2ط, أسالیب البحث العلمي، عودة أحمد سلیمان وملكاوي فتحي حسن2

  .67: ص 
  .168: ص ، نفس المرجع السابق ، مناهج وأسالیب البحث العلمي، علیان ربحي مصطفى وغنیم عثمان محمد 3
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ة حقوق من یطبق علیهم التقویم یجب أن یصمم التقویم ویطبق بطریقة تضمن إحترام وحمای-7

.ومن لهم منفعة منه 

یجب أن یكون التقویم كامال وعادال في فحص وتسجیل كل جوانب القوة والضعف في -8

.وذلك لتعزیز جوانب القوة وتذلیل جوانب الضعف ,البرنامج المقوم

اركین وذلك اإلحترام ویقصد به توازن السلطة بین الشخص القائم بعملیة التقویم والمش-9

باختیارهم من المتطوعین وأعالمهم بالهدف من التقویم وٕاحترام آرائهم فیما یتعلق باألمور التي 

1.تؤثر علیهم سلبا 

توخي العدالة في التعامل أي المعالجة المتكافئة والتمثیل المتوازن والمتناسق لشرائح -10

ئ ألسالیب التقویمالقیاس المتكافإضافة إلى التصمیم و ، المجتمع المستهدف

المستخدمة وٕاتاحة الفرصة المتكافئة للحصول على البیانات من أجل إعادة تحلیلها في حاالت 

2الضرورة 

وذلك لتجنب مقایضة عملیات ,یجب التعامل مع صراع المصالح بطریقة مرنة وأمینة-11

3.التقویم ونتائجه 

، لنتائج متاحة للجهة المسئولة المعنیةوجعل ا,تقدیم تفصیلي ومتوازن عن نتائج التقویم-12

ومنح الفرص لآلخرین ممن تعنیهم عملیة التقویم من المختصین لفحص إجراء التعلیقات 

المشتركة عن التفسیرات المتعارضة في التقریر وحث المشاركین في عملیات التقویم على 

4.التعاون المشترك 

حالة شراك الصغار في اإلستفتاءات أو أخذ موافقة أولیاء األمور أو المعلمین في -13

5.إستطالع الرأي 

من حق المشترك بعملیة التقویم رفض اإلجابة على بعض األسئلة التي تتطلب رأیا -14

6.شخصیا 

 .92: ص ، 2004، اإلردن, عمان، دار الفكر، ، قویم النفسي والتربويالقیاس والت، الدوسري راشد حماد1
  .69: ص ، المرجع السابق ، التقویم التربوي المؤسسي ، عالم صالح الدین محمود -2
  .89: ص، مرجع سابق، القیاس والتقویم النفسي والتربوي، الدوسري راشد حماد-3
  .73: ص ، المرجع السابق، المؤسسي التقویم التربوي ، عالم صالح الدین محمود 4
  .14: ص، 1985، األردن ، أرید ، دار األمل، القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة، أحمد سلیمان و  عودة 5
  .169: ص ، نفس المرجع السابق ، مناهج وأسالیب البحث العلمي، علیان ربحي مصطفى وغنیم عثمان محمد 6
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إحترام خصوصیات األفراد وحقهم في اإلطالع على المعلومات وأخبارهم بالممارسات -15

.لممارسات التربویة غیر الواجبة فیما یتعلق بتقویم البرامج وا

عدم تعرض المشاركین ألنشطة أو مواقف یمكن أن تكون ضارة بهم أو تقلل من تقدیرهم -16

.وحرمان بعضهم من مزایا معینة، والتدخل في أمورهم، لذواتهم

عدم تحمیل المشاركین في تقویم البرامج والنشاطات أیة تكالیف تنتج عن مشاركتهم -17

.ید أو مشابه ذلك كالسفر أو أجور البر 

الحفاظ على سریة المعلومات التي یقدمها المشاركین حول تقویم برامج أو نشاطات معینة -18

.1

یجب أن یعكس تحدید مصادر التقویم ومصروفاته إجراءات تتمتع بالمسؤولیة والحس -19

األخالقي والرصانة واألحكام لضمان أن تكون المصروفات مناسبة وبطریقة 

2.علیها یعتمد 

3.للفرد المشترك الحق في معرفة أهداف التقویم قبل أو بعد المشاركة -20

:خالصة الفصل 

مما الشك فیه أن عملیة التقویم التربوي تحظى بإهتمام واسع من قبل القائمین على میدان 

التربیة وذلك ألنها تعتبر نقطة البدء في التطویر والتحسن في مجال، التربیة والتعلیم في بلدنا

وألنها تساعد على تحدید مواطن الضعف وتعیین مواطن القوة وتقدیم اإلقتراحات التي ، والتعلیم 

لكن یشترط حتى ، هي عبارة عن تعدیالت وتحسینات لكل جزئیة من جزئیات النظام التربوي

مختلف یكون هذا التقویم فعال وواقعیا یجب إشراك الفاعلین التربویین والمختصین والخبراء في

.لها عالقة بمشروع اإلصالح التربوي وبقطاع التربیة والتعلیمالتخصصات التي

  .171: ص ، نفس المرجع السابق، مناهج وأسالیب البحث العلمي، ان محمد علیان ربحي مصطفى وغنیم عثم1
، االردن ، جامعة الیورموك ، كلیة التربیة .  2ط، أساسیات البحث العلمي ، فتحي حسن ، وملكاوي ، أحمد سلیمانو  عودة 2

  . 5: ص
  .27: ص  ،نفس المرجع السابق، القیاس والتقویم النفسي والتربوي، الدوسري راشد حماد3
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:تمهید

في دفع عجلة نظرا لمساهمته الفعالة، یحتل التعلیم الثانوي مكانة مرموقة لدى الدولة والمجتمع

ولقد لقي هذا القطاع إهتمام كبیر من طرف صناع یاسیةلسوا، واإلقتصادیة، التنمیة اإلجتماعیة

وبالتالي تم التوسع فیه ألسباب ، القرار السیاسي نتیجة لدوره األساسي في التنمیة اإلقتصادیة

وهذا تأكیدا على دور المورد البشري في عملیة النمو اإلقتصادي ، إلخ...إجتماعیةإقتصادیة أو

توسط وبعید المدى قد یفوق مردود المورد المادي الموجود في فاإلستثمار فیه له مردود قریب وم

.مختلف القطاعات اإلقتصادیة األخرى 

لمستقبل الفرد والمجتمع فقد بات من الضروري وضع ة التعلیم الثانوي ألهمیونظرا

والعمل على تحسین نوعیة التعلیم ، االستراتیجیات لتطویره وحل المشكالت التي تعترض مسیرته

نوي بما یتضمن تحقیق الحداثة والتمیز واإلبداع واالرتقاء بالكفاءات بما یتفق مع معاییر الثا

لمواجهة تحدیات الثورة التكنولوجیة والتطور السریع والمساهمة بفعالیة في ، العالمیةالجودة

.التنمیة الشاملة والمستدامة

لة التعلیمیة وعالقة التعلیم وسأحاول من خالل هذا الفصل تسلیط الضوء على أهمیة هذه المرح

إشتمل الفصل على وقد ، بصفة عامة والتعلیم الثانوي بصفة خاصة بالمجتمع ثم عالقته بالتنمیة

:العناصر التالیة

، عالقة التعلیم الثانوي بالتنمیة، عالقة التعلیم بالمجتمع، أهمیته، مفهوم التعلیم والتعلیم الثانوي

أهم التحدیات التربیة ، واقع التربیة والتعلیم في الوطن العربي، بيالنظم التربویة في الوطن العر 

واقع التعلیم التكنولوجي ، تطور التعلیم المهني والتقني في البلدان العربیة، في الوطن العربي

.تطور التعلیم الثانوي في الجزائر، بالجزائر
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:مفهوم التعلیم : أوال

وورد  (Instruct)وهو الفعل الالتیني :أتقنه أي يءتعلم الش و"علم"من الفعل مصدر هو: لغة

"كقوله تعالى" علم"صورة الفعل الماضي المبني للمعلوم، في القرآن الكریم في صور كثیرة :

"والمبني للمجهول كقوله تعالى )31البقرة "(وعلم األسماء كلها  وقال یا أیها الناس علمنا :

)1().16:الفرقان..." (منطق الطیورو أوتینا

عملیة تحفیز )التعلیم(و، التعلیم هو مجهود شخص لمعونة آخر على التعلم:اصطالحا

وتهیئة الظروف المناسبة التي ، باإلضافة إلى أنه إستثارة قوى المتعلم العقلیة ونشاطه الذاتي

:وال تتم عملیة التعلیم إال بوجود ثالثة عناصر وهي ,تمكن المتعلم من التعلیم

.رشد أو الموجهالمعلم أو الم-

.المتعلم وهو الفرد الذي یرید أن یتعلم-

)2().الموضوع(المادة -

وال یتم إال من خالل عناصره الثالثة ، ویعرف التعلیم أیضا على أنه مجهود یبذل وعملیة حفز

عملیة نقل المعلومات من المعلم إلى "ویشیر أیضا هذا المفهوم إلى,)المادة، المتعلم، المعلم(

ویعنى الفن الذي یستطیع بواسطته المعلم حفز المتعلم وتشجیعه وتوجیهه توجیها یكفل ، المتعلم 

وبالتالي یعكس هذا عالقات متبادلة بین ,فیه حاجات المتعلم وتحقیق غایاته وأهدافه ومقاصده

ویكون األثر إحداث تأثیر فعال ، فرد أو أكثر من ناحیة وبین فرد أو مجموعة من ناحیة أخرى

)3(.خالله سلوك األفراد الذین یراد تغییر سلوكیاتهمیتغیر من 

:مفهوم التعلیم الثانوي:ثانیا

یقدم هذا التعلیم ، هي مرحلة من التعلیم تشكل حلقة وصل بین التعلیم المتوسط والتعلیم الجامعي

حیث یسعى إلى ، والمعارف المكتسبة في التعلیم المتوسط، الستكمال وتوسیع وتعمیق التكوین

، والمهنیة، تكوین عام لكل التالمیذ من أجل تسهیل إدماجهم في الحیاة االجتماعیةضمان

، رمص، دار الجامعة الجدیدة اإلسكندریة، المعلم ومهنة التعلیم بین األصالة والمعاصرة، مجدي صالح طه المهدي-1

 .30ص ، 2007
 .233ص، 2004، األردن، عمان،  1ط، مكتبة الرائد العلمیة، التربیة والوعي اإلنسانيأصول، إبراهیم ناصر-2
 .31ص، نفس المرجع السابق، علم ومهنة التعلیم بین األصالة والمعاصرةالم، مجدي صالح طه المهدي-3
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كما ، ویمكن إستثمارها في قطاعات النشاط المختلفة، وتزویدهم بالمعارف النظریة والعلمیة

)1(یحضر التالمیذ لمواصلة الدراسة الجامعیة

الذي یمتد بانتهاء المرحلة اإلعدادیة والمقصود بالتعلیم الثانوي ذلك النوع من التعلیم النظامي

بصرف النظر عما إذا كان النظام التعلیمي یقدمه في مرحلة ، وینتهي عند مدخل التعلیم العالي

.متماسكة أو یقسمه إلى مرحلتین منفصلتین المرحلة اإلعدادیة والمرحلة الثانویة 

فهو من جهة یعمل على ، احدویمثل التعلیم الثانوي مرحلة تعلیم منتهیة ومتواصلة في آن و 

ومن جهة أخرى یؤهل الطلبة ، ت المتوسطة من الموظفین والفنیینتخریج حملة الشهادا

لاللتحاق بالجامعات والمعاهد العلیا لمن یرغب في مواصلة تعلیمه العالي في مختلف 

.التخصصات 

من التعلیم أین إذن المدرسة الثانویة هي عبارة عن مدرسة ضخمة یجتمع فیها أنواع مختلفة

وذلك إلزالة الحواجز الموجودة بین ما هو نظري ، یقدم تعلیما عاما وتعلیما حرفیا في وقت واحد

، والمدارس الثانویة المتخصصة، أوبین مقررات المدارس العامة، وما هو تطبیقي عملي

)2(.والمدارس الثانویة التقنیة

لة الوسطى من سلم التعلیم بحیث یسبقه التعلیم تحدد هیئة الیونسكو التعلیم الثانوي بأنه المرح

ویشغل فترة زمنیة تمتد من الثانیة عشر حتى الثامنة عشر من ، االبتدائي ویلیه التعلیم العالي

)3(.وبذلك یتضمن التعلیم الثانوي المرحلتین المتوسطة والثانویة، العمر

قمة الهرم في السلم "ى بأنه ویعرف الدكتور عبد اللطیف حسین فرج التعلیم الثانوي حیث یر 

، ویغطي الفترة الزمنیة من الخامسة عشر أو السادسة عشر، مدته ثالث سنوات، التعلیمي

وبعدها یحق للمتخرجین فیه من إكمال ، وحتى السابعة عشر أو الثامنة عشر من العمر

في سوق دراستهم في برامج التعلیم العالي في الجامعات أو المعاهد العلیا أو االنخراط

.)4("العمل

، 249: ص ص، األردن ، عمان ، التوزیعو  مكتبة دار الثقافة للنشر، 1ط، علم النفس االجتماعي، جودت بن جابر-1

248.
الكتاب رقم ، كتب علم االجتماعسلسلة، العلم والتعلیم والمعلم من منظور علم االجتماع، حسین عبد الحمید أحمد رشوان-2

 . 154: ص ، 2006، مصر–االسكندریة ، مؤسسة شباب الجامعة، 06
المملكة ، الریاض، دار الخریجي للنشر والتوزیع، نظام التعلیم في المملكة العربیة السعودیة، عبد العزیز سنبل وآخرون-3

 .183ص، 1993، العربیة السعودیة
 .78ص، األردن، عمان، 2008، 1ط، التوزیعو  دار الحامد للنشر، التعلیم الثانوي رؤیة جدیدة،عبد اللطیف حسین فرج-4
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وتحسین ظروف حیاتهم ، فالتعلیم الثانوي یمثل الممر اآلمن للوصول بالتالمیذ إلى التطور

، ویعتبر من أهم استثمارات الدولة، ء المجتمعات المنفتحة والمتحابةویساهم في إصالح وبنا

ئمة ما یتطلبه وتحسین نوعیة التعلیم ومال، خصوصا عندما تتحقق المساواة بین الذكور واإلناث

)1(.ذلك من شراكة حقیقیة بین مختلف قطاعات وفئات المجتمع

التعلیم الثانوي هو التعلیم النظامي الذي یمتد من بعد المرحلة االبتدائیة والمتوسطة وینتهي عند 

، وهو تعلیم معد الستقبال التالمیذ بعد نهایة ما یعرف بالتعلیم المتوسط، مرحلة التعلیم الجامعي

تقل ویوجه التالمیذ إلى مرحلة التعلیم الثانوي التي تدوم ثالث سنوات ویكون سنهم ما وین

التعلیم .بشروط یحددها وزیر التربیة والتعلیمویشترط االنتقال والتوجیه، سنة18-15:بین

الثانوي یمثل مرحلة من مراحل ذات األثر البعید في نفوس الناشئة عمیقة التأثیر في تكوینهم 

وكیفیة إیجاد الطرق المثلى للتمتع بالحیاة مملوءة بالوظیفة والعضویة ، ادهم للحیاةوفي إعد

)2(.الفعالة في المجتمع

أما التشریع المدرسي الجزائري فقد عرف وحدد التعلیم الثانوي من خالل النصوص القانونیة*

:التالیة

.التكوینالمتعلق بتنظیم التربیة و 16/04/1976المؤرخ في 76/35األمر -

تسییر مؤسسات التعلیم و  والمتعلق بتنظیم16/04/1976المؤرخ في 76/72المرسوم -

.الثانوي

.المتضمن هیكلة التعلیم الثانويو  11/03/1992المؤرخ في 1533المنشور الوزاري رقم -

ما یعرف بالتعلیمو  هو ذلك التعلیم المعد الستقبال التالمیذ الذین أنهوا تعلیمهم األساسي"

)3(".سنوات )03(یدوم ثالث و  بعد األساسي

:على ما یلي 76/72ینص المرسوم :مؤسساته

، 2009، األردن، عمان، 1ط، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، التعلیم الثانوي المعاصر، رمضان سالم النجار-1

 .01:ص
 .107ص، 1997، اإلسكندریة، األزاریطة، 1ط، الد العربیةالتعلیم الثانوي في الب، رمضان القذافي، محمد الفالوقي-2
.المتعلق بتنظیم التربیة والتكوین16/04/1976المؤرخ في 76/35:أمریة التربیة تحت رقم-3
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ضرورة تلقین هذا النوع من التعلیم في مؤسسات تسمى المدارس الثانویة أو الثانویات بالنسبة *

قن بالنسبة والمدارس الثانویة التقنیة أو المتا، والتعلیم الثانوي المتخصص ، للتعلیم الثانوي العام

.للتعلیم الثانوي التقني

.مؤسسة التعلیم الثانوي هي مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي*

.توضع مؤسسات التعلیم الثانوي تحت وصایة الوزیر المكلف بالتربیة*

.ٕالغاء المدرسة الثانویة بموجب مرسومو  غلقو  یتم فتح*

یم الثانوي عند الحاجة وتعمل الملحقة تحت سلطة مدیر الثانویة یتم فتح ملحقات للتعل*

.الرئیسیة

، والمطعم المدرسي، والنادي، یسمح للثانویة بامتالك مجموعة من المرافق كالمكتبة*

كما یمكن لمجموعة من الثانویات أن تتعاون ، ومصلحة النقل، والریاضیة، والتجهیزات الثقافیة

....اكل كالتغذیة واإلیواء والنقل فیما بینها لحل بعض المش

والعلمي للمواطنین وتحسین مستوى ، تساهم مؤسسة التعلیم الثانوي في رفع المستوى الثقافي*

.العمال أثناء الشغل

وتأتي المرحلة الثانویة التي تستمر الدراسة فیها ثالث سنوات بعد مرحلة التعلیم المتوسط 

.هادة البكالوریا إن نجح في امتحانهاوتتوج بحصول التلمیذ على ش، مباشرة

والقدرة على تحمل ، ویتمیز تالمیذ المرحلة الثانویة ببناء الخبرات وتكوین رؤیة حیاتیة

واالهتمام بالبحث والمعرفة وخاصة فیما یدور حول التالمیذ من بیئة ، ات االجتماعیةالمؤسس

إلى التعرف على القیم المجتمعیة اجتماعیة ونفسیة وطبیعیة كما تتمیز هذه المرحلة بالحاجة 

ومن ثم ینبغي على المناهج التعلیمیة أن ، واألخالقیة وتحلیلها ونقدها على أساس علمي صحیح

ویستدعي ذلك أن تقدم لهم ، تواجه هذه الخصائص والمطالب وتحویلها إلى أنماط سلوكیة

1:المنهاج اآلتي 

حقوقهم وواجباتهم وتساعدهم على اكتساب برامج هادفة تعد مواطنین قادرین على معرفة -1

.أنماط سلوكیة صحیحة

معارف وحقائق علمیة وموضوعیة تثیر لدى التالمیذ النقاش وٕابداء الرأي وتساعدهم على -2

.متابعة دراستهم الجامعیة والعلیا 

  .155: ص ، مرجع سابق ، العلم والتعلیم والمعلم من منظور علم االجتماع، حسین عبد الحمید أحمد رشوان-1
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هم ومعارف تربطهم بعالم، لعلم والقیم األخالقیة والجمالیةاتجاهات ایجابیة نحو العمل وا-3

.المعاصر وتنظیماته وفلسفته وأهدافه وكذلك بماضي أمتهم واحترامه

هم على اإلبداع والتجدید فرصا تتحدى عقول التالمیذ وتدفعهم للتفكیر العمیق وتساعد-4

.فرصا تسمح لهم بالنشاط الحر حیث یعبر التالمیذ عن دواتهم ویشبعون حاجاتهم-5

ین مهارات الطالب اللغویة وقدراته األدائیة ومساعدتهم ویستهدف التعلیم الثانوي تحقیق وتحس

وتنمیة القدرة ، على معرفة ذواتهم وتقدیر اآلخرین واحترام القانون والقیم وتقدیر نجاحات اإلنسان

ویشهد عصرنا السرعة الكبیرة التي .على التكیف والشعور باالنتماء وقبول مسؤولیة المواطنة

بدرجة تفوق قدرة اإلنسان على ، جر المعرفي الذي یشهده عصرناتتغیر بها المعلومات في التف

هل یجب على المدرسة ، وهنا نتساءل عن طبیعة الدور الذي تقوم به المدرسة، استیعابها

، النظر عن التطورات المعاصرةاالستمرار في تقدیم الحقائق والمعلومات المعروفة بغض 

على المدرسة أن تتجه نحو تقدیم برامج ودراسات أم ، تطورهاواحتماالت تغیر هده المعلومات و 

تشجیعهم على درتهم في االستفادة من خبراتهم و عامة من خاللها تدریب الطلبة على زیادة ق

مع تحلیهم بالمرونة الكافیة التي تهیئهم للعیش في عالم من الممكن أن ، مواصلة االطالع

ولإلجابة على هذا السؤال ، من دراستهتصبح فیه المعلومات قدیمة حتى قبل أن ینتهي الطالب

:یرى بعض المربین أن وظیفة المدرسة الثانویة الحالیة یجب أن تتجه نحو هدفین هما

إعداد الطالب للحیاة عن طریق تزویده بالمعلومات والمهارات األساسیة والتراث الثقافي -1

.التي یمكنها أن تستخدم جمیعا كأساس لمواصلة التعلیم

عدة الطالب على النمو والتطور إلى الدرجة القصوى التي تسمح بها قدراته مسا-2

.واستعداداته

تمع عن طریق أداء الطالب ویعد االتجاه السابق ذكره خطا وسطا بین مقابلة حاجات المج

وتبدو المشكلة في ، بحیث ینمو نموا متكامال، ومقابلة الحاجات الشخصیة للطالب نفسه، للحیاة

1.وفیق والتنسیق بین هذین الهدفین بطریقة تجعل أحدهما یطغى على اآلخركیفیة الت

:التطور التاریخي للتعلیم الثانوي:ثالثا

إن البحث في تاریخ تطور التعلیم الثانوي یقودنا إلى الحدیث عن أهمیة التربیة ودورها الفعال 

لتي تعاقبت على وجه ونلمس ذلك في كل الحضارات اإلنسانیة ا، في تقدم أي أمة من األمم

.159، 158ص ص، مرجع سابق، التغلیم الثانوي في البالد العربیة، رمضانو  محمد الفالوقي-1
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وأقیمت المؤسسات التعلیمیة بمختلف مراحلهاولهذا الغرض أنشأت المدارس، المعمورة

ومستویاتها لتهیئ الظروف المواتیة إلرتقاء كل فرد إلى منسوب أعلى من الرشد الواعي 

)1(.لممارسة أنشطة الحیاة المختلفة

دیمیة بارزة بدایة العصور الذهبیة للتربیة وبخصوص مدارس التعلیم فقد أنشأت نشأة نظامیة وأكا

في تلبیة الحاجات )االبتدائي(وذلك لما بدأ العجز واضحا على التعلیم األولي ، الیونانیة

حیث اهتمت به في البدایة الطبقات ، االقتصادیة والسیاسیة لبعض الطبقات االجتماعیة

2.العالیةاالرستقراطیة والحاكمة ذات المنزلة االجتماعیة والمالیة

أما الطبقات المتوسطة والعاملة فلیس لها الحق في هذا النوع من التعلیم حتى تتاح لها في 

ولما كانت هذه المناصب ال ، المستقبل فرص الوصول إلى المناصب السیاسیة العلیا في البالد

ن الحكم تمنح إال لمن أحاط إحاطة تامة بأنواع العلوم والمعارف بدأت الطبقات المعنیة بشؤو 

في إدخال أبنائها إلى هذه المرحلة التعلیمیة الهامة حتى یتمكنوا من إبراز قدراتهم ومهاراتهم في 

المناقشات السیاسیة والفلسفیة التي تسمح لهم باإلرتقاء إلى صف النخبة المختارة إلدارة شؤون 

.البالد السیاسیة واالقتصادیة

فكانت ، لمدرسة الثانویة وتنوع علومها ومعارفهاوكان هذا الغرض حافزا قویا لتوسیع نطاق ا

)3(.العلوم التي تدرس فیها هي العلوم اللغویة واآلداب والهندسة النظریة وعلوم البالغة

ولما تأسست الحضارة الرومانیة سارع الرومان إلى ترجمة العلوم الیونانیة وآدابها ونقلوا هذا 

)4(.د من المدارس یختلف عن مدارسهم المعروفةالنوع من المدارس إلى بالدهم فظهر نوع جدی

التي تعتني بالقواعد الصرفیة والنظر في النصوص ، أطلق علیها اسم المدارس األجرومیة

.)6(مدرسة ثانویة 130وكان بروما وحدها حوالي )5(، األدبیة

، 1960، مصر، مكتبة النهظة المصریة، النفس المنبثقة في المدرسة والبیت، محمد علي العریان:ترجمة، تماس هوبكنز-1

 .43: ص
 .15:ص، 1978، دارالبحوث العلمیة الكویت، رحلة إلى المدرسة الشاملة، یوسف عبد المعطي-2
 .213:ص، 1961، مصر، دار المعارف، الثقافة والتربیة في العصور القدیمة، وهیب إبراهیم سمعان-3
 .198:ص، 1958، مكتب النهضة المصریة، المرجع في تاریخ التربیة، صالح عبد العزیز:ترجمة، بول مونرو-4
 .122ص، 1972، عمان، مدرسة الثانویةحلقة ال، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم-5
، 1968، الجزء العاشر، 2ط، اإلدارة الثقافیة لجامعة الدول العربیة، قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، ول دیورنت-6

 .311:ص
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لس الشیوخ تعد األفراد لالشتراك في الحیاة العامة والحصول على المراكز الهامة من وظائف مج

واهتموا بتدریس اآلداب ، ویقوم بمهمة التدریس في هذه المدارس أساتذة یونانیون،)1(الروماني

ولم تمضي إال سنوات قلیلة حتى إصطبغت الثقافة الرومانیة بالثقافة الیونانیة ، الیونانیة وثقافتها

اللغة الیونانیة وذلك نتیجة لوجود األساتذة الیونانیین ومدارس مفتوحة لتعلیم، وآدابها

).2(.والالتینیة

.)3(ولما اشرف القرن الثاني المیالدي على نهایته أصبحت لغة التعلیم كله باللغة الیونانیة

الفلسفیة في أثینا وغیرها وقد تم السماح للطلبة الرومانیین بإكمال دراستهم في مدارس البیانیة أو

.من المراكز العلم الیونانیة

وتغیرت األوضاع الثقافیة واالقتصادیة تغیرت ، ور الوسطى على نهایتهاولما قاربت العص

كتب العربیة وظیفة هذه المدارس بعد أن بدأت تتدفق على أوروبا موجات متتالیة من ال

)4(.وما تحمله من نظریات وأفكار علمیة تتحدى األفكار المسیحیة ، اإلسالمیة المترجمة

)5(.وبا كلها تموج بالعلم والفلسفةوما هو إال زمن قلیل حتى صارت أور 

ساهم هذا التنوع الثقافي في انتشار العلوم األخرى مثل العلوم اإلنسانیة والطبیعیة والتجریبیة 

، التي ساعدت على تنشیط الحركة العلمیة في الجامعات األوربیة، )6(والریاضیة والطبیةوالفلكیة

مجرى الحیاة االقتصادیة والصناعیة كما أثرت الحرب الصلیبیة في أوروبا وغیرت من ، األوربیة

ونتیجة لهذا التفاعل ، والتجاریة فنمت الثورة المالیة في أوساط الطبقات االجتماعیة المختلفة

الذي یبحث من ، )7(الثقافي والفلسفي والعلمي قامت اتجاهات فكریة جدیدة مثل االتجاه الواقعي

ف بالتأمل في العالم واستقصاء البحث في العلم واالتجاه اإلنساني الشغو ، المفاهیم واآلراء الهامة

)8(.الطبیعي وما تسفر عنه المشاهدة من الحقائق ولو خالفت ما قررته الكنیسة من قبل

 .98:ص، 1997، 1ط، بیروت، دار العلم للمالیین، دراسات في تاریخ الفكر التربوي، سید إبراهیم الجبار-1
 .202ص، المرجع السابق، مرنوبول -2
 .339ص، 1974، مصر، 2ط، مكتبة النهضة المصریة، دراسات في التربیة المقارنة، وهیب إبراهیم سمعان-3
 .312:ص، المرجع السابق، ول دیورن-4
 .287ص، مرجع سابق، وهیب إبراهیم سمعان-5
 .93ص، نفس المرجع السابق، ول دیورنت-6
 .48ص، 1978، مصر، دار النهضة، التربیة والمناهج، رفرنسیس عبد النو -7
 .164ص، 1979، مصر، القاهرة، 3ط، دار النهظة العربیة، قصة الصراع بین الفلسفة والدین، توفیق الطویل-8
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كل هذه العوامل وغیرها زادت من وتیرة النشاط المعرفي العقلي ووسعت نافذة الحیاة أمام 

الذي یبدأ یتحرر من سلطة )1(، دید للعقلالطبقات المختلفة في أوروبا فكانت بمثابة المولد الج

وساهمت هذه االتجاهات والتیارات بشكل مباشر في ، الذي قیدته ضمن إطار دیني)2(، الكنیسة

مما أدى إلى تغییر المدرسة الثانویة والتأثیر فیها بحیث اتسعت ، في النهضة العلمیة بأوروبا

ها فهم التراث اإلنساني كله واالطالع مجاالتها وتنوعت موادها الدراسیة وصار من بین أهداف

)3(.على حیاة المجتمعات السابقة حتى صارت تعرف بالمدارس اإلنسانیة

وكذا ، ولما اتسع مجال االكتشافات واالختراعات وازداد عدد العلماء في مختلف العلوم والفنون

یدویة تواكب التطورات االقتصادیة والصناعیة وهذا ما تطلب وجود قدرات علمیة ومهارات 

.التطورات الجاریة في عالم الصناعة

حتى صارت وظیفة المدرسة الثانویة هي خدمة األهداف لتعلم الحرف والمهارات وتنمیة 

التعلیم الثانوي وخدمة المطالب الصناعیة الحدیثة التي ساعدت على انتشار، االستعدادات

)4(.وتوسیعه في أوروبا وغیرها من القارات األخرى

خلص مما سبق أن الظهور األول للتعلیم الثانوي كان خدمة للمصالح السیاسیة مثل تكوین ونست

.النخبة السیاسیة التي تتولى السلطة في البالد مثل ما كان الحال في الحضارة الیونانیة

ثم تمثیل دوره في خدمة األغراض الدینیة وتطبیق األوامر التي تصدرها الكنیسة مثل ما تم 

أما عصر النهضة فقد تغیرت مهامه ووظائفه وأهدافه ، عهد الحضارة الرومانیةمالحظته في

، من خدمة رجال السیاسة أو الدین إلى التماشي مع التحوالت االقتصادیة والتجاریة والزراعیة

وتحضیر العقول المنارة بمختلف ، وظهر جلیا االهتمام بتدریب األیدي العاملة المهارة والفنیة

لوم والتي لها القدرة على تغییر الواقع االجتماعي الذي یتمیز بالركود إلى النهضة المعارف والع

.الحیویة والدینامیكیة المتجددة حسب ما تتطلبه مقتضیات هذا العصر

، 1965، لبنان، بیروت، 2ط، الجزء األول، دار الثقافة، تكوین العقل الحدیث، جورج طعمة:ترجمة، جون هرمان رانیال-1

 .56ص
 .166ص، مرجع سابق، توفیق الطویل-2
 .209ص، مرجع سابق، وهیب ابراهیم سمعان-3
 .15ص، 1978، الكویت، دار البحوث العلمیة، رحلة إلى المدرسة الشاملة، یوسف عبد المعطي-4
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:أهمیة التعلیم الثانوي:رابعا

ة تبرز أهمیة مرحلة التعلیم الثانوي نظرا للمرحلة العمریة التي تغطیها هذه الفترة وهي مرحل

.)1(مرحلة بناء الذات وتكوین الشخصیة واالتجاهات والقیم، المراهقة

ویتضح ذلك من ، وعلیه أولت الجزائر أهمیة خاصة لهذه المرحلة من المراحل التعلیمیة

فالتالمیذ یجتازون في هذه ، االعتبارات التي إعتمدت علیها البالد في إعادة هیكلة هذا القطاع

لذا ینبغي أن ینصب ، نمو الجسمي والنفسي والفكري واالجتماعيالفترة مرحلة معقدة من ال

لتحدید التعلیمات التي ینبغي أن یكتسبها ، اهتمامنا على ضبط الخصوصیات والتمیز بینها

ومساعدته على االندماج في ، التلمیذ بغرض مساعدته على ضمان نمو متوازن في مجتمعه

)2(.كانت فعالیة المدرسة مجدیة في المجال التربويكلما ، وكلما تفهمنا انشغاالته، مجتمع الغد

وعموما یمكن أن نلخص أهمیة مرحلة التعلیم الثانوي من خالل ممیزات هذه المرحلة دون 

:غیرها من مراحل التعلیم في النقاط التالیة

.تشمل الفئة الشبابیة في أخطر مراحل نموها أي مرحلة المراهقة-1

.أو التوجه إلى ممارسة مختلف األنشطة، بالتعلیم العاليتحضر الشباب لاللتحاق -2

.تنمیة مهارات الشباب الالزمة للمواظبة الناضجة-3

)3(.تعد الطریق األمثل إلعداد الطاقة البشریة التي ینبغي أن تتحمل مسؤولیة بناء المجتمع-4

رحلة الثانویة یتم إعداد یلعب التعلیم الثانوي دورا مهما یفوق كل التوقعات واالحتماالت ففي الم

، الطالب للخروج إلى الحیاة العملیة وممارسة الحیاة العملیة أو االنتظام في الدراسة بالجامعة

وقد لوحظ أن التعلیم الثانوي یتجه في بعض الدول إلى الدراسات التطبیقیة المیدانیة إلعداد 

لمواد الدراسیة ترتبط أساسا ولذلك نجد أن معظم ا، فنیین یلتحقون بقطاعات العمل واإلنتاج

فقد یذهب هذا األخیر مباشرة بعد هذا التعلیم إلى ، )4(بالقیمة التطبیقیة للمعرفة المتاحة للطالب

عالم الشغل وللمرحلة الثانویة أهمیتها ألنها تستقبل الشباب في سن المراهقة التي تعتبر مرحلة 

، هي المرحلة الوسطى بین الطفولة والشبابفالمراهقة، والبد أن یمر بها، أساسیة في نمو الفرد

 .122:ص، مرجع سابق، رمضان القذافي، محمد القالوقي-1
 .11:ص، 2005مارس، 1ع، النشرة الرسمیة-2
 .213:ص، 1995، مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، أصول التربیة، إبراهیم عصمت مطاوع-3
عالم ، 1ط، مناهج التعلیم بین الواقع والمستقبل، المجتمع والبیئة واإلنسان، فارغة حسین محمد، احمد حسین اللیقاني-4

 .70ص، 2001، مصر، القاهرة، جامعة عین شمس، الكتب
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وهنا تكمن صعوبة هذه الفترة ، فالمراهق لیس طفال وهو أیضا لم یصل إلى النضج الكامل

متالحق تفاجئ صاحبها ، وخطورتها فهي مرحلة انتقالیة یصاحبها تغیرات نفسیة وفیسیولوجیة

)1(.وتفاجئ المحیطین به

وضع خطواته بالنسبة إلیه هو دیات صعبة جدا وتجاوزهافالتلمیذ في هذه المرحلة یواجه تح

األولى على طریق النجاحات التي تنتظره في الجامعة وقد یصل إلى أرقى المستویات إذا لم 

لذلك فالتعلیم الثانوي هو من أكثر أنواع التعلیم النظامي قیمة لتمتعه بمنزلة كبیرة في ، یكل

من قبل ، لى الفرص التعلیمیة العلیا المرغوبة فیهامعظم األنظمة التربویة باعتباره یقود إ

)2(.ولهذا كان محل اهتمام وعنایة في معظم النظم التربویة، الملتحقین به

.وذلك الن هذا التعلیم یتوج بشهادة البكالوریا التي تفتح األفاق الواسعة أمام المتحصل علیها

، الجدل في المؤسسات التربویة في العالمإن أهمیة التعلیم الثانوي مسألة لم تعد الیوم تحتمل 

بل والوحید هو فالتجارب المعاصرة أكدت بما ال یدع مجاال للشك أن بدایة التقدم الحقیقي

.والدول المتقدمة تضع التعلیم الثانوي في أولویة برامجها وسیاساتها، التعلیم الثانوي

بل أصبحت تمتد إلى ، تساب المعرفةولم تعد رسالة التعلیم الثانوي قاصرة على المعلومات واك

ضرورة توفیر كل األسباب والعوامل التي تساعد على استكمال شخصیة الطالب وٕاتاحة الفرصة 

والتعرف على إمكاناته واستعداداته وتنمیتها ، له لكي ینمو وفق ما تتیحه له قدراته الخاصة

المشاركة والتكییف وتعزیز، الستثمارها في النشاط الفكري واالجتماعي واالقتصادي

)3(.االجتماعیین لیصبح مواطنا ذا طموح وآمال مستقبلیة ودور إجتماعي اقتصادي فعال

والحلقة الوسطى بین التعلیم ، وتعد مرحلة التعلیم الثانوي أهم المراحل في بنیة التعلیم العام

تي تتطلب من وتتمیز هذه المرحلة بجملة من الخصائص المهمة ال، المتوسط والتعلیم العالي

، تحقق الطموحات من جهة، القائمین على النظام التعلیمي ترجمتها إلى برامج علمیة وتربویة

.تستوعب التجدیدات العالمیة الناجحة وتتفاعل معها من جهة أخرى

، مصر، اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، النشاط المدرسي وتربیة المراهقین في المدرسة الثانویة، محمود رفاعيعقیل -1

.47، 48: ص ص، 2005
، قسم علم االجتماع، اطروحة دكتورة، منظومة التشریع المدرسي والمردود التربوي للمدرسة الجزائریة، الطاهر اإلبراهیمي-2

 .439:ص، 2001.ینةقسنط، جامعة منتوري
 .25ص، مرجع سابق، التعلیم الثانوي المعاصر، رمضان سالم النجار-3
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حیث یفترض في هذا ، كما یعد التعلیم الثانوي مرحلة مهمة وحاسمة للمتعلمین في التعلیم العام

د الطالب والطالبات إعدادا شامال متكامال مزودا بالمعلومات األساسیة والمهارات التعلیم أن یع

، واالتجاهات التي تنمي شخصیتهم من جوانبها المعرفیة والنفسیة واالجتماعیة والعقلیة والبدنیة

وتأهیال واستثمارا في رأس المال البشري، وینظر لهذا التعلیم باعتباره قاعدة للدراسة في الجامعة

.للحیاة العملیة

وقد أصبحت مقتضیات العصر ترتبط بشكل كبیر بمجموعة المهارات التي یتطلب العمل الذي 

، وذلك في إطار من المرونة التي تسمح له بالتكیف مع متغیرات سوق العمل، یعد له المتعلم

وضمن هذا السیاق تحرص األنظمة التربویة على تخریج طالب أكفاء مزودین بالمعارف 

ولذلك ، م ومشكالت مجتمعهم بطرق إبداعیةعملیة والمهارات الفنیة التي تؤهلهم لحل مشكالتهال

ولعل ، تقوم األنظمة التربویة بمحاوالت واجتهادات عدیدة لتعدیل وتحسین مدخالتها وعملیاتها

ا وهذه صفة ایجابیة تتمتع به، تعدیل الخطط الدراسیة والهیكلیات التنظیمیة یقع في هذا السیاق

ویأتي هذا النموذج ، النظم الدینامیكیة التي تحرص على النماء والتطور االیجابي المتوازن

)1(.الخاص بالتعلیم الثانوي الجدید لیمثل رافدا أساسیا للتنمیة في هذا الوطن المعطاء

:أهداف التعلیم الثانوي:خامسا

في مرحلة التعلیم الثانوي من إن الهدف األساسي من التعلیم الثانوي هو تلبیة مطالب الشباب 

:وتتمثل أهم األهداف فیما یلي)إناث وذكور(كال الجنسین 

:إلشباع هذه الحاجة یحتاج الشباب إلى:)2(الحاجة إلى التوجیه واإلرشاد السلیمین-أ

.وله میوله وأهدافه، معاملته في جمیع مراحل النمو كفرد له كفایته الخاصة وقدرته-1

ه واإلرشاد له بقصد اإلفادة من نواحي القوة عنده والوصول إلى حل مناسب تقدیم التوجی-2

.لنواحي الضعف

أساسه المعلومات التي یوثق بها ، الحاجة إلى التوجیه سواء في حالة النجاح أو الفشل-3

:ویعتمد علیها خاصة في

.كشف میادین العمل الستغالل الكافیات الموجودة وٕانماء میول جدیدة*

دار الثقافة للنشر ، 1ط، منهج المدرسة الثانویة في ظل تحدیات القرن الواحد والعشرین، عبد اللطیف بن حسین فرج-1

 .365ص، 2009، األردن، عمان، والتوزیع
 .218ص، 1995، مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، لتربیةأصول ا، إبراهیم عصمت مطاوع-2
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.وٕانما خارجا بعد التخرج وفي میدان العمل، رة على التكیف لیس فقط داخل المدرسةالقد* 

علما أن یكون لها من المرونة ما یسمح بتغییرها وفق مقتضیات ، رسم الخطط واألهداف*

  .الظروف

أي وسائل التوجیه الذاتي في مواجهة حقائق الحیاة مع االهتمام ، كسب أدوات التعلیم*

.اآلخرینبأعضاء المجتمع

.تحمل المسؤولیة بنجاح*

:لتحقیق هذه الحاجة ینبغي اكتساب ما یلي:الحاجة إلى اإلعداد للعمل أو مواصلة التعلیم - ب

اكتساب مجموعة من المهارات وتكوین المدركات العقلیة وٕانماء الخطط إذا أراد مواصلة -1

.الدراسة أو العمل المرفق في میدا أو أكثر

أي الفرص التي تتاح لهم ، المعلومات الخاصة في مختلف میادین العملالحصول على-2

.وشروط االلتحاق والتوظیف والتقدم والنمو فیها، في هذه المیادین

.اإللمام بمشاكل العمال وأرباب العمل ومطالب الطرفین-3

.إدراك الحاجة إلى العمل وتقدیر قیمته على تحقیقها-4

.النجاحتحدید معاییر یقیس بها-5

.معرفة قدراته واستعداداته الستغاللها-6

الحصول على التوجیه والمعلومات والخبرات التي تساعده في المستقبل على إتخاذ القرارات -7

.والخطط التي یفكر فیها بصدد اختیار مهنیة، الخاصة بمستقبله في التعلیم

.ت إذا اتضح بعد البحث عن جدواهاإتاحة الفرصة له لتعدیل ما قد یكون قد اتخذ من قرارا-8

.وضع العمل موضع التجربة وتكوین عادات طبیعیة للعمل بتذوق لذة االنجاز بمهارة-9

وفي اختیار الكیفیة التي یواصل فیها ، تقدیم المساعدة لمعرفة كیفیة الحصول على العمل-10

.تعلیمة العالي

في عمله الذي یتخصص فیه في دراسته الحاجة إلى متابعة تستهدف متابعة لكي یتحسن -11

)1(.الثانویة ویرتقي فیه ویتحمل مسؤولیة اختیاره

وهناك من الباحثین من ربط أهداف التعلیم الثانوي بحاجات المراهق مثل الدكتور عقیل محمود 

وذلك بحكم المرحلة العمریة التي ، رفاعي حیث یرى أن تلمیذ المرحلة الثانویة یواجه عدة تقلبات

 .221- 219: ص ص، مرجع سابق، إبراهیم عصمت مطاوع-1
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وبالتالي فلها أهمیتها ، ر بها وتستمد المرحلة الثانویة أهدافها من أنها مرحلة تعلم المراهقینیم

وتحتاج التغیرات التي یحتاج إلیها الفرد في هذه ، ففترة المراهقة مرحلة أساسیة في نمو الفرد

لثانویة وهو ما یوضح فلسفة المرحلة ا، المرحلة إلى تربیة تساعده على النمو الكامل والسلیم

فیكون التعلیم في هذه المرحلة وكأنه إعادة بناء ، ووظیفتها في تهیئة فرص النمو الشامل للفرد

.)1(فكري للتلمیذ

فهي حلقة الوصل بین التعلیم ، فالمرحلة الثانویة تعد بمثابة العمود الفقري للعملیة التعلیمیة

، لة ببناء الذات وتكوین الشخصیةكما تختص هذه المرح، االبتدائي والتعلیم الجامعي والعالي

في قیمه ) الفرد(وتمثل الفترة العمریة المقابلة للمرحلة الثانویة مرحلة اإلعداد الجاد للمواطن

وهذا ما یزید من خطورة مهمة التعلیم في هذه المرحلة ویدعو إلى ، ومعتقداته وهویته وسلوكه

.)2(یینضرورة االهتمام بها من قبل المعلم والقیادیین التربو 

إذ تتلخص مطالب المتعلم في مرحلة المراهقة في تقبل التغیرات التي تحدث في نموه الجسمي 

، واكتسابه للقیم الدینیة واالجتماعیة الناضجة، وتقبله المسؤولیة الجماعیة ونمو الثقة لدیه بالنفس

كل ذلك ، ات المهمةورغبته في التحرر واالستقالل واتخاذ القرار ، واستعداده لتكوین حیاة عائلیة

والتدریب ، یستدعي صیاغة أهداف تعلیمیة ترتكز على خدمة المجتمع وتكوین األسرة الصالحة

والقیم الدینیة ، والقوانین، واالطالع على األنظمة، وتحمل المسؤولیات، مواجهة المشكالت

.یم لدى الطلبةلذلك فإن هذه المرحلة كثیرا ما تساعد على ترسیخ االتجاهات بشكل سل، والخلقیة

:هناك شروط للتعلم عند المراهق هي

وهنا ال بد أن ینظر المعلم إلى الدافعیة ، توفر الدافعیة التي تثیر نشاطا معینا في المتعلم*

.على أنها تمثل مصدر من مصادر اشتقاق الهدف التعلیمي

ترتكز على طرح ویتطلب هذا األمر من المتعلم صیاغة أهداف تعلیمیة، النضج عند المتعلم*

أمثلة وأنشطة ومناقشات وواجبات ومواقف تعلیمیة تناسب مستوى نضج المتعلمین وما بینهم من 

.فروق فردیة

 .56: ص، مرجع سابق، عقیل محمود رفاعي-1
، دار الجامعة الجدیدة اإلسكندریة، االعتماد وضمان الجودة الشاملة لمدارس التعلیم الثانوي العام، محمد حسین العجمي-2

 .21ص، 2007، صرم
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ویساعد في ذلك المتعلم في المواقف ، الممارسة حیث ما یتم تعلمه ال بد من ممارسته فعلیا*

.)1(میة السابقةإذا ما تعرض ألوجه الشبه مع المواقف التعلی، التعلیمیة الجدیدة

وال تخرج أهدف التعلیم الثانوي عن فك أهداف منظومة التعلیم بل تشكل جزءا منها وهي لذلك

فاألهداف ال ترتبط ، تتأسس من محتوى تعلیمي شامل یسهل بلوغ غایات المجتمع من التربیة

ثیق صلته بل تتعدى إلى تعزیز االنتماء االجتماعي الثقافي للمتعلم وتو ، بالجانب التحصیلي

2.ویمكن أن نطلق علیها األهداف العملیة للتعلیم، بوطنه

أهداف التعلیم الثانوي كونه یرمي إلى 1976أفریل 16أما في الجزائر فقد حددت أمریة 

:تحقیق ما یلي

.اكتساب التالمیذ المعارف الضروریة لمتابعة الدراسات العلیا*

.ع مختلف الوضعیاتتنمیة قدرات التحلیل والتعمیم والتكیف م*

تنمیة روح البحث*

.تنمیة القدرة على التقدم الذاتي*

وتماشیا مع مقتضیات وتحدیات العصر الحدیث فیجب على التعلیم الثانوي أن یكون عصریا 

وفي هذا اإلطار یشیر الدكتور رمضان ، لیحمل رسالة وأهداف تتالءم والمتغیرات المعاصرة

عموما والتعلیم الثانوي خصوصا یهدف إلى المساهمة في الخارطة التعلیم "سالم النجار إلى أن

وذلك عن طریق خلق األجیال من ، المعاصرة للتطورات االقتصادیة واالجتماعیة للمجتمعات

الشباب القادر على التكیف مع مستجدات ومواجهة التحدیات بكفاءة عالیة من خالل إكسابهم 

3والقیم السلوكیةما یكفي من المعارف والخبرات العملیة 

وٕاصالح ما فسد ، وذلك عن طریق إجراء مراجعة أمنیة لألنظمة التعلیمیة وٕاعادة النظر فیها

منها إصالحا جذریا وبشكل مستمر وبما یتوافق مع المتغیرات المحیطة بهم ویتناسب مع 

:الرسالة الجدیدة واألهداف المعاصرة للتعلیم الثانوي ومن هذه األنظمة والمفاهیم

، 2001، األردن، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزیع، 1ط، صیاغة األهداف التربویة والتعلیمیة، جودت أحمد سعادة-1

 .32ص
 .448: ص، مرجع سابق، إبراهیم الطاهر-2
 .21ص، مرجع سابق، رمضان سالم النجار-3
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یعتبر التعلیم الثانوي جزءا مكمال للنظام التعلیمي األساسي وذلك في سیاق عملیة التعلم مدى -

.الحیاة

لكل مواطن الحق في إكمال تعلیمه الثانوي سواء كان التعلیم العام أو الفني أو المهني -

.بحسب میوله وقدراته واحتیاجاته ومتطلبات العمل والحیاة

,تعلیم الثانوي للجمیع بغض النظر عن الحالة االقتصادیةیكون حق االلتحاق بال-

.الجنس ,العرق

وذلك من ، یستكمل التعلیم الثانوي ما بدأه التعلیم األساسي من أجل تحسین التعلیم بشكل عام-

:خالل

.تقدیم التعلیم األساسي والعام من أجل المزید من التعلیم-1

.لإعداد الشباب لالنخراط في عالم العم-2

االكتساب المستمر للقیم الثقافیة الضروریة إلعداد الشباب للمشاركة الفعالة في مجتمع -3

.دیمقراطي یتسم بالحیاة النافعة

مواءمة التعلیم الثانوي بقدر المستطاع مع حاجات األفراد في المجتمع من أجل تطویر -4

.معارفهم وقدراتهم

ي حقول المعرفة اإلنسانیة والعلمیة دون إهمال التركیز على تطویر المهارات األساسیة ف-5

.أنواع المعرفة األخرى وهي مهمة لحیاة الكبار وعملهم

التركیز بشكل أكبر على التعلیم الفني والتدریب المهني في المرحلة المتقدمة من التعلیم -6

  .امالثانوي بهدف تحسین حالة التعلیم الفني من خالل ربطه مع التعلیم األكادیمي الع

من حیث ، التأكد المستمر من أن أفضل نوعیة تقدم من التعلیم تلك التي یتم إعدادها جیدا-7

استخدام المقرر وذلك من خالل التقویم المستمر ، القیاس,التقدیم ، التنظیم، المخرجات، المحتوى

1.لها

ن حسین فرح یحصر الدكتور عبد اللطیف ب)المعاصر(وفي نفس السیاق النظام التربوي الجدید

یأتي هذا النظام بهدف إحداث نقلة نوعیة في التعلیم :"أهداف النظام الثانوي الجدید حیث یقول

سواء كانت :الثانوي بأهدافه وهیاكله وأسالیبه ومضامینه من أجل إعداد الطالب والطالبة للحیاة 

 .22: ص، مرجع سابق، رمضان سالم النجار-1
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هذا النظام وسیلة فباإلضافة إلى كون ، أو دراسة في الكلیات والجامعات، عمال في سوق العمل

)1(:ویأتي هذا النظام تحدیدا من أجل ,لتحقیق أهداف التعلیم الثانوي لمختلف المراحل

تعزیز العقیدة اإلسالمیة التي تستقیم بها نظرة الطالب والطالبة للكون واإلنسان والحیاة في -1

.الدنیا واآلخرة

.باتتعزیز قیم المواطنة والقیم االجتماعیة لدى الطالب والطال-2

المساهمة في إكتساب المتعلمین القدر المالئم من المعارف والمهارات المفیدة وفق تخطیط -3

ومتطلبات انخراطهم في المجتمع ، منهجي یراعي خصائص الطالب والطالبات في هذه المرحلة

.بما یجعلهم أفرادا نافعین وٕایجابیین في المجتمع، أو مواصلة دراستهم بعد المرحلة الثانویة

ومهارات التعاون والتواصل ، مثل التعلیم الذاتي:تنمیة المهارات الحیاتیة للطالب والطالبة-4

في إطار من ، والحوار والمناقشة والقبول آراء اآلخر، والتفاعل مع اآلخرین، والعمل ضمن فرق

.القیم المشتركة والمصالح العلیا للمجتمع والوطن

حل المشكالت واتخاذ القرارات ومهارات التفكیر ومهارات ، تنمیة مهارات التفكیر الواعي-5

.من خالل إتاحة الفرصة للطلب للتعلیم في مواقف حیاتیة واقعیة في المجتمع المعاصر,الناقد

وتنظیمها وتقویم مصداقیتها، تطویر مهارات التعامل مع التقنیة ومصادر المعلومات-6

.االستفادة منها في الحیاة الواقعیةو 

وٕاتاحة الفرص ، وتنویع الخبرات التعلیمیة المقدمة، لطالب والطالبة شمولیاتنمیة شخصیة ا-7

.المتكافئة الختیار أكثرها مناسبة للمتعلمین

، واإلخالص في العمل، تنمیة االتجاهات اإلیجابیة المتعلقة بحب العمل المهني المنتج-8

)2(.عمل المنتجواكتساب مبادئ وأسالیب ومهارات ال، وااللتزام به واالهتمام بإتقانه

:عالقة التعلیم بالمجتمع:سادسا

المجتمع والتربیة ظاهرتان وثیقتا االرتباط ال وجود إلحداهما :عالقة التربیة بالمجتمع-1

في صورة عالقة جدلیة ، األخرىوال تنمو وتزدهر إحداها إال بنمو وازدهار، بدون األخرى

لتكوین بیئة ، ومن تفاعلهم تنشأ التربیة، فالمجتمع مجموعة من الناس، دائریة ال تنتهي

اجتماعیة تظهر بواسطتها الطبیعة اإلنسانیة وتنظم من خاللها أنماط حیاتهم في مجتمع إنساني 

 .366ص، مرجع سابق، للطیف بن حسینعبد ا-1
.367، 366:ص ص، مرجع سابق، عبد اللطیف بن حسین فرج-2



..................................................الفصل الرابع تطور التعلیم الثانوي......................:

298

وبذلك فمن وجود ، وباستمرار عملیة التربیة تدوم حیاة المجتمع، له خصوصیته الدالة علیه

تربیة بین أعضاء المجتمع تستمر حیاة هذا ومن قیام عملیة ال، المجتمع تنشأ التربیة بالضرورة

.المجتمع

أو أداة أوجدها لقیام حیاته االجتماعیة واستمرار هویته ، وعلى ذلك فالتربیة بنت المجتمع

، وبالتالي فمن الطبیعي أن تأخذ التربیة مكوناتها وخصائصها وأهدافها من هذا المجتمع، الثقافیة

كي تعید إنتاج هذا المجتمع الستمرار حیاته من ، فیهولكن بطریقة انتقائیة تعكس أفضل ما 

.خالل أبنائه الحاملین لهویته

ویمكن اتخاذ أي منهما دلیال ، التربیة والمجتمع صنوان مرتبطان بعضهما ببعض ارتباطا وثیقا

مؤشرا على كیفیة نمو اآلخر وتطوره في أبعاده األساسیة بل إن التربیة في ذاتها ظاهرة 

الظواهر االجتماعیة هي أسالیب وقوالب وأوضاع للتفكیر والعمل اإلنساني خارجة ف، اجتماعیة

1.حیث یلقنه إیاها المجتمع عن طریق التربیة، عن شعور الفرد

ولقد حققت التربیة قدرا كبیرا من التخصص في الوظائف االجتماعیة في المجتمعات الحدیثة 

في حین أن المجتمعات ، لتخصص في الوظائفبحیث أصبح التضامن فیها قائما على التنوع وا

البسیطة التي لم تحقق سوى قدر ضئیل من التخصص في الوظائف االجتماعیة لم تكن التربیة 

، ولذا كان یقوم على تقدیمها لألجیال الجدیدة األسرة، فیها نشاطا اجتماعیا متخصصا ومستقال

الفرد في أنشطة الحیاة الیومیة مشاركةخاللمن، 2وجماعة القرابة والمجتمع المحلي ككل

وحتى إذا كان المظهر الذي توجد علیه التربیة في المجتمع في شكل نشاط اجتماعي ، للمجتمع

3.فقد ارتبطت ارتباطا وثیقا بحیاة المجتمع ، أو نشاط اجتماعي مستقل، غیر مستقل

ات كأساس لنقل مورثاتها الن التربیة تعتبر من الوسائل األساسیة التي اتخذتها المجتمعونظرا

فقد قننت التربیة وانتظمت في حیاة تلك ، وتدریب أجیالها على طرائق حیاتها وجماعاتها

، إال أنها اتخذت في حیاة المجتمعات البسیطة طابعا غیر رسمي، المجتمعات منذ نشأتها

یة تأخذ وعندما ارتقت الجماعات البشریة وظهر التخصص في الوظائف االجتماعیة بدأت الترب

بعد أن ، وجماعاتها التي تسهر علیها، طابعا رسمیا وأصبحت لها نظمها وتنظیماتها ومؤسساتها

 .32  - 31: ص ص ، قواعد المنهج في علم االجتماع، إمیل دور كایم -1
 .402: ص ، تمهید في علم االجتماع، بوتومور-2
 .414: ص ، مبادئ علم االجتماع، السید محمد بدوي-3
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وبذلك ارتبطت التربیة ، كانت نشاطا اجتماعیا غیر مستقل في المجتمعات األولیة البسیطة

بالمجتمعات البشریة ارتباطا وثیقا واعتبرت من الظواهر االجتماعیة التي یهتم بها علماء

وتأثرا ، وذلك ألنها من أكثر ظواهر المجتمع تأثیرا على الظواهر االجتماعیة األخرى، االجتماع

من الظاهرة "إیمیل دوركایم"وقد اتخذ ، بها سواء من حیث نشأتها وتطورها أو أدائها لوظائفها

حة تعریفنا إننا نستطیع تأكید ص:"فیقول، التربویة مثاال لتأكید صحة تعریفه للظاهرة االجتماعیة

قة التي تتبع في إذ یكفي أن نقوم بمالحظة الطری، للظاهرة االجتماعیة بتجربة عظیمة الداللة

ما وحسب، ب ما توجد علیه في الوقت الحاضرحس، یالحظ المرء األشیاء، التربیة الصغار

ي یرم، رأي ألول وهلة أن جمیع أنواع التربیة تنحصر في ذلك، كانت علیه دائما في الماضي

به إلى أخذ الطفل بألوان من الفكر والعاطفة والسلوك التي ماكان یستطیع الوصول إلیها لوترك 

ونوجب ، وبیان ذلك أننا نضطره منذ حداثته إلى األكل والشرب والنوم في ساعات معینة، وشأنه

ترام وعلى اح، علیه النظافة والهدوء والطاعة ثم نجبره على التعلم وعلى مراعاة حقوق اآلخرین

1.العادات والتقالید وكذلك نوجب علیه العمل

أي  -وفي ضوء هذا التعریف لظاهرة التربیة یتأكد صفتها االجتماعیة لظاهرة فهى تلقائیة 

فنحن النستطیع أن نبدلها أو نعدلها ، وٕانما من صنع المجتمع، لیست من صنع فرد أو أفراد

ة تفاعل عناصر المجتمع الثقافیة واالجتماعیة حسب رغباتنا وأهوائنا الفردیة بل هي جاءت نتیج

وال أدل على ذلك من أننا نعلم أطفالنا وندربهم ، والمتعددة في مختلف مراحل تطورها التاریخي

وحینما ، ونحن نفعل ذلك بطریقة تلقائیة، على قیم وعادات وتقالید ورثناها عن آبائنا وأجدادنا

2.ونحافظ على استمرار وجوده، قرارهنفعل ذلك فإننا ندعم تكامل المجتمع واست

بل وتعتبر التربیة في حد ، وكذلك المجتمع المحلي، ترتبط التربیة بالمجتمع القومي الكبیرو

، إذ تلعب دورا هاما في تنمیة الفرد، تقوم بوظائف إجتماعیة، أو ظاهرة إجتماعیة، ذاتها مجتمعا

كما أنها تعده للوظائف ، وتهذیبه نفسیا، الحةوتنشئته نشأة إجتماعیة وسیاسیة ص، وتثقیفه عقلیا

هذا إلى أن التربیة هي تصنع القادة الذین ، التي سوف تتاح لهم في نظام اقتصادي متغیر

، والنظام التربوي هو نظام اجتماعي، والتربیة في حد ذاتها ظاهرة اجتماعیة، یغیرون ویطورون

بل إنه من أهم النظم في ، الترفیهيالسیاسي و واالقتصادي و ، والعائلي، مثله مثل النظام الدیني

 37  -36: ص ص، مرجع سابق، یل دوركایمإم-1
  88 -87: ص ص ، المرجع السابق، التربیة والمجتمع، حسین عبد الحمید أحمد رشوان-2
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وتقدمه ویؤدى وظائف إجتماعیة تتمثل ، یتعلق بكیان المجتمع واستمرارهفهو نظام، المجتمعات

وال یخفي ، في إشباع حاجة أساسیة في المجتمع هي تنشئة األطفال نشأة اجتماعیة صالحة

ألفراده وهي الوظیفة التربویة التي تعمل علینا أنه ال یمكن ألي مجتمع أن یهمل وظیفة التربیة 

على نقل التراث الثقافي هو المسئول عن انتقال األفراد من الطبیعیة البیولوجیة إلى الطبیعة 

وعلى إیجاد ، وعلى تكیف أفراده للتغیرات التي تطرأ، كما تعمل الوظیفة التربویة، االنسانیة

وقد قدم العالمان ، تقدم المجتمعیؤدى إلىالمواقف التي تثیر القدرة على االبتكار لكل ما

المدرسة في "في كتابهما بعنوان"تز رؤیة لعالقة التربیة بالمجتمعصموئیل بولز وهربرت جن

بل ، وفیه یقوالن أن التربیة تعكس دائما التركیبة االجتماعیة في أي مجتمع"أمریكا الرأسمالیة

Schoolingعلیها والمحافظة 1وتساعد على استمرار هذه التركیبة in Capitalist America"

_H .Gintis- S . Bowles

تختلف وظیفة نظام التعلیم من مجتمع آلخر كل تبعا لظروفه وتاریخه :وظائف التربیة -2

إذ أن محتوى التعلیم ، الیشكل مشكلة)البدائیة(فالتعلیم في المجتمعات البسیطة ، وبنائه الخاص

كما ، في الثقافة السائدة ذاتها وتنتقل عبر األجیال بصورة آلیة تلقائیةفي هذه المجتمعات یوجد

فالتعلیم في هذه ،2أن التخصص یكاد یكون معدوما ومستوى التعلیم واحد بالنسبة للجمیع 

المجتمعات مرادفا للتنشئة االجتماعیة حیث درجة تجانس المجتمع والمستوى التكنولوجي 

یة الضروریة لحیاة الكبار یكتسبها األطفال بصورة غیر رسمیة فالمهارات االجتماع، المنخفض

.3حیث التوجد مؤسسات رسمیة لتحقیق ذلك

ویتمیز بالقابلیة بمعنى أنه یتمیز ، كما أن التعلیم في المجتمعات قائم على التقلید والممارسة

یتین األولى كما تتركز وظائفه في عملیتین رئیس، بالطواعیة دون ایجابیة وتفاعل مع البیئة

اإلعداد الالزم للفرد للحصول على ضروریات الحیاة العملیة بصورة آلیة مباشرة لیس فیها تفكیر 

4.والثانیة تدریب الفرد على الطرق والقیم المقبولة في الجماعة، أو تطویر لما هو موجود

.أما نظام التعلیم في المجتمعات الحدیثة المتقدمة فهو مسألة معقدة للغایة

  33  -32: ص ص ، علم االجتماع المعاصر، شبل بدران وحسن البیالوي -1
  240: ص,  التغییر اإلجتماعي والتحدیث,سناء الخولي-2

3 Geoffrey Hurd Et , Al,Human Societies :An Introduction To Sociology , P: 105
 33  -31: ص ص, دراسات في الفكر التربوي,سید إبراهیم الجیار-4
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: هي خمس وظائف أساسیة للنظام التربوي في المجتمع الحدیث"میسجراف"وعلیه یحدد 

.P .Musgrave1

حیث یتأكد في هذه الوظیفة قیام النظام التربوي بالمحافظة على :نقل ثقافة المجتمع_1

.على األنماط الرئیسیة للثقافة من خالل المؤسسات التربویة

األول حاجة المجتمع ، ها من خالل دورین للنظام التربويوینظر إلی:الوظیفة السیاسیة-2

.إلمداده بالقادة السیاسیین في كل مستویات المجتمع الدیمقراطي

.للنظام السیاسي القائم " الوالء"دعم النظام التربوي قیمة :ثانیا

قتصادي وتتحدد هذه الوظیفة في النظام بإمداد المجتمع والبناء اال:الوظیفة االقتصادیة -3

.والتي تتطلبها الظروف التكنولوجیة السائدة)كمیا وكیفیا(بالقوى العاملة المتعلمة 

حیث یعد النظام التربوي نظاما جوهریا في عملیات االنتقاء :وظیفة االنتقاء اإلجتماعي -4

"االنتقاء واالختیار االجتماعي"والواقع أن وظیفة .واالختیار على مستوى سكان المجتمع ككل

E.Hopperفهي الوظیفة التي,تعد من الوظائف التي تشكل تحدیا بالنسبة للنظام التربوي

حیث یرى أنه في نطاق تلك الوظیفة یقوم .الوظیفة الرئیسیة للنظام التربوي"هوبر"اعتبرها

النظام التربوي بثالثة وظائف مترابطة تتمثل في اختیار األطفال من مختلف الفئات والمستویات 

وتعد هذه الوظیفة ، ثم تدریب األفراد وتعلیمهم، تكوین فئات األطفال، لمتباینة من حیث القدراتا

.سمه لكل االنساق التربویة في المجتمعات الحدیثة-في رأي تصور_

Everett.إلحداث التغییر المطلوب والالزم للمجتمع :تقدیم المبدعین -5 Reimer أما"

ائف التربیة التربیة في نقل إیدیولوجیة المجتمع وتشكل عقول الناس فقد عرض وظ" ایفریت ریمو

وٕاعطاء المركز االجتماعي ، بالصورة التي تجعلها تقبل هذه اإلیدیولوجیة

وعامة یمكن تحدید األبعاد البنائیة لنظام التعلیم في المجتمع )2(.الصیغة الشرعیة والمقبوله

والثقافة ,ي المجتمع هي النظام االقتصادي والسیاسيالحدیث خالل عالقته بثالث نظم أساسیة ف

:وتقوم التربیة كذلك بالوظائف التي تنحصر في اآلتي )3(.السائدة

1 - P .W.Musgrave.The Sociology OF Education. P.P.270- 271
2- Everell Reimer.School is Dead :An Essay On Alternatives in Education.p,19

 25  - 23: ص ص ، مرجع سابق، مقدمة في علم اجتماع التربیة، حمدي على أحمد-3
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وذلك من كافة الجوانب العقلیة والجسمیة ، تحقق التربیة النمو الشامل المتكامل للفرد-1

الل ماتقدمه من أنشطة وذلك من خ، فهي تهدف إلى تحقیق النمو بطریقة متكاملة، واالجتماعیة

وبرامج تهتم بأسالیب التفكیر والمعارف واالتجاهات والقیم والسلوكیات التي تهتم بترقیة التلمیذ 

.من جمیع الجوانب وبطریقة متوازنة

، تعمل التربیة على إیجاد المواقف التربویة التي تثیر نزعة االبتكار والتجدید عند األفراد-2

.التالمیذ ذوي المواهب ورعایتهم والعنایة بهم ویستلزم ذلك الكشف عن 

نقل التراث الثقافي للمجتمع بقیمه واتجاهاته ومعاییره وأنماط سلوكه وتقالیده وأعراقه ونظمه -3

وتعمل هذه الوظیفة على تحقیق تجانس .ومعتقداته من جیل الكبار إلى الجیل الذي یلیه

ویتم ذلك عن طریق المؤسسات ، في الحیاةوتضمن احتفاظه بأنماطه التقلیدیة ، المجتمع

ویبدوا أحیانا أن المؤسسة التربویة التي تسعى إلى نقل .التعلیمیة دورا هاما في هذا المجال

والتمارس دورا إبتكارا على إیجاد أنماط اجتماعیة جدیدةالتراث الثقافي الیمكنها أن تساعده

التراث االجتماعي لتأكید االستقرار ولكي تحافظ على التوازن ینبغي أن ینقل مایلزم من

، مع العمل على التكیف المستمر للتغیرات االجتماعیة الجدیدة، االجتماعي عند الفرد والمجتمع

لكي هو ومعه آخرون ، ولیعیش الناس في عالم یتنازل فیه الفرد مختارا عن جزء من الشخصیة

.یصلون إلى مزید من التحرر

، التنشئة االجتماعیة والتطبیع الثقافي وبذلك یكتسب األفراد إنسانیتهموتقوم التربیة كذلك بعملیة

.وتنمو شخصیاتهم كمواطنین صالحین في المجتمع وتقدمه 

تحدث التربیة عملیة التكیف االجتماعي لألفراد فهي تجعل اإلنسان قادرا على تحمل -4

ساسیة هي مساعدة المتعلم وتعتبر وظیفة المعلم األ، مالئمة حاجاته مع الظروف المحیطة به

فجمیع المعارف التي یتلقیها المعلم في مختلف المواضیع من ، على أن یتكیف مع بیئته

وزیارات ، وزیارات للمناطق األثریة والمعارض، وتجارب في المعامل، مطالعات في المكتبات

.والمزارع جمیعها تساعد التلمیذ على التكیف، للمصانع
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والتربیة األسریة ، والتربیة االجتماعیة، لیشمل التربیة الدینیة، ئف التربیةوتتسع مجاالت وظا-5

والتربیة السیاسیة والتربیة البیئیة والتربیة الفنیة والتربیة العسكریة والتربیة السكانیة والتربیة البدنیة 

)1(.إلخ ....والتربیة الصحیة والتربیة العملیة 

االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة التي تنتشر وفي وسط الكم الهائل من األحداث-6

وقد تكون ، في العالم المعاصر تقف دول العالم متنازعة متخاصمة أحیانا ومتوافقة أحیانا أخرى

وتكون متوافقة في مكان آخر من ، متنازعة على بقعة معینة من المسكونة التي تعیش فیها

ویزید من ، ى قضایا الصراعات داخل المجتمعات وبینهاوذلك كله یؤدى إل، المسكونة األرضیة

في كل هذه األحداث ، حاالت التوتر والقلق واالغتراب االجتماعي بین الشباب بصفة خاصة

متفاعلة ومنفعلة باألحداث التي یمر بها المجتمع ، یجب على التربیة أن تقف رائدة وقائدة

)2(.لتقدم المجتمع وأفرادهموجهة وهادفة ومنیرة الطریق ، والعالم المعاصر

:عالقة المدرسة بالمجتمع -3

المقصودة وفیما یتعلق بالعالقة بین المدرسة والمجتمع نذكر أن المدرسة هي المؤسسة التربویة

هذا وال یمكن إنكار أن ، والهامة والتي أنشأها المجتمع لتحقیق غایات وأهداف النظام التربوي

سات تربویة أخرى مثل العائلة والنادي والمسجد والمصنع والمتجر النظام التربوي له عدة مؤس

إال أن المدرسة ، والمزرعة والمكتبات والمعارض والسینما والمسرح والرادیو والتلیفزیون والصحافة

تظل المؤسسة األولى التي أنشأها المجتمع لمهمة التربیة التي تعد األفراد للقیام بمسئولیاتهم في 

فما من مؤسسة تربویة إال وتتضمن وظائف تقوم بها كتربیة أبناء ، تقدمهحفظ المجتمع و 

والمدرسة جزء من المجتمع ، المجتمع والعمل على تطبیعهم بأخالقیات وعادات وقیم المجتمع

فالمدرسة تتأثر بقیم المجتمع ، ولذلك فهي تتأثر بثقافته سواء المادیة أو لالمادیة، القومي

كما تتأثر كذلك بما فیه من مادیات كالمباني ، الیده وأفكاره ومبادئهومعاییره ومعتقداته وتق

، ومن جهة أخرى فإن المدرسة ِتؤثر بدورها في ثقافة المجتمع.واألدوات والمعامل إلخ 

، االسكنداریة، المكتب العربي الحدیث، دراسة في علم اجتماع التربیة,التربیة والمجتمع، حسین عبد الحمید أحمد رشوان-1

 17  - 16: ص ص، 200، مصر

نقال عن نخبة من أعضاء هیئة التدریس بقسم أصول التربیة ، اإلجتماعیة للتربیةالمدخل إلى األصول، ثابت كامل حكیم-2

 21:ص، جامعة حلوان كلیة التربیة
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ولكنها تقوم بعملیة اختیار لما تنقله فضال أنها تشجع ، فالمدرسة التنقل كل التراث الثقافي

.في میدان المادیات االبتكار والتجدید وخصوصا 

تتكفل بتكوین المهنیین المتخصصین ، إلى ذلك تعتبر المدرسة مؤسسة تكوینیةضافةإ و  

وهذه الوظیفة من الوظائف التي صارت ، لضمان موارد بشریة مؤهلة لسوق العمل، والخبراء

.ومركز علیها من طرف أفراد المجتمع، مقصودة بعینها

أي في شكل العالقات االجتماعیة ، ا التنظیمي االجتماعيوتبدو أهمیة المدرسة في بنائه

وبین المدرس ، وبین المدرس والمدرس، الهرمیة واألفقیة داخل المدرسة بین اإلدارة والمدرس

وبین التلمیذ والتلمیذ والتي تتبلور في شكل الثواب والعقاب المتمثل في الدرجات ، والتلمیذ

هذه التنظیمات داخل المدرسة على غرس قیم ومعاییر تعمل كل ، المدرسیة ونظم االمتحانات

)1(.وهي قیم مطلوبة الستقرار العمل ، مثل الوالء والطاعة والتنافس والمثابرة

:وظائف المدرسة-1

خاصة في المجتمع ,التربیة هي نظام اجتماعي له وظائفه في المجتمع وتعدد هذه الوظائف

جتماعیة التي یوكل إلیها وظیفة التربیة في والمدرسة هي إحدى المؤسسات اال، الحدیث

هذا وتتلخص وظائف ، وعلى ذلك ال تختلف وظیفة المدرسة عن وظیفة التربیة.المجتمع

)2(:المدرسة في اآلتي 

فاألهداف التي تسعى لتحقیقها تنصب في تلك ، وقیمه الثقافیة، تتبنى المدرسة فلسفة المجتمع

وعلیه فالمدرسة لها وظیفتان أساسیتان تتفرع عنهما ، مع ذاتهوهي نابعة من إرادة المجت، مالقی

أو نحو ، وظیفة االنسجام والتكامل واالستقرار ووظیفة التغییر نحو األفضل، الوظائف األخرى

فوظیفة االستقرار -على الرغم من عدم إدراكها له–الكمال الذي تصبو إلیه الطبیعة البشریة 

أما ، أو الضمیر الجمعي الذي یتكلم باسم األفراد، تشكل المجتمعتتطلبها القیم والمعاییر التي

وظیفة التغییر وهي الحالة الدینامیكیة التي تشكل المستقبل الذي من خالله تختار الوسائل 

والمناهج واالستراتیجیات لبلوغ األهداف المسطرة وهاتان الوظیفتان تقوم بهما المدرسة بصورة

الثقافیة والسیاسیة ، المدرسة بالمؤسسات االجتماعیة األخرىترتبط من خاللها ، شمولیة

1- Riby williams,Educations for Social Change, Human Development and National progress,

International Association of Schools of Social Work,N,Y,1974,pp:82- 85
 .81- 80:ص ص، مرجع سابق ، التربیة والمجتمع دراسة في علم إجتماع التربیة، حسین عبد الحمید أحمد رشوان-2
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أو تجزئ الزمن إلى فترات زمنیة ، على أن تلك الشمولیة ال تغفل، واالقتصادیة والعلمیة

بل یتصل الماضي بالحاضر عن طریق الخبرة االجتماعیة التي تشكل المناهج ، منفصلة

ویؤكد جون دیوي في هذا ، لماضي القادموهذا یتصل بالمستقبل الذي هو صورة ا، التربویة

والحفاظ على االجتماعیة ، على أن المدرسة تعمل على تبسیط الحیاة االجتماعیة، اإلطار

، حیث أن وظیفة المدرسة تكمن في عملیة دمج المعارف في أوساط المعنیین بها1، وتحسینها

د الجیل الناشئ لما یتطلبه منه ویحدد دوركایم وظیفة المدرسة في إعدا، فضال عن تلقینهم إیاها

:ویمكن التعرض لهذه الوظائف بأكثر تفصیل بالشكل التالي2، المجتمع

والحفاظ علیه لألجیال القادمة والثقافة هي كل :نقل التراث الثقافي من جیل إلى جیل آخر-1

المصانع وتتمثل المادیات في المباني والطرق و ، ما أنتجه العقل البشري في مجتمع من مادیات

والتقالیدأما الالمادیات فتشمل العادات، وكل لوازمها وبضائعها ومصنوعاتها، والمزارع والمتاجر

والعلوم الموجودة في ، والقیم، والمراسیم واآلراء واالتجاهات، والطقوس، الشعائر، والمعتقدات

ولن ، ن إلى حد كبیرأي كائنا حیا یشبه الحیوا"فردا بیولوجیا"فحین یولد الطفل یكون، المجتمع

"الفرد البیولوجي"یصبح  إال عن طریق التشكیل االجتماعي الذي یتم بواسطته "فردا إنسانیا"

.النقل الثقافي إلى الطفل من الیوم األول لوالدته

ویأتي األطفال إلى المدرسة بعد أن یكونوا ، وتأخذ المدرسة دورها في النقل الثقافي بعد العائلة

یرا في التكیف الثقافي فهم یأتون إلى المدرسة وهم قادرون على التحدث بلغة قطعوا شوطا كب

ولكن مع ذلك فإنه ینقصهم ، ویسیرون في سلوكهم وفقا لقیم أخالقیة ودینیة معینة، بالدهم

وأنواع ، والمهارات المتباینة، فالعلوم المختلفة، الشيء الكثیر الذي ستقوم المدرسة بتزویدهم به

، وغیرها كثیر، والروح القومیة الوطنیة، جتماعیة بین مختلف األفراد والجماعاتالعالقات اال

وكلها أنماط من التراث الثقافي الذي یجب أن تنقله ، یتعلمها الطفل ویتدرب علیها في المدرسة

وهي ، وینتج عن نقل التراث الثقافي لألفراد وحدة في الفكر والعمل والعقیدة، المدرسة لتالمیذها

فضال عن اعتباره عامال من عوامل الضبط ، للتماسك االجتماعي في المجتمعالزمةأمور 

)3(.االجتماعي الذي یوجه سلوك األفراد لما فیه فائدة المجتمع وتقدمه

   .50- 49ص ، 1978، بغداد، دار مكتبة الحیاة، 2ط، أحمد حسن عبد الرحیم:ترجمة، المدرسة والمجتمع، جون دیوي-1

:9, ed électronique chicoutimi Québec, 2002, peEducation et sociologi,Durkheim Emil-2

 82- 81:ص ص، مرجع سابق ، التربیة والمجتمع دراسة في علم إجتماع التربیة، حسین عبد الحمید أحمد رشوان-3
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من المسلم به أن المجتمعات ال تثبت وتستقر على :تكیف األفراد لما یحدث من تغیرات -2

فعندنا األن مخترعات ، ة من التغیر والتعدیل والتبدیلوٕانما هي في حالة مستمر ، حالة واحدة

وعدد هائل من ، والمذیاع والتلفزیون والسینم، حدیثة تتمثل في السیارة والقطار والطائرة

االختراعات لم تكن موجودة من قبل وتعمل المدرسة على أن یتكیف الطالب مع كل 

، ى یصبحوا على درایة بهاحت، وما سوف یوجد في المستقبل، مااستحدث من اختراعات

وذلك حتى ال یحدث تخلف بسبب وجود هذه المخترعات وعدم ، واإلفادة منها، وباستخدامها

وغدا سنكون في عصر ، إننا اآلن في عصر الكهرباء، معرفة قواعد استخدامها ونظم سیرها

علم بكل وینبغي على المدارس أن تسابق الزمن في جعل التالمیذ على، الذرة وااللكترونیات

.هذه المخترعات وكیفیة االستفادة منها

وهذا أمر مرغوب من المجتمع :على النقد العقالني في اإلبتكار واإلختراع رة إثارة القد-3

بل الواقع أن ,وعلى ذلك ال ینبغي النظر إلى الفرد على أنه مجرد صورة لثقافة المجتمع

ا وموقف المدرسة إزاء التجدید في المجتمع لیس المدرسة تقوم بتنمیة ملكاته وٕاطالق طاقاته هذ

فالمجتمع یطلب من المدرسة أن تكون مجددة وأن تشجع ، بل تكتنفه الصعوبات، شیئا هینا

وشرح ذلك .بینما یطلب منها أن تكون محافظة في ناحیة أخرى، االبتكار واالختراع في ناحیة

ناحیة الطبیعیات ,قافة المادیةأن المدرسة أن تشجع االبتكار والتجدید في ناحیة الث

وتزود معامل المدارس بكل ما ینمى القدرة على االبتكار واالختراع ولكن في ، والكیمیائیات

فانه یطلب من ، والدین والحكومة، وخصوصا فیما یتعلق بالعائلة، ناحیة العالقات االجتماعیة

.المدرسة أن تكون محافظة

فهي تحافظ على هذا ,مدرسة بوظیفة تنمیة اإلطار القوميتقوم ال:تنمیة اإلطار القومي -4

وینبغي رات سیاسیة واقتصادي واجتماعیة اإلطار بأیدیولوجیة تسهم فیما یشهده المجتمع من تغی

وتنمیة هذه التغیرات ال یأتي إال عن طریق التعلیم ,أن تقوم المدرسة بذلك عن وعي وتفكیر

خاصة في المجتمعات التي الوظیفة التي تقوم بها المدرسة هوتبدو أهمیة هذ، والممارسة واألداء

)1(.تقفز قفزات سریعة نحو التغیر

ویختلف األثر التربوي باختالف نوعیة :التربیة تحدث عن التفاعل االجتماعي بین األفراد -5

مثل أو التفاعل االیجابي بین األفراد,وهناك مانسمیه بالتفاعل المزدوج، وفعالیة هذا التفاعل

 83- 82:ص ص، مرجع سابق ، التربیة والمجتمع دراسة في علم إجتماع التربیة، حسین عبد الحمید أحمد رشوان-1
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وفي التفاعل اإلیجابي یقوم الحوار والمناقشة ، الذي یحدث في الرادیو أو التلفزیون أو السینما

بینما التفاعل السلبي یكون االتصال من طرف واحد وال یتمكن الطرف اآلخر من ,بین األفراد

، مزدوجوهنا نجد أن المدرسة مكان لحدوث التفاعل االیجابي ال، المناقشة واالعتراض والحوار

هدف إلیه وهذا النوع من التفاعل له فاعلیته وله أثره البالغ في تغییر سلوك المجتمع وهو مات

وعن طریق التفاعل المزدوج اإلیجابي تتمكن المدرسة من تغییر ، المدرسة والتربیة عامة

مدرسة وهنا نلمس میزة ال، المتعلمیناالتجاهات الفكریة عند التالمیذ ومن بث العقیدة في نفوس 

وٕان كان یشاركها المنزل ، والمسرح، والسینما، التلفزیون، الرادیو، على مؤسسات تربویة أخرى

)1(.علیهایتفوق في ذلك أو

یساهمون في ، وذلك باكتساب الناشئة لیصبحوا أعضاء المجتمع:التنشئة االجتماعیة-6

واالتجاهات النفسیة ، یمه ومعاییرهوٕاتخاذ القرارات داخله وهذا یتم بإكسابهم ق، حركته وانسجامه

، أو العقل الجمعي بتعبیر دوركایم، ومنظومته المفاهیمیة، واالجتماعیة للتكیف والتوافق مع بیئته

ومنها نقل ، وعموما تعتبر التنشئة مفهوم عام یمكن أن تدرج ضمنه عناصر مختلفة واسعة

، كالحریة والمساواة والعدالة وغیرها، ةالتراث الثقافي وخبرات المجتمع والقیم اإلنسانیة المجرد

أي یجعل الضمیر الفردي ناطقا وممثال ، وكذا الضبط االجتماعي من خالل التطبع االجتماعي

هو ترشید السلوك ، مما یشكل ضبطا ذاتیا إضافة إلى عنصر آخر، للضمیر الجمعي

د للمدرسة تكون إذ الهدف البعی، وعقلنته وهو عنصر یتطلبه التمدن والتحضر، االجتماعي

2.العقل العلمي

وهي وظیفة مرتبطة بالمنفعة المادیة التي یجنیها األفراد من خالل :الوظیفة االقتصادیة-7

فهناك ، أما من حیث المنافع بصفة عامة، أو المباشر، هذا بالمعنى القریب للمفهوم، المدرسة

وهذا ، في الجهد، د في الوقتاقتصا، عالقة وطیدة بین التعلیم وبین االقتصاد في شتى صوره

وفاقدها ال ، إذ المعلومات هي معطیات بمثابة مفاتیح األعمال، في أي عمل من األعمال

هذا من ، وبمقتضى الفاعلیة أن نقوم بالعمل بشكل صحیح، یستطیع العمل بشكل صحیح

ج إذ أضحى فیما بتعلق باإلنتا، ومن ناحیة أخرى ترتبط المدرسة بالمؤسسات االقتصادیة، ناحیة

فضال عن العالقة بین المردود ، والكفاءة من مهام المدرسة، سوق العمل یتطلب الكفاءة المهنیة

 84-83:ص ص، مرجع سابق، التربیة والمجتمع دراسة في علم إجتماع التربیة، ین عبد الحمید أحمد رشوانحس-1
  .167:ص، 1985، لبنان، بیروت، دار الحداثة، 1ط، خلیل أحمد خلیل:ترجمة، فلسفة الرفض، غاستون باشالر-2
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، اإلنتاجي للعامل ومستواه التعلیمي ولذلك تسعى المؤسسات اإلنتاجیة إلى إعادة تكوین عاملیها

قة وقد دلت بعض البحوث العلمیة على العال، وهم یعملون قصد تحدیث معلوماتهمحتى 

، والحراك االجتماعي، بما في ذلك النمو االقتصادي، ة بین التعلیم والتنمیة الشاملةاإلیجابی

والتقلیل من حدة التباعد الطبقي ومن عدم ، وتحسین مستوى األجوروتخفیف حدة الفقر

1.المساواة

اني للكل إذا كانت الثقافة تعني في جانب من الرموز والمع:الوظیفة المعرفیة والتثقیفیة-8

فإن أهم ، سواء ما صدق على المنتجات المادیة أو المعنویة، االجتماعي الذي یتمثله األفراد

والتي تتمثل في األفراد الذین تعدهم المدرسة ، المنتجات الثقافیة في المجتمع تنتجها المدرسة

رفون األبعاد یع، الذین یستطیعون إدراك العالم والزمن إدراكا عقالنیا، للحیاة وهم المثقفون

التاریخیة والجغرافیة لوجودهم وعلیه فالمثقف الذي تنتجه المدرسة هو الفرد الواعي بموضوعیة 

وبإمكانه صناعة الحیاة عوض ، وینظم، ویبدع، وجوده باعتباره الكائن اإلنساني الذي یفكر

ألقل مما وهذا على مستوى حیاته الفردیة على ا، فهمها والتكیف مع بیئته االجتماعیة فحسب

، ونظرا لهذا المأمول من الثقافة، یجعل المدرسة تنتج األفراد في تنظیم حیاتهم بصورة فردیة

، یكون المعلم هو أو المثقفین باعتباره صانع الثقافة والمثقفین هذا فضال عن الحرفیین الثقافیین

ة والمنتجة للفكر فهم المشكلون للهیئة المثقف، والباحثون وما شاكلهم، وهم العلماء واألدباء

.والثقافة

:المدرسة والمجتمع المحلي-5

لم یعد العمل المدرسة قاصرا على حشو اذهان الطلبة بالمعلومات وٕانما تطورت وظیفتها 

فأصبحت مجتمعا صغیرا یعیش فیه الطالب ویعلمون بروح التعاون والتعاطد ویترب الطالب 

ي یعیش فیه یتمتع بالخیر الذي یكفله له المجتمع على التوفیق بین نفسة كفرد وبین المجتمع الذ

وٕاتجهت المدرسیة إلى العمل على ، ویؤدي في نفس الوقت للمجتمع ما إستطاع إلیها سبیال

یجمع علماء النفس والتربیة على أهمیة الدور االجتماعي ، الربط بینها وبین البیئة والتفاعل معها

إجتماعیة أوجدها المجتمع لخدمة أبنائه والمساهمة للمدرسة في وقتنا الحاضر باعتبارها مؤسسة

ولكي تتمكن من تحقیق ذلك البد لها من أن ، في حل مشكالته وقیادة التطوره وتحقیق أهدافه

، مصر، القاهرة، الدار العربیة للكتاب، 1ط، الثقافیةمن همومنا التربویة و ، دراسات في التربیة والثقافة، حامد عمار-1
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وأن توثق صالتها مع أولیاء أمور الطلبة والتعاون ، لتؤثر فیه وتتأثر منه، تتفاعل مع المجتمع

وأن تطور ، أنشطتها واستخدام مرافقهافي برامجها و هم ودعوتهم للمشركةمعهم في تربیة أبنائ

وأن تنمي االتجاهات والقیم المرغوبة بحیث ، وتحسن من تنفیذ الطلبة للمهارات الالزمة للمجتمع

.وأن یكون قابال للتطبیق في الحیاة، یلبي التعلیم حاجات ورغبات المجتمع

ه عن المدرسة والمجتمع إن الجزء الهام في رسالة ل"دارانست بلي"ولقد ذكر أحد علماء التربیة 

في الجانب االجتماعي للتعلیم هو أن المؤسسات التعلیمیة ال یمكن أن تؤدي وظیفتها بین 

جدران أربعة بل یجب أن تتعاون مع المؤسسات الخارجیة في البیئة لتؤدي هذه الوظیفة على 

كلما كانت أكثر فاعلیة ، تمعهاوكلما كانت أكثر استجابة لحاجات بیئتها ومج، الوجه المنشود

وعلى هذا فإن المدرسة كي تؤدي وظیفتها االجتماعیة على أحسن وجه ال بد أن ، واعمق أثر

على أن یكون هذا اإلرتباط مبنیا على ، یكون هناك ارتباط قوى بینها وبین البیئة التي تحیط بها

1.أسس من التفاعل االجتماعي وعلى أسس األخذ والعطاء

:التعاون بین المدرسة والمجتمع المحليأهمیة 

تكمن أهمیة التعاون بین المدرسة والمجتمع المحلي في أن الطلبة هم محمور الغهتمام المشترك 

وبحاجة إلى تنسیق الجهود وٕاقامة أشكال التعاون المستمر بینهما من أجل تحقیق النمو ، بینهما

ربویة المنشوذة تلخیص أهمیة التعاون بین المتكامل والمتوازن لهم وحتى تتحقق األهداف الت

:المدرسة والمجتمع المحلي فیما یلي 

توثیق عرى المودة بین المعلمین واآلباء وٕازالة الحواجز النفسیة واالجتماعیة بین المدرسة ـ  1

.مما یكون باعثا على إحاطة الطالب بجو من األمان والثقة بمن حوله، والمجتمع

المعلمین واآلباء فیما یتعلق بتربیة األبناء والتنسیق بین المدرسة والبیت في تبادل الرأي بینـ  2

أسلوب معاملة الطالب لیكون توجیه المنزل متماشیا مع توجیه المدرسة فیحقق النمو السلیم على 

.أساس تكامل الشخصیة

یقدمها مع تعریف أولیاء امور الطالب بمكانة المعلم ودوره الخطیر وطبیعة خدماته التيـ  3

وتعریفهم كذلك بالنظم التربویة ، تعریفهم بالنظم القائمة في المدرسة وأعمالها وتنظیمها ونشاطها

.المعمول بها وكل ذلك یساعد على تعاون البیت مع المدرسة

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1ط، مفاهیمها النظریة وتطبیقاتها العلمیة، اإلدارة المدرسیة الحدیثة، جودت عزت عطويـ  1
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.التعاون على حل مشكالت المدرسة وتذلیل الصعوبات التي تواجه الطالب بصورة عامةـ  4

.المجتمع المحلي ومساعدة المدرسة على القیام بدورها كمركز إشعاعالعمل على تنمیةـ  5

1:مجاالت التعاون بین المدرسة والمجتمع المحلي*

:الخدمات التي تقدمها المدرسة للمدرسةأ ـ 

والهدف من هذه الدراسة هو معرفة ما یمكن معرفته من حقائق عن :دراسة المجتمعـ  1

غرافیتها ومكانها وأهم ممیزاتها في النواحي اإلقتصادیة والصحیة وخاصة تاریخها وج، البیئة

والثقافیة واالجتماعیة وحصر المؤسسات والهیئات الحكومیة واألهلیة التي تقدم الخدمات في 

وتقویم مدى كفایة تلك الخدمات لسد احتیاجات البیئة ومن ثم اكتشاف ما قد ، مختلف النواحي

في تلك الخدمات ووضع نتائج هذه الدراسة و تكرار أو تضاربیكون هناك من نقص أو زیادة أ

.أمام الجهات المختصة لإلستفادة منها

، إجتماعات فریدة وجماعیة:إثارة الوعي نحو مشكالت البیئة بمختلف الوسائل المتاحة مثلـ  2

  إلخ...ملصقات ، صحافة، إذاعة، نشرات

حلیة خالل أوقات فراغ الطلبة والعطالت الدراسیة القیام بأعمال الخدمات العامة للبیئة المـ  3

:المختلفة في النواحي التالیة 

:النواحي الصحیةـ  *

.نشر الوعي الصحي والمساهمة في مكافحة األمراض واألوبئة-

.القیام بحمالت نظافة عامة للشوارع ودور العبادة والمتنزهات وغیرها-

استدعاء أطباء من مختلف اإلختصاصات لتقدیم القیام بأیام طبیة تطوعیة عن طریق-

.الفحوصات والعالجات المجانیة ألفراد المجتمع المحلي في أیام محددة

.إنشاء مراكز لإلسعافات األولیة في المدراس-

:النواحي االقتصادیةـ  *

.عقد دورات تدریبیة مهنیة ولفترات مختلفة ألفراد المجتمع المحلي-

.لحضور المعارض اإلنتاجیة في المدارسدعوة األهالي -

-274:مرجع سابق ص ص ، النظریة وتطبیقاتها العلمیةمفاهیمها، اإلدارة المدرسیة الحدیثة، جودت عزت عطويـ  1
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تقدیم خدمات اإلنتاج في المدارس المهنیة ألفراد المجتمع المحلي بحیث یتمكن الفرد الراغب -

.عن األهالي بعمل ما یلزمه من منتجات مقابل أسعار محددة في المدارس المهنیة

.تعریف المواطنین بالوسائل التي تعمل على زیادة إنتاجهم-

.ریب الفتیات على بعض الصناعات المنزلیةتد-

قطف ، الزراعة، الدهان، القیام باألعمال التطوعیة مثل إنشاء الجدران اإلستنادیة-

  إلخ..الزیتون

:النواحي االجتماعیةـ  *

.إنشاء دور حضانة ألطفال النساء العامالت-

.العمل على مكافحة العادات الضارة-

.عیاد والمناسبات الوطنیة والدینیةتنظیم االحتفاالت واأل-

.تقدیم المساعات والمعونات للطلبة الفقراء-

.تنظیم زیارات اجتماعیة ألولیاء األمور وخاصة المرضى ومن هم بحاجة إلى مساعدة-

.تنظیم زیارات لدور الرعایة االجتماعیة وبیوت العجزة والمسنین-

مع التبراعات لصالح الجمعیات الخیریة المشاركة في العمل التطوعي االجتماعي وج-

.وجمعیات العنایة بالشلل الدماغي والمعوقین

:النواحي الثقافیةـ *

.إنشاء مراكز لمكافحة األمیة-

.عقد ندوات ومحاضرات ثقافیة للتعریف باألحداث الجاریة-

.تشجیع الفنون الشعبیة وتهذیبها وٕابرازها-

، المكتبة:إتاحة الفرصة ألفراد المجتمع المحلي إلستعمال مرافق المدرسة المختلفة مثل ـ 4

إلخ ومدرسة المجتمع ..المشاغل المهنیة، الحدیقة المدرسیة، الغرف الصفیة، القاعات، المالعب

وتستخدم خالل العطالت المدرسیة وفي ، هي المدرسة التي تستخدم في أثناء النهار أو المساء

األسبوع وتستخدم صیفا وشتاءا وهیمدرسة جمیع الناس نهایة

1.یستخدمون مرافقها في كل وقت وكل مناسبة
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إن اجتهاد مدیر المدرسة ومثابرته ، تنمیة التالمیذ أنفسهم من خالل المواد الدراسیة المقررةـ  5

فالمواد ، لیمةفي تحقیق أهداف المواد الدراسیة المقررة من شأنه أن یعقد األبناء للمواضبة الس

الدراسیة بمجملها تسعى إلى اعداد األبناء المتوافقین مع مجتمعهم وهذا یتضمن التنمیة الشاملة 

ویتطلب هذا اإلعداد من ، المتكاملة الجسمیة والعقلیة واالنفعالیة والنفسیة والروحیة والجمالیة

یذ برامج المواد الدراسیة مدیر المدرسة أن یضع استراتیجیة واضحة في بدایة كل عام دراسي لتنف

وعلیه أیضا أن یتابع سیر العمل ویراقبه أو بأول حتى یتمكن من ، المقررة في ضوء أهدافها

.معالجة التغیرات وهي صغیرة حتى ال تتسع ویصعب عالجها

تتعزز )داخل المدرسة وخارجها(تنمیة التالمیذ أنفسهم من خالل أنشطة مدرسیة الصفیة ـ  6

الدراسیة باألنشطة المدرسیة في المجاالت الزراعیة والصحیة واألدبیة والمسرحیة أهداف المواد 

.والفنیة والریاضیة واالحتفاالت بالمناسبات الوطنیة والدینیة وغیرها

:الخدمات التي یقدمها المجتمع المحلي للمدرسةب ـ 

:یة یمكن أن یؤدي أولیاء األمور واألهالي الخدمات التالیة لإلدارة المدرس

، اإلضاءة، المبنى:حل بعض المشكالت المدرسیة التي تعترض العملیة التعلیمیة مثل ـ 1

، الصیانة، المرافق، أعمال الدهان، الكهرباء، حنفیات الشرب، دورات المیاه، زجاج المدرسة

  إلخ...تشجیر حدیقة المدرسة ، بناء أسوار المدرسة، عمل الوسائل التعلیمیة واللوحات المختلفة

.تقدیم المساعدات العینیة النقدیة للمدرسة لتوزیعها على الطلبة الفقراءـ  2

  )إلخ...دینیة، زراعیة، طبیة(تقدیم خدمات تعلیمیة من إختصاص في مجاالت معینة ـ  3

اإلستفادة من اآلباء الحرفین للقیام باإلصالحات الخاصة بالنجارة والحدادة واللحام والدهان ـ  4

.تدریب الطلبة ضمن نشاطات مبحث التربیة المهنیة العلمیة وكذلك، وغیرها

العدوانیة عند ، التخلف المدرسي، الغیاب، التسرب:دراسة بعض الظاهر التربویة مثلـ  5

.وتقدیم المقترحات الالزمة لحلها، وغیرها، الطلبة

.دراسة ألوان النشاط الذي تهیئه المدرسة والبیئة للطالبـ  6

.وعات التي تضمن العمل لبعض خریجي المدرسةتبني المشر ـ  7

.إتاحة الفرصة للطلبة للتدرب في مواقع العمل في المؤسسات الحكومیة والخاصةـ  8

تقدیم المشورة الفنیة والعلمیة للمدارس عن طریق المشاركة في مجالس اآلباء والمعلمین ـ  9

.واللجان االستشاریة
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، ة داخل المدارس وخارجها مثل مشكالت التغذیةحل بعض المشكالت الخاصة بالطلب ـ 10

  .إلخ...الكتب ، المواصالت

لتوضیح أي ثقافة تقدم ، یجب علینا تحدید مفهوم العالقة بین المدرسة والمجتمع تحدیدا دقیقا

"بقوله عبد العزیز القوصي.لألطفال وممیزاتها وخصائصها ویعزز هذه الفكرة د علینا أن :

وأن یكون ، وأن یستمر هذا، تمع وأن نبني التعلیم على أساس تعلیم الذاتنربط المدرسة بالمج

، تحت الطلب في أي وقت وعلى هذا یكون البعدان األساسیان للتعلیم هما بعد الزمان والمكان

1"ومجتمع معلم ومتعلم، تعلیم مستمر

ال إذا سادت إ، وال تستطیع المدرسة بأي حال من األحوال ان تكون محرك إبداع وعامل تقدم

فالتقدم العلمي الذي یتمتع به كثیر من المجتمعات الیوم لم یحدث نتیجة ، فیها الروح العلمیة

بل اإلتقان ، لحسن قدرات اإلنسان الحسیة أو نتیجة لتحسین ظروف التربیة والتعلیم فحسب

كلیة أسالیب التعلم في الضبط والتجریب والمالحظة والوصف والتحلیل وصیاغة النظریات ال

2.التي تفسر الظواهر ووضع القوانین الطبیعیة المضبوطة

:ویمكننا على أي حال تلخیص العالقة التي تربط المدرسة بالمجتمع بالنقاط التالیة 

المدرسة كمؤسسة اجتماعیة تقوم عن طریق مناهجها بتوفیر متطلبات المجتمع ومتطلبات ـ  1

.ن طریق المدرسین القائمین على هذا المنهجوهذه باإلمكان تضمینها بالمنهج ع، أفراده

المدرسون واإلداریون والطالب في المدرسة أفراد یتفاعلون مع قیم وعادات المجتمع الكبیر ـ  2

.فهذا التفاعل ما هو إال امتداد للتفاعل خارج المجتمع، الخارجي

ة للمجتمع المحلي الفصل هو عینة صادقة للمجتمع المدرسي الذي یمثل بدوره عینة حقیقیـ  3

من حیث عادات التالمیذ وقیمهم الخلقیة والدینیة ومعتقداتهم السیاسیة وطبقاتهم االجتماعیة 

فكل تلمیذ ، واإلقتصادیة وتعاملهم واهتماماتهم الشخصیة ومشاكلهم الشخصیة ومشاكلهم العامة

ه إلى حد وٕان مجموعهم بهذا الشكل مجتمعا یشبه بخصائص، في المدرسة هو عینة ألسرته

.كبیر المجتمع الواسع خارج المدرسة

،326العدد  ،السعودیة، الریاض، دار الفیصل الثقافیة، أي دور لمعلمینا في محاربة التفكیر الخرافي، الزبیر مهدادـ  1

 . 74:ص
، 05العدد ، 1974، مصر، القاهرة، مستقبل التربیة، نقد ذاتي، التعلیم في البالد العربیة، عبد العزیز حامد القوصي-2
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إن أهداف المدرسة تشكل بحد ذاتها أهداف المجتمع المحلى وآماله في النمو والتغیر ـ  4

.واإلستمار

إن محتوى المنهاج والتدریس من معلومات وحقائق هو خالصة مایرید المجتمع تعلیمه ـ  5

.الثقافیة و  المهنیةو  لصغاره حیث یعكس حاجاته العلمیة

إن مدى توفر وتنوع وحداته التعلیمیة والجهزات المدرسیة مرتبط بشكل مباشر بالحالة ـ  6

.االقتصادیة والحضاریة للمجتمع المحلي 

وخلق ، وأكد ریبي ویلیامز إلى أهمیة التربیة والتعلیم المخطط في إستثمار الموارد البشریة

هاما لألفراد في منحهم الفرصة لزیادة دخولهم ورفع طاقات قادرة على التغییر ویكون التعلیم 

.مستوى حیاتهم مثل التسهیالت الصحیة والتسهیالت التربویة 

وذهب كذلك إلى أن اإلسهام األول في التربیة في تشرب اتجاهات خاصة بظروف العمل 

نات التربویة والمعیشة والتي سترفع مباشرة اإلنتاجیة وتأثیر االنتفاع بالعمل خاصة وأن التحسی

1.تؤدي بالضرورة للتحسن في الظروف االقتصادیة واالجتماعیة 

إن كل ما أدت حضارة عصر المعلومات وما :التربیة بوابة التنمیة البشریة والمستدامة-6

سوف یؤدي إلیه عصر ثورة ما بعد التكنولوجیا الذي ظهرت بوادره ستحدث تحوال كبیرا وجذریا 

ولمواكبة التحوالت والتغیرات والتطورات المتسارعة ، لقات والممارساتفي المرتكزات والمنط

بحیث تصح ، المعاصرة البد من تربیة ومناهج من نوع جدید تعتمد على عقول البشر وقدراتهم

عملیة التعلیم والتعلم ذات الجودة العالیة التي تستهدف بناء الحیاة من أجل المستقبل الدعامة 

فالتجارب الدولیة المعاصرة أثبتت أن بدایة ، والمنافسة الكونیة، المستدامةاألساسیة في التنمیة 

فالتربیة تتحمل مسؤولیة كبیرة في تحقیق التنمیة بمعناها الواسع التي ، التقدم الحقیقیة هي التعلیم

كل نواحي الحیاة كل ذلك كان له أعظم األثر في دفع كثیر من المجتمعات الدولیة المتقدمة 

إلى إدخال تغییرات جذریة ملموسة في سیاستها اقتصادیاتها ومخططات تعلیمها والنامیة

وٕاعادة بناء أنظمتها التربویة ومناهجها الدراسیة بصورة دائمة ، وأسالیب تفكیرها وطرائق حیاتها

وفي هذا الصدد ، ومستمرة لتنسجم مع تطلعاتها المستقبلیة ومتطلبات العصر وتحدیات المستقبل

والیونسكو )UN(وكذلك منظمة األمم المتحدة، ء الدولیون في أكثر من مجالأكد الخبرا

  -110: ص ص ، مرجع سابق، دراسة في علم اجتماع التربیة,التربیة والمجتمع، حسین عبد الحمید أحمد رشوان-1
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)UNESCO( والیونسف)UNICEF( والبنك الدولي)World Bank( والمنظمات غیر

أهمیة التطویر التربوي في ، والمنتدیات الفكریة والمؤتمرات العالمیة وغیرها)NGO(الحكومیة 

ویرون أن االستثمار في التربیة یعتبر ، العلیا للتعلیمجمیع دول العالم مع إعطاء األولویة

واستثمارا في مستقبل البشریة جمعاء ، استثمارا في تنمیة الموارد البشریة على مستوى الدولة أوال

بالتعاون مع ، وقد حث مؤتمر البرلمانیین العالمي الذي عقد في العاصمة الفرنسیة باریس، ثانیا

على تنمیة الخبرات المحلیة ودعمها وٕانتاج 1996یونیو 6-3دة من الیونسكو في الفترة الممت

والتركیز في المناهج التربویة والبرامج على تنمیة القدرة على التكیف ، المعرفة واكتسابها ونقلها

والتفاعل المنتج من متطلبات العصر ومتغیرات المستقبل واالنفتاح على الفكر العالمي وتنمیة 

1.اإلبداع

تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتربیة للقرن الحادي (ت الدراسة التي أعدتها الیونسكو وقد أكد

Jacque(والذي یعرف بتقریر، والعشرین Delors( التعلم ذلك الكنز المكنون"والمعنون"

)Learning Treasure within( على دور التربیة الرائد في تقدم المجتمعات ورقیها في كافة

وبشكل خاص بناء القوى البشریة والتنمیة ، قتصادیة واالجتماعیة والتربویة والثقافیةالمجاالت اال

1996(الذاتیة المستمرة والمستدامة  Delors Jacque( واالستثمار في رأس المال البشري

یعني اإلنفاق على تطویر قدرات وكفایات وطرائق تفكیر ومواهب اإلنسان إلى أقصى مستوى 

مر دائم طوال حیاته وتكوین االتجاهات والقیم والمواقف المالئمة لیتكیف مع وبشكل مست، ممكن

ویتمكن من ، ویواجه تحدیات العصر بكل ثقة، المتغیرات السریعة في كل المجاالت الحیاة

إن االستثمار في التعلیم هو استثمار ، ویقول األستاذ الحمید عبد الواحد، التفاعل مع المستقبل

واالستثمار في اإلنسان یختلف عن االستثمار في اآلالت ، ستثمار في اإلنسانألنه ا، في األمة

لیس آلة یتم التخلص منها إذا ثبت أنها غیر منتجة أو غیر -ببساطة–فاإلنسان ، والمعدات

وعندما یتم ارتكاب ، مشاعرو  واإلنسان غیر محاید كاآللة فهو یملك فكر، صالحة لالستخدام

التعلیمي فتخرج المدارس والمعاهد والجامعات بشرا یحملون الشهادات األخطاء في االستثمار 

فإن الخسارة ال تقتصر على األموال ، ولكنهم غیر قادرین على اإلسهام في تنمیة مجتمعاتهم

التي صرفت على هؤالء الناس أثناء دراستهم وٕانما تتجاوز ذلك إلى اآلثار السلبیة التي تنعكس 

  .44: ص، یونیو6-3، م2000، كوریا، سیئول، توصیات المؤتمر الدولي الثاني للتعلیم الفني والمهني،الیونسكو-1
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Hia(كما یؤكد في موقع آخر نقال عن العالم االقتصادي 1، فةعلى میادین العمل المختل

Myint(ومحاوالت إنقاذ هذا االستثمار، أن األخطاء التي یتم ارتكابها في االستثمار المادي ،

تؤدي إلى حدوث آثار سلبیة على الهیكل اإلنتاجي بكامله كما أن الخطأ الذي یرتكب في 

ي إلى آثار سلبیة مماثلة في البنیة التحتیة االجتماعیة االستثمار في رأس المال البشري یؤد

لكننا عندما نحصل على النوع والخطأ من رأس المال البشري فلن یكون بوسعنا أن نتخلص 

3)1996، ذلك الكنز المكنون(وعلیه أكد تقریر الیونسكو 2، ألنه یملك خاصیة التكاثر، منه

وهو یتجاوز التمییز ، یح القرن الحادي والعشرینأن مفهوم التعلیم مدى الحیاة هو أحد مفات

ویستجیب للتحدي الذي یطرحه عالم سریع ، التقلیدي بین التعلیم األولي والتربیة المستمرة

Delors(یحل التعلیم مدى الحیاة مكانة القلب في المجتمعوأنه ینبغي أن، التغیر

Jacque(4 ، إن أنسب «، ي بشيء من التصرفكما یؤكد األستاذ الرشید محمد نقال عن نیریر

صیغة تربویة للتعامل مع األوضاع االقتصادیة الحالیة والمستقبلیة تكمن في تبني سیاسة التعلیم 

فكما أن العمل ، حیث إن التعلیم المستمر والتدریب المقترن بالحیاة وبالعمل هو الحل، المستمر

ویجب ، اسیا ال ینفصل عن العملفكذلك یجب أن یصبح التعلیم جزءا أس، هو جزء من التعلیم

وینبغي أن تتحول أماكن العمل إلى ، على الناس التعلم في أثناء العمل وفي أماكن عملهم

5.»أماكن للتعلیم

مما سبق نستخلص أن التربیة من المیادین الحیویة الفعالة في تنشئة القوى البشریة 

نمیة والمحرك الحقیقي والفعال في باعتبار أن اإلنسان أساسي لكل ت، وٕاعدادها في أي مجتمع

كما أنها تسهم اسهاما فعاال في تحقیق مطالب المجتمع وطموحاته ، أي في مدخالتها

وهي الوسیلة األساسیة إن لم تكن الوحیدة لمواجهة تحدیات ومتغیرات القرن الحادي ، المستقبلیة

، 1997أفریل ، المملكة العربیة السعودیة، وزارة المعارف، 31عدد ، مجلة المعرفة، استثمار في األمة، الحمید عبد الواحد-1

   .133:ص
  .162:ص ،نفس المرجع السابق، الحمید عبد الواحد-2
  .48ص، مرجع سابق، توصیات المؤتمر الدولي الثاني، الیونسكو-3

Delors, Jacques, et others, Learning:4- The treasure within, Report to Unesco of the

International cammission on Education for the twenty –First century, Unesco publishing, paris,

France, p 18
، المملكة العربیة السعودیة، وزارة المعارف، رؤیة مستقبلیة للتربیة والتعلیم في المملكة العربیة السعودیة، الرشید محمد-5

  .97ص، 2000، أفریل
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ومصدر للتقدم االجتماعي وقوة » عائد اقتصادي ذو«وهي استثمار ، والعشرین وتحدیات التنمیة

وبقدر ما تقدم التربیة من وسائل ، والنمو التكنولوجي ودفع لعجلة اإلنتاج والتنمیة في المجتمع

فهي من أهم الوسائل التي ، تكون نوعیة المجتمع وفاعلیته أفضل، فعالة في تنشئة اإلنسان

لف المجتمعات أو وقد أصبحت مسؤولة عن تخ، یبني علیها العالم ثقته بمستقبل البشریة

.وٕالیها تتجه أصابع االتهام إذا حلت نكسة أو هزیمة...تقدمها

ومن أهم المرتكزات التي تقوم علیها عملیات التطویر النظر إلى العملیة التعلیمیة 

تشمل فیما األهداف التربویة ، التعلمیة على أنها نظام یتكون من شبكة واسعة متكاملة العناصر

، واألبنیة، ومؤسساته، ونظمه، وٕادارته، واستراتیجیاته، ومحتواه، اهجهوبنیة التعلیم ومن

وهذه العناصر ، وعالقته بالمحیط المحلي والعالمي وغیرها، والتجهیزات والخدمات التعلیمیة

تشكل نظاما للعملیة التعلیمیة وتتأثر بها كما أنها تؤثر في الوقت ذاته في السیاق االجتماعي 

، ورفع كفاءته وزیادة إنتاجیته، وعلیه فإن إصالح التعلیم، ي للمجتمعوالسیاسي واالقتصاد

بل ، لیس فقط على كل عامل من عوامله الرئیسیة، یتطلب إدخال تحسینات وٕاحداث تغییرات

ألن هذه الجوانب واألبعاد والعناصر واألجزاء كلها ، على كل جزء من أجزاء عناصره والمتفرعة

.أي جزء منها كان له مردود سلبي على األجزاء األخرىإذا أهمل، متفاعلة ومتداخلة

وضمن هذا النظام تحتل المناهج التربویة موقعا استراتیجیا في العملیة التربویة ألنها 

وألنها الترجمة ، حد كبیر مضمون طبیعة التعلیم والتعلم إلى وتجسید، وسیلة إلصالح التعلیم

1.ا في كل مجتمعالعملیة ألهداف التربیة وخططها واتجاهاته

:التنمیة البشریة واالستثمار في التعلیم-7

یمثل الرأس مال البشري واالستثمار فیه عنصرا هاما من عناصر عملیة التطویر والتنمیة 

المستدامة بالنسبة للمجتمعات كما هي بالنسبة لألفراد ویشكل امتالك األشخاص للمهارات 

أحد المكونات األساسیة الهامة لعملیة االستثمار في الرأس الكافیة والالزمة للحیاة وعالم العمل 

مال البشري لألفراد حیث یتم دفع االستثمارات في تقدیم وتحسین هذه المهارات وما ینتج عنها 

.من مردود مستقبلي على االقتصاد والدخل القومي 

شركة المطبوعات ، 1ط، اإلصالحات التربویة لمواجهة متطلبات العصر وتحدیات المستقبل، إبراهیم یوسف العبد اهللا-1

  .24:ص، لبنان، بیروت، ع والنشرللتوزی
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:االستثمار في التعلیم الثانوي وأهمیته-8

أن لإلنفاق على التعلیم أصبح نوعا من االستثمار شأنه في ذلك تأكد بما ال یدع مجاال للشك 

إن لم یفقها على اإلطالق في كثیر من األحیان ، شأن االستثمار في القطاعات االقتصادیة

فإن هذا اإلنفاق یعد استثمارا في ، وحتى إذا ما أعتبر اإلنفاق على التعلیم نوعا من االستهالك

، تثمار في التعلیم في اآلماد الزمنیة القریبة والمتوسطة والبعیدةأصول استهالكیة تؤثر على االس

ولم یعد ثمة شك في أن اإلنفاق على التعلیم هو استثمار في أغلى ما یملكه المجتمع وهم 

واعتبره البعض اآلخر نوعا من ، مهما قلل البعض من قیمة االستثمار في التعلیم، البشر

واعتبر ، مة العامة المقدمة للمواطن كواجب وحق إنسانيباعتباره نوعا من الخد، االستهالك

، البعض الثالث أن اإلنفاق على التعلیم یتضمن اإلنفاق االستثماري واإلنفاق االستهالكي معا

وذلك بالنظر إلى ، من حیث الهدف من اإلنفاق سواء بالنسبة للدارس أو بالنسبة للمجتمع

والتي باتت تشكل عبئا ثقیال ، المتزایدة باستمرار، ة فیهالموارد المادیة النقدیة والعینیة الموظف

ما كان لیضحي بها التعلیم على حساب مشاریع استثماریة أخرى دون ، على الدول والمجتمعات

1.عوائد مادیة بالدرجة األولىو  النظر إلى ما یعود على المجتمع من منافع

یم على أنه استثمار حدث عندما أخد ولعل التحول الجوهري في الفكر التنموي في النظر للتعل

ه استثمارا في رأس تنمیة بوصفنصر البشري بوصفه رأس مال بشري و االهتمام ینصب على الع

عندها انتقل الفكر التنموي عن معالجة البعد التراكمي لرأس المال واالستثمار فیه ، المال البشري

وكذا تحول االهتمام من الجانب ، هودور البشر فیومكونات دالة اإلنتاج، إلى اإلنتاج ذاته

2.وربط االستثمار فیهم عن طریق ربط التعلیم بالتنمیة، الكمي للبشر إلى الجانب الكیفي لهم

الزیادة في الناتج القومي هي عالقة بین اإلنفاق على التعلیم و وقد بینت العدید من الدراسات أن ال

عالقة موجبة بین حیث تأكد أن هناك، نتیجة لآلخركل منهما سبب و 3عالقة سببیة مزدوجة

على أساس أن زیادة االستثمار في التعلیم ، االستثمار في العنصر البشريالدخل القومي و 

، والعكس صحیح أي أنه كلما زاد الدخل الناتج القومي، الثانوي تؤدي إلى زیادة الدخل القومي

 . 22: ص، 2006، السعودیة، الریاض، مكتب التربیة العربي، اإلنفاق على التعلیم، عبد اهللا بن مغرم الغامدي-1
 .  391ص ، مرجع سابق، التنمیة البشریة من المنظور القومي، محمد محمود اإلمام-2
، القاهرة، األنجلو المصریة، ومحمود السید سلطان، ترجمة محمد الهادي غفیفي، القیمة االقتصادیة للتربیة، ثیودور شولتز-3

 .  42: ص، 1975، مصر
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لتز إلى أن مساهمة التعلیم عامة فعلى سبیل المثال خلص شو ، زاد الطلب على التعلیم الثانوي

والتعلیم الثانوي خاصة في النمو الدخل القومي الحقیقي في الوالیات المتحدة األمریكیة خالل 

من الزیادة التي حدثت في الدخل  %56و %29تراوحت بین  1956إلى  1929الفترة من 

لتي حدثت في من الزیادة ا %70و %36كذاك تراوحت نسبة مساهمة التعلیم بین، القومي

1.الدخل الحقیقي لعنصر العمل خالل نفس الفترة كما سبقت اإلشارة 

وعلى كل حال خلصت دراسات االستثمار في التعلیم ونتائج الخبرات المیدانیة إلى العدید من 

:الحقائق والمساهمات التي تبین أهمیة االستثمار في التعلیم الثانوي لعل أبرزها

ي متضمنة في العنصر البشري في شكل قدرات إنتاجیة تعد رأس مال بشر إن كمیة التعلیم ال-

خبرات إنتاجیة و  مما یجعل التعلیم الثانوي مصدر مهارات، یدر تیارا من الدخل عبر الزمن

.معدل نموه، و المجتمعيو  أقوى محددات مستوى الناتج الفردي، القوى العاملة

واتسعت الفرص التعلیمیة أمام أبناء ، مستویاتهكلما نما التعلیم الثانوي تعددت أنواعه و -

وبالتالي تزایدت فرص نمو الناتج ، ارتفع رأس المال البشري الذي یمتلكه المجتمع، المجتمع

وانعكس لدلك في زیادة نصیب الفرد من ، وتیسرت فرص النمو االقتصادي واالجتماعي، القومي

.ق على التعلیمبالتالي ازدیاد اإلقبال واإلنفا، و الناتج القومي

غدا التعلیم عامة والتعلیم الثانوي خاصة قاعدة التقدم العلمي والتقني في أي مجتمع كونه -

یزود المجتمع بالقدرات والمهارات التقنیة والفنیة المختلفة القادرة على االختراع واالبتكار وتقدیم 

.األفكار واألسالیب الجدیدة الالزمة لقطاعات العمل واإلنتاج

بحسب، تأكد أن أبناء المجتمع الذین تلقوا تعلیما ثانویا قد حصلوا على دخول ومكاسب مالیة-

.یفوق األشخاص الذین لم یتعلموا أو نالوا قسطا أقل بصورة عامة، المستوى التعلیمي الذي تلقوه

كون هذا االستثمار ، أصبح االستثمار في رأس المال البشري أحد أسباب محاربة الفقر-

، وهذا سیؤدي إلى رفع معدالت النمو االقتصادي، سیؤدي إلى االستثمار في رأس المال المادي

ولهذا ، وهبا یستطیع الفقراء من خالل رفع مهاراتهم الحصول على فرص عمل ورفع إنتاجیته

.اعتبرت التنمیة البشریة مدخال للتغلب على الفقر بمعناه الواسع

 . 42: ض ، مرجع سابق، القیمة االقتصادیة للتربیة، ثیودور شلتز-1
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، جین منه أقوى فهما الحتیاجات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیةیجعل التعلیم الثانوي المتخر -

وأكثر تفتحا، أكثر مرونة وتكیفا مع فرص العمل المتاحة والظروف المتغیرة في سوق العملو 

.تقبال لألفكار الجدیدة وأسالیب اإلنتاج الحدیثة وتطبیقهاو 

مستواه الصحي والغذائي وأسرع یجعل التعلیم الثانوي الشخص المتعلم أكثر قدرة على رفع -

وأكثر وعیا والتزاما بحقوقه االجتماعیة ، ص من العادات والتقالید البالیةاستجابة للتخل

.والسیاسیة

، وفهم اآلخرین والتفاهم معهم، وتحقیق ذاته، یزید التعلیم الثانوي من قدرة المتعلم على نفسه-

.ا فاعال في أسرته وجماعته ومجتمعهكي یصبح عنصر ، وٕاقامة عالقات حسنة مع اآلخرین

االستثمار والمحافظة ینمي التعلیم الثانوي من قدرة الشخص على االدخار وحسن اإلنفاق و -

كونه ، وعلى دلك فالتعلیم الثانوي یعد عملیة استثماریة كباقي أنواع التعلیم األخرى، على الثروة

وعلى أساس أن العائدات لمتاح في االقتصاد الوسیلة الرئیسیة لزیادة كمیة ونوعیة رأس المال ا

االجتماعیة لالستثمار في التعلیم الثانوي تساوي بل تزید عن عوائد االستثمارات األخرى المادیة و 

1.في رؤوس األموال الملموسة

وهذا ما أكدته النظریات الجدیدة للنمو من أن االستثمار في التعلیم یعد شرطا الزما لتحقیق 

.وجعله أكثر سرعة واستدامة، تصاديالنمو االق

القرارات االستثماریة الرشیدة یمكن االستثمار المؤسسات التعلیمیة ونظام التعلیم من اتخاذ 

ویمكنها من حل ، یساعد المؤسسات التعلیمیة على حسن استخدام مواردها البشریة والمادیةو 

2.المشكالت التي تعوق نموها وتطورها وزیادة إنتاجیتها

المؤسسات الحكومیة ویتركز أكبر على النواحي نطبق ذلك على استثمار كل من الوالدین أوی

االقتصادیة للتعلیم وخاصة التحصیل المدرسي ومدى تحسین نوعیة هذا التحصیل وانعكاس 

:ذلك على تكلفة التعلیم ومقدار فوائده المستقبلیة التي تعود على المجتمعات واألفراد ومنها 

كاس المباشر والعمیق للتنمیة االقتصادیة على الدخل القومي االنع-*

الرأس مال البشري للسكان والذي یمكن تحسینه بواسطة نظام تعلیم قومي یعتبر القوة -*

، المحركة لعجلة النمو االقتصادي حیث یؤثر بشكل مباشر في عملیات التنمیة االقتصادیة 

الشرق مركز معلومات قراءة ، فتحي رمضان، و ترجمة السید عبد الخاق، مؤشرات التنمیة في العالم، البنك الدولي-1

 .  36 - 35ص ص  ، 1999، مصر، القاهرة، األوسط
 . 275: ص -274: ص، مرجع سابق، اقتصادیات المدرسة، أحمد علي الحاج محمد-2
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ویجعل طرق ، إلى أن یكون األفراد أكثر إنتاجیة ومن المؤكد أن تحسین نوعیة التعلیم تؤدي

وهذا بالمقابل یشجع ، اإلنتاج أكثر جدوى وربما یؤدي إلى تسارع إنتاج التكنولوجیا الحدیثة 

.على تحسین نوعیة التعلیم وینعكس إیجابا على دافعیة الطالب 

.اجیة أعلىهناك براهین تؤكد بأن األشخاص ذوي المهارات المتنوعة هم أصحاب إنت-*

.یجب التركیز في استثمارات الحكومة على جودة التعلیم ألن لذلك مردودا اقتصادیا أكبر-*

.بجدیة )مثل زیادة الموارد وغیرها(لم تعد المداخل التقلیدیة لتطویر التعلیم الثانوي -*

.تحسین جودة التعلیم، من المداخل األثر جدوى في تحسین أداء الطالب -*

مهم في إصالح أوضاع المدرسین وتجدید أدائهم عمل بعید المدى وتحتاج إلى وقت من ال-*

.طویل

بل وجد أن ذلك یحتاج ، لم تحدد أفضل طریقة معینة لخلق حوافز وٕاصالح نوعیة التعلیم -*

إلى االستفادة من التجارب ومن صنع السیاسات المتغیرة بحسب الوضع التعلیمي وبمداخل 

  .ألفراد والظروفتناسب الفروق في ا

من المهم استمرار عملیة تقویم منظمة ورسمیة للسیاسات التعلیمیة والبرامج وبدون ذلك ال -*

.یمكن تحسین التعلیم فالتغذیة الراجحة في عملیة التقویم مهمة في عملیة التحسین

:أسالیب تفعیل االستثمار في التعلیم الثانويو  أهم الطرق -9

السابق أهمیة االستثمار في التعلیم عامة والتعلیم الثانوي غلى وجه لقد تناولنا في العرض 

الخصوص والفوائد التي یمكن الحصول علیها من خالل هذا االستثمار وانطالقا من هذه الفكرة 

من الضروري تفعیل الطرق واألسالیب التي من خاللها یمكن تفعیل دور المؤسسات التعلیمیة 

المادیة والبشریة حتى یتم االرتقاء بمستوى أدائها لوظائف وتحقیق واستثمار مواردها وقدراتها 

.األهداف التي تنتظر منها من طرف المجتمع والتنمیة

:و لعل أبرز تلك الطرق واألسالیب ما یأتي

هي فكر تربوي جدید یهدف إلى و  ظهر في األدبیات فكرة المدرسة المنتجة:الثانویة المنتجة -أ

هض بنفسه وبمجتمعه ببساطة یدار بشكل علمي مشترك بین العدید من تكوین جیل جدید ین

بما یكفل وصول الطالب إلى المرحلة التي تجعله یكتسب العدید من السلوكیات ، األطراف

ویعتمد على ذاته وفكره الشخصي القابل ، وتجعله قادرا على تحمل المسؤولیة لوحده، التربویة
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وذلك إلرساء النظرة الحدیثة لدور ، الثقافي واالجتماعيمسایرة التطور العلمي و ، و للتحدیث

1.وتعمیق والء الطالب وانتمائه لها ، المدرسة في المجتمع لضمان ربط المدرسة بالمجتمع

كما نعلم فإن مرحلة التعلیم الثانوي تشمل طاقة هائلة من المراهقین والشباب وهم القوى الشابة 

سن استغالل هذه الطاقات والقدرات أمكننا هدا تجنیب هذه فإن أح، القدرة على العمل واإلنتاج

، الشریحة مظاهر االنحراف وتسخیر وقتها وجهدها في تقدیم خدمات ومنتجات إلى المجتمع

، فیتعلم التلمیذ مهنة بل وقد یكسب دخال عندما یستثمر قواه وطاقات الثانویة أحسن استثمار

والواقع أن الدول ، ز اإلداري بهذه المؤسسة التربویةواالستغالل األمثل لجهود المدرسین والجها

التي اتبعت الخط االشتراكي كانت سباقة إلى تطویر نماذج متقدمة لجعل مؤسساتها التعلیمیة 

مثال أخد منذ وقت مبكر بتطبیق تجربة تقوم )سابقا(ففي االتحاد السوفییتي ، وحدات منتجة

یكون هدفها تدریب التالمیذ والطلبة ، ة في المدارسعلى إنشاء مصانع شبیهة بالوحدات اإلنتاجی

وألعاب مختلفة تزود بها المدارس ، ونماذج تدریسیة، على إنتاج معدات علمیة وأدوات یدویة

والتغلب على معوقات التدریب في ، األخرى وتوفیر احتیاجاتها من أدوات ومستلزمات من جهة

2.صار یغطي كامل نفقاتهاحتى أن بعضها، المؤسسات الصناعیة من جهة أخرى

لعل تحول المدارس والمعاهد إلى مؤسسات منتجة هو ما یشغل الدول والمؤسسات التعلیمیة في 

لتحقیق المنافع -وٕانما في األساس، الوقت الحاضر لیس لتحقیق المكاسب المالیة فحسب

، میة والثقافیة للمجتمعثم تحقیق المنافع االقتصادیة واالجتماعیة والتعلی، الشخصیة ألبناء الجیل

تسابقت المدارس والمؤسسات ، وعندما حققت المؤسسات التعلیمیة المنتجة نجاحا منقطع النظیر

التعلیمیة عموما لتطویع تجارب قائمة واستنباط صیغ تمكنها من التحول إلى وحدات منتجة كي 

3.استمرارتوفر لها مصادر تمویل جدیدة تعینها على تغطیة نفقاتها التي تتزاید ب

تتنوع أهداف الثانویة المنتجة بحب المشروعات واألنشطة وأغراضها :أهداف الثانویة المنتجة

4:لكن یمكن تجمیع األفكار المشتركة بینها كما یأتي، التي تقوم بها هده المدارس أو تلك

 .  284: ص، مرجع سابق، اقتصادیات المدرسة، أحمد علي الحاج محمد-1
، التعلیم العاليو  الثانویة التابعة لوزارة التربیةدراسة میدانیة لبعض عوامل الرسوب بالمعاهد الفنیة ، همام بدراوي زیدان-2

 .  214: ص، 1979، مصر، القاهرة، جامعة عین شمس، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة
 .  284: ص، مرجع سابق، أحمد علي الحاج محمد-3
1983ماي، السنة العاشرة – 29العدد ، مجلة التربیة الجدیدة، المدرسة المنتجة رؤیة للتعلیم من منظور اقتصادي واسع-4

www.Kfupm.ed.Sa/crp/Research:الموقع اإللكتروني Areas.htm ،على الساعة، 25/09/2013:بتاریخ:

10:16.
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مشاركتهم بما یساعدهم على ، إنما خبرات وقدرات التالمیذ العلمیة والعملیة في سن مبكرة-

.الفعالة في الحیاة في مرحلة مبكرة

التحول من تعلیم یقوم على مبدأ الحفظ والتكرار إلى آخر یدرب على مهارات اإلبداع -

.واالبتكار

بصورة تربط ما یتعلمه التلمیذ ، ربط المنهج التعلیمي بالبیئة المحلیة واحتیاجات المجتمع-

.بالحیاة والعمل واإلنتاج

والتعرف على استعداداتهم واتجاهاتهم بطریقة ، في بلورة المیول المهنیة للتالمیذالمساهمة-

.علمیة وٕانمائها بطریقة فردیة

.إنماء ثقة التالمیذ في أنفسهم وفي مهارات المبادرة واالعتماد على الذات-

.إنماء مهارات التالمیذ على التفكیر وأسالیب حل المشكالت بطریقة علمیة وواقعیة-

والتحول من تعلیم محدود األمد إلى تعلیم مستمر مدى ، الحد من تسرب التالمیذ ورسوبهم-

.الحیاة

الیدوي والصبر وتحمل وتقدیر العمل، تدریب التالمیذ على قیم التخطیط والدقة واألمانة-

قب وتحسب والتفكیر في العوا، احترام جهد اآلخرین، وتقدیر أهمیة العمل الجماعي، المسؤولیة

.االحتماالت المختلفة وتقدیر الربح ومواجهة مخاطر الخسارة

.التحول من تعلیم ینمي ثقافة االستهالك إلى تعلیم ینمي ثقافة اإلنتاج-

بما یوفر موارد ذاتیة للمدرسة تمكنها ، االستخدام األمثل إلمكانیات المدرسة البشریة والمادیة-

ومنح حوافز للقائمین ، وٕاجراء بعض اإلصالحات األساسیةمن شراء بعض األجهزة واألدوات 

.على المشروع

تشجیع أولیاء األمور ورجال األعمال والمستثمرین والشركات والبنوك لدعم مشروعات الثانویة -

.المنتجة

والحد من ، تفعیل دور المدرسة في مساعدة الفقراء والمحتاجین من أبناء المجتمع المحلي-

.األطفالظاهرة عمالة

وكذلك الفجوة بین الثانویة والبیئة المحیطة ، القضاء على الفجوة بین المدرسة وسوق العمل-

.بها
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:ربط التعلیم بالحیاة والعمل والتنمیة - ب

وال سیما في بلدان العالم الثالث نحو ، تزاید التوجه في مدارس الكثیر من البلدان في العالم

بغرض االستثمار األمثل ، لیم بالحیاة والعمل واإلنتاج والتنمیةظهور صیغ وأسالیب تربط التع

قبل العوائد ، والمجتمعیةلموارد المدارس وجعله یحقق أعلى العوائد االجتماعیة والثقافیة الفردیة 

بل ومن ، آخرلذلك ال غرو إن تعددت تلك الصیغ واألسالیب واختلفت من بلد غلى ، المادیة

لذلك یمكن اإلشارة ومتابعة ما یستجد فیها، صعب حصرها وتصنیفهالدرجة ی، أخرىمنطقة إلى 

غلى بعض التجارب من بعض الدول كنماذج سریعة تبین سبل ربط التعلیم في المدارس بالحیاة 

1.والعمل واإلنتاج والتنمیة

كما انه بحكم تنوع المجاالت التي تتناولها تلك الصیغ واألسالیب فانه یمكن التطرق العاجل 

عض المجاالت التي لها عوائد اجتماعیة واقتصادیة تدفع عملیة التنمیة الشاملة في المجتمع لب

:منها 

میذ على احترام ویتم ربط التعلیم في المدارس بالعمل والحیاة من تعوید التال:احترام العمل*

تكوین ولعل خیر مثال على احترام العمل ما أبدعه الیابانیون من أسالیب تهدف الى، العمل

وذلك یجعل كل تالمیذ ، تغرس فیهم احترام العمل وتقدیسه، عادات حسنة لدى تالمیذ المدارس

حتى لو تطلب األمر ، الصف الدراسي ینظفون صفوفهم الدراسیة بعد انتهاء الیوم الدراسي

مما ، بقاءهم لساعات متأخرة الن المدارس الیابانیة لیس لدیها فراشین مخصصین لهذا العمل

أن :(على القول في أحد یومیاته في صحیفة األهرام -أحمد بهاء الدین-الصحفي الشهیر دفع

من أسالیب نجاح الیابانیین یرجع إلى النظام التعلیمي الذي یغرس في كل طفل منذ أول 80%

2)یوم یدخل المدرسة بذور قداسة العمل

تنص سیاستها تبجیل واحترام العمل وغیرها من الدول األسیویة...وفي الصین والفلبین والفیتنام 

بما في ذلك ، تجسید ذلك في إدخال العمل الیدوي في جمیع أنواع التعلیم العام، الیدوي

التي تعد شرطا ضروریا إلنشاء (من خالل تدریب التالمیذ في حدیقة المدرسة، الصفوف األولى

  .الخ...دجاج وماعز على إنتاج الخضروات والفواكه وتربیة الحیوانات من )أیة مدرسة 

  . 56-55ص ص ، مرجع سابق، االنفاق على التعلیم، عبد اهللا الغامدي-1
، 06/09/1988، مصر - القاهرة ، صحیفة األهرام الیومیة، ربط التعلیم بالحیاة والعمل:مقال حول ، احمد بهاء الدین-2

  .16ص 
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ومن التجارب الشهیر في هذا الشأن التجربة الرائدة التي طورها الزعیم التاریخي المهاتما 

غاندي عندما اتخذ من فكرة التعلیم األساسي والثانوي مدخال لإلصالح االجتماعي في الهند 

ت حیویة قابلة وذلك یجعل محور تدریس الحرف الیدویة أساسا لتزوید تالمیذ المدارس بمهارا

حتى یكون 1.للتطبیق من اجل تطویر الحیاة الریفیة وٕاعادة بنائها كهدف أسمى للتربیة المدرسیة

وبلوغ مرحلة االكتفاء الذاتي من ، التعلیم والعمل المنتج النافع للمجتمع سبیال للقضاء على الفقر

2.خال..وتحسین ظروف المجتمع ، والحد من البطالة، الناحیة االقتصادیة

وذلك بإیجاد تربیة أساسیة موحدة تقضي بان یتم التعلیم النظري من خالل التدریب المهني 

وما إستلزمه ، یجعل العمل المنتج المحور الذي تدور حوله المناهج التعلیمیة، والعمل الیدوي

واإللزامي لمدة سبع سنوات ولجمیع أطفال الهند على ، ذلك من ضرورة توفیر التعلیم المجاني

فرادي أو جماعات وجعل األطفال ، أن یكون هذا التعلیم مركزا حول أشكال العمل الیدوي المنتج

والمساهمة في المصلحة ، وحب العمل النافع للمجتمع، یألفون العمل واحترام العمال الیدویین

نشودة وٕابراز الجوانب االیجابیة في العمل الجماعي مع التأكید على القیم االجتماعیة الم، العامة

3.وسواهما، وكرامة العمل ، كاالكتفاء الذاتي

تكونت جملة من األهداف التي ، وربطه بالحیاة، ولجعل التعلیم العام أساسا الحترام العمل

تزوید التالمیذ بالمعرفة والمهارة التي تؤدي :یسعى إلیها التعلیم األساسي والتعلیم الثانوي منها 

، للجماعات المختلفةالیدوي ونقل المعرفة والمهارة المفیدةإلى مزید من اإلنتاجیة في العمل

والحیاة الریفیة ، والتأثیر على اتجاهات التالمیذ لتكوین الدافعیة االیجابیة نحو المهن الیدویة

، واإلنتاجیة والمواظبة واالبتكار، وتطویر القیم والسلوكیات المؤدیة إلى االستقرار االجتماعي

.وسواهاواالعتماد على النفس

:ربط التعلیم بالعمل المنتج -ج

وتقوم تجارب ربط التعلیم بالعمل والحیاة واإلنتاج على إعداد الناشئ كي یكون قادرا على 

وان یجید التعامل مع العملیات ، البحث الذاتي عن المعلومات في المكتب والمكتبات والحاسوب

.107ص ، 1982، 4العدد ، مجلة التربیة الجدیدة، تجربة هندیة للتعلیم مع الكسب، سنج سنج-1
مكتب الیونسكو ، مختارات مجلة مستقبلیات، )نتعلم ونعمل (الد الهند التربیة والعمل المنتج في ب، مافكوم أود یسشیاه-2

. 140ص ، الیونسكو، اإلقلیمي للتربیة في البالد العربیة
.107سنج سنج المرجع السابق ص -3
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وبجدر باألطفال أو الشباب أن ، العقلیةبشكل یؤدي إلى تطویر إمكاناته، الحسابیة والریاضیة

وان یكونوا واعین بالتحدیات التي تواجهها بالدهم داخلیا ، یتعلموا مبادئ االعتماد على الذات

1.وخارجیا

في المصانع وفي إطار ربط التعلیم بالعمل واإلنتاج تزاید االتجاه نحو تفرغ التالمیذ للعمل

حیث ال یعتبر التلمیذ متخرجا إال إذا عمل فترة ، نتاجللمساهمة في اإل، المزارع والشركاتو 

ثم تتابعت التجارب بنماذج ، من خالل صیغة التعلیم التعاوني، 2معینة في الوحدات اإلنتاجیة

وأسالیب مختلفة مدفوعة بعوامل ومبررات مختلفة حیث بدأت تنشأ المدارس ومؤسسات التعلیم 

وما تبع ذلك من تكییف نظم هذه ، قع العمل واالنتاج وفي موا، المهني وسط المزارع والمصانع

ات العمل تبعا لواصف، وتصمیم مناهجها واسلیبها، المؤسسات لتتمثل احتیاجات بیئتها المحیطة

والنسبة %80-%70إذ صار تدریب التالمیذ والطلبة یحتل بین ، وخصائص االنتاج، القائم

3.الباقیة للمقررات النظریة

التربیة من اجل االكتفاء (رائدة في هذا الشأن البرنامج التنازلي الذي یحمل اسم ومن التجارب ال

تماعیة مسؤولة حیال العمل هدفه تحفیز التالمیذ ذاتیا إلى اتخاذ مواقف ایجابیة اج، الذاتي

وإلنجاح البرامج تلك خصص لكل مدرسة قطع أرض أو مشغل لتوفیر المواد الغذائیة ، القائم

4.بما یساهم في زیادة الدخل القومي، تمع المحليالضروریة للمج

بحیث خصص ثلث الجدول الدراسي، أصلحت مناهج التعلیم العام فیها:وفي غینیا الجدیدة 

:انيوالث، لتربیة الدواجن:مكونة من ثالثة مشاریع أحدها، على األقل للقیام بأنشطة زراعیة

5.لألنشطة الحرفیة:والثالث ، للزراعة

هي الرائدة في ربط التعلیم بالعمل واإلنتاج التي طورت ثالثة )تترانیا (كانت تجربة وربما

 والزراعة، عي بالقریةتنفذ بواسطة مدارس النهوض الجما، رامج كبرى تعلیمیة مرتبطة بالعملب

  . 293: ص ، مرجع سابق، أحمد علي الحاج محمد-1
2-unsco-cepe :Assessto higheneducation in eunope . Bucanest , 1981 , p 57
، عالم الكتب للطباعة والنشر، دراسة مقارنة للمدرسة البولیثكنیكیة السوفیتة والمدرسة الشاملة، محمد منیر مرسي-3

   .05ص ، مصر -القاهرة 
، 16المجلد ، مجلة مستقبلیات، دراسة تقییمیة دولیة الینسكو، العمل المنتج في المدرسة، زوزلین جلیس وكولین لولیتس-4

   .07ص، 1986، 02العدد 
  . 19ص ، المرجع السابق، العمل المنتج في المدرسة، زوزلین جلیس وكولین لولیتس-5
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لذاتي للتنمیة الریفیة حیث یتم تنظیم سمان الریف في صورة تعاونیة ذات االكتفاء ا، الصناعةو 

وتقدیم برامج تعلیمیة ، فیدرب التالمیذ في میادین الزراعة والمهارات التقنیة الریفیة، متكاملةال

1الخ...لمحو أمیة الراشدین العاملین المتصلة بالمهن

وبطبیعة الحال أسفرت نتائج خبرات ربط المدارس بالحیاة والعمل واإلنتاج عن تكوین حماة من 

2:لروابط لعل أبرزها المبادئ واألسس التي توثق هذه ا

لتقدیم المقررات ، توظیف المدارس إلمكانیاتها وطاقاتها بعد الدوام وخالل العطل الرسمیة-

وتقدیم برامج تدریبیة ومشروعات مهنیة لتسهیل االنتقال من ، الدراسیة األكادیمیة والمهنیة

قد الندوات وحل المشكالت وع، وتقدیم األنشطة الریاضیة والفنیة والترفیهیة، العمل ىالمدرسة إل

.االجتماعیة والصحیة والبیئیة

تقدیم المدارس والمناطق التعلیمیة برامج تدریبیة للمتطوعین الذین یرغبون المشاركة في تنفیذ -

أو اإلشراف على التالمیذ أو تقدیم الخبرة العلمیة ، أنشطة المدرسة أو مساعدة المعلمین

.لإلداریین وخالفه

لمدارس أن یقدم لتالمیذها وأفراد المجتمع المحلي برامج نوعیة أو مقررات یتعین على ا-

.دراسیة إلشراكهم في مشاریع خدمة المجتمع 

ملین في مؤسسات اإلعمال یتعین على المدارس أن تقدم برامج إلعادة تدریب الشباب العا-

ائف الجدیدة التي تتطلب إعادة تدریبهم على الوظ، والراغبین في تعلیم مهارات جدیدة، واإلنتاج

.مهارات حدیثة أو مساعدتهم في تغییر وظائفهم كلما دعت الضرورة لذلك

، في مولقع العمل:والثانیة، التعلیم في المنزل:علیم في المستقبل بصورتین األولىسیمثل الت-

ل التي ألن التعلیم المقید بحدود الزمان والمكان سیصبح غیر مالئم لواجهة متطلبات سوق العم

3.تتطور بشكل سریع

:مردود االستثمار في التعلیم الثانوي على المجتمع-10

فهو كذلك یساهم في ، إضافة إلى أهمیة التعلیم الثانوي في الحد من الفقر والمساواة اإلجتماعیة

عملیة التنمیة اإلقتصادیة المستدامة وتسریعها للوصول إلى مجتمع مبني على أسس من 

  . 65ص ، 2001، مؤسسة السعید للثقافة والعلوم، مسیر التعلیم والتدریب المهني والتقني قي الیمن، أحمد علي الحاج-1
  .67ص، 1987، الیونسكو، العدد األول، مجلة مستقبل التربیة، طةالتعلیم والعمل عنصران لخ، منظور أحمد منظور-2
  .265ص ، 2001، الكویت، عالم المعرفة، الثقافة العربیة وعصر المعلومات، نبیل علي-3
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واإلنتاجیة العالیة واإلستخدام األمثل للتكنولوجیا فالتعلیم الثانوي هو جزء حیوي من المعرفة 

ومن المهم ضمان توسع متوازن للتعلیم الثانوي مقرون ، حلقات التنمیة اإلقتصادیة المستدامة

بالنظر الدائم إلى معدالت اإلكمال ونوعیة المخرجات ومالئمة البرامج مع حاجات الفرد 

العمل على تحقیق العدالة في التوسع بما یضمن حقوق الفئات الفقیرة والمحرومة والمجتمع و 

ویؤهل أن یعاد توزیع الحصص من اإلنفاق الحكومي على األنواع ، والتي تعاني الشيء الكثیر 

المختلفة من التعلیم واالستثمار فیها على ضوء األهمیة المباشرة وغیر المباشرة لها في عملیة 

ویحتاج ذلك إلى المزید من الدراسات والتحالیل من أجل ، قتصادیة واالجتماعیة التنمیة اال

وضع معاییر توزیع عادل لإلنفاق على التعلیم وكذلك معاییر التوسع العادل في فرص التعلیم 

.الثانوي لما له من انعكاس على نصیب الفرد المستقبلي من الدخل القومي 

تعلیم الثانوي الدور دوره المباشر في تحقیق أهداف األلفیة ومن بین مردودات االستثمار في ال

م فتحسین وتوسیع التعلیم الثانوي 2020للتنمیة في الوصول إلى تعلیم أساسي عالمي عام 

یشجعان تالمیذ المرحلة األساسیة على إكمال دراستهم ویزید دافعیتهم للتخرج من المرحلة 

ي تحسین الصحة العامة وظروف الحیاة ومساواة الفرص األساسیة كذلك یساهم التعلیم الثانوي ف

ویقلل من إجمالیة اإلصابة باألمراض ویقلل من الوفیات في سن الطفولة ویعطي للمرأة قدرة 

أكبر على المشاركة في الحیاة االجتماعیة وعالم العمل مما یساعد على الحد من التمییز بینها 

.وبین الرجل 

، وٕاصالح الرأسمال البشري، الثانوي یساهم في تحقیق الدیمقراطیةوقد وجد أن مردود التعلیم 

ویسهم ، وزیادة ثقة الفرد بنفسه وبأفراد مجتمعه المحیط ویعزز السلوكیات والمیول االیجابیة لدیه

في تطویر التعلیم العالي والفني من خالل تنوع المسارات والخیارات التي تشكل الطریق السریع 

ومن المهم أن یتم اختیار ، وترابط في المناهج والبرامج مع متطلبات ذلكإلى تعلیم عال وفني

السیاسة المناسبة في توسیع وتحسین نوعیة التعلیم الثانوي لتوفیر المهارات والمعارف والقیم 

1:المالئمة على أساس ما یلي 

.الم العملالحاجة لعمالة مؤهلة والطلب المبني على دراسات وبحوث علمیة ومیدانیة في ع-*

الحاجة لتحسین جودة ومالئمة البرامج التي تحقق الدور الحیوي للتعلیم الثانوي في القرن -*

الواحد والعشرین في تجهیز الشباب الخرجین للمشاركة بفعالیة في المجتمع والقدرة على تحدید 

  31- 30ص ص ، مرجع سابق ، التعلیم الثانوي المعاصر، رمضان سالم النجار-1
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ة لخصائص حقوقهم وواجباتهم ولیشاركوا في وضع البرامج والطرق التي سیتعلمونها والمناسب

نموهم العقلي والجسمي ومیولهم نحو االستقاللیة والمفهوم اإلیجابي للذات والتعامل اإلیجابي مع 

إضافة إلى استخدام تكنولوجیا االتصاالت ، اآلخر وٕاقامة عالقة صداقة وشراكة مع الغیر 

حسین المناهج والمعلومات والوسائط المتعددة في التفكیر الدقیق وٕاتخاذ القرارات ویستلزم ذلك ت

والطرق التربویة والتقویم والمراقبة مع التركیز على محوریة دور الطالب وضرورة البحث الدائم 

من قبل المدیر والمدرس على المداخل المناسبة إلشراك الطالب بفعالیة في تصمیم المناهج 

.والتقویم وصناعة القرار ومراقبة تنفیذه

للرسالة الوطنیة واإلنسانیة للتعلیم الثانوي وذلك من ضرورة العمل على إعادة االعتبار -*

خالل تحدید دقیق وأمین لمجموعة الكفایات المعرفیة والمهاریة والقیمیة التي یتحمل التعلیم 

وعلى أساس موضوعي یستند إلى معاییر ودراسات ، الثانوي مسؤولیة تحقیقها لدى الشباب 

تكامل مع البرامج المختلفة للتعلیم والتربیة وبشكل دقیقة تحد بما یناسب قدراتهم ومیولهم وبال

مع العمل على إشراك الشباب في صیاغة مقومات ، تراكمي مع ما سبق وما هو الحق 

ومنهجیة هذه البرامج لضمان حماسهم في استیعابها وتبنیها والدفاع عنها ولیس تجرعها 

  . كالدواء

من المحاذیر المباشرة عن محاولة تطویر :ضرورة التوازن في توسیع التعلیم الثانوي-11

رأس المال البشري أن یتم التوسیع في فرص التعلیم بشكل غیر مدروس مما یؤدي إلى عدم 

وأن التوسیع بدون ضمان جودة ومالئمة البرامج یزید من معدالت الرسوب والتسرب ، المساواة

یین كذلك بالتأثیر على سوق ویعمل على تراجع حماسة وٕاحباط المؤسسات وصناع القرار والمعن

فااللتحاق الزائد عن الحاجة یؤثر على القیمة التبادلیة سلبا لخریجي التعلیم الثانوي ، العمل

وهذا النقص في القیمة التبادلیة یقلل من قیمة التعلیم الثانوي وجدواه خصوصا إذا زادت ، ویقللها

1:ات هذا التوازن ومن متطلب، الفجوة بین الخریجین ومتطلبات التكنولوجیا

أن یلعب التعلیم الثانوي دورا حیویا في الربط بین التعلیم األساسي وعالم العمل من جهة -*

فهو كعنف زجاجة یضبط عملیة االنتقال من خالل مسارات متنوعة ، التعلیم العالي من أخرى 

.العمل وبدائل تقدم للطالب الستمرار تحصیلهم العلمي والتحاقهم بالحیاة العملیة و 

  33- 32ص ص، مرجع سابق، التعلیم الثانوي المعاصر، رمضان سالم نجار-1
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التعلیم الثانوي الجید والمالئم یتطلب فرصا حقیقیة للطالب لالشتراك في تصمیم تعلیمهم -*

وٕادارته مما یقلل من معدالت الرسوب والتسرب 

التوسع الغیر مدروس في االلتحاق قد یزید من الالمساواة بداللة الجنس والحالة االجتماعیة -*

أن تحدد إستراتیجیات لتدخالت هادفة ومستندة على دراسات وبالتالي فإن على الدول ، أو الدین

.علمیة

:عالقة التعلیم الثانوي بالتنمیة:سابعا

:تطور العالقة بین التعلیم واالقتصاد والتنمیة -1

واالجتماعیة بأشكال وأوزان مختلفة ، والتنمیة االقتصادیة، واالقتصاد، مرت العالقة بین التعلیم

، وأخرى سیاسیة وثالثة إداریة، تارة دینیة ، ر اقتصادیة في غالب األحوالارتبطت بجوانب غی

مع ما رافق ذلك من إتسام تلك العالقة تارة ، وخامسة مزیج من هذا أو ذاك، ورابعة اجتماعیة

وغیر معترف بها كون الهدف األسمى للعلم ومن خلفه ، بالوضوح وتارة أخرى بعدم الوضوح

ن أجل الثراء الفكري والریاضة العقلیة وحصر المعرفة في األبعاد الفلسفة هو العلم ذاته م

وبالتالي التعلیم لیس لهما وظیفة مجتمعة محددة، أو بمعنى آخر إن العلم، الخلقیة والجمالیة

ومساعدة المجتمع على تغییر ، من شأنها تحسین ظروف الناس ورفع مستوى معیشتهم، مباشرةو 

یة بصورة مباشرة وذلك نتیجة لسیادة ثقافة نظریة تمجید المعرفة أحواله االقتصادیة واالجتماع

وتزدري في نفس الوقت المعرفة ، ترفع من مكانتها على سائر األشیاء واألمور الحیاتیةو  العقلیة

وتحتقر العمل الیدوي والمشتغلین به وما ترتب على ذلك من تكون نظم ، العلمیة أو المهنیة 

نظریة وٕاثرائها وتنمي العقل النظري وتوسع نطاق معرفته وٕاحاطته بكل تعلیمیة تعنى بالمعرفة ال

شيء علما كأسمى ما یكون دون أن یكون للمعرفة والعلوم العقلیة وظیفة اقتصادیة أوتنمویة 

1.مباشرة كما هو سائد في العصر الحدیث

عات حتى القرن وقد استمرت عالقة القطیعة تلك عبر الثقافات التاریخیة والحضارات والمجتم

عندما ظهرت أولى أشكال العالقة بین التربیة أو التعلیم واالقتصاد على ، الثامن عشر تقریبا

ة تدعو إلى ولكن بعد أن سبقها تكون تیارات فلسفیة وعلمیة واجتماعي وطبیعی، أرض الواقع

في القرن الثامن إذ عقب الثورة الصناعیة األولى، ربط التربیة بالعلم وبالحیاة وبأنشطة المجتمع

، 2012، األردن، 1ط، الطباعةو  التوزیعو  دار المیسرة للنشر، اقتصادیات المدرسة، أحمد علي الحاج محمد-1

  . 19ص 
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وما تطلبه ، أسالیب العمل واإلنتاجو  قتصاديوما أحدثته من تغیرات جوهریة في البناء اال، عشر

فقد دلك إلى ظهور الوظیفة االقتصادیة للتعلیم التي ، دلك من أیدي عاملة متعلمة وماهرة

شاء مدارس داخل حیث تما في بدایة األمر إن1، جسدت العالقة بین التعلیم والنمو االقتصادي

ما لبتت أن تزایدت هذه ، تجمع بین الدراسة النظریة والعمل الیدوي، المصانع ألبناء العمال

مشكلة توجها جدیدا أخد یوطد العالقة بین ، المدارس وانتشرت في المدن وخصوصا الصناعیة

المجتمع ویؤسس روابط جدیدة بین التعلیم وأنشطة ، التعلیم المهنيو  أنواع التعلیم النظري

، بحیث كلما زاد االعتماد على التصنیع والتجارة والخدمات الجدیدة، االقتصادیة المختلفة

واستمر التوجه نحو التصنیع والمیكنة في القطاع الحدیث عموما تزاید االعتماد على العمالة 

لیم تتوقف العالقة بین التعلذلك أخذت، المتعلمة وعلى العلم وتطبیقاته التقنیة المختلفة

على أساس أن النمو االقتصادي بات ، واالقتصاد وتتوطد عملیة التفاعالت الدائریة بینهما

والمدربة في كافة ، یعتمد على مدى مساهمة التعلیم في إعداد القوى العاملة المؤهلة

2.وتطویر نظم وأسالیب العمل واإلنتاج، التخصصات وعلى جمیع المستویات

قوم بوظائفه المرتبطة باالقتصاد إال إذا قدم االقتصاد األموال والتعلیم من جهة أخرى لن ی

إال إذا تأكد سلفا أنها ستمكن ، وفي المقابل لن یقدم االقتصاد تلك الموارد، الكافیة ألداء وظائفه

ربما یفوق مجاالت ، التعلیم من تلبیة احتیاجات التطور االقتصادي وستحقق له ربحا مجزیا

إن التعلیم من جهة ثانیة لن یستطیع استثمار تلك األموال وتوظیفها ثم ، االستثمار األخرى

كي یصل إلى الكفایة ، إال إذا استعان بمفاهیم االقتصاد ونظریاته وأسالیبه المختلفة، الرشید

3.المطلوبة ویحقق االستثمار المنشود

، بیة أشكاال أخرىوفي االتجاه وقبله ومعه أخذت العالقة بین التعلیم وحیاة المجتمعات األورو 

، القومیة عصر النهضة األوروبیةإذ عندما تكونت الدول، استجابة للتغیرات المجتمعیة الجدیدة

وتراثها ، مها السیاسي ولغتها القومیةبرز الشعور الوطني واالنتماء إلى شعب وأمة لها نظاو 

لوظیفة السیاسیة عندها برزت ا، الذي تعتز به ویمیزها عن غیرها من األمم والشعوب األخرى

، 1985، مصر، ، القاهرة، دار الفكر العربي، 1ط، التخطیط التربويو  اقتصادیات التربیة، أحمد إسماعیل حجي-1

  .83ص
، اإلسكندریة، النشرو  دار الوفاء لدنیا الطباعة، 1ط، اقتصادیاتهو  دراسات في تخطیط التعلیم، كلیلةهادیة محمد أبو-2

 .  86ص، 2001، مصر
 . 135ص ، 2000، الدار المصریة اللبنانیة، علم اقتصادیات التعلیم الحدیث، محمود عباس عابدین-3
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مم األوروبیة الناشئة للتعلیم بوضوح أكثر من أي وقت مضى بهدف الحفاظ على تراث األ

لتشهد تلك العالقة طورا جدیدا بعد ، تكوین روح االنتماء والمواطنة لدى شعوبهاو ، ولغاتها

و وعندما اتجهت المجتمعات األوروبیة نح، م الدیمقراطیة في الدول الغربیةانتشار النظ

برزت الوظیفة ، وقیام مؤسسات المجتمع المدني وقیام نظم الدولة وأجهزتها الحدیثة، التحضر

كي تلبي احتیاجاتها من الكوادر اإلداریة اإلشرافیة والتنفیذیة والفنیة بمهارات ، اإلداریة للتعلیم

تماعیة وفي سیاق التحوالت االجتماعیة والثقافیة برزت وظائف التعلیم االج، وقدرات جدیدة

كي تتكامل مع وظائف المجتمع األخرى االقتصادیة والسیاسیة ، بصورة أكثر تحدیدا ووضوحا 

وبعد الحرب العالمیة األولى أخدت تتوثق العالقة بین 1.واإلداریة للتعلیم في تعاون وانسجام

ومنها ، یةنتیجة التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة التي شهدتها الدول العرب، االقتصاد والتعلیم

بوقوفه ضد تمدد النظام ، إلى قارات العالم في ظل النظام الرأسمالي الذي تشكلت معالمه

المنظور الثقافیة فقد طغىو  وباعتماده على اقتصاد إلحداث التغیرات االجتماعیة، االشتراكي

نبها التنمیة في جاو  و ما نجم عن دلك من حصر العالقة بین التعلیم، االقتصادي على التعلیم

تتحرك في )السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة(وجعل الوظائف التعلیمیة األخرى ، االقتصادي

2.وتخدم وجهته كناتج یلمسه المجتمع، إطار النظرة االقتصادیة

وطبیعي أن ترافق العالقة الجدیدة بین التعلیم واالقتصاد وتسندها تحوالت مماثلة في الفكر 

وتؤسس للعالقة بین التعلیم والنمو ، ق التوجه الرأسماليحیث ظهرت في سیا، التنموي

االقتصادي الالتي انطلقت في تحلیلها للعالقة بین التعلیم والنمو االقتصادي من تكوین رأس 

، اعتمادا على زیادة اإلنتاج ونمو الدخل القومي، 3المال المادي كأساس للنمو االقتصادي

أن عوامل اإلنتاج أنه أحد عوامل اإلنتاج شأنه شوبذلك ثم النظر إلى العنصر البشري على

، على أساس أن رأس المال المادي هو الذي یتم إنتاجهرأس المال والتنظیمو ، األخرى كاألرض

، سویا، دمشق، التوزیعو  مؤسسة عالء الدین للطباعة، 1ظ، ائداتهعو  اقتصادیات التعلیم تكلفة التعلیم، سهیل الحمدان-1

  . 158ص ، 2006

-2 Eliot A. Jamison et OL. The effects of education quality an volume 26 isses 6. December

2007, p 12.
التيالندوة الفكریة، ي الوطن العربيالتنمیة البشریة من المنظور القومي في التنمیة البشریة ف، محمد محمود اإلمام-3

برنامج األمم المتحدة و  أالسكى(االجتماعیة لعرب آسیا و  اللجنة االقتصادیةو  تنظمها األمانة العامة بجامعة الدول العربیة

 . 393ص ، 1995مركز دراسات الوحدة العربیة ، 1993القاهرة  المنعقد في، اإلنمائي
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ثم إن االهتمام بتكوین رأس 1بما فیها رأس المال نفسه، كونه یدخل في إنتاج المنتجات األخرى

سوف یؤدي إلى تحسین ، اتج القومي اإلجماليوما ینجم عنه من زیادة الن، المال المادي

القضاء على مظاهر التخلف تدریجیا و ، لمعیشة ولمكافحة الفقر والجهل والمرضمستوى ا

وما یصاحب دلك بالضرورة من تغیرات اجتماعیة وثقافیة بعیدة المدى في نظم 2بصورة تلقائیة

تمام ینصب على عملیات ا جعل االهذالمجتمع وأسالیب حیاته ونهج النمو االقتصادي ه

إهمال بعوامل اإلنتاج المادیة والتقنیةوما ترتب على ذلك من، االقتصاد وما تحتاجه من أموال

وعملیات التصنیع وغیرها مما یؤدي إلى زیادة ، وعملیات االستثمار والعائد والتصدیر واالستیراد

على زیادة اإلنتاج ، و ان والمجتمعوبهذا تركز االهتمام على االقتصاد دون اإلنس، 3الناتج القومي

لك من تفصیالت مایزت بین القطاع ذوعلى زیادة الثروة دون البشر وما تبع ، دون العائد

 . إلخ... وبین الذكورو اإلناث، التقلیدي والقطاع الحدیث وبین الحضر والریف

ة توصلت أثناء النظریات االقتصادیة الحدیث، بید أن النظریة االقتصادیة الكالسیكیة المحدثة

والمحدد ، سعیها إلى زیادة اإلنتاجیة إال أن عنصر العمل هو العامل الحاسم في زیادة اإلنتاجیة

متخذة من ، لیعاد النظر في جهود التنمیة ومقوالتها النظریة، لنمو االقتصاد في أي مجتمع

كون مثل هذه ، یةأبعاد الحیاة االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة محور ارتكاز التنمو  اإلنسان

وٕازاء تتابع فشل جهود التنمیة في زیادة 4.األمور هي الغایة النهائیة من أي جهد إنمائي

واألمیة والبطالة وال سیما في دول العالم الثالث سرت مراجعة ، واتساع ظواهر الفقر، اإلنتاج

البعد من معالجة أثمرت من الناحیة االقتصادیة بانتقال الفكر التنموي، جذریة للفكر التنموي

ومكونات دالة اإلنتاج ودور البشر ، االستثمار فیه إلى اإلنتاج ذاتهالتراكمي لرأسمال المادي و 

من تحویل االهتمام من البعد الكمي للبشر إلى البعد الكیفي لهؤالء وما استلزامه ذلك، فیه

ة اإلنتاج وبالتالي وسیلة بحیث أخد ینظر للبشر على أنهم إذا كانوا العامل الرئیي لزیاد، البشر

فإنه على مقدار استفادتهم من عوائدها بما یمكنهم من إشباع حاجاتهم ، التنمیة االقتصادیة

 .33ص، مصر، القاهرة، السیناء للنشر، األوضاعو  المؤشراتو  المفاهیم، في الوطن العربيالتنمیة النظریة، حامد عمار-1
، القاهرة، التراثو  تكنولوجیا تنمیة المجتمع في ضوء الهویة، التوثیق في العلوم االجتماعیةو  المركز اإلقلیمي للبحوث-2

 .  83ص ، 1985، مصر
 .  33ص ، المرجع السابق، عربيالتنمیة البشریة في الوطن ال، حامد عمار-3
، 2004، األردن، عمان، التوزیعو  مؤسسة الوراق للنشر، دراسة واقعیةو  رؤیة نظریة، التنمیةو  التعلیم، سید جاب اهللا-4

 .  202ص
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یتوقف اطراد التنمیة عندها تحول ، سین قدراتهم على زیادة اإلنتاج وتطویرهوتح، األساسیة

مهاراتهم كهدف معارفهم و وٕانماء، ء قدرات البشراالهتمام إلى الجانب االجتماعي الثقافي إلنما

، على أساس أن البشر لهم قیمة اقتصادیة تفوق رأس المال المادي، نهائي للتنمیة االقتصادیة

ویظل یدر دخال یتزاید، كونهم رأس المال الحقیقي الذي یولد فرص النمو أو التنمیة االقتصادیة

وغیره تشكل منذ بدایة ولذلك ، نمت معارفهم ومهاراتهمكلما أشبعت حاجاتهم و ، باستمرار

یرتكز على تنمیة العنصر البشري ألي ، التسعینات القرن الماضي نهج جدید للتنمیة الشاملة

أو التنمیة االجتماعیة ، بحیث صار الجانب االجتماعي، تنطلق منه وتنتهي عنه، جهد إنمائي

ل جهود المنظمات بفض، سبیال للتنمیة االقتصادیة بوصفه تحوال جوهریا أخد یعم بلدان العالم

1.اإلقلیمیة والقطریة الممتدة له أو العاملة ضمنه

ومع قدوم األلفیة الثالثة أخذت البشریة تشهد ثورة معرفیة مصحوبة بثورة في تقنیة المعلومات 

التي أحدثت تغیرات جذریة في مختلف أوجه حیاة المجتمعات المعاصرة وهي ما ، واالتصاالت

ثورة تربویة كونها تعتمد على العقل والمعرفة –هي في جوهرها –الثورة وهذه ، زالت في بدایتها

والتربیة هي أداة ذلك ألن البشر وما یملكونه من معارف ومهارات وقدرات ، والقدرات اإلبداعیة

أو المنظمة أو ، ومن حلول مبتكرة یمثل رأس المال الحقیقي الذي یملكه المجتمع، إبداعیة

مقارنة بما تمتلكه ، أصبح یمثل الجزء األهم واألعظم من القیمة السوقیةكون رأس المالالشركة

وما تتضمنه حساباتها الختامیة من أصول قابلة للقیاس ألن المعرفة ، من ثروات طبیعیة

والتنمیة التي محورها الرئیسي البناء االجتماعي بأبعاده ، 2والمهارات تتحول إلى قیمة سوقیة

وتبرز موقعه في النشاط ، ق أوال من اإلنسان وتعود إلیه أو تنتهي عندههي التي تنطل، المختلفة

وفي نفس الوقت غایة جهود التنمیة ، المجتمعي باعتباره صانع التنمیة ووسیلتها في آن واحد

بحیث یصبح البناء االجتماعي أو ، وهدفها النهائي في إطار مجتمعه من مختلف أبعاد حیاته

أي التنمیة (اعتبارهال األمثل للنمو أو التنمیة االقتصادیة أوالتنمیة االجتماعیة السبی

ولیس العكس كما ، 3هدفا وسیطا من أجل الهدف النهائي المتمثل في االجتماعیة)االقتصادیة

  . 159ص ، 1984، مصر، القاهرة، النشرو  المركز العربي للبحث، اقتصادیات التعلیم، حامد مصطفى عمار-1
-2 Antony p. Carnavale. Investing in human J capital. In school Administor. V.58.N.3.March.

2001. P :09.
مجلة ، مركز دراسات الوحدة العربیة، أبعادها السكانیة في الوطن العربيو  تنمیة الموارد البشریة، ریاض طبارة-3

   . 72ص ، 1988مارس ، لبنان، بیروت، 109العدد ، المستقبل العربي
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واعتبار الجانب االجتماعي أساس التنمیة ، سادفي معظم نظریات التنمیة التي شاع استخدامها

لنهائي له یصبح اإلنسان الهدف الذي تسعى إلیه الجهود والهدف ا، أو النمو االقتصادي

بدءا من توفیر مقومات إشباع الحاجات اإلنسانیة ، اإلنمائیة

من أجل تنمیة طاقاته إلى نموه ومشاركته في أنشطة مجتمعیهخالل مراحل )المادیة والالمادیة(

ل ومتفاعل مع فاع أقصى حد ممكن بما لدیه من معارف ومهارات وقدرات كانسان مبدع

إلى ما هناك ، ومشارك في تطویره وانتهاء بتوفیر حقوقه في الكرامة والحریة، مجتمعه وقضایاه

لوجود اإلنسان وهنا یكون التعلیم ضرورة ، من أمور غدت شرطا للنمو أو التنمیة الشاملة

یر وفرد یشارك في تطو ، ولتكوین الفرد وتنمیة شخصیته كمواطن واع وعامل منتج، ونمائه

1.مجتمعه

:مدخالتهو  العالقة بین مخرجات التعلیم الثانوي-2

سیتم من خالل هذا العنصر تسلیط الضوء على عالقة التعلیم الثانوي والتنمیة باعتباره میدانا 

یجب ، ولكن قبل الخوض في هدا العنصر، وأداة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ، لالستثمار

حیث یقصد بالمدخالت هي ما یقدمه ، خالت ومخرجات التعلیمالوقوف عند المقصود بمد

حقیق أهداف المنظومة المجتمع من طاقات بشریة ووسائل مادیة وقواعد تنظیمیة وسیاسیة لت

لك هي السیاسات واألهداف والبرامج والمناهج ذهي العوامل الفاعلة في تحقیق و ، التربویة

ة النشاط والعمل من خالل الفعل التربوي وغیرها من العوامل الضروریة التي تدخل ساح

المخرجات هي ما یرغب المجتمع الحصول علیه والذي ما یسمى بالنواتج أو، والتعلیمي الشامل

مخرجات إنتاجیة وتتمثل في إعداد الخریجین وتدریبهم:من العملیة التعلیمیة وهي نوعان

أما المخرجات ، زمة لتحقیق هذا الهدفتأهیلهم للعمل المنتج بعد تدریبهم بالمعارف والقیم الالو 

تكوین شخصیة الفرد بعد تزویده بالمعلومات األساسیة واالتجاهات التي الوجدانیة فتتمثل في

2.االجتماعیة والعقلیة والبدنیة التي تؤهله للعمل المنتجو  تنمي فیه الجوانب المعرفیة والنفسیة

المسؤول اقتصادیا واجتماعیا على توفیر األعداد یعتبر قطاع التربیة والتعلیم األول واألساسي 

وتحت ضغوط الالزمة والنوعیات المطلوبة من الكفاءات التي یتطلبها سوق العمل واإلنتاج

  .  24ص ، مرجع سابق، اقتصادیات المدرسة، أحمد علي الحاج محمد-1
جامعة ، أطروحة دكتوراه في علم اجتماع التنمیة، االجتماعیةو  دوره في التنمیة االقتصادیةو  التعلیم الثانوي، لخضر غول-2

 . 272ص. 2009/ 2008، السنة الجامعیة، منتوري قسنطینة
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عوامل اقتصادیة وأخرى اجتماعیة وجد اإلنسان نفسه مضطرا لتحسین أدائه الصناعي والحرفي 

لتربیة والتعلیم بغیة إدماج أفراد حتى أصبح هذا العصر یتطلب مهارات عالیة في میدان ا

إن عالم الشغل هو ذلك اإلطار الذي یتحدد فیه تفاعل طالبي ، المجتمع في عالم الشغل

وما یمیز عالم الشغل الیوم هو ، وعارضي العمالة فیؤثر ویتأثر بمستوى األداء االقتصادي

الذي یرتكز على المزاوجة بین فالتعلیم الجید هو التعلیم ، دینامیكیته وعدم ثباته وتعقد قراراته

اإلطار النظري والمیداني في وجود إمكانیات مادیة وبشریة مع تحقیق أعلى المهارات 

واألنظمة ، وهذا النوع من التعلیم مطلوب بإلحاح في عالم الشغل الیوم، والتدریبات للمتعلمین

مل بالید العاملة المؤهلة التربویة التي تعتمد على هذه األسس هي وحدها القادرة تدعیم سوق الع

وانطالقا من هده الفكرة نطرح سؤال مهم وهو ما مدى مساهمة التعلیم ، والمدربة للعمل واإلنتاج 

خریجي وتأهیلهم للمساهمة في التنمیة الشاملة ؟ الثانوي في تكوین

لیم البشریة فاهتمت بمجال التعلقد اتخذت الجزائر كغیرها من الدول سیاسة تنمیة مواردها

وأدخلت مجموعة من ، التكوین والتدریب فأنشأت عددا من المدارس والجامعات والمعاهدو 

تغطیة احتیاجاتها لخطط التنمیة التخصصات الفنیة والمهنیة والدراسات التطبیقیة من أجل 

وبالرغم من التوسع في إنشاء هده المؤسسات وٕادخال ، وتحقیق المزید من التقدم والتطور

إال أن هدا النظام مازال یستحوذ علیه التعلیم ، مختلفة على نظام التعلیمتخصصات علمیة

نسبة ضئیلة من النظام التعلیمي وذلك على حساب التعلیم التقني الذي ال یشكل إال ، األكادیمي

وبالرغم من ، من األسرة التعلیمیة أو األولیاءالذي یشهد حالة من النفور وعدم اإلقبال سواء و 

ذولة من طرف الدولة من أجل التنسیق بین المؤسسات التعلیمیة وسوق العمل في الجهود المب

مؤشرات تشیر إلى ضعف مواءمة مخرجات التعلیم مع متطلبات و  إال أن هناك دالئل، الجزائر

والتعلیم الثانوي بصفة خاصة یستدعي ، إن الوضع الراهن للتعلیم بصفة عامة، سوق العمل

مع األخذ ، الئمة مخرجاته لمتطلبات سوق العمل من جمیع الجوانبدراسة علمیة لتبیین مدى م

برامج اإلصالح و ، اءت في مخططات التنمیة من جهةفي االعتبار كافة المعطیات التي ج

إن أوجه القصور المذكورة تسهم بشكل كبیر في عدم مواءمة ، التربوي من جهة أخرى

الذي یتسبب بدوره في تقلیص الفرص األمر، المخرجات التعلیمیة مع متطلبات سوق العمل

اإلصالحات إذ تشیر ؤكد علیه مختلف الخطط التنمویة و المتاحة أمام الخریجین للعمل وهو ما ت
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إلى وجود إشكالیتین البد من استثمار كافة الجهود لمواجهتهما تحقیقا لقدر من المواءمة بین 

1:هماو  سوق العملو  مخرجات التعلیم

نوعیة تخصصاتهم خریجي مؤسسات التعلیم الثانوي و وازن بین إعدادإشكالیة عدم الت-1

.واحتیاجات سوق العمل من تلك التخصصات

تلك و  إشكالیة عدم االنسجام بین المؤهالت والخبرات المكتسبة لخریجي بعض التخصصات-2

في یضعف موقفه التنافسي و  التي یحتاجها سوق العمل مما ینعكس سبا على ما ینتجه الخریج

.سوق العمل

.خطط التنمیةو  تتناسب وحاجة سوق العمل

:)الطلب(واحتیاجات السوق ) العرض(عدم التوافق بین مخرجات التعلیم  -أ

ومن هذه الصعوبات هناك عدة مشاكل وعراقیل تعاني منها الجزائر كغیرها من الدول النامیة

وكذلك ، متطلبات سوق العملضعف المستوى التعلیمي والتكوین ومخرجاته التي ال تواكب

التنبؤ باحتیاجات السوق غیاب سیاسات وخطط تعلیمیة وتكوینیة مما أدى إلى عدم القدرة على 

النوعیة من األیدي العاملة المؤهلة هذا كله انعكس سلبا على الجانب االقتصادي الكمیة و 

یم الثانوي والتعلیم واالجتماعي من خالل تزاید نسبة البطالة وبخاصة في صفوف خریجي التعل

ومن ، في وسط الشباب الذي یمثل أغلبیة السكان)%30(حیث بلغت نسبة البطالة ، العالي

إذ أننا لو مثلنا ، األطر الوسطىو  مظاهر عدم التوازن في العمالة التباین بین األطر العلیا

ون إلى خبرة والذین یحتاج)خریجي الجامعات(ي األطر العلیا العمالة بهرم فإن قمة الهرم ه

إذ ال یتم إحكام عمل ، )التمهینخریجي الثانویات ومراكز التكوین المهني و (مهنیة متوسطة 

كما أن عدم ، اإلطارات العلیا دون الفنیین الذین یساعدونهم في تنفیذ المخططات والمشاریع

ین مما ٕاهدار ألموال كثیرة أنفقت على هؤالء الخریجو  التوازن هدا أصبح یمثل مشكلة حقیقیة

عدم القدرة على التقییم الحقیقي لسوق العمل ومتطلبات التنمیة یضاعف من خطورة البطالة و 

2.االجتماعیة واالقتصادیة

  . 273ص، مرجع سابق، االجتماعیةو  دوره في التنمیة االقتصادیةو  الثانويالتعلیم، لخضر غول-1
.www.ololabor.org/naroblolar/images/stories:الموقع اإللكتروني-2 Tinneya/1460 62005/18doc.

.9:30على الساعة 11/09/2013:بتاریخ
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وأكبر ، والمشكل ال یزال مطروح وبحدة في بلدنا مثل بقیة البلدان األخرى خاصة النامیة منها

م والحامل في وسط الشباب المتعلدلیل على ذلك ظاهرة البطالة بأشكالها المختلفة وال سیما 

وهذا یرجع أساسا إلى زیادة وتیرة النمو السكاني وتباطؤ في تكوین ، لشهادات متوسطة وعلیا

خاصة إدا علمنا أنه من ، وتأهیل الید العاملة الفنیة والتخصصات التي یحتاج إلیها سوق العمل

292(بعد أن كان ) م2025ملیون نسمة عام 488(المتوقع أن یتعدى سكان الوطن العربي 

1.)م 2000ملیون نسمة عام 

وفي مقابل دلك ینتظر حسب التقاریر اإلحصائیة لمنظمة العمل الدولیة أن یرتفع عدد السكان 

).ملیون150ملیون في مطلع التسعینات إلى 60(الناشطین اقتصادیا من 

تعلیم الثانوي وكذلك التدریب إن كل هذه اإلشكالیات تستدعي ضرورة إعادة النظر في مناهج ال

أثناء وبعد الدراسة حتى تساهم المؤسسات التعلیمیة بالخریج الذي یحظى بالقبول في میدان 

وهناك العدید من العقبات والتحدیات التي تواجه التعلیم والتدریب لتواكب متطلبات سوق ، الشغل

عدم االهتمام بتنمیة مهارات توجه التالمیذ والطلبة نحو التخصصات النظریة و :العمل أهمها

التحلیل واإلبداع والتركیز على التلقین إلى جانب قضیة تسرب التالمیذ في مختلف مراحل 

وهناك أیضا غیاب التنسیق الكافي بین مؤسسات ، التعلیم قبل الحصول على التأهیل الالزم

القطاعات التعلیم مع بعضها البعض ومع الجهات المستفیدة من الخریجین وعلى رأسها 

ال ، وكذلك النظرة السلبیة لبعض الوظائف والمهن الخاصة باإلنتاج والشغل والصیانة، اإلنتاجیة

یتواءم مع شك أن هذه العقبات والتحدیات تشیر بإلحاح إلى إعادة النظر في نظام التعلیم بما 

لمواجهة ومن السیاسات المطلوبة ، احتیاجات التنمیة وسوق العمل التطلعات المستقبلیة و 

، متغیرات سوق العمل المستقبلیة العمل على ربط المناهج الدراسیة باحتیاجات سوق العمل

تكثیف االستخدام اعات سوق العمل لتطویر المناهج و والتنسیق بین مؤسسات التعلیم وقط

تكثیف توجیه التالمیذ والطلبة نحو التخصصات المطلوبة و  التطبیقي للتقنیات والوسائل الحدیثة

ثر في سوق العمل واستحداث وحدات للتوظیف وعالقات الخریجین لتكون حلقة وصل بین أك

وفي هدا الصدد ینبغي تبني سیاسة التطبیق العلمي للتخصصات ، الخریج وسوق العمل

تبني سیاسة التعلیم التعاوني مع القطاع و ، ه البحوث إلى مشكالت الخریجینالمناسبة وتوجی

دار الشروق ، 1ط، المستقبلو  الواقع-، في الوطن العربيالسیاسة التربویة ، رضیة حسین الخزرجيو  عبد السالم الخزرجي-1

 .152ص،  2000األردن ، عمان ، التوزیعو  للنشر
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التوازن الكمي والنوعي في مراحل التعلیم المختلفة وتفعیل دور الخاص هدا إلى جانب تحقیق

تنمیة قدرات الخریج وتقلیص و  البحث العلمي وتبني فلسفة التنافس بین المتعلمین إلبراز تمیزهم

و كذلك ضرورة إعادة النظر في ، بعض التخصصات النظریة التي تزید غلى حاجة السوق

1.آلخرمنهجیات التخصصات المطلوبة من حین 

ذلك یعود إلى و ، ولقد احتل التعلیم الثانوي الصدارة في مواجهة احتیاجات التنمیة وسوق العمل

2:أهمها، عدد من القضایا الهامة التي البد من مجابهتها 

قضیة تنویع التعلیم وضرورة تحقیق التوازن بین التعلیم الثانوي والتقني وربطهما بالعمل -1

.المنتج

زت المداخالت والمناقشات على أهمیة توجیه تالمیذ التعلیم التقني والمهني لضمان فقد رك -2

وعلى ضرورة العمل على تغییر نظرة المجتمع السلبیة إلى هدا ، عمل مناسب لهم بعد تخرجهم

وكذلك التركیز على أهمیة تنویع التخصصات ، النوع من التعلیم وٕالى العمل الیدوي عامة

كما تدل بعض اإلحصائیات أن عددا من هم في سن العمل (، الثة عقودالمهنیة بحیث بعد ث

وقد تستمر حتى ، عند نهایة القرن العشرین%3، 5و 3سوف یزداد بمعدالت تتراوح بین 

وبالتالي فتوفیر العمل لهده األعداد المتزایدة یشكل تحدیا كبیرا للمجتمع ، منتصف القرن القادم

جزئیة في مجال التخطیط االقتصادي واالجتماعي وفي مجال العربي ویستلزم اتخاذ تدابیر

3.)التخطیط والتطویر التربوي

، وتساهم العدید من األسباب في سوء هیكلة العمالة واإلنتاج والقوى العاملة منها االقتصادیة

ومما ال شك فیه أن النظام التربوي والتعلیمي مسؤول كغیره بل ربما...االجتماعیة والثقافیة

لذا یجب التنسیق بین ، أكثر من غیره عن ضعف مستوى القوى العاملة وتردي مستوى التشغیل

سائر مجاالت النشاط وال سیما النشاط االجتماعي واالقتصادي وٕایجاد ترابط وصلة وثیقة بین 

ونستخلص من هنا أن النظام التربوي في البلدان ، التخطیط للتربیة والتخطیط للتنمیة الشاملة

نویع التعلیم الثانوي بیة إذا أردت أن تستجیب لحاجات الخریجین المتطورة ال ببد لها من تالعر 

.بین المؤسسات االقتصادیة واالجتماعیةبوجه خاص و 

 . 274ص ، مرجع سابق، االجتماعیةو  دوره في التنمیة االقتصادیةو  التعلیم الثانوي، لخضر غول-1
 .154ص  ،2005،  األردن، توزیعالو  دار الفرقان للنشر، 1ط، لتربیة في الوطن العربيا، یعقوب حسین رشوان-2
   .152ص، 1995تونس ، العلومو  الثقافةو  المنظمة العربیة للتربیة، مراجعة إستراتیجیة التربیة العربیة، عبد اهللا عبد الدائم-3
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:العالقة بین مستوى التكوین ومستوى األداء - ب

دم إن مستوى تكوین التالمیذ في المدارس الثانویة یجب أن یكون على درجة من الكفاءة لتق

، تكوینهمو  أي بعد إتمام مسیرة تعلیمهم، المناصب التي سیلتحق بها هؤالء التالمیذ بعد تخرجهم

إذ یجب أن تكون الصلة وثیقة بین ما یتلقاه التالمیذ في مدارسهم من الناحیة النظریة وما 

العالم و لكن هده العالقة قلیال ما تتحقق في دول ، سیجدونه إدا ما توجهوا إلى میدان التشغیل

حیث أن مجال ، فهي تعاني من مشكلة شبه انفصال بین القطاعین، التي منها الجزائرو  الثالث

التعلیم في المدارس الثانویة كثیرا ما یركز على الجانب النظري دون مراعاة الجانب التطبیقي 

ى التالمیذ فهو یقود إلى تخریج أعداد كبیرة من التالمیذ وفي الجانب التطبیقي لد، لدى التالمیذ

ولكنهم یعانون ، فهو یقود إلى تخریج أعداد كبیرة من التالمیذ وفي االختصاصات المختلفة، 

هذا إضافة إلى ما یسببه هذا الكم من ، من مشاكل في نوعیة وجودة التعلیم الذي حصلوا علیه 

ها الجزائر مشكلة البطالة التي تعد من أخطر المشكالت االجتماعیة واالقتصادیة التي تعاني من

وهذا یجسد لنا بوضوح عدم التوازن ، الیوم وال سیما بین خریجي التعلیم الثانوي والجامعي

فاألفراد الحاملون للشهادات موجودون لكن ، والتكافؤ بین العرض والطلب في سوق العمل

اإلحباط قد تدفع ببعضهم إلىا یجعلهم یعیشون حالة من الیأس و مم، الطلب علیهم ضئیال جدا 

االنحراف كحل بدیل مما یزید من حجم المشاكل االجتماعیة التي تعیشها هده الفئة من 

كما ال یفوتنا أن نذكر هذا بأن هذه المشكلة في تزاید مستمر حیث كانت نسبة ، الشباب

ضرورة إعادة النظرو  م مما یندر بخطورة الموقف2005البطالین من الشباب العربي مثال عام

من جهة )سوق العمل(التكوین من جهة ومطالب التشغیل مطالب التعلیم و في العالقة بین 

ل في القصور النوعي في التعلیم إن جوهر المشكلة التعلیمیة في الوطن العربي تتمث، أخرى

في عجز البنیة األساسیة لعملیة التعلیم من محتوى البرامج وطرق ومناهج التدریس التي من و 

النمو التربوي واالقتصادي واالجتماعي و  مخرجات العملیة التعلیمیةشأنها أن تحقق المعادلة بین

وبالرغم من أن أكثر الدول العربیة حققت تقدما في میدان التعلیم ، وانعكاساتها على سوق العمل

إال أن االنجاز التعلیمي یظل غیر كاف حتى ، ال سیما في أواسط وأواخر القرن العشرین

.بباقي دول العالم األخرىبالمعاییر التقلیدیة مقارنة

تشیر إحصائیات صندوق النقد الدولي أنه خالل القرن الماضي ارتفعت فرص االلتحاق

كما ارتفعت نسبة األشخاص الذین ینهون ، الحصول على التعلیم مقابل انخفاض نسبة األمیةو 
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ملیون 115یزال رغم ذلك ال ، تعلیمهم االبتدائي والثانوي والعالي بدرجة أكبر مما كانت علیه

ملیون طفل ممن هم 264وما یقارب ، طفل في العالم العربي ال یلتحقون بالمدارس االبتدائیة

80في سن التعلیم الثانوي ال یدرسون كما تشیر التوقعات السكانیة إنه سیكون لبلدان النامیة 

وذلك بحلول )سنة17-06:ما بین(ملیون طفل إضافي في سن الدراسة االبتدائیة والثانویة 

1.ملیار طفل1، 35بما یصل إلى %6م أي بزیادة 2025سنة 

:سوق العملو  تطور الفجوة بین التعلیم الثانوي -ج

لیس وفقا لحاجات فعلیة یملیها واقع المجتمعو  فالمالحظ أن التعلیم وفقا لطاقة التعلیم المتاحة

إلى التعلیم نظرة تصنیفیة تفصل بین تحت ضغوط الفلسفة االجتماعیة السائدة مازالت النظرةو 

ولعل دلك راجع إلى غیاب ، تعلیم أصحاب اللیاقات البیضاء وتعلیم أصحاب اللیاقات الزرقاء

.التنسیق بین التخطیط التعلیمي والقوى العاملة ومتطلبات التنمیة

ایة السبعینات ولقد بدأ التوجه نحو تطویر التعلیم الثانوي في كثیر من دول العالم وذلك مند بد

تعلم "عند ما ظهر تقریر اللجنة الدولیة الداعیة إلى تطویر التربیة في العالم تحت شعار

والذي انتشرا انتشارا واسعا بین أنظمة التعلیم التي رأت في هذا التقریر اتجاهات جدیدة "لتكون

ومنظمات دولیة وقد أكدت هذا االتجاه منظمة الیونیسكو، "التربیة مدى الحیاة"منها مفهوم 

2.أخرى تعني بقضایا التربیة والتعلیم

دفع معظم أنظمة التعلیم إلى إعادة النظر في سیاستها "التربیة مدى الحیاة"إن االتجاه 

وخاصة فیما یتعلق بمستقبل التعلیم الثانوي باعتباره مرحلة تقع في نهایة سلم التعلیم ، التعلیمیة

ولیس مجرد ، وهي مرحلة تتناسب مع هدف اإلعداد للحیاة،وبدایة التعلیم الجامعي، العام

االستجابة لمتطلبات القبول للتعلیم الجامعي وقد بینت الكثیر من الدراسات التربویة اتساع الهوة 

فالتعلیم الثانوي في معظم الدول تعلیم نظري ، التكوین المهني وعالم الشغلو  بین التعلیم الثانوي

م عقد مؤتمر لوزراء التربیة  1970ففي عام ، لمهنة والعمل واإلنتاجأكادیمي لیس له عالقة با

والتخطیط العرب في مراكش أكدوا فیه على أهمیة تطویر التعلیم الثانوي وتنویعه لیساهم في 

3.إعداد القوى العاملة من المستوى المتوسط

.2005، مصر، النشرو  مركز األهرام للترجمة/ت، 2005جوان ، واشنطن، التنمیةو  التمویل:(FMI)صندوق النقد الدولي -1
  .227ص، 2002الریاض ، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، أزمة التنمیة البشریةو  التربیة، أحمد الشراحیغقوب-2
، مراكش، المهني في البالد العربیةو  االتجاهات السائدة في التغلیم العام، التخطیطو  المؤتمر اإلقلیمي الثالث لوزارة التربیة-3

  . 12ص  1970المغرب األقصى 
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حیث أجمع الخبراء،مهاریا وثقافیا، تعاني الدول العربیة من تدني مستوى الخریجین تحصیلیا

فال یزال التوجیه منصبا ، المعنیون على أن عرقلة مسیرة التعلیم تكمن في تردي نوعیته وجودتهو 

وضبط إجراءاتها على كافة األصعدة، على التوسع الكمي على حساب االلتفات لمسألة النوعیة 

لفظیة والسلوكیة وسیادة إذ یغلب على التعلیم االعتماد على التلقین واالستظهار ال، المستویاتو 

الطابع التقلیدي وتقیید فرص اإلبداع وغیاب النظرة المتكاملة في تكوین الفرد وعجز التعلیم عن 

تحقیق العدل االجتماعي والوصول إلى كثیر من الفئات المحرومة واالنفصال عن عالم العمل

وتدني ، دیني وعلماني، وطني وأجنبي، تعدد أنماط التعلیم وتباینها بین تعلیم حكومي وخاصو 

1.مستوى المعلمین إلى ما غیر ذلك من العیوب والنقائص

كما أن برامج ومناهج التعلیم الثانوي العربیة تركز على توجیه التالمیذ نحو التعلیم الجامعي 

األكادیمي على حساب التعلیم التقني والمهني مما أدى إلى وجود تفاوت بین مرحلة نمو التعلیم 

الفني مقارنة مع مرحلة التطور الفني في قطاعات سوق العمل واإلنتاج وفي النهایة المهني و 

ونتیجة لهذا كله أصبح ، عدم مواءمة وانسجام التعلیم الثانوي الحتیاجات سوق العمل المتغیرة

العالم العربي یعاني من تدني مستوى الخریجین وهذا یمثل عائقا للتنمیة بدال من أن یكون 

من هنا كانت من أولویات العمل في إستراتیجیة التنمیة للدول العربیة ، في إحداثهاعنصرا فعاال

وذلك بما تهیئه هده اإلستراتیجیة من موارد بشریة قادرة ، التعلیم في خدمة التنمیةو  جعل التربیة

.اإلنتاجو  ومؤهلة للعمل

أن ، راتیجیة تنمیتهاوحتى تستطیع هذه الدول تجاوز مثل هذه المشكالت وهي تحدد معالم إست

ربط التعلیم :تجعل من أولویات عملها في المجال التربوي والتعلیمي تحقق الهدف المعلن وهو

إذا ال بدا من التركیز على النوعیة والتعلیم المتكامل ، الثانوي باحتیاجات التنمیة وسوق العمل

، مر في المهن ومتطلباتهایر المستالكفیل بإیجاد شخصیة قادرة على التكیف مع متطلبات التغی

من أسالیب الربط بین التعلیم والتنمیة التي أثبتت التجارب نجاعتها التركیز على المقترحات و 

2:التالیة

ربطها باحتیاجات التنمیة و  تعلمهاو  الفنيو  المهنيو  تحدیث برامج التعلیم الثانوي العام، الثقافةو  المنظمة العربیة للتربیة-2

 . 125ص، 1998الریاض ، مسؤولي تخطیط القوى العاملةو  الفنيو  المهنيو  اجتماع مسؤولي التعلیم العام، في األقطار العربیة
- 185ص ، مجلة الكویت، المعهد الوطني للثقافة، 91عدد عالم المعرفة، تخلف التنمیةو  تنمیة الیسر، عبد اهللا الجالل -1

186.
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لقد حاولت كل دولة تقریبا سعت لربط تعلیمها :التقنيو  إلغاء ازدواجیة التعلیم العام-1

إال أن الممارسات، التعلیم الثانويأن تقیم أنواعا منفصلة من الثانوي باحتیاجات التنمیة

المجتمعة التي أخلت بنظام القیم وأسلوب التوجه لهدا النوع من التعلیم حرمت هذه الدول من 

لیم اإلحجام عن استغالل طاقات شبابها أفضل استغالل ومن هذه الممارسات المخلة بنظام التع

نیة اجتماعیا لهدا التعلیم حیث یوجه ولعل السبب هو تلك النظرة الدو ، المهنيالتعلیم التقني و 

وعلیه فإن إلغاء االزدواجیة ، التالمیذ دوي المعدالت الضعیفة واألقل تحصیال إلى هذه المدارس

في التعلیم الثانوي في التعلیم الثانوي وجهة مهنیة وتقنیة تدفع بالتالمیذ إلى احترام العمل 

التخصصات دون تمییز اجتماعي یقف والمهنة وتخلق لدى المتعلمین إقباال على مختلف 

یتحقق التكامل واالنسجام في و  ضدهم وهكذا تذوب الفروق الفروق بین خریجي المدارس الثانویة

.إطار ما یسمى بالمدرسة الشاملة

:مرونتهاو  تنویع مسارات التعلیم الثانوي-2

إلغاء االزدواجیة في من وسائل ربط التعلیم الثانوي بمتطلبات التنمیة وسوق العمل أن یتحقق

بل یدمج في ، أال ینحصر في األشكال التقلیدیة من علمي وأدبي وریاضي وتقنيو  هدا التعلیم

ومعنى تنویع المسارات أن تشمل ، مدرسة واحدة تتعدد فیها المسارات وفقا الحتیاجات المجتمع

ت هذه المهن تعددكل ما یحتاجه المجتمع من مهن ذات مهارة دقیقة ومعرفة متخصصة مهما

ومن النماذج النافعة لتنویع المسارات وتعددها في ، تعددت مسارات تعلیمهاوكثرت فروعها و 

ا البد ذهو ، ید فروع هدا التعلیمالتعلیم الثانوي ما أخدت به بعض البلدان العربیة بنجاح من توح

نظام التعلیمي أن یصاحبها تعمیق الممارسة بمفهوم ما التربیة نحو العمل المنتج من خالل ال

، تنمیة قیمته في نفوس التالمیذ، و بكل مرحلة بما تغرسه هده التربیة من تنشیط لروح العمل

.المؤسسات االجتماعیة األخرىو  یتطلب هدا كسر العزلة بین المؤسسات التعلیمیةو 

ا من بین وسائل ربط التعلیم الثانوي بمتطلبات التنمیة خروج هد:نتائج التعلیم والخبرة-3

ال ، التعلیم عن النمطیة الشكلیة إلى اعتماد مقاییس موضوعیة للتحصیل بحیث تمنح الشهادات

وٕانما على أساس القدرة على التحصیل ، على أساس من عدد السنوات الدراسیة المنقضیة

إن النظام التعلیمي المتبع في بالدنا یقتضي عدم قبول التلمیذ في المرحلة ، والمهارة المكتسبة

وعدم قبوله في الجامعة إال بعد حصوله ، نویة إال بعد حصوله على شهادة التعلیم المتوسطالثا

وهذا النظام قد جعل الشكلیات أهم من لب الموضوع كما جعل من ، على شهادة البكالوریا
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كما ، بهدا أصبحت القیمة للشهادة ال للعمل والخبرة والمهارةو  الحصول على الشهادة هو الهدف

ظاهر السلبیة في أنظمة التعلیم في بالدنا العربیة طلب االستمرار في مواصلة أن من الم

، ومعاقبة المنقطع عنها لفترة من الزمن للعمل أولغیره بحرمانه من إعادة التسجیل، الدراسة

وكذلك الحكم بالفشل على التلمیذ الذي لم یتفوق في مؤسسة أخرى بحیث ال یقبل في مواصلة 

ولو اعتمدت اختبارات القبول الموضوعیة لحلت هاتان المشكلتان وأتیحت ، الدراسة من جدید

1.الفرصة للتلمیذ أن یثبت جدارته أو یرضى بمصیره دون احتجاج

وهذا ما جربته بعض الدول مثل ألمانیا التي تشترط لقبول الطالب في التعلیم العالي أن یكون 

بل تشجع على العمل ثم العودة ، الفرصةوفي السوید أیضا حیث تتاح، قد عمل فترة من الزمن

أما في روسیا فاألفضلیة في القبول تعطى للطالب الذي اشتغل لفترة زمنیة معینة لیتم ، للدراسة

.دراسته بعد ذلك 

إذا كان االقتصادیون في بحثهم عن أسباب مصادر النمو االقتصادي یعیدونه إلى عدد من 

فإنهم یعیرون أهمیة ، زیادة في رأس المال الماديو  العوامل منها تحسین في نوعیة العمل

إذ أن المعارف الجدیدة ، خاصة إلى دور التحسن في التعلیم ورفع مستوى األداء لدى الخریجین

بل تكمن في تقدیم منتجات ، لیست قادرة على تقلیص كمیة المدخالت الالزمة لإلنتاج فقط

.صادیة أو لم تكن تستعمل االستعمال األمثلوتستعمل مواد لم تكن ذات قیمة اقت، جدیدة أیضا

رفع القدرة و  إن معظم أدبیات اقتصادیات التعلیم تشیر إلى دور التعلیم كمحدد أساسي لإلنتاجیة

حیث تظهر أهمیة رأس المال البشري في المنافسة االقتصادیة ، المهنیینو  التنافسیة لدى العمال

.كما ظهرت في النمو االقتصادي

بدراسة محددات النمو االقتصادي ) م Barrow )1994- 2000م االقتصادي بارو قام العال

م أن محددات النمو المهمة مخزون  1995و 1960في عدد كبیر من دول العالم للفترة بین 

فقد بین أن النمو االقتصادي مرتبط ، رأس المال البشري األولي في البلدان وخصائص سكانها

، متوسط سنوات التحصیل المدرسي من المستویین الثانوي والعاليإیجابیا بالمستوى األولي ل

وفسر دلك بأن العمال ذوي التعلیم األولي الدین تمكنوا من التقنیات الجدیدة یؤدون دورا مهما 

2.في نشر التقنیة األمر الذي یشكل عنصرا رئیسیا في عملیة التنمیة

 . 285 – 284ص ص ، مرجع سابق، االجتماعیةو  دوره في التنمیة االقتصادیةو  التعلیم الثانوي، لخضر غول-1
www.apr:الموقع، 2004، الكویت، المعهد العربي للتخطیط-2 @ apr. org. Kw:2013::بتاریخ على ، 05/11/

13:45:الساعة
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مند )ثیودور شولتز(ا عالم االقتصاد األمریكي كما ال یفوتنا أن نشیر إلى الدراسات التي قام به

النمو االقتصادي بأسلوب و  والتي اعتبرت فتحا جدیدا لدراسة العالقة بین التعلیم 1960عام 

كونه أول من قدم إطارا نظریا ، كما اعتبرت األساس لنشأة علم اقتصادیات التعلیم، علمي

وذلك من خالل نظریة رأس المال ، مل المتعلملتفسیر العالقة بین التعلیم وزیادة إنتاجیة العا

والذي نال بموجبه جائزة نوبل للعلوم وكذلك أشار العدید من رجال ، 1م 1963البشري في عام 

بسبب التعلیم تعد أهم ، االقتصاد إلى أن المعارف والمهارات التي نمت لدى القوى البشریة

أغلى مورد ، و البشر مصدر الثروة الحقیقیةبالتالي یعد و  العوامل المكونة لرأس المال المادي

2.یمتلكه المجتمع

وقد أفرزت هذه الممارسات والروح المسیرة لها في دول العالم الثالث بشكل عام الكثیر من 

وتوظیف الخریجین بدون تقویم للحاجة إلیهم وما ، المشاكل والمظاهر السلبیة كالبطالة بأنواعها

1995ویورد تقریر منظمة العمل الدولیة الصادر ، غیرهایتبعه من تضخم في المیزانیات و 

.البیانات المدرجة عن توزیع البطالة بحسب المستوى التعلیمي في عدد من الدول العربیة

توزیع البطالة حسب مستوى التعلیم في عدد من الدول العربیة خالل یمثل):15(جدول رقم 

  . م 1991 - 1989: السنوات

عاليثانويابتدائيأمي علیممستوى التالدولة

3788ســــــــوریة

13265مصـــــــــــر

1120175تونــــــــــس

9272952الجـــــــــزائر

4172623المغـــــــــرب

I LO. world Labour report,(1995) :  رالمصد

، ذكور نالحظ وجود بطالة بمعدالت مرتفعة لدى الخریجینمن البیانات المدرجة في الجدول الم

أن بطالة المتعلمین تواجه ، أنها في دول المغرب العربي أكثر ارتفاعا منها في سوریة ومصرو 

الخریجین في التعلیم الثانوي بنسب أعلى من بقیة المستویات التعلیمیة وأن خریجي التعلیم 

األنجلو المصریة ، القاهرة، محمود السید سلطانو  ترجمة محمد الهادي عفیفي، القیمة االقتصادیة للتربیة، ثیودور شولتز-1

 .  41ص ، 1975
  . 55ص ، 2012، 1ط، اعةالطبو  التوزیعو  دار المیسرة للنشر، اقتصادیات المدرسة، أحمد علي الحاج محمد-2
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یلیهم خریجو التعلیم العالي ثم ، ن حیث نسب البطالة بینهماالبتدائي یأتون في المرتبة الثانیة م

تقل لدى الخریجین في التعلیم العالي ذلك باستثناء األمیون وأن الفروق بین دولة وأخرى

.المغرب

الخریجین في بالتوسع في توظیف، وقد عملت حكومات عدة على تخفیض حجم المشكلة

علهم یقیضون في عدد من األمر الذي ج، ة إلیهموبغض النظر عن الحاج، مكاتبها ومؤسساتها

ویشكلون بطالة ناقصة أومقنعة ویزیدون األعباء ، المكاتب والمؤسسات عن حاجة العمل وأوقاته

بشكل غیر مباشر في إبقاء رواتب الموظفین منخفضة ال تتناسبویسهمون، والرواتبالمادیة

یتوقع استمرار زیادة عدد ، فة الذكروفي ضوء المعطیات األن، مع التضخم وغالء المعیشة

وتصاعد هذا الخلل على المدى المنظور من أواخر هذا ، في التعلیم عن فرص العملالخریجین

بأعمال أقل من مؤهالتهم كما یتوقع استمرار قبول الخریجین ، مطلع القرن القادمو  القرن

ار البطالة الظاهرة أو العمل في مجاالت تختلف عن اختصاصاتهم وكذلك استمر ، العلمیة

1.والمقنعة ومحاوالت الهجرة

أن ، وحتى تستطیع هذه الدول تجاوز مثل هذه المشكالت وهي تحدد معالم إستراتیجیة تنمیها

تحقیق الهدف المعلن وهو ربط التعلیم تجعل من أولویات عملها في المجال التربوي والتعلیمي

ذا البد من التركیز على النوعیة والتعلیم المتكامل ل، الثانوي باحتیاجات التنمیة وسوق العمل

2.الكفیل بإیجاد شخصیة قادرة على التكیف مع متطلبات التغییر المستمر في المهن ومتطلباتها

:التعلیم الثانوي في الجزائر وٕاستراتیجیة التنمیة -3

لنامیة إلى ربط سعت الدولة الجزائریة مند حصولها على االستقالل مثلها مثل بقیة الدول ا

وبدأت وتنامي ، وبدأت بذلك تسود رؤیة جدیدة حول العالقة بین التعلیم والتنمیة، التعلیم بالتنمیة

إدراك حكومات هذه الدول مثل الدول المتقدمة ألهمیة التعلیم والتنمیة نظرا للعالقة المتفاعلة 

التعلیم أداة رئیسیة لتدعیم لدرجة أنه أصبح، والمتبادلة والتي ازدادت تعقیدا مع مرور الوقت

، وأصبح التعلیم استثمارا ولیس استهالك كما كان سائدا، التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

 – 352ص ، 2012، األردن، عمان، الطباعةو  التوزیعو  دار المسیرة للنش، 1ط، التخطیط التربوي، محمد متولي غنیمة-1

 .  353ص 
 – 85ص ، 2003لبنان ، بیروت، شركة المطبوعات للنشر، 1ط، التخطیطو  التربیة والتنمیة، عبد العزیز محمد الحر-2

  . 86ص 
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وأصبحت الحاجة ماسة لمعالجة الهوة العمیقة التي تؤثر على العائد االقتصادي من التعلیم من 

جاالت لیست أسواق وكثرة عدد الخریجین في م، حیت ندرة الخریجین في تخصصات مطلوبة

ولكن الغرض الحقیقي هو تكوین إطارات تلبي االحتیاجات 1العمل لیست بحاجة إلیهم

وبدلك فإن قصور الدول النامیة في االستثمار في مجال ، االقتصادیة واالجتماعیة المطلوبة

.التعلیم یعني دورا أقل للعنصر البشري في اإلسهام في عملیة التنمیة

إذ أن نظام ، تعلیم في التنمیة بشكل حاسم لكونه یؤدي وظائف متنوعة وعدیدةوتزداد أهمیة ال

وكذلك ربطها باألهداف العامة ، التعلیم عامل هام من عوامل نفل تصورات التنمیة إلى األفراد

هدا فضال على تزوید الناس بالمهارات الفنیة باإلضافة إلى إعداد قادة التحول في ، للتنمیة

2.لنسق االجتماعي العام بأبعاده السیاسیة واالقتصادیةمختلف مستویات ا

وال یمكن أن تحقق إستراتیجیة ، وبالتالي فالنظام التعلیمي على إستراتیجیة التنمیة ویتأثر بها

تنسجم وتتالءم مع متطلبات القطاعات ، التنمیة أهدافها إال في وجود سیاسة تعلیمیة شاملة

تاج وتحسینه باعتبار أن العنصر البشري هو العنصر الرئیسي اإلنتاجیة مما ساعد في رفع اإلن

والعدید من ، التنمیة وثیقة الصلةفالعالقة إذن بین التعلیم و ، ویةوالفعال في أي إستراتیجیة تنم

ها قیم جامدة تقف المجتمعات السائرة في طریق النمو تعاني من سیادة التفكیر التقلیدي وتحكم

وعلیه فالتعلیم الثانوي یعد أحد عوامل التقدم والتطور ال یمكن 3، التغییرفي سبیل التطورو 

وألن الجزائر من الدول التي وجدت نفسها بعد االستقالل ، تجاهله عند وضع إستراتیجیة التنمیة

وتواجه رهانات وتحدیات متعددة على المستویین المحلي ، تعاني تخلفا في مختلف المجاالت

، فهي تطمح إلى تصنیع البالد واالرتقاء بالتكنولوجیا الحدیثة، ةوالعالمي فرضته ثقافة العولم

وتحاول أن تنافس بإنتاجها السلع الخارجیة وتتصدر مكانة ، والتخلص من تبعیتها للخارج

ود نظام تعلیمي یساهم في تكوین تبلغه بدون وجوهذا ال یمكن أن، مرموقة في السوق العالمیة 

راتها وٕامكانیاته لخدمة االحتیاجات االجتماعیة واالقتصادیة تأهیل كوادر وكفاءات توظف مهاو 

ألن النمو االقتصادي ومستوى التعلیم مفهومان متسایران ومترابطان ال یمكن فصل أحدهما 

  .  132: ص، 2003، مصر، اإلسكندریة، دار الوفاء، 1ط، التربیة ومشكالت المجتمع، صالح الدین المتبولي-1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )1980-1962(نظام التعلیم الرسمي في الجزائر و  التنمیة االجتماعیة، مصطفى زاید-2

  .  91ص ، الجزائر
  . 92: ص ، المرجع نفسه-3
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والنظم التعلیمیة في الدول المغاربیة لم تصل بعد لتغطیة حاجیات المجتمع ، على اآلخر

التعلیم الكمي على حساب التعلیم النوعي فبالرغم وٕانحرفت إلى ، ومواجهة الضغط الدیمغرافي

إال أن ، من التحسن النسبي في عملیات التمدرس وخاصة في مراحل التعلیم الثانوي والعالي

%56، 3:النسب التالیة1997نسبة األهمیة لهذده البلدان مرتفعة بحیث سجلت خالل سنة 

وفي هده الحالة ال یساهم 1.في تونس%33، 3، في الجزائر%38، 4، في المغرب

ألن قطاعات اإلنتاج تفتقر للید العاملة المؤهلة والمدربة ، التعلیم في تحقیق أهداف التنمیة

بسبب انتشار عدد األمیین من جهة ومن جهة أخرى انتشار عدد المتخرجین من تخصصات 

.علمیة غیر مطلوبة في سوق العمل

لي العلمي وٕاتحاد الدول المغاربیة لتثمین وعلى الرغم من تطور حصة التعلیم العا

لیبقى غیاب التالحم بین التعلیم واإلنتاج المشكلة األساسیة في عدم ، االختصاصات العلمیة 

، القدرة على تكوین كوادر علمیة وتكنولوجیة قادرة انتعاش عملیة التجدید والتطور التقني

2.هاوبالتالي التعایش مع التغیرات الهیكلیة القتصادیات

إن الوضع التعلیمي في الجزائر ال یدعو إلى االطمئنان بالرغم من اإلصالحات التربویة العدیدة 

حیث یالحظ عدم وجود انسجام، التي عرفها قطاع التربیة والتعلیم مند االستقالل إلى یومنا هذا

میة وبلوغ تناسق بینه وبین القطاع االقتصادي اإلنتاجي وهو ما یصعب األمر في تحقیق التنو 

.األهداف المنشودة

إن التعلیم الثانوي له دور أساسي في إعداد الطبقة الوسطى من القوى الوسطى من القوى 

العاملة فیما بین طبقة العمال والفنیین وطبقة األخصائیین في المجتمعات النامیة والمتقدمة على 

مصدر األساسي في تدعیم الدولة وتلعب هذه الفئة دورا مهما في التنمیة حیث تعتبر ال، السواء

والعامل المهم واألساسي لنمو أي ، بما تحتاج من فنیین وأطر متوسطة في شتى مجاالت العمل

هي تكوین قاعدة واسعة عن تالمیذ المدارس الثانویة ، دولة من الناحیة االقتصادیة واالجتماعیة

دي واالجتماعي ویتوقف على الذین یتخرج منهم العاملون في مختلف مجاالت النشاط االقتصا

والواقع أن حاجة البالد إلى الطبقة الوسطى من التقنیین ، تدریبهم للعمل المنتجو  حسن إعدادهم

،  21العدد ، مجلة العلوم اإلنسانیة، واقع الشاكة االقتصادیة األورو متوسطیة مع دول المغرب العربي، شریطعابد -1

  . 119: ص، 118: ص، الجزائر، 2002جوان ، قسنطینة، جامعة منتوري
 .  119 :ص، المرجع السابق، واقع الشاكة االقتصادیة األورو متوسطیة مع دول المغرب العربي، عابد شریط-2
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وهناك نسبة معینة من أصحاب ، والفنیین أكثر من حاجاتها إلى الطبقة العلیا من األخصائیین

1.ا حتى یصبح العمل منتجاالمستویات العلیا إلى الطبقة الوسطى من الفنیین البد من توفره

یكیة واإلتحاد السوفییتي لیست في وتشیر إحدى الدراسات إلى أن قوة الوالیات المتحدة األمر 

اعتمادها على العلماء العباقرة والمهندسین ذوي المستوى العالي بل إلى اعتمادها على مجموعة 

وهناك من 2، لبها عالم الشغلوي الخبرة والكفاءة المتوسطة یطذهائلة من المساعدین التقنیین 

یذهب إلى أن خریجي المدارس الثانویة یعتبرون العمود الفقري في البناء االقتصادي 

، واالجتماعي وأن أي نقص في عددهم یشكل عقبة في طریق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

من ذوي المهارات والممرضین والعمال المهرة وغیرهم ، ألن منهم المساعدین الزراعیین والكتبة

3.متوسطا أكثر مما تتطلبه األطباء أو العلماء أو المهندسینالتي تتطلب تعلیما

وانطالقا من هذه الفكرة فعلى الدولة الجزائریة والتي هي أساس بحثنا هذا أن تغییر من سیاستها 

كونه وسیلة فعالة التربویة وأن تمنح األهمیة القصوى لهذه المرحلة من التعلیم أي التعلیم الثانوي

ت في بلدنا مثلها مثل الجامعات فالثانویات العامة والمتعددة التخصصا، في التنمیة الشاملة

لتكوین والتدریب المهني والفني المدارس العلیا والمعاهد وسیلة هامة في االرتقاء بمستوى او 

علیه الجزائر من وغیر خاف علینا ما تتوافر، العلمي للموارد البشریة في مختلف التخصصاتو 

وهي نسبة ، من مجموع السكان%70اصة منها الشابة والتي تشكل نسبةطاقة بشریة هائلة خ

معتبرة إضافة إلى ما تزخر به من ثروات طبیعیة متنوعة وبالتالي فإن سبب تأخرها على 

ه اللحاق بركب الدول المتقدمة یعود إلى انخفاض مستوى الخبرة الفنیة والمهنیة لخریجي هذ

مما یضطرها إلى االستعانة بالخبرة األجنبیة التي غالبا ما تستغل هذه الموارد ، المرحلة

وحتى القلیل من العائد الذي تحصل علیه في هذه الشراكة قد ال یفي حتى باستیراد ، لصالحها

أو ذلك لنقص الخبرات ، المواد االستهالكیة األساسیة لصعوبة توجیهه إلى النواحي االستثماریة

وعجز الدول النامیة تقنیا وفنیا عن استغالل ثرواتها ، التقنیة والمهارات القادرة على ذلك

 .  582:ص، 1972، لبنان، بیروت، دار العلم المالیین، 2ط، التخطیط التربوي، عبد اهللا عبد الدائم-1
  . 46: ص، 1982، لبنان، بیروت، معهد اإلنماء العربي، اإلنماء التربوي، آخرونو  أحمد صیداوي-2
المنظمة ، بناء األمة في العالم الثلثو  في التربیة، لنامیةالتعلیم في دول إفریقیا او  األسبقیات االقتصادیة، خمیس بیكیت-3

 .  126: ص، 1977، مصر، القاهرة، العلومو  للتربیة والثقافة، العربیة
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الطبیعیة قد یجعل الشركات األجنبیة تلعب دورا احتكاریا یمكنها من التحكم في األسواق 

1.وبالتالي في اقتصادیات هذه الدول وسیاساتها، واألسعار

كما ذكرنا سابقا من االستقالل ي بذلتها الدولة الجزائریةوعلى الرغم من المجهودات العظیمة الت

ا التربوي بدایة بنشره وتعمیمه ٕالى حد الساعة ورغم اإلصالحات العمیقة التي مست نظامنو 

واالنفتاح على ، ولوجيجزأرته وٕالزامیته ومحاوالت ربطه بالتنمیة ثم إدراج البعد العلمي والتكنو 

وغیر قادر على مواجهة التحدیات ، مردود النظام التربوي ضعیفاالتطور العلمي الهائل ال یزال 

الداخلیة والخارجیة المفروضة علیه من الخارج بحكم التطورات الحدیثة والتغیرات العمیقة التي 

عرفتها النظم التربویة والتعلیمیة في العقود األخیرة وثورة المعلوماتیة وتكنولوجیا االتصال التي 

.معاصریشهدها إعالمنا ال

2:تطوره بما یليو  لقد تمیز التعلیم الثانوي في الجزائر مند نشأته

بل له جذوره التاریخیة التي تعود إلى العصور ، لم ینشأ التعلیم الثانوي الجزائري من فراغ-1

.القدیمة حیث شهد اهتماما ملحوظا خالل هذه العصور

سیاسة واضحة أو إستراتیجیة علمیة تهدف لم یكن التعلیم الثانوي قبل أو خالل االستقالل-2

.وتجعل منه أداة فعالة في خدمة أهداف ومتطلبات التنمیة، إلى تحقیق متطلبات المجتمع

ولم توزع توزیعا سلیما على كافة القطر ، إن أغلب المدارس الثانویة لم تنشأ نشأة تخطیطیة-3

.الجزائري خالل فترة طویلة مند نشأته

في مراحل التعلیم المختلفة لم یكن على وتیرة واحدة وال یرتبط باحتیاجات القوى إن التوسع -4

.إضافة إلى عدم وجود توازن وانسجام بین الطلب على التعلیم والطلب على العمل، العاملة

شهد العقدین الماضیین تطورا ملحوظا في عدد المدارس الثانویة نظرا لزیادة اإلقبال على -5

وي وترتب على هذا التوسع الكمي اتساع نطاق التعلیم في المجتمع بدرجة كبیرة أدى التعلیم الثان

.إلى إنشاء العدید من المدارس الثانویة والجامعات والكلیات

، 212:ص، 1985، مصر، ، القاهرة، مكتبة وهبة، مجاالت التنمیة في اإلنماء التربويو  التربیة، محمد منیر مرسي-1

 . 215: ص
 .  24:ص، 2006، مصر، اإلسكندریة، النشرو  دار الوفاء للطباعة، 1ط، التنمیةو  التعلیم العالي، يرمزي أحمد عبد الح-2
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عجز المدن الكبرى التي یوجد بها عدد كبیر من الثانویات عن الوفاء باحتیاجات سكانها -6

رتفاع في معدل نمو السكان والهجرة من الریف بسبب عجز المرافق عن أداء مهامها أمام اال

.إلى المدینة

ا العدد الهائل من طالبي التعلیم الثانويذرغم الجهود المبذولة وتكفل الدول باستقطاب ه-7

خاصة في العقود األخیرة إال أن هذا لم یمنع من توجیه انتقادات عدیدة لسیاسة التعلیم الثانوي و 

ملیة التنمیة على النحو المنشود وبالتالي عدم تحقیق األهداف التي نظرا لعدم مساهمتها في ع

.وجدت من أجلها

وجود هوة كبیرة بین المدارس الثانویة وبین المؤسسات األخرى االقتصادیة والصناعیة-8

.هذا مما زاد من تفاقم مشكالت التعلیم الثانوي ومن ثم المزید من التحدیات، الثقافیةو 

:ثانوي وعالقته بسوق العملالتعلیم ال-4

تظهر أهمیة التعلیم الثانوي في الجزائر مثلها مثل أغلب :التعلیم الثانوي ودوره في التنمیة -أ 

رغم كون هذه المرحلة التعلیمیة هي أكثر ، الدول العربیة والنامیة األخرى مكانة غیر مرموقة

cadresإلطارات الوسطىا المراحل التعلیمیة مسؤولیة عن تكوین اإلطارات الوسطى

moyens)(بواسطته یتم تكوین طاقة ، التي نحن بحاجة ماسة إلیها في عالم الشغل في بلدنا

االقتصادیة والزراعیة وقطاع ، شبانیة عریضة من متخصصین في شتى التخصصات والمیادین

.الخدمات إلخ

دان المتقدمة والبلدان المتخلفة أن یقارن بین نمو التربیة والتعلیم في البل"هاریسون"ولقد حاول 

، حیث یظهر الفرق بالدرجة األولى في التعلیم الثانوي ثم بالدرجة الثانیة في التعلیم العالي

.فالتعلیم الثانوي یكاد یكون عامل یشمل جمیع من هم في سن التعلیم في البلدان المتقدمة

ثانویا بالنسبة إلى من هم في سن أما في البلدان المتخلفة فینخفض عدد الذین یتلقون تعلیما

، 5(في البلدان المتقدمة وتقدر بنسبة ، )% 50و %25وتتراوح هده النسبة بین ، التعلیم الثانوي

أو أكثر قلیال في البلدان التي ) %16و %8(وتتراوح بین ، في البلدان المتخلفة) % 6و%  2

:یضعها في زمرة البلدان النامیة جزئیا وذكر منها

%27في المتوسط ه النسبة وتبلغ هذ، والبیرو، العراق، باكستان، غانا، بولیفیا، لبنان، یسیاأندون

، إیطالیاالیونان، المكسیك والهند ومصر، ویذكر منها، لدان التي یعتبرها نصف متقدمةفي الب
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، في البلدان التي یعتبرها متقدمة) % 95و% 30( تتراوح هده النسب بین و ، ویوغسرفیا

1.المتحدة األمریكیةبریطانیا والوالیات ، االتحاد السوفییتي، الدانیمارك:بینهان نویذكرم

:التعلیم الثانوي وأهمیته في إعداد القوى العاملة -ب 

یعتبر التعلیم الثانوي بنوعیه العام والتقني الركیزة األساسیة في التنمیة الشاملة نظرا للدور 

التي تتكون من مجموع الفنیین وتكوین الطبقة الوسطىاألساسي الذي یلعبه من خالل إعداد

في مختلف المجاالت والمختصین في شتى التخصصات مثل التقنیین والمساعدین والفنیین

أن الفارق األساسي بین "الدكتور عبد اهللا عبد الدائم"االجتماعیة والمالحظ حسب االقتصادیة و 

في البلدان المتقدمة یكمن في التعلیم الثانوي ال في تخلف التربیة في البلدان النامیة وازدهارها

إذ أن التعلیم الثانوي وخاصة التقني في البلدان المتقدمة قد یكون عاما في حین ، التعلیم العالي

2.تنخفض نسبة القبول في الدول المتخلفة

یة والمختلفة لیست ولكن المشكلة التي تعترض التعلیم الثانوي في البالد العربیة وبقیة الدول النام

وٕانما هي في تفعیل هذا النوع من التعلیم من خالل ، في توسیع قاعدة التعلیم الثانوي فحسب

ومن هنا تظهر أهمیة إعادة النظر ، التنوع مساراته وتفریعه بحیث یوافق الطاقة العاملة المتنوعة

ساسة بالذات حیث أنه في كیفیة استغالل مناهج التعلیم التقني والمهني في هذه المرحلة الح

یمكن أن یكون هذا النوع من التعلیم عماد التنمیة خاصة بتوفر المیزة النسبیة في الوطن العربي 

.وهي توفر الموارد المادیة والبشریة في هذه البلدان

وستبقى مهمة االرتقاء بالتعلیم التقني وتحسین نوعیته التحدي األكبر لتكوین رأس المال البشري 

وهو بوابة العبور إلى التقدم ومواجهة التطورات العلمیة والتكنولوجیة التي ، النوعیةالراقي 

.یشهدها العالم

، ن العربي عامة وفي الجزائر خاصةولكن قبل الحدیث عن التعلیم التقني والمهني في الوط

التي سوف أناقش موضوع واقع التربیة والتعلیم في البالد العربیة وأهم التحدیات والمشكالت 

.تقف عائق أمام تطور التربیة والتعلیم في هذه الدول 

 .  589: ص، مرجع سابق، التخطیط التربوي، عبد اهللا عبد الدائم-1
 . 590: ص، نفس المرجع، عبد اهللا عبد المنعم-2
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1:العربيالوطنفيالتربویةالنظم:ثامنا

األمةبهامرتالتيالمختلفةلألوضاعانعكاساالعربيالوطنفيالحالیةالتربویةالنظمتعتبر

التطوراتنتیجةعفوالضالقوةبینتتراوحالتربویةاألنظمةوهذه،الماضيالقرنفيالعربیة

فيالعربيالوطنمرفقد.عامبشكلوالعالمالعربيالوطنیواجههاالتيوالصعوباتوالتحدیات

الثقافيالجانبعلىانعكستالتيواالقتصادیةالسیاسیةالتغیراتمنبعددالعشرینالقرن

العدالةتحقیقلمجملهافيتهدفكانتالتيوالثوراتالعسكریةفاالنقالبات،واالجتماعي

وسائلعنللبحثونتیجةالعربيالعالموحدةتفكیكإلىأدتالمجتمعطبقاتبینوالمساواة

وبقیت،والتربویةالتعلیمیةاألنظمةعلىمباشربشكلذلكانعكس،نظاملكلاألهدافتحقیق

قابلةغیرراتقراعنعبارة،ذكرهاالسابقالتربویةالمؤتمراتعنالناجمةوالتوصیاتالقرارات

تباینتلذاالسیاسيلنظامهاالسیاسیةاألهدافیخدمدولةلكلالتربويالنظامكانحیث،للتنفیذ

،األمثلبالشكلالبشریةالموارداستغاللآلیةعلىوانعكستالتربویةاألنظمةمخرجات

الستقاللاورغموتخطیطهالتعلیمتمویلعلىذلكوانعكس،النفطیةغیرالدولفيوخصوصا

لالستعمارترضخزالتماالحقیقةفيأنهاإالفرنساقبلمنمستعمرةكانتالتيللدولالظاهري

المحاوالتورغم،وثقافةلغةالفرنسیةاللغةعلىتعتمدزالتماالتيالتربویةأنظمتهاخاللمن

إالالعربیةالدولباقيمعالتربویةاألنظمةلتوحیدتحدیداالعربيالمغربدولبذلتهاالتيالعدیدة

وسوریامصربینعقدالذيالعربیةالوحدةواتفاقمنهاالمرجوبالنجاحتحظلممحاوالتأنها

الذيالثقافیةالعربیةالوحدةمیثاقواتفاقیة،مصرعلىالثالثيالعدوانبعدم1957عامواألردن

أقرهالذيالثقافیةالعربیةالوحدةمیثاقو .م1958عامالمتحدةالعربیةوالجمهوریةالعراقبینعقد

الجامعةوأقرته،م1964عامبغدادفيالعربیةالبالدفيوالتعلیمالتربیةلوزراءالثانيالمؤتمر

النجاحلهایكتبولمالفترةفيالدوللتلكالسیاسيالوضعفرضهااتفاقیاتكانتفقد،العربیة

بیروتفياألمریكیةالجامعةأصدرت،م1956لعاماوفي،السیاسیةاالختالفاتبسببأیضا

الجامعةإلیهدعتمؤتمرفيدارلماسجلهي،التربیةنظمفيمحاضراتعلىیحتويكتابا

،األردن،العراق،سوریا،مصرفيوالتعلیمالتربیةعنالمسئولینكبارمنجماعةفیهواشترك

.لبنان

ص ص ، 2012، األردن، عمان ، ار أسامة للنشر والتوزیعج، 1ط، السیاسات التربویة العربیة، ناریمان یونس لهلوب-1

37-38.
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:العربيالوطنفيالتربویةالسیاسات

االستعمارألن،العربیةالدولعلیهاتسیرموحدةعربیةفلسفةهناكأنالقولیمكنالسبقمام

تقفذلكوفوق،الضیقةالمصالحإلىواالنحیاز،والجهلالتعصبیلفهتخلفخلفهوتركخرج

ماثالالفكرياالستعمارفبقي،والدیناللغةوحدةتجمعهالذي،الوحدويالعربيالتكاملأمامعائقا

الالعربیةالدولوهاهي،العربيالوطنفيالحیاةمناحيجمیعیوجهالذيوهوهذایومناإلى

الدولبعضأننجدولهذا،الحضارةركبلتواكبتنطلق،المعالمواضحةفلسفةتحددأنتستطیع

بعضدنجولذاالحضارةركبلتواكبتنطلق،المعالمواضحةفلسفةتحددأنتستطیعالالعربیة

وأخرى،الماركسیةباتجاهوثالثة،اللیبرالیةباتجاهسعتوأخرىالبراجماتیةالفلسفةتتبنىالدول

فأضاعت،والخطأالتجریبمتاهاتتدخلالعربیةالدولجعلمما،توفیقیةفلسفةتضعأنحاولت

قیمهاو قتصادیةاالو االجتماعیةظروفهامعتتوافقفلسفةتحددأناآلنلغایةتستطعولمالوقت

.العالمیةالتطوراتو تقالیدهاو عاداتهاو 

علىالمبنیةغیرالدخیلةالفلسفاتهذهكلانهارتبلتحطمتسبتمبرمنعشرالحاديوبعد

عنبمنأىدولةكللمصالحوفقاالتربویةسیاساتهابناءالعربیةالدولتحاولوعادةمتینأساس

الجزمونستطیع،الوحدويالتكاملأهمهامنوالذيلماضيافيكانتالتيوالشعاراتاألحالم

بسببوذلك،دولمنیحیطهامامعالتواصلعنبعیداقائمةأمةنفسهاتعتبردولةكلبأن

التربویةاألهدافوأنالمنطلقهذاومن،دولةلكلالخاصةالمصالحعلىالمبنيالنظرقصر

معظمهاأنإالوواضحةمشتركةعربیةتربویةفأهداوجودنجدالتربویةالفلسفةمنتنبثق

توحیدوبالتاليالتربویةالفلسفةتوحیدإلىاآلننكونماأحوجنحنلذافیهاحیاةالرنانةشعارات

بدایةتكونوتعلیمیةتربویةمخرجاتإلىالوصولسبیلهذایكونفقد،العربیةالتربویةاألهداف

.واالقتصاديالتربويلفالتخألزمةالعربيالعالمتدارك

:واقع التربیة والتعلیم في الوطن العربي :تاسعا

تعتبر التربیة في وقتنا الراهن إحدى التحدیات التي تواجه المجتمعات العربیة وانسجامها من 

حیث یتوقف هذا النجاح على مدى إعداد االنسان ، أهم هذه التحدیات النجاح في مجال التربیة 

العلمیة ، كبة التطورات التي یفرضها واقعنا الجدید في كل المجاالت المعرفیة وتأهیله لموا

بل ترتبط ارتباطا وثیقا كم نضیف أن التربیة لم تعد تحیا النسجام المجتمع، والتكنولوجیة

وعلیه التربیة تبقى دوما ، بالتنمیة من حیث تأثیرها السلبي واالیجابي على كل فضاءات التنمیة
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، حیث تختلف باختالف الظروف االقتصادیة، وطنیا وعالمیا، یئة المحیطة بها محلیامرتبطة بالب

فالقضایا التربویة لیست مسألة تقنیة صرفا بقدر ما ، الثقافیة والسیاسیة المحیطة بها، االجتماعیة

إذ ، هي مسألة حضاریة شاملة تستوجب اإلصالح والتعدیل حسب التطور الحاصل في المجتمع

صالح ال بد أن یتزامن معه إصالح مجتمعي یشمل كل الجوانب المرتبطة بالتربیة أن هذا اإل

.1والتي اشرنا الیها سابقا

وللقیام بهذا اإلصالح من طرف المختصین لذلك علینا اكتشاف التحدیات التي قد تواجه التربیة 

–لعربیة نفسها والتي قد تكون داخل البلدان ا، سوءا في الوطن العربي أو على المستوى المحلي

اعتبارات موضوعیة محیطة بهذا أو تكون انعكاسات لظروف خارجیة فرضتها–التحدیات 

.البلد

وهذا ما سیتم عرضه من خالل تقدیم مجمل التحدیات التي تواجه التربیة في الوطن العربي 

تطلب حیث سیتم التركیز على الرئیسیة منها والتي ت، القتها بالمحیط الداخلي والخارجيوع

التفكیر والتمعن فیها قبل البدء بأي إصالح أو تطویر الن مستقبلنا مرهون بمدى بلورة فكر 

إذ یستوجب تجنب السلبیات السابقة وتوخي تحقیق األهداف ، تربوي جدید ینطلق من واقعنا

2.والمتمثلة في عولمة االقتصاد وثورة اإلعالم والمعرفة ، المطابقة لعصرنا وسماته

من أهم الخصائص الممیزة لواقع التربیة في العالم العربي والتي إتفق علیها معظم هذه جملة 

عبد العزیز التویجريالباحثین والمختصین في مجال التربیة في الوطن العربي حیث لخصها 

:في ما یلي 

دولة وتعدد النظم التربویة في كل ، اختالف السیاسات التربویة والتعلیمیة في البلدان العربیة-1

وبالتالي تقلیل فرص االستفادة المتبادلة ، مما یضعف الروابط الثقافیة والمعرفیة بین هذه الدول

.من الخبرات والقدرات لتطویر التعلیم 

عدم توفیر البیئة المدرسیة في العدید من البلدان العربیة على المتطلبات األساسیة لنجاح -2

بادئ أو التجهیزات الفصلیة أي الخاصة باألقسام الدراسیة سواء یتعلق ذلك بالم، العملیة التربویة

.أو العلمیة باإلضافة إلى المركزیة الشدیدة في اإلدارة مما یؤثر سلبا في العملیة التعلیمیة 

  55:ص، مرجع سابق ، التربیة في الوطن العربي على مشارف القرن الواحد والعشرین، عبد العزیز عبد اهللا سنبل -1
، 2002تونس ، بي المعاصر التعریف بالفكر التربوي العر ، إدارة برامج التربیة ، العلومو  المنظمة العربیة للتربیة والثقافة-2

 180ص
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وعدم قدرة تلك البلدان محوها على الرغم من ، تفشي األمیة في العدید من البلدان العربیة-3

1تي إنفقت في هذا المجال الجهود المبذولة واألموال ال

أما الدكتور عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل وعند تناوله المشهد المعاصر للنظام التربوي یالحظ 

مرحلة التوسع الكمي :أن واقع التربیة والتعلیم في الوطن العربي مر بمرحلتین أساسیتین أولهما 

ثانیا مرحلة ، ات كمیة متسارعةوالتي حققت فیها إنجاز ، التي بدأت مع نهایة الخمسینات

محاوالت التجدید والتجوید التي بدأت منتصف السبعینات وما استنتجه الباحث من هاتین 

في البالد العربیة ال تزال حتى الیوم تتعثر بین التوسع الكمي والتجوید المرحلتین أن التربیة

العربیة لم تستطع حتى الیوم أن لیخلص أن التربیة في البالد ، النوعي والتجدید التربوي الجذري

2.تكون أداة فعالة من أدوات التنمیة الشاملة 

نفس المالحظات یقرها الدكتور علي الحوات عندما عرض وراجع الفصل الرابع من تقریر 

والتي تم :بناء القدرات البشریةم والذي كان تحت عنوان 2002التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام 

برنامج األمم المتحدة واإلنمائي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي إعداده من قبل

، أن التعلیم في الوطن العربي ال یزال متدنیا من حیث النوعیة والكیف"واالجتماعي حیث یؤكد 

نموها وهو أقل مستوى مما أنجزه التعلیم مثال في كوریا الجنوبیة وبلدان شرق أسیا التي بدأت

 في التعلیم واقع مقارنةأردنا إذا أماالنامیةالبالدمستوى علىهذا ، لعربیةبعد كل البلدان ا

منخاصةللمقارنةوجههناكفلیسعموماالصناعیةأو البلدانالغربیةبأوروباالعربیةالبلدان

بعمقیجب البحثوهنا، واالكتشافواالختراعالعلميالبحثإنجازاتوالنوعیةالكمیةالنواحي

3العربي التعلیموكیفیةلنوعیةالمتدنيالوضع هذا بأسبا عن

 واقع مظاهرأبرزنحصر أن ویمكن،القاعدة هذه عن العربي الوطن في التعلیم واقع یشذُّ  وال

:یليفیماالعربیةالدول في التعلیم

2003جوان، 292عدد ، مجلة المستقبل العربي، الواقع والمستقبل:التعلیم العربي ، عبد العزیز بن عثمان التویجري -1

 171ص 
  .152ص ، مرجع سبق ذكره، عبد العزیز بن عبد اهللا سنبل-2
في تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام "التعلیم :لبشریة بناء القدرات ا"مالحظات حول الفصل الرابع، علي الحوات-2

، برنامج األمم المتخذة اإلنمائي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي"فرص لألجیال القادمة خلق، 2002

WWW.ncrss.com/report2.doc du03/11/2004 in
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مما،مدةالمعتوالمناهجالنظموتعّدد،العربیةالدول في والتعلیمیةالتربویةالسیاساتاختالف -أ

الثقافیةللروابطإضعافٌ  ذلك وفي ،كامالً یكونیكادعزالً شقیقاتها عن عربیة دولة كلّ یعزل

التعلیملتطویر والقدرات الخبراتمنالمتبادلةاالستفادة لفرص وتقلیلٌ ،الدول هذه بینوالمعرفیة

.والحضاریةالفكریةالجوامع إطار في وتجویده

مجاراة عن وتخّلفها،وتقنیاتهالعصرلتطوراتالتعلیمناهجممنكثیرمواكبة عدم -ب

یعّمقمما،واهتمامبانتباهومتابعتها الدولي الصعید على التعلیميالحقلیشهدهاالتيالتطورات

.المعاصر العالم في والتعلیمالعربي الوطن في التعلیمبینالفاصلة الهوة من

الثانویةحملةمنالضعیفةالنسبأصحاب أن إذْ ،المعلمینمنكبیر عدد مستوىضعف - ج

النظامنتاجمن وهؤالء ،المعلمین إعداد وكلیاتالتربیةكلیاتنحویوجهونالذین هم ،العامة

یمارسون وهم ،واإلبداعللتفكیرالتعلیممنبدالً لالستظهارالتلقین على القائمالسائدالتعلیمي

.المختلفةالتعلیمبمؤسساتیلتحقونحین،النظام هذا تطبیقالتخرجبعد

إلنجاحاألساسالمتطلبات على العربیةالدولمنالعدید في المدرسیةالبیئةتوّفر عدم -د

التعبیربفرص أو ،والمعملیةالفصلیةالتجهیزات أو بالمباني ذلك تعلقسواءً ،التربویةالعملیة

 على سلبیاً تأثیراً یؤّثرمما،اإلدارة في الشدیدةالمركزیة ذلك إلى یضاف،اآلراء عن الحرّ 

للمشكالتالحلولاستنباط في والتفكیروالتصرفالمبادرةحریةمنویحدّ ،التعلیمیةالعملیة

التدریسوهیئاتالمدارس في التعلیمأسرةمستوى وعلى ،التعلیمیة اإلدارات مستوى على القائمة

.أیضاوالكلیاتالمعاهد وفي

محوها على الدولتلك قدرة وعدم العربیةالدولمنالعدید في كبیربشكلمیةاأل تفّشي -هـ

.المجال هذا في أنفقتالتيواألموالالمبذولةالجهودمن الرغم على ،وشاملفعَّالبشكل

بفشلالقول إلى نذهب ال فإننا،العربي الوطن في التعلیم واقع صورةقتامةمن الرغم وعلى

،ُبذلتكبیرةلجهودإنكاراً  ذلك في ألن ،اإلطالق وجه على العربیةالدول في التعلیمسیاسات

بالسیاساتالعمل في االستمرار أن إلى ننّبهولكننا،صعیدمنأكثر على ،تُبذلتزال وال

المجتمعلتطویرمفیدةغیرنتائج إلى ُیفضي أن شأنهمن،المیدان هذا في القائمةالتعلیمیة

.وصناعیاً علمیاً المتقدمةبالدولاللحاقمنوتمكینه
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:واقع التعلیم األساسي والثانوي-1

فقد حذر البنك الدولي من أن مستوى التعلیم في العالم العربي متخلف بالمقارنة بالمناطق 

هي ، األخرى في العالم ویحتاج إلى إصالحات عاجلة لمواجهة هذه المشكلة أي مشكلة البطالة

العاصمة األردنیة وجاء في تقریر البنك الذي أطلق منمن1.قتصادیةوغیرها من التحدیات اال

، )األوسط وشمال أفریقیاإصالح التعلیم بمنطقة الشرق..الطریق غیر المسلوك(عمان بعنوان

وتقلص ، أنه على الرغم من تحقیق الكثیر حیث یستفید معظم األطفال من التعلیم اإللزامي

زالت متخلفة عن كثیر من الدول إال إن الدول العربیة ماالفجوة بین الجنسین في التعلیم

.الناشئة

إال إن  وقال التقریر للبنك انه رغم سهولة الوصول لمصادر التعلیم حالیا مقارنة بالماضي

التسجیل في المدارس المنطقة لم تشهد نفس التغییر االیجابي فیما یتعلق بمكافحة األمیة ومعدل

وأشار التقریر إلى وجود فجوات بین ,ل ناشئة في آسیا وأمریكا الالتینیةالثانویة الذي شهدته دو 

المنطقة لتحقیق أهدافها اإلنمائیة الحالیة ما حققته األنظمة التعلیمیة وبین ما تحتاجه

العالقة بین التعلیم وضعف النمو االقتصادي هو وذكر بأن أحد أسباب ضعف، والمستقبلیة

إال أن التقریر وهو سادس تقریر یصدره البنك الدولي عن ، كبیرإنخفاض مستوى التعلیم بشكل

أشاد بحدوث تحسن في البلدان العربیة من خالل انخراط أكبر لإلناث في ، التنمیة في المنطقة

%5وقال التقریر إن الدول العربیة خصصت حوالي ، في المرحلة األساسیةوخصوصا، التعلیم

ن اإلنفاق الحكومي على التعلیم خالل األربعین سنة م% 20و، الناتج المحليمن إجمالي

كما أشاد بالدول العربیة كاألردن والكویت ولبنان ومصر وتونس التي قال بأنها أبلت، الماضیة

تقدیمه وتحسین نوعیة التعلیم والكفاءة في، في توفیر التعلیم للجنسین، بالًء حسنًا بشكل خاص

حیث سهولة وتي والیمن والعراق والمغرب في القاع منبینما تأتي جیب، في المراحل الثالث

2.والفاعلیة والنوعیة، الوصول إلى مصادر التعلیم

من الرابط , م 2009ینایر31بتاریخ,التعلیم في العالم العربي متخلفمستوى:البنك الدولي، مرادعرض منى-1

13:30:على الساعة ، 15/12/2013:، بتاریخhttp://www.2lex.com/archives/25159اإللكتروني 
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث ، البحث العلمي العربي وتحدیات القـرن القادم، وسامي عـوض، عادل عوض-2

 34ص ، 1998، اإلمارات العربیة المتحدة، أبو ظبي ، ) 44( العدد دراسـات إستراتیجیة ، اإلسـتراتیجیة 
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:اإلشكالیات التي تعاني منها التربیة العربیة-2

الذي تناول إنجازات التعلیم العربي في مجال 2005جاء في تقریر التنمیة البشریة العربیة لعام 

رغم ماتحقق في هذا المیدان إال أنه مازال متواضعًا ، القرن العشرینالتوسع الكمي منذ منتصف

بسبب ارتفاع نسبة األمیة خاصة في ، مقارنة بإنجازات دول أخرى حتى في العالم النامي

بالمراحل كما أشار التقریر إلى تدني نسب االلتحاق، والصومال، المغرب وموریتانیا وجیبوتي

دبي (وأشار مؤتمر المعرفة العربي األول، قارنة بالدول المتقدمةاألعلى من التعلیم النظامي م

ویؤكد التقریر أن المشكلة ، إلى أن لیبیا ولبنان األفضل عربیًا من حیث فرص االلتحاق)2007

األخطـر تتمثل في تردي نوعیة التعلیم مما جعله یفقد هدفه التنموي واإلنساني وأرجع التقریر 

1:ذلك إلى 

السیاسة التعلیمیة وأوضاع ، تردي نوعیة مكونات العملیة التعلیمیة المتمثلة في،قلة الموارد

.المناهج وأسالیب التقویم، المعلمین

كما أوضح التقریر إلى أن طرق اإللقاء والتلقین والحفظ واالستظهار هي التي تطغى على 

  . طوتقتصر أسالیب التقویم على القیاس الحفظ والتذكر فق، التعلیم العربي

كما تطرق التقریر إلى أن البلدان العربیة تعاني من غیاب الرؤیة المتكاملة الواضحة للعملیة 

مؤكدًا أن مشكالت التعلیم لن تحسم بدون رؤیة واضحة ومتكاملة ألهداف ، التعلیمیة وأهدافها

، تذبذبكما تتسم سیاسات التعلیم في بعض البلدان العربیة بقدر عال من ال، التعلیم ومقتضیاته

وأوضح التقریر نتائج الدراسة التي أجریت في مصر وُعمان والبحرین المتعلقة بالتحصیل 

.التعلیمي وأثبتت تدني التحصیل إجماًال خاصة في المواد العلمیة

"بعنـوان 2009ویؤكد تقریر البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة الذي صدر في العام  تحدیات :

 5إلى ) 2020(على أن البلدان العربیة ستحتاج بحلول العام "العربیةأمن اإلنسان في البالد 

وبذلك كان من الضروري أن تركز السیاسات العربیة على إعادة ، ملیون فرصة عمل جدیدة

والتجاوب مع مؤشرات سوق ، هیكلة النظام التربوي والتعلیمي من أجل سد فجوات المهارة 

، 2001، اإلمارات العربیة المتحدة ، أبو ظبي، المجتمع الثقافـي، مستقبل التعلیم وتعلیم المستقبل:سعید عبد اهللا حارب-1

 .36: ص
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ئمة للفرص المتاحة في االقتصاد على الصعیدین وتحفیز القدرات المعرفیة المال، العمل

1.اإلقلیمي والعالمي

وأظهر التقریر تدني ترتیب الدول العربیة في نتائج اختبارات التوجهات الدولیة لدراسة العلوم 

)والریاضیات TIMSS والتي برز منها بتفوق واضح كل من ، مقارنة بالدول األخرى(

2007وقــبرص خالل العام ، وكوریا الجنوبیة والوالیات المتحدة، ونغهوانغ ك، تایوان، سنغافورة

.

ولم یبلغ طالب أیة دولة عربیة من الدول الخمسة عشر المشاركة المعدل العالمي سواء تالمیذ 

مع مالحظة أن لیبیا لم تشترك في هذه االختبارات التي بدأت منذ العام (الصف الرابع أو الثامن

).نواتس4وتعقد كل 1995

وتضاعف عدد الطالب ، بسبب تدهور مستواه، ویعاني التعلیم العربي من مشكالت بنیویة

األمیة ویؤكد هذا العدید من المؤشرات منه ارتفاع نسبة، وانخفاض الموارد المخصصة للتعلیم

وتزایدها في السنتین األخیرتین حسب تقریر التنمیة البشریة الصادر عن ، في الوطن العربي

2009(في بدایة)الیونسكو(مم المتحدة والذي نشرته المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم األ

، ملیوناً 335ملیون مواطن من عدد سكان الوطن العربي البالغ 99.5حیث بلغ عدد األمیین 

، وهو معدل أعلى من متوسط البلدان النامیة%50ویبلغ بین النساء حوالي %30أي بنسبة 

، ملیون نسمة75سنة حوالي 45-15ل عدد األمیین العرب الذین تتراوح أعمارهم بین ویص

.نسبة االستیعاب في التعلیم الزالت متدنیة مقارنة بدول نامیة أخرى

دوالرًا في حین 340نصیب الفرد في سن التعلیم في الدول العربیة من اإلنفاق على التعلیم 

   .دوالر 6500 یبلغ اإلنفاق في الدول الصناعیة

من إجمالي % 0.4م  2008تدني مستوى اإلنفاق على البحث والتطویر حیث بلغ عام -

في حین تصل هذه ، من الناتج القومي اإلجمالي%0.2وهذه النسبة توازي ، اإلنفاق العالمي

من اإلنفاق %1وتبلغ في إسرائیل ، من الناتج اإلجمالي%3النسبة في البلدان المتقدمة 

.من ناتجها القومي%4.7وتصل إلى ، ميالعال

مجلة جامعة تشرین ، وتوطین التكنولوجیاالبحث العلمي في الوطن العربي واقعه ودوره في نقل ، وآخرون ، نزار قنوع-1

 10ص ، 2005، والقانونیة، سلسلة العلوم االقتصادیة  :العدد 27، 4للدراسات والبحوث العلمیة لمجلد
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في ، من مجموع النشر العلمي العالمي%0.7تدني نسبة النشـر المعرفي العربي حیث تبلغ -

1%1حین تبلغ هذه النسبـة في إسرائیل 

تدني مكانة الجامعات العربیة وٕاسهاماتها في التنمیة الشاملة والمستدامة وافتقارها إلى -

الذي أكد على أن جمیع 2006أي البحث العلمي وفق تقریر األمم المتحدة  ةاألبحاث العلمی

%6في البحث العلمي في حـین تسهم إسرائیل بـ%1الدول العربیة الدول العربیة تسهم بـ

%36وأوروبا ، أمریكا 32%.، %32%24والیابان 

نسینا ما حققته التربیة من واقع التربیة المزري في الوطن العربي الذي أشرنا إلیه ال یجب أن ی

اإلدارة ، التعلیم بكل أطواره:2إنجازات معتبرة ال یمكن االستهانة بها بهذا في شتى المیادین 

وما أحدثته من تأثیر في األوضاع ، الهیاكل التربویة ذوي الحاجات الخاصة، التربویة

المجال یقول محمد عابد والثقافیة داخل عالمنا العربي وفي هذا ، واالجتماعیة، االقتصادیة 

ال احد یستطیع أن ینكر وال یجوز أن یتجاهل حقیقة أن التعلیم في الوطن العربي قد :"الجابري

إن جیل شباب الیوم یختلف اختالفا كبیرا إن لم خلق خالل العقود األخیرة وضعیة جدیدة تماما

یكفي أن یقارن األب الكهل وإلدراك هذه الحقیقة ، نقل أنه مختلف علیه جذریا عن أجیال األمس

أنه سیالحظ فرقا كبیرا واسعا بین ، الیوم حاله یوم كان في مثل عمر أوالده بحال الشباب الیوم

الحالین سواء على صعید المعرفة بلغة أو لغات أجنبیة أوٕاستعمال وسائل االتصال الحدیثة 

3"وبالتالي االنفتاح على العالم

نها التطور المستمر في قدرات االستیعاب في كل المؤسسات لكن رغم كل هذه اإلیجابیات م

تطور المكونین كما وكیفا واستعمال العدید من الدعائم التربویة الحدیثة والتفتح على ، التربویة

مظاهر یبقى أن واقعنا التربوي یفرض علینا التساؤل حول كیفیة القضاء على، المحیط العالمي

أكثر من صعید ومنه النهوض بالتربیة وتطویرها لتكون عنصر التدهور والتخلف المالحظ على 

.وهنا تكمن التحدیات التي تواجه التربیة في الوطن العربي ، األساس في عملیة التنمیة

ملف خاص :مجلة علوم التربیة ، الفكر التربوي العربي المعاصر بین إكراهات الواقع ومطامح المستقبل:الغالي أحرشاو-1

 .7ص ، 2005، المغرب، الدار البیضاء ، مطبعة النجاح الجدیدة، العدد التاسع والعشرون، عن الكفایات
، المستقبل العربي"أن تتغلب على نقاط ضعفنا الراهنة كیف یمكن لقدرات الثقافة العربیة"أنطوان زحالن :انظر مثال -2

 .97-76ص ص ، 2004سبتمبر
حلقة دراسیة لفادة الفكر التربوي "لتحوالت المجتمعیة في الوطن العربيمستقبل او  التربیة، محمد عابد الجابري-3

 . 6-2ص ، 1996، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، المتخصصین في الدراسات المستقبلیة
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:أهم تحدیات التربیة في الوطن العربي:عاشرا

الوطن حاول العدید من الباحثین والمختصین تحدید ومناقشة مختلف التحدیات التي تواجه 

یقع "التویجري مثال یرى أن العالم العربي ، العربي في شتى المجاالت من بینها المجال التربوي

ومعرضا لمخاطر من ، مما یجعله مستهدفا من النواحي كافة، في قلب الصراع العالمي المحتدم

ات التي ولقد ترتب على هذا كله تفاقم التحدی، جمیع األطراف التي تتصارع في الساحة الدولیة

السلبیة وتنعكس أثارها، بصورة تؤثر بشكل عمیق في الحیاة العامة، تواجهها البلدان العربیة

:ویحصر أهم التحدیات في ما یلي على العملیة التعلمیة برمتها

التخطیط والعمل الثقافي في حقوله المتعددة وعلى ، تحدیات ثقافیة على مستوى التنظیر-1

.افئة مع التیارات الثقافیة الوافدة من الغرب والشرق مستوى المواجهة المتك

التطبیقات والتكیف مع األنظمة ، اإلصالحات، تحدیات اقتصادیة على مستوى االختیارات-2

.االقتصادیة الحدیثة وٕاحراز النجاح في عملیة اإلصالح االقتصادي الشامل 

ومقاومة ، الجهل والمرض، قرتحدیات اجتماعیة على مستوى محاربة الثالوث الخطیر الف-3

الیأس الذي یدفع الشباب إلى االنهیار وعلى مستوى المواءمة بین النظم وأنماط السلوك الحدیثة 

وبین المحافظة على الثوابت والخصوصیات الثقافیة والحضاریة التي یقوم علیها النظام 

االجتماعي 

استجابتها لتطلعات الشعوب تحدیات سیاسیة على مستوى نظم الحكم واإلدارة ومدى -4

، وعلى مستوى الممارسات السیاسیة، والتزامها بالقیم الثابتة للحضارة العربیة اإلسالمیة، العربیة

.وعلى مستوى العالقة بین المواطن واإلدارة 

وعلى مستوى ، تحدیات تنمویة على مستوى الجهود المبذولة للقضاء على معوقات التنمیة-5

.1ابتة للنهضة التنمویة في جمیع الجوانب بناء القواعد الث

:التحدیات التي تواجه التعلیم العربي في تطلعاته نحو الجودة -1

یتبین مما سبق واقع التعلیم العربي ووضوح تخلفه عن مواكبة التطورات التي تشهدها نظم 

ه تقریر التنمیة التعلیم في بلدان العالم المتقدم بل وحتى البلدان النامیة حسب ما أشار إلی

اإلنسانیة العربیة الذي نص على أن الوضع العام للتعلیم مازال متواضعًا مقارنة بإنجازات دول 

.أخرى حتى في العالم النامي

 .173ص ، مرجع سبق ذكره، عبد العزیز بن عثمان التویجري-1
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وبعضها اآلخر أفرزته التطورات ، فالتعلیم العربي یواجه العدید من التحدیات بعضها قدیم

واتصف بمواصفات ومقاییس معقدة نامیة ،الحدیثة في عصر اختلف عن كل العصور السابقة

إن تعلیمنا الیوم لم یعد ، متغیرة من ال تنطبق علیه ال یستطیع أن یجد له مكانًا في هذا العصر

وغلبة ، تخلف النظام التعلیمي:فقط مثلیواجه تلك المشكالت التعلیمیة التي اعتدنا علیها

وتدني مستوى األداء ، اإلنفاق على التعلیم وقلة، وعدم كفایة مخرجاته، البیروقراطیة اإلداریة

، وتخلف النظرة االجتماعیة للمؤسسة التربویــة، لدى الكثیر من العاملین في میدان التعلیم

إال أن التحدي الذي ، وغیرها من المشكالت التي اعتادت علیها نظم التعلیم في البالد العربیة

ها التعلیم في البالد العربیة في مجال الكم فإنه ورغم اإلنجازات التي حقق، یواجهه أكبر من ذلك

التي أصبحت تشكل تحدیًا لبرنامج التطویر التي )الجودة(تخلف بشكل كبیر في مجال النوعیة 

وعدد من دول العالم الثالث أشواطًا كبیرة؛واستطاعت من خالل ، قطعت فیها الدول المتقدمة

البشریة القادرة على اإلسهام في عملیات التطویر ذلك الربط بین التعلیم وحاجاتها من الكفاءات

ویمكن تلخیص أبرز التحدیات التي یواجهها التعلیم العربي في ، التي تقودها تلك المجتمعات

:اآلتي

أصبحت المعرفة والتقدم العلمي من أبرز وسائل سیادة األمم ومصدر :المعرفةتوطین -1

وبعض المفكرین أدرك هذه ، السالح أو بالقوة العسكریةولم تعد القوة مرتبطة بامتالك ، قّوتها

على أن "حیث أكد عباس العقاد في إحدى كلمـاته ، الحقیقة منذ منتصف القرن العشرین تقریباً 

وأصبح العصر ، فالقّوة الحقیقیة الفعلیة هي القوة العلمیة، "دولة العلم أقوى من دولة السالح

وقد أشارت وثیقة الیونسكو في إستراتیجیتها المتوسطة إلى ، الحالي یسمى بعصر اقتسام المعرفة

اإلستراتیجیة فیما یتعلق بالعلوم األساسیة هو بناء القدرات الوطنیة للحد من أن الهدف من هذه

فهل أدرك العرب ذلك أم سیبقون منتظرین ما التعاون بین العالم الصناعي والبلدان النامیة

مقولة ابن خلدون تنطبق علیهم تمامًا في هذا العصر حینیقدمه لهم اآلخرون ؟ مما یجعل 

1".واألمة التابعة أمة مهزومة، أشار إلى أن األمة التي تفكر بعقل غیرها أمة تابعة"

یشهد العالم تطورًا معلوماتیًا كبیرًا ویعیشه في كل مناحي حیاته في الوقت الذي:لمعلوماتیةا_2

ویتحدث عن عملیات إصالح وتطویر وتجدید أنظمته یقف فیه العرب موقف المتفرج منه 

الجمعیة السعودیة للعلوم التربویة ، ورقة عمل مقدمة للقاء السنوي الرابع عشر،الجودة في التعلیم العام، محمد الخطیب-1

 17:ص، 2007مایو16-15، )جستن(والنفسیة 
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وهذه العملیات ال یمكن لها أن تتجاهل التحدي المعلوماتي الذي تواجهه ویعیشه العالم التربویة

وخیر دلیل ، فالنظام التعلیمي هو الذي كان وراء هذا التطور المذهل في هذا المجال، بأسره

ویرجعون ذلك ، ن باعتبارها قطب الثورة المعلوماتیةعلى ذلك أن العالم بأسره یتحدث عن الیابا

م في وضع خطة شاملة لتهیئة 1976حیث بدأت الیابان عام ، إلى كفاءة نظامها التعلیمي

، م 2000المجتمع الیاباني لعصر المعلومات في وثیقتها المشهورة مجتمع المعلومات عام 

في الوقت الذي كان فیه األوروبیون و ، وانعكس ذلك على أنظمة التعلیم في الدول المتقدمة

بدأ األمریكان ، یتحدثون عن الفجوة األطلنطیة بین أنظمتهم التعلیمیة والنظام التعلیمي األمریكي

وقد بدأت العدید ، ونظام التعلیم الیاباني، یتحدثون عن الفجوة الباسیفیكیة بین نظامهم التعلیمي

حول إلى عصر المعلومات الذي تشهده الیوم من الدول من العالم المتقدم في وضع أسس الت

م وتقریر 1972ومن أمثلة ذلك خطـة دیجول بفرنسا عام ، منذ أكثر من ثالثین عام مضى

1976وتقریر روكفلر بأمریكا ، م بانجلترا1982تقریر ألفى عام ، م 1978توراومینیك بفرنسا 

وخطة إقامة صناعة وطنیة ، م 1982وبرنامج التكنولوجیا المتقدمة بكوریا الجنوبیة ، م

لذا یمكن اعتبار تحدي المعلوماتیة من أبرز التحدیات التي ، م1980للبرمجیات سنغافورة 

تواجه التعلیم العربي ومستقبله وهذا لن یتحقق بأسلوب االستهالك الذي یتبعه العرب حتى وقتنا 

1.الحاضر

:التقانــة_3ج والتنمیة في كل عصرهي مجموعة المعارف واألسالیب الالزمة لإلنتا:التقنیة 

، وهي دلیل على ما یشهده العالم من تقدم علمي وتقني في العصر الحدیث، من العصور

وتزداد الحاجة كل یوم إلى نقل التقنیة واالستفادة منها في مرحلة أولى تنطلق منها الدول 

، ضعة للدول المنتجة للتقنیةوتطویرها لتلبیة احتیاجاتها دون أن تكون خا، الكتسابها وٕانتاجها

وُیالحظ بوضوح أن الدول العربیة لم تخطوا في مجال التقنیة خطوات واضحة باستثناء 

لذا یعتبر التعلیم العربي في مأزق ، استهالك الوسائل التكنولوجیة التي تستوردها من دول أخرى

عیـار الذي ُیقاس به تقدم وینتظره دور كبیر في هذا المجال فالتقنیة أصبحت الممن هذه الناحیة

.ویعتبر أي تعلیم قاصرًا في غیاب تعلیم التقنیة، األمم

، 78:العدد، مجلة التنمیة اإلداریة، إدارة الجودة الكلیة وٕامكانیة تطبیقها في القطاع الحكومي، سالم بن سعید القحطاني-1

 17ص، 1993، األردن
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یواجه التعلیم العربي تحدي األمیة ومستوى االلتحاق المدرسي :ومستوى األمیةااللتحاق_4

ین فبالرغم من المحاوالت الكبیرة والجادة من الدول العربیة لنشر التعلیم ب)لبنانو  لیبیا(باستثناء 

وتشیر اإلحصائیات إلى أرقام ، إال أن األمیة مازالت تنتشر بین أبناء الوطن العربي، مواطنیها

:وقد أشار التقریر الذي صاغه فریق عمل ضم كل من، مخیفة بل وفي تزاید ینذر بالخطر

نادر فرجاني الذي ُطِرح في اجتماع شارك فیه خبراء .نبیل نوفل ود. ود، حامد عمــار. د

إلى أن األمیة في الوطن العربي صمدت أمام 1998لون للدول العربیة بمسقط في مایو وممث

وأن معدالت األمیة في ، محاوالت القضاء علیها فظل مستوى التحصیل اإلجمالي منخفضاً 

وأن عدد ، وحتى من متوسط البلدان النامیة، الوطن العربي مازالت أعلى من متوسط العالم

إال ، وقع التقریر أن تدخل الدول العربیة األلفیة الثالثة بسبعین ملیون أميوت، األمیین في تزاید

ویضیف التقریر أنه ال یتوقع القضاء على األمیة في البلدان العربیة 100أنها دخلته بحوالي

أما بین النساء فإنه ال یمكن القضاء على األمیة ، بین الرجال قبل ربع القرن الحادي والعشرین

أما بالنسبة لمستوى االلتحاق المدرسي لمستویات التعلیم الثالثة الذي ساد ، 2040قبل العام 

في الدول المتقدمة في منتصف تسعینیات القرن الماضي فإن الدول العربیة ال یمكنها بلوغه 

وٕاذا اقتصرنا على المستوى الثالث من التعلیم فعلى البلدان "م ویقول التقریر 2030قبل العام 

عامًا لتنال االلتحاق الذي ساد في الدول المتقدمة منتصف 150ن تنتظر حتى مرور العربیة أ

وقد أشارت إلى ذلك وثیقة رؤیة ، التسعینیات ناهیك عن النوعیة المتدنیة لمستوى التعلیم العربي

مستقبلیة للتعلیم الصادرة عن مؤتمر وزراء التعلیم العرب الخامس الذي ُعِقد بالقاهرة في الفترة 

أن أبرز سمات أزمة التعلیم في البلدان العربیة ، وتضیف الوثیقة2006.1سبتمبر 10-11

وٕان التقانة الحدیثة جعلت من الفقر ، عجزه عن الوفاء بمقتضیات تطویر المجتمعات العربیة 

بقدر ما ینتج ، وال ینجم الفقر في المجتمعات العربیة عن نقص في الثروات، أمرًا غیر ضروري

.ستثمار هذه الثرواتعن ضعف ا

تفتقر معظم الدول العربیة إلى سیاسات:غیاب السیاسات واالستراتیجیات العلمیة الواضحة-5

والمتمثلة في تحدید أهداف واضحة ومعرفة األولویات وتوفیر اإلمكانات ، واضحة للبحث العلمي

یة وسیاسات وربط البحث العلمي والتطویر بخطط إستراتیج، الضروریة وخاصة المادیة منها

 329ص ص ، 2005، األردن، عمان، دار الفكر، إعداد المعلم تنمیته وتدریبه، و سهیر حوالة ، عبد العزیزمصطفى-1

–332.
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ودفع القطاع ، وٕایجاد عالقة صحیحة بین موضوعات البحث العلمي والمواقع اإلنتاجیة، واضحة

الخاص للمساهمة في البحث العلمي والتطویرواالستفادة من نتائجه مما أدى إلى تدني اإلنتاج 

میدان وتدني عدد الباحثین العاملین في، العلمي المعرفي العربي مقارنة بالعدید من الدول

البحث العلمي والتطویر حیث یعتبر عدد الباحثین لكل ملیون نسمة من أهم المؤشرات التي تدل 

.على مدى اهتمام الدول بالبحث العلمي

ویمكن أن نحصر أهم الصعوبات والتحدیات التي تواجه التعلیم العربي في المرحلة الحالیة

:فیما یلي

یر معظم الدراسات المیدانیة التي ُأجریت في مختلف إذ تش:تدني نوعیة التعلیم العربي-1

والمقصود هنا ، وضعف الطالب والمدرس على السواء، البالد العربیة إلى تدني نوعیة التعلیم

فالتعلیم العربي ، بنوعیة التعلیم ضعف القدرات التي یبنیها التعلیم في عقل وشخصیة التلمیذ

وبعض العملیات الحسابیة وتدریسه ثقافة عامة متأثرة اعتاد أن یعلم التلمیذ القراءة والكتابة

، بالماضي أكثر من الحاضر؛ بل هي ثقافة تخاف الحاضر ومشكالته وتعمل على التهرب منه

، وتحسین نوعیة التعلیم تتطلب االهتمام ببناء القدرات والمهارات التي یحتاجها طالب الیوم

، بتحسین النوعیة هي بناء قدرات التحلیلولعل من أهم القدرات المرتبطة ، ومواطن الغد

وتدریب الطالب على توظیف المعلومات والمعارف التي ، والتطبیق، واالستنتاج، والتركیب

یتلقاها في كل نظام عقلي ومنطقي متناسق مرتبط ببعضه بعضًا ویمزج العلوم المختلفة 

1.ببعضها بعضاً 

ع نفس البرامج خاصة في التعلیم الثانويفالتعلیم العربي یتب:نمطیة التعلیم العربي-2

ولكن المشكلة تكمن في ، متشابه إلى حد كبیرو  الجامعي باعتبار أن التعلیم األساسي موحدو 

فالتعلیم الثانوي خالل نصف القرن الماضي ال یخرج عن فرعي ، التعلیم الثانوي والجامعي

العلمیة تكاد تكون هي نفسها في كل وبالنسبة للجامعات العربیة فإن األقسام ، اآلداب والعلوم

وهذه التقسیمات األكادیمیة تتناسب وحقیقة المجتمع ، فهي متكررة ومزدوجة، جامعة أو كلیة

أما اآلن فهناك ضرورة لتنویع شعب التعلیم الثانوي وأقسام الجامعات ، العربي في الماضي

، ل في المجتمع العربيالتكنولوجي الحاص، واالقتصادي، بحیث تستجیب للتطور االجتماعي

مركز البحوث التربویة ، مجلة التربیة، ضبط الجودة الكلیة وتطبیقاتها في مجال التربیة:عصام الدین نوفل عبد الجواد-1

 24- 23ص ص ، 2000، 30: العدد، والمناهج بوزارة التربیة الكویتیة 
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أما اآلن بشكل أو ، وكانت تتناسب مع بساطة المجتمع العربي، فالتقسیمات األكادیمیة قدیمة

لذلك البد أن تؤسس شعب ، بنیته االقتصادیةو  آخر فقد تطورت الحیاة في المجتمع العربي

ي ذات الوقت ویمكن ف، وتقسیمات أكادیمیة جدیدة تستجیب لبنیة المجتمع العربي االقتصادیة

أن توفر أیدي عاملة للتخصصات وتقسیمات العمل الجدیدة التي ظهرت في الحیاة العربیة 

تحسین تعلیمهم وبرامجه فسیظل هذا التعلیم یعید إنتاج و  وما لم یبدأ العرب في تنویع، المعاصرة

، ادیةنفس العقول والمهارات التي هي في الواقع بعیدة عن العالم المعاصر وحركته االقتص

1.واالجتماعیة

إْذ أن أصحاب النسب الضعیفة من حملة الشهادة :ضعف مستوى عدد كبیر من المعلمین-3

وهؤالء من نتاج ، هم الذین یوجهون نحو كلیات التربیة وكلیات إعداد المعلمین، الثانویة العامة

وهم ، للتفكیر واإلبداعالنظام التعلیمي السائد القائم على التلقین لالستظهار بدًال من التعلیم 

.حین یلتحقون بمؤسسات التعلیم المختلفة، یمارسون بعد التخرج تطبیق هذا النظام

في العدید من الدول العربیة على المتطلبات األساس إلنجاح :عدم توفر البیئة المدرسیة-4

أو بفرص التعبیر ،سواًء تعلق ذلك بالمباني أو التجهیزات الفصلیة والمعملیة، العملیة التربویة

مما یؤّثر تأثیرًا سلبیًا على ، المركزیة الشدیدة في اإلدارةیضاف إلى ذلك، الحّر عن اآلراء

ویحّد من حریة المبادرة والتصرف والتفكیر في استنباط الحلول للمشكالت ، العملیة التعلیمیة

المدارس وهیئات التدریس وعلى مستوى أسرة التعلیم في ، القائمة على مستوى اإلدارات التعلیمیة

.وفي المعاهد والكلیات أیضاً 

في العدید من الدول العربیة وعدم قدرة تلك الدول على محوها :تفّشي األمیة بشكل كبیر-5

2.على الرغم من الجهود المبذولة واألموال التي أنفقت في هذا المجال، بشكل فعَّال وشامل

ربیة متخلفة جدًا عن بقیة دول العالم بما في ذلك البلدان إن البالد الع:التعلیم قبل المدرسي-6

فإن ، ولهذه المرحلة أهمیة خاصة، النامیة عن نسبة التسجیل المرغوبة في ریاض األطفال

19:35:على الساعة، 2007.10.12الجودة في التعلیم :عامر عبد اهللا الشهراني -1

28/02/2013http//www.alwatn.com.sa/daily:بتاریخ:الموقع اإللكتروني
وأثرها في تحدید دور تحدیات التربیة العربیة في القرن الحادي والعشرین، ,عبد السالم نجادات، نازم محمود ملكاوي-2

 .4ص، م2007یونیو  2العدد، 4المجلد، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة واإلنسانیة ، معلم المستقبل
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والواقع یجب أن تكون ، ریاض األطفال في معظم البلدان العربیة تعامل وكأنها مرحلة تعلیمیة

.البتدائیةمرحلة تربویة تعد للدخول في المدرسة ا

إن المناهج الدراسیة في الوطن العربي یغلب علیها صفة الجمود وتركیزها :المناهج الدراسیة:7

.وغلبة الجوانب النظریة دون الجوانب التطبیقیة، على الكم أكثر من الكیف

إن طرق التدریس في الوطن العربي هي تقلیدیة فتركز على الحفظ والتلقین :طرق التدریس:8

، بعیدا كل البعد عن االلتفات لمستویات التفكیر العلیا من فهم ونقد وتحلیل واستنباط، دیدوالتر 

وٕاعادة ما یسمعونه دون أن یتعمقوا في ، فهي تنحصر في دور الطالب في الحفظ والتذكر

فیتحولون بذلك إلى أواني فارغة یصب فیها ، مضمونه واستقبال المعلومات وتخزینها دون وعي

.ویصبح التعلیم نوعا من اإلیداع، اتهالمعلم كلم

إن مفهوم اإلشراف التربوي الذي ال یزال هو اآلخر تقلیدیا یأخذ شكل :اإلشراف التربوي:9

األمر الذي یجعل المعلمین في حالة من توتر مستمر ، التفتیش والمساءلة والمحاسبة والمفاجأة

أصبحوا مصدر قلق ، لمعلمینمع المشرفین الذین عوض أن یكونوا مصدر مساعدة وعون ل

لعدم إدراك الكثیر منهم لمسئولیاتهم وطبیعة رسالتهم ولألسس واألسالیب الحدیثة ، وخوف لهم

.التي یبغي أن تمارس مهنتهم على ضوئها

إنه من التحدیات الكبیرة التي تواجه التعلیم العربي بمختلف أنماطه :اإلنفاق على التعلیم:10

أما ، ففي فترة الثمانینات تكفلت الحكومات العربیة بالصرف على التعلیم، إیجاد مصادر تمویل

وهنا یظهر ، الیوم وبفعل عوامل وظروف متعددة فلم تعد حكومات البالد العربیة قادرة على ذلك

التحدي الكبیر من أین ستأتي الحكومات العربیة باألموال الالزمة لمواجهة اإلنفاق المتزاید على 

التعلیم؟

د أن البالد العربیة إذا أرادت فقط المحافظة على معدالت نشر التعلیم القائمة اآلن ونوعیته أعتق

وتطرح الكثیر من الدراسات حلوًال منها ، الحالیة فعلیها أن تدبر وتفكر في موارد مالیة جدیدة

، فرض ضرائب ورسوم على السلع الكمالیة یستثمر دخلها في الصرف على التعلیم العالي

وأنه مهما كانت الجهود ومصادر التمویل فال ، یع القطاع الخاص لالستثمار في التعلیموتشج

بل یجب التفكیر في أسلوب أهلي تعاوني ، یجب أن یترك التعلیم لقوى السوق وعوامل الربح

، بل وربما المؤسسات المحلیة والدولیة، تشترك فیه الدولة والقطاع الخاص والجماعات المحلیة
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وأموال الزكاة والوقف وتبرعات وهبات المقتدرین من األفراد والمؤسسات العامة والصناعیة 

.والخاصة

الغریب في األمر أن هذه القضیة بدأت تظهر :مسألة القدرة على تحمل تكالیف التعلیم:11

، ولم تكن مطروحة في الماضي بالطریقة التي تظهر بها اآلن، مع الخوصصة وٕاعادة الهیكلة

ومهما كانت القدرات والمستویات االقتصادیة ، مانینات كان التعلیم مجانیًا للجمیعففي عقد الث

ولكن الیوم بدأت هذه المسألة تظهر بقوة وبشكل یؤثر على انتشار التعلیم والوصول ، لألسرة

وهذه المشكلة ، إلیه من ِقبل الفقراء والجماعات المهمشة وسكان األریاف والصحارى والبوادي

هذا مع العلم بأن ، ؤدي إلى زیادة الفقر وعودة األمیة من جدید إلى البلدان العربیةفي نظري ست

.ملیون65عدد األمیین في الوطن العربي اآلن یزید عن 

ویتمثل هذا الخلل في غیاب التنسیق والتكامل بین :خلل في العالقة بین التعلیم والتنمیة:12

ولعل هذا الخلل هو الذي رفع من ، م في المدرسةونوعیة التعلی، متطلبات التنمیة المعاصرة

فالمالحظ أن ، معدالت البطالة في كل البالد العربیة تقریبًا بما في ذلك بلدان الثروة والنفط

فالخطط التعلیمیة ال تأخذ في اعتبارها طبیعة التنمیة وتطورات ، التعلیم هو الذي یصنع البطالة

.سوق العمل العربیة

وهي ال تزال أیضًا في معظم البالد العربیة ضعیفة :ار في البحث العلمينسبة االستثم:13

من المیزانیة العامة ربما باستثناء مصر واألردن التي ترتفع %0.05فهي ال تزید عن ، جداً 

1%.1فیها هذه النسبة لتصل إلى 

:أهم التحدیات التي فرضتها التغیرات العالمیة المعاصرة-2

والملتحقین في أعداد الملتحقین بالتعلیم األكادیمي العام والتعلیم الفني والمهنيإختالل التوازن -

والملتحقین بالشعب العلمیة والشعب األدبیة مما أدى إلى ، بالتعلیم الحكومي والتعلیم الخاص

ضعف في كفایة النظام التعلیمي وعدم اإلستجابة إلحتیاجات التنمیة وأدت بالتالي إلى زیادة 

.البطالة

مؤتمر ، إدارة الجودة الشاملة في التعلیم الجامعي لمواجهة تحدیات القرن الحادي والعشرین، أحمد سید مصطفى-1

 367ص ، 1997مایو12-11كلیة التجارة بنها ، امعيالجودة الشاملة في تطویر التعلیم الج
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ضعف التالئم بین مخرجات التعلیم مابعد األساسي وبین إحتیاجات سوق العمل وكذلك الفقر -

في المناهج والخطط ادراسیة لفرصة إكتساب ثقافة مشتركة وكفایات ومهارات أساسیة تعدهم 

.للتعلیم المستمر والذاتي

وعجزها عن ضعف القدرة اإلستیعابیة للجامعات وغیرها من مؤسسات التعلیم العالي-

.إستیعاب خریجي التعلیم الثانوي مما سبب إحباط لدى الطالب

إفتقار الطالب الملتحقین بالتعلیم الثانوي للخلفیة المعرفیة والمهاریة الالزمة بحسب المعاییر -

.والمستویات العلمیة خاصة في العلوم وریاضیات

م التقني والمهني وٕافتقار كل منهما للمرونة عدم التوافق بین مناهج التعلیم الثانوي العام والتعلی-

.التي تسمح باإلنتقال السلس بینهما

ضعف التدریب المیداني التطبیقي وجمود المناهج وتركیزها على الكم النظري على حساب -

.الكیف

.المناهج إجباریة بعیدة عن حاجات ومیول الطالب والمجتمع-

ولمواجهة هذه التحدیات أصبح ، یع برامج التعلیم الثانويالنزعة إلى التوحید والتردد تجاه تنو -

من المهم إعادة النظر في النظام التعلیمي ككل وخاصة البنیة والمناهج وٕاجراء اإلصالحات 

.القائمة على أساس البحث والتقویم العلمي

:المهني في البلدان العربیةو  تطور التعلیم التقني:إحدى عشر

م حول استشراف مستقبل التعلیم حیث 2005األول المنعقد بمصر سنة تناول المؤتمر العربي 

أشار التقریر النهائي إلى أن معظم الدول العربیة حققت معدالت نمو مناسبة في مختلف 

المراحل التعلیمیة مند انبثاق إستراتیجیة تطویر التربیة العربیة حیث طبق التعلیم اإللزامي في 

لقد ساهم سعي ، )التعلیم األساسي(تد لیشمل المرحلة المتوسطة المرحلة االبتدائیة الذي ام

البلدان العربیة لتطویر بنیة المجتمع المعرفي إلى اعتماد سیاسات لتطویر التعلیم المهني

ترقیة لجودته و  تحسسناو  طویراتو  التقني بشكل خاص حیث شهدت مؤسساته عنایة خاصةو 

1:التقني هي كاآلتيو  دیدة للتعلیم الفنيكان من نتائج دلك ظهور أنماط ومستویات جو 

المؤتمر العربي األول حول إستشراف ، متطلبات إصالح التعلیم التقني في البالد العربیة، محمد عبد الوهاب العزاوي-1

 .  148: ص، 147: ص، 2005، أفریل، مصر، مستقبل التعلیم المنعقد في شرم الشیخ
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، وهو التعلیم الذي یمتد لسنتین إلى ثالث سنوات بعد التعلیم األساسي:التعلیم المهني -أ

یهدف هذا النمط من التعلیم إلى توفیر الموارد البشریة المهنیة للعمل في خطوط اإلنتاج 

لى زیادة المهارات أكثر من تأكیده على ویركز على زیادة المهارات أكثر من تأكیده ع، والخدمة

زیادة المعارف وكانت الغلبة في المدارس التي استحدثت في البلدان العربیة للمدارس المهنیة 

.تلیها التخصصات الزراعیة والمهن النسویة، الصناعیة للذكور والمدارس التجاریة لإلناث

قوى العاملة من ذوي المعارف والمهارات بالنظر للحاجة المتزایدة إلى ال:التعلیم التقني –ب 

تم استحداث هذا النمط من التعلیم الذي تمتد الدراسة فیه من سنة إلى ثالث ، الفنیة والتقنیة

، بعد الشهادة الثانویة أوالشهادة المهنیة وتنتهي الدراسة بشهادة الدبلوم الفني أوالتقني، سنوات

وحققت ، لوصل بین االختصاصیین والمهنیینوشكلت مخرجات هذا النمط من التعلیم حلقة ا

غالب الدول العربیة تطورا ملموسا في عدد المعاهد وحجم الطلبة المقیدین بالتعلیم التقني من 

:خالل مجموعة المؤشرات وكما یلي

تتصدر سوریا جمیع الدول ، و معهدا)500(یبلغ عدد المعاهد التقنیة في الوطن العربي بحدود 

)60(معهدا واألردن )86(معهدا تلیها مصر )110(معاهدها حیث تبلغ العربیة في عدد

1.في تسع دول أخرى10وأقل من )27(معهدا وتونس )28(معهدا والجزائر 

لقد تزاید االهتمام بالتعلیم التقني في الدول العربیة انطالقا من الشعور والقناعة المتزایدة بأن 

ات والقادرة على التعامل مع التقنیة المعاصرة في مختلف مستویإعداد القوى البشریة المدربة

إال أن ربط ، مفتاح النهضة الشاملة في كافة القطاعات االقتصادیة واالجتماعیةالتخصص هو 

مخرجات التعلیم بسوق العمل من خالل التعلیم التقني ضمن نظام التعلیم مازالت العقبة 

جهزة المتوفرة في األجهزة التعلیمیة على اإلعداد التقني الرئیسیة التي تواجه التنمیة لضعف األ

لألیدي العاملة وقلة المرونة في هذه النظم للتكیف أمام الضغوط االجتماعیة من جهة 

التقني وتطوره مرهونا وهذا مما یجعل نمو التعلیم، ومتطلبات التنمیة الفعلیة من جهة أخرى

ات الجذریة التي البد من إدخالها على النظام اإلصالحات بل ربما بعض التغییر بالحلول و 

2.كجزء أساسي فیها هدا النمط الجدید من التعلیمو  التربوي لكي ینمو ضمنها

 .  148:ص، مرجع سابق، متطلبات إصالح التعلیم التقني في البالد العربیة، محمد عبد الوهاب العزاوي-1
الثقافةو  المنظمة العربیة للتربیة، االتجاهاتو  الواقع، التعلیم التقني في الوطن العربي، عبد الوهاب هاشم محمد سعید-2

  . 200: ص، 1985، تونس، العلومو 
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وعلى مستوى التعلیم التقني فإن الدول العربیة تلتقي في تفریعه إلى تعلیم صناعي وتجاري

1.زراعي وقد تضاف إلى هذه األقسام فروع أخرىو 

تعلیم التقني في البلدان العربیة فقد یتبع التعلیم الزراعي وزارة الزراعة والتعلیم وتختلف تبعیة ال

الصحي یتبع وزارة الصحة ومدارس الساحة وزارة الزراعة أو التربیة ویستقل كل تعلیم عن 

ویجدر ، تنفیذها وتوحید التوجیه والتسییرلك تنسیق الخطط و ذاآلخر فیصعب اإلشراف ویعیق 

2نا أن ذلك ینطبق على التعلیم التقني في دول الخلیج العربيبنا أن نذكر ه

كما ن تطور في التعلیم العالي التقنيوهناك تفاوت كبیر على مستوى هده الدول فیما تحقق م

أن عدد المعاهد التقنیة وحجم القبول فیها في معظم هذه الدول دون مستوى الحاجة الفعلیة 

فهوم التعلیم التقني وخلط كما أن هناك إخالف في م، اعیةلخطط التنمیة االقتصادیة واالجتم

إن العقبات التي تواجه التعلیم 3، التدریب الفني في أغلب األحیانبینه وبین التعلیم المهني و 

منها ما یتعلق بالمستلزمات البشریة والمادیة إلنشاء ، متنوعةو  التقني في البالد العربیة متعددة

منها ما یرتبط بنظرة المجتمع نحو التعلیم التقني بمختلف ، د التقنیة التعلیم المتاقن والمعاه

ار الوعي بأهمیة للمجتمع ومن ثموما یرتبط بمقد، أنواعه والذي ینعكس على حجم اإلقبال غلیه

، وضعه في قائمة األولویات للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة في الخطط التي یجري اعتمادها

الخطط التربویة في الدول العربیة یجري وضعها تحت تأثیر الضغوط أضف إلى دلك أن أغلب 

االجتماعیة للحصول على التعلیم مهما كان نوعه ویفضل التعلیم العام واألكادیمي على التعلیم 

4.التقني

وبالرغم من وجود محاوالت محدودة في مجال إشراك القطاعات المستفیدة من الخریجین في 

والبرامج إال أن بین التعلیم التقني وسوق العمل لم تصل بعد إلى وضع السیاسات والخطط

المدى الذي یمكن أن تسهم من خالله في وضع سیاسات عملیة ومرنة للتعلیم التقني ومناهجه 

5.وبرامجه

، اإلعالنو  النشرو  دار الجسر للطباعة، حتمیة التوجه العربيو  المهني التقنيیم التعل، عبد الرحمان العبد اهللا المشیقج-1

 . 38: ص، 1989
  .  187: ص، 2008، التقني في الوطن العربيو  مستقبل التعلیم العام، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة-2
 .  16: ص، 1985، قني في الوطن العربيالتو  التعلیم العام، األمانة العامة لإلتحاد العربي للتعلیم التقني-3
 .  201: ص، مرجع سابق، التعلیم التقني في الوطن العربي، عبد الوهاب هاشم محمد السعید-4
  . 17: ص، مرجع سابق، األمانة العامة لإلتحاد العربي للتعلیم التقني-5
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ولقد تم االعتماد على األدبیات الحدیثة للكشف عن خصائص التعلیم التقني في هذه الدول

قد اتضح أن هناك خصائص مشتركة بین نظم التعلیم التقني قي الدول ول، أسالیبه وأهدافهو 

الصناعیة المتقدمة وٕان تفاوتت هده النظم فیما بینها فیما حققه من نجاح وهذه الخصائص 

:المشتركة هي

االهتمام الكبیر بأن تأتي مخرجات البرامج التعلیمیة من حیث معارف ومهارات الخریجین -

.ت سوق العملمتوافقة مع احتیاجا

إشراك مؤسسات سوق العمل في العملیة التعلیمیة عن طریق تبني نظم تعلیمیة تجعل من -

واقع العمل أماكن العمل أماكن للتعلیم والتدریب مثل التعلیم الثنائي في ألمانیا ونظام من 

.في الوالیات المتحدة األمریكیة"المدرسة إلى العمل"

لتعلیمیة مع مؤسسات سوق العمل عن طریق عضویة مؤسسات توثیق عالقات المؤسسات ا-

.سوق العمل في اللجان االستثماریة ولجان تطویر المناهج

مهارات متطورة وقدرات تمكنه من متابعة مستجدات التقنیة االهتمام بتملیك الطالب معارف و -

.واستیعابها واإلضافة إلیها

.ي في العملیة التعلیمیةاالهتمام باستخدام تطبیقات الحاسب اآلل-

االهتمام بأن یكون الخریج قادرا غلى تحلیل المشاكل الفنیة التي تواجهه في حیاته العلمیة-

المستمر لتطویر معارفهو  وكذلك أن یكون قادرا على التعلم الذاتي، لها ٕایجاد الحلول المناسبةو 

.مهاراتهو 

:لعربیةتطبیقات لتطویر التعلیم التقني في البالد ا-3

یجدر بنا رصد أهم التطبیقات التي ، بعد استعراض خصائص التعلیم التقني في الدول المتقدمة

1:هيو  بإمكان مؤسسات التعلیم التقني في الدول العربیة االستفادة منها

تعلیمیة مشتركة بین تدریبیة و من خالل إیجاد مساراتربط عملیات التدریب بالتوظیف -1

الذي یقوم القطاع الخاص كالتعلیم الثنائي و مؤسسات بالدول العربیة و تقنيلمؤسسات التعلیم ا

مرورا بتنفیذ بیة وتصمیم البرامج التدریبیة و على مبدأ المشاركة بدء من تحدید االحتیاجات التدری

هده البرامج وانتهاء بعملیات تقییم أداء المتدربین وتقویم هده البرامج وانتهاء بعملیات تقییم أداء 

.تقویم هده البرامجو  المتدربین

.203-202:مرجع سابق ص ص، الد العربیةٕاصالح التعلیم التقني في البو  متطلبات، محمد عبد الوهاب العزاوي-1
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توظیف مفهوم التعلیم التعاوني بكافة أنماطه مثل التدریب التعاوني والذي یقضي الطالب -2

فترة فصل دراسي في مواقع العمل الفعلیة لتطبیق ما تعلمه من معارف ومهارات في المؤسسة 

الل تحویر خطة التدریب طبقا وٕایجاد هدف توظیفي للتدریب التعاوني من خ، التعلیمیة والتقنیة

الحتیاجات المنشأة التي یتدرب بها الطالب أو الوظیفة التي یستند إلیه أو من خالل التدریب 

.المیداني وهي الجزء العلمي من المقرر الدراسي والذي یقضیه الطالب في المنشأة

اسیة ذات الطابع تمهین التعلیم الثانوي في الدول العربیة من خالل بعض المقررات الدر -3

التقني والتي من شأنها أن تؤهل الراغبین من طلبة الثانویة العامة لاللتحاق بالكلیات التقنیة 

متاحة في سوق العمل على أن یكون دلك في إطار نظام أوالحصول على وظائف بسیطة

.دراسي متكامل بضبط العالقة ویحدد األدوار بین الجهات المشاركة

بین مؤسسات التعلیم التقني ومؤسسات سوق العمل من خالل التركیز على تقویة العالقة-4

.التعلم من خالل العمل والذي یتیح للطالب اكتساب مهاراته ومعارفه من واقع العمل الفعلیة

إیجاد نظام مؤهالت وطنیة لكل من الدول العربیة تبني على طبیعة سوق العمل في كل -5

ه المؤهالت مناسبة لكافة مراحل التعلیم بدء من التعلیم العام دولة من هذه الدول وتكون هد

.وانتهاء بالتعلیم العالي التقني

تقویة المهارات األساسیة والفردیة للتعامل مع األسواق العالمیة المنفتحة على بعضها -6

سلوك مثل اللغة اإلنجلیزیة والحاسب اآللي وتطبیقاتها وتغییر الالبعض والمتمثلة في مهارات

:من المهارات الفنیة واإلداریة ومن هذه المهاراتزیادة المرونة من حیث إجادة خلیطو  الوظیفي

.واالتصال وتبادل األفكار والمعلومات، تحلیل وتنظیم المعلوماتو  جمع-

.وحل المشكالت، واستخدام األسالیب الریاضیة، تخطیط وأنشطة العمل-

سوق العمل قائمة على احتیاجاتة لكل المهن المتاحة تقوم وضع مقاییس القدرات المهنی–7

یلزم االتفاق على هده المقاییس من كافة الجهات ذات و  تتماشى مع االتجاهات المعاصرةو 

.التدریب والتوظیفو  العالقة بالتعلیم

تطویر البلدان العربیة من و  فالتعلیم التقني هو الحل األمثل الذي یمكن أن یساهم في تنمیة

خالل زیادة اإلقبال علیه واتساع مجاالته وتعدد أنواعه كما یمثل العالج األمثل لمشاكل البطالة 

التي تشهدها معظم بلدان العالم العربي في استثمار طاقات األعداد الهائلة والمتخرجة كل عام 

التعلیم وهو ، والذین تكتظ بهم المؤسسات التربویة، من المدارس والمعاهد األكادیمیة النظریة



..................................................الفصل الرابع تطور التعلیم الثانوي......................:

375

وهو الذي یضمن للتربیة العربیة ، المرشح حسب العدید من المربین واالقتصادیین واإلداریین

وربط ، توازنها وانسجامها في تكامل متناسق ما بین الدراسات النظریة وممارستها التطبیقیة

، تقبلیةالتعلیم والتعلم بالعمل والذي یعبر فعال عن حاجات المجتمعات العربیة وتطلعاتها المس

الممارسة الفعلیة التي ترتبط )التقني(ویمنع شبابنا أي خریجي التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي 

ارتباطا وثیقا بالناحیة العملیة والتطبیقیة وٕادراك قیمة العمل وتحمل المسؤولیة وٕادراك قیمة الوقت 

ئل استثمارها بشكل ناجح إضافة إلى إتاحة اكتشاف قدرات األفراد وٕامكانیاتهم ووسا، والجهد

.تعود بالفائدة علیه أوال ثم على مجتمعه ثانیا ویساهم في تنمیة وتطور وتقدم وطنه ثالثا

:التعلیم التكنولوجي بالجزائر واقع :إثنى عشر 

، عرف التعلیم التكنولوجي في العشریات األخیرة تطورا ملحوظا في عدد من بلدان العالم

ویكمن االهتمام بهذا النوع من التعلیم في الدور البارز الذي یلعبه في ، نهاوخاصة المتقدمة م

باعتباره الحلقة الهامة في عملیة ضبط النظام التربوي ، دفع عجلة التقدم العلمي التكنولوجي

مرهون بالدرجة أولى ، كما أن تقدم وتنمیة أي بلد في مجاالت االقتصاد والصناعة، والتكویني 

وقد ، الذي یسمح باكتساب المهارات التي یتطلبها هذا التقدم وهذه التنمیة، كنولوجيبالتعلیم الت

سایرت الدولة الجزائریة هذه االتجاهات واستجابت للعدید من التوصیات والجهود الداعیة إلى 

واألنشطة اإلصالحیة في ، وأدى ذلك إلى تنفیذ العدید من المشاریع، إصالح التعلیم الثانوي

وبیئته ، تحسین مناهجه وطرائقه ونظم التقویم فیه، هیكلته وتنویع تخصصاته:جوانب عدة

وغیر أنه رغم التحدیات الداخلیة في نفس الوقت تلك التعلیمیة والتنمیة المهنیة للعاملین فیه

وتلك التي یحملها المجتمع نفسه وتواجه النظام التي تستوحى من واقع المدرسة الجزائریة

وفرص التجدید واإلصالح فهي التي تشكل ي كمنطلق ومبرر لدواعي التطویرالتعلیمي التربو 

العوامل الخارجیة لنظام التعلیم الثانوي التي ینبغي مراعاتها عند التخطیط الجید والمدروس 

إال أنه لم یخلو من مشاكل ونقائص في اإلمكانیات وقصور في الجهود ، لتطویر التعلیم الثانوي

، تشكل العوامل الداخلیة لبیئة النظام التعلیمي للمرحلة الثانویة، و رجاتوضعف في نوعیة المخ

التي تمثل نقاط الضعف یمكننا العمل على تحسینها وٕاذا استطعنا استیعاب تلك النقاط الجوهریة

، لمواجهة التحدیات المرتبطة بالعصرنة، كما یتعلق األمر بالمنظومة التربویة1، والحد منه

، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعیة,، واقع وتحدیات اإلصالح التربوي في التعلیم التكنولوجي بالجزائر، صبرینة سلیماني-1

 . 166ص، 2013، دیسمبر، جامعة الوادي، العدد الثالث
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ثم التكفل بالمتطلبات الجدیدة التي ، والتحكم في العلوم التكنولوجیة، یة التعلیمواستكمال دیمقراط

ومن جهة أخرى تتمثل في ، واالجتماعیة والثقافیة، واالقتصادیة، أفرزتها التغیرات المؤسساتیة

، تساعد على بروز شكل جدید لمجتمع المعرفةعولمة االقتصاد والحضارة العلمیة والتقنیة التي

في منهجیات اإلصالح التقلیدیة ضئیل ما لم یتم االعتماد على منهجیات إصالحفاألصل

1.واقعیة تفرز العالقة بین المؤسسة التربویة والمجتمع المحلي وتحدث إصالحا حقیقیا

: فما هي شعبة التعلیم التكنولوجي ( تقني ریاضي) - 1

یخص ، كیزة المجتمعات الحدیثةهي إحدى األسس الرئیسیة في المنظومة التربویة التي هي ر 

، هذا التعلیم دراسة مختلف التكنولوجیات والعلوم المرتبطة بها خاصة وأنها تتطور بسرعة فائقة

ویشكل التعلیم التكنولوجي المسلك األكادیمي الذي یلي السنة أولى ثانوي بعد المرحلة اإللزامیة 

یم األساسي إلى توفیر مسارات دراسة وهو یرمي فضال عن مواصلة تحقیق األهداف العامة للتعل

تماشیا مع اختیار التالمیذ واستعداداتهم وكذا ، تسمح بالتخصص التدریجي في مختلف الشعب

تبدأ الشعب والتخصصات وفقا للهیكلة ، 2تحضیر التالمیذ لمواصلة الدراسة والتكوین العالي 

:الجدیدة في تفرع كمایلي

أجنبیة  لغات، آداب وفلسفة:تتمثل شعبه في جذع مشترك آداب 

تسییر –شعبة في ریاضیات علوم تجریبیة:تتمثل شعبه فيجذع مشترك علوم وتكنولوجیا

.تقني ریاضي -واقتصاد 

تسییر ، ریبیةعلوم تج، لغة أجنبیة ، آداب وفلسفة:تمثل الشعب الخمسة بالتعلیم الثانوي في

الهندسة ، الهندسة المدنیة: ارات هيوشعبة تقني ریاضي بأربع اختی، ریاضیاتواقتصاد 

.هندسة الطرائق، الهندسة میكانیكیة، كهربائیة

مجاال 14الحجم الساعي والمعامالت بحیث تلبي ، كلهما منظمة من حیث محتوى المواد 

للتعلیم المنصوص علیه في الهیكلة الجدیدة للتعلیم العالي تسهل إعادة توجیه بفضل تدعیم 

.166، ص، مرجع سابق، التعلیم التكنولوجي بالجزائرواقع وتحدیات اإلصالح التربوي في، صبرینة سلیماني-1
قبول وتوجیه تالمیذ السنة الرابعة من التعلیم المتوسط إلى مرحلة التعلیم ، 01المنشور الوزاري رقم، وزارة التربیة الوطنیة-2

.2010فریل أ 08 :المؤرخ في، مابعد اإللزامي
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لكل شعبة من جهة إعطاء مكانة مرموقة للثقافة العامة وٕاشعاع تعدد الكفاءة الدراسات األساسیة 

1.في كل التخصصات من جهة أخرى

:وتتلخص خصوصیة شعبة تقني ریاضي في العناصر اآلتیة 

فیزیاء وكیمیاء إعالم آلي بإضافة التكنولوجیا، تزوید التالمیذ بتكوین متین في الریاضیات

العامةدون إهمال إرساء قاعدة متینة للثقافة، ماالت في شعبة التكنولوجیاالمناسبة لالختیار احت

باكتساب الكفاءات المتمثلة في معارف مكتسبة عن طریق تعلم المواد األخرى التي تسمح

تغذیة الفكر العلمي وتنمیة قدرات ، المستعرضة لبناء الشخصیة وضمان تكوین المواطن

2.التكیف

من الحجم الساعي لمجموع %60اد األساسیة یكون أهم ویشمل حوالي الحجم الساعي للمو -

.المواد 

والتي یجب على معامالت المواد األساسیة كذلك أن تأخذ أكبر حصة من مجموع المعامالت-

2/3تتراوح حوالي 

وبذلك تحضر المتعلمین لمختلف مسارات التكوین في مجاالت الدراسات العلیا التي تعالج

3.لعلوم الدقیقة وتكنولوجیا خصیصا ا

تتمیز هذه الشعبة بطابعها نظري وتطبیقي في آن واحد بحیث یقدم الجانب النظري في القاعات 

العادیة والجانب التطبیقي یتم في المخابر والورشات المجهزة بالوسائل والمعدات الالزمة له 

التكنولوجیا التي ینقسمون فیها إلى بحیث یدرسون المواد المقررة علیهم كفوج واحد باستثناء مادة

أو هندسة مدنیة أو هندسة كهربائیة أوهندسة ، أفواج جزئیة كل حسب اختیاره هندسة میكانیكیة

4.الطرائق

قبول وتوجیه تالمیذ السنة الرابعة من التعلیم المتوسط إلى مرحلة ، 01قمالمنشور الوزاري ر ، وزارة التربیة الوطنیة -1

.نفس المنشور السابق ,التعلیم مابعد اإللزامي 

.02ص، دلیل مناهج شعبة تقني ریاضي، وزارة التربیة الوطنیة-2
.2000ماي 14المؤرخ في 16القرار الوزاري تحت رقم ,وزارة التربیة الوطنیة -3
 .51ص ، مشروع إعادة تنظیم التعلیم والتكوین مابعد االلزامي، التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي، وزارة التربیة الوطنیة-4
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:أهداف التكوین العلمي والتقني 

، فهم محیط اإلنسان وتطبیق جمیع المعارف والخبرة الشخصیة بمعالجة مشاكل هذا المحیط-

.وق البحث العلمي والخیال اإلبداعي وروح المبادرةتنمیة الفضول وذ

.الحث على البحث العلمي والتصور اإلبداعي والمبادرة -

التمرن على فكرة منطقیة موضوعیة تحلیلیة ، استغالل المعطیات:فهم الطرائق العلمیة مثل-

ستخالص ا نقل المعطیات، تجریبیة قصد القدرة على المالحظةاللجوء إلى مقاربات 1ونقدیة

.استعمال لغة بسیطة ووجیزة لشرح وتقییم األحداث.صیاغة تعمیقات والتحقق منها ، النتائج

:اإلطار المرجعي إلعادة تنظیم التعلیم التكنولوجي-5

في المجال التربوي واقترن طار المرجعي العالمي المعمول بهلم تخرج اإلصالحات عن اإل

، السوق في نطاق مجتمع المعرفةلتكیف مع متطلبات اقتصادبتطویر النظم التربویة في اتجاه ا

:واتخذ هذا التكیف أشكاال ثالثة 

مالئمة المناهج التعلیمیة وأسالیب إدارة النظم التربویة مع الظروف السائدة في سوق العمل  -أ

.شرینواعتبار ذلك توجها ضروریا لتطویر التربیة والتعلیم ورهانا أساسیا في القرن الحادي والع

اعتبار التعلیم سوقا لتكنولوجیا المعلومات واالتصال وفضاء ازدهارها من حیث أن التعلیم -ب

.مستهلك لها ومستفید منها ویعتبر االنخراط في هذه السوق مظهرا من مظاهر تطوره وتقدمه 

ور اعتبار قطاع التربیة والتعلیم قطاعا اقتصادیا وتجاریا باألساس وهو ما أدى إلى ظه-ج

التعلیم الخاص الربحي وازدهاره من جهة ومن جهة أخرى اعتبار العالقة بین التعلیم 

على معنى أن المؤسسات التعلیمیة تقدم خدمات للزبائن قد ، والمستفیدین منه عالقة تجاریة

.ویكونون أفرادا ومنهم الطلبة أنفسهم أو مؤسسات اقتصادیة أو اجتماعیة أو غیرها 

غیرت بعض المفاهیم والتوجهات في شكل رؤى جدیدة لوظائف المؤسسة ومن هذا المنطق ت

أنه أصبح المطلوب أال یؤهل الطلبة لمهن محددة وأعمال :التعلیمیة منها على سبیل المثال 

كذلك لم تعد وظیفة المدرسة ، وٕانما المطلوب تأهیلهم إیجاد مكان لهم في سوق العمل، معینة

2.وٕانما المطلوب إكسابهم كفایات التعلم الذاتي ، م بهاتقدیم المعرفة للطلبة وتزویده

نفس المرجع ، مشروع إعادة تنظیم التعلیم والتكوین مابعد االلزامي، التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي، وزارة التربیة الوطنیة-1

 . 36 -  35ص ص ، السابق
، االتجاهات العالمیة الحدیثة في تطویر التعلیم االعدادي وأوجه االستفادة منها في مملكة البحرین، محمد بن فاطمة-2

 44ص ، 2001، البحرین
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:تقییم التعلیم التكنولوجي في الجزائر -6

تبدو الحاجة ملحة لمعرفة نقاط القوة التي یتمتع بها نظام التعلیم التكنولوجي في الجزائر والتي 

وقصور الجهود ونقاط الضعف المتمثلة في تواضع اإلمكانات ، تعد میزة للمنافسة بها عالمیا 

.وضعف الكفاءات النوعیة 

أما .ونقاط القوة والضعف تشكالن العوامل الداخلیة لبیئة النظام التعلیمي للمرحلة الثانویة

التحدیات التي تواجه ذلك النظام كمنطلق ومبرر لدواعي التطور وفرص التجدید واإلصالح 

ي التي ینبغي مراعاتها عند التخطیطفهي التي تشكل العوامل الخارجیة لنظام التعلیم الثانو 

.المدروس و  الجید

بناءا لما تقدم من نماذج عالمیة للهیاكل التعلیم الثانوي ومراحل تطور التعلیم الثانوي بالجزائر 

إلى غایة اإلصالحات الجذریة للمنظومة التربویة تمت مقارنة بسیطة تشخص نقائص النظام 

  :ا التربوي ومواطن ضعف الهیكلة أبرزه

:أبراز نقاط القوة التي یتمتع بها التعلیم الثانوي والتكنولوجي-7

إدراج ، أولویة الثقافة العامة:سجل نمط الهیكلة المعتمد على غرار التوجهات العالمیة الكبرى

.تقلیص عدد الشعب ، تأخیر التخصص، البعد التكنولوجي

إضافة إلى ، بحیث یقلص التسرب المدرسيهدفت إعادة هیكلة مرحلة التعلیم ما بعد اإللزامي

القدرة على إعادة االمتصاص التدریجي للتسرب المدرسي الواقع في السنوات الماضیة وذلك 

.عن طریق إجراءات مناسبة 

إن وضع جذع مشتركة في السنة األولى یعمل على تدعیم وتجانس وتعمیق مستویات التربیة 

وعامة من المعارف والكفاءات الثابتة التي تمكن المتعلم األساسیة إقامة قاعدة ثقافیة عریضة

.من الدخول إلى عالم التمهین واختیار مجال الدراسة األكادیمیة والعملیة لتكوین المواطنة 

تنظیم التخصصات خال السنتین الثانیة والثالثة في مجموعات مواد متكافئة ومتوازنة

الث سنوات لخرجي التعلیم األساسي من المعدالت توفیر دراسة مهنیة وحرفیة من سنتین إلى ث

.المنخفضة إكسابهم معلومات ومهارات عملیة تؤهلهم لدخول سوق العمل 

وفي جمیع ، أدرجت مادة الحاسوب والمعلوماتیة كمادة أساسیة مشتركة في الخطط الدراسیة

.اسیة مراحل التعلیم وتم التأكید على التوظیف في التدریس لمختلف المواد الدر 
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حافظة على االستمراریة التربویة سمحت الجذوع المشتركة في السنة األولى ثانوي بتسهیل الم

والتعلیم الثانوي )الممیز بتعلیم موحد للجمیع(البیداغوجیة نتیجة لالنتقال الموحد بین األساسي و 

.مسارات متنوعة، الذي یقدم من خالل شعبه( (

مزید من النضج مما یجعلهم في أحسن وضعیة إثبات الذات تناسق معارف التالمیذ وٕاكتساب

.في مجال المشروع الشخصي وٕاختیار التوجیه 

إن قطاع التعلیم العالي قد وضع جهاز تعلیم معلوماتي لحاملي شهادة البكالوریا نحو كل شعبة 

اة بسبب إبتداء من شعب التعلیم الثانوي إال أنه یعمل بالملمح الوحید لشعب الطبیعة والحی

.األهمیة المفرطة التي یوفرها لها تحجیم شعب التعلیم الثانوي 

وكذلك إنشاء مؤسستین وطنیتین ، إنشاء جهاز للمتابعة والتقییم الدائم لتنفیذ اإلصالحات التربویة

1.األولى للتشاور والثانیة للضبط 

إن هناك العدید من :إبراز نقاط الضعف التي یعاني منها التعلیم الثانوي والتكنولوجي-8

:النقاط التي تعد ركائز مشكالت التعلیم الثانوي في الجزائر تتمثل فیما یلي

عدم مواكبة كثیر من المناهج التعلیم لتطورات العصر وتقنیاته وتخلفها عن مجاراة _1

یعمق مما، التطورات التي یشهدها الحقل التعلیمي على الصعید الدولي ومتابعتها بانتباه واهتمام

.من الهوة الفاصلة بین التعلیم في الجزائر والتعلیم في العالم المعاصر 

عدم توفر البیئة المدرسیة في العدید من الثانویات بالجزائر التي تساعد على إنجاح العملي_2

سواء تعلق ذلك بالمباني أو التجهیزات الفصلیة والمعملیة أو یفرض التعبیر الحر عن ، التربویة

والتفكیر في استنباط الحلول للمشكالت القائمة على مستوى اإلدارات التعلیمیة ، اءاآلر 

إن مشكالت التعلیم الثانوي في الجزائر تتجسد في ومخرجاته واحتیاجاته واحتیاجات سوق _3

كما أن التعلیم الثانوي الحالي غیر قادر على تحقیق ، العمل وتدني كفاءته الداخلیة والخارجیة

فیما یتعلق منها باإلعداد لسوق العمل أو ما یتعلق منها باإلعداد للحیاة مما یترتب علیه أهدافه 

انتشار ظاهرة التسرب المدرسي من المرحلة الثانویة وهذا ما أكده الرصد الكمي للعدید من 

.أنظمة التعلیم الثانوي في الوطن العربي وفي الجزائر خاصة 

لیم الثانوي بین تعلیم العام والتعلیم التقني والتكنولوجي مع بدایة إن الثنائیة الموجودة في التع-4

، نحو أحد هذین المسارین، االلتحاق بهذا التعلیم یقوم على أساس الخط المرسوم منذ البدایة

  . 81 - 80ص ص ، مرجع سابق ، واقع وتحدیات االصالح التربوي في التعلیم التكنولوجي بالجزائر، صبرینة سلیماني-1
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ویلزم الجمیع بمسار محدد ال یمكن الخروج ، بحیث یتعین على التلمیذ االنتقال من مسار آخر

ویهمل میوله ورغباته ویحرم المجتمع بالتالي بصورة مبكرة ، خیاراتهعنه مما یحرمه من تعدیل

.من فرص تنمیة مواهب التالمیذ وقدراتهم الخاصة 

تعلیم تقني ثم تعلیم تأهیلي مما رسخ ، العدول عن التعلیم المهني بتغییر التسمیة فقط-5

.العودة إلى الوضعیة السابقة 

یاضي وهجر التالمیذ لها بسبب عدم فعالیة التوجیه إنقاص من قیمة شعبة تقني ر -6

.والتحجیم المطبق مما ترتب عنه ضحالة ترشح العناصر الجیدة في الریاضیات للجامعة 

وزارة التربیة الوطنیةو  التعلیم والتكوین المهني:التداخل بین صالحیات الوزارتین

قصوى الممنوحة لشعبة العلوم التحجیم الغیر متوازن للشعب خاصة بسبب األهمیة ال-8

التجریبیة رغم فعالیة شعب التعلیم التكنولوجي التي تلعب دورا مزدوجا مع التعلیم المهني 

عدم مرونة المعابر ابتداء من الجذوع المشتركة إلى السنة الثانیة ثانوي یقع لها انسداد في -9

تقني و  شعبة ریاضیات-بةٕان كانت متقار و  االتجاهین على المستوى الداخلي للشعب حتى

تعداد التالمیذ في -10لشعب المتمثلة في التعلیم المهنيأو على المستوى الخارجي ل-ریاضي

الشعب التقنیة ضئیل قد یصل أحیانا إلى سبعة تالمیذ ورغم ذلك فان نتائج هذه األقسام لیست 

لیم العاممرضیة تماما واألموال المرصودة لها اكبر بكثیر من مثیالتها في التع

رصد احتیاجاته الفعلیة لإلصالح و  عدم وجود مقاییس مقننة لتشخیص واقع التعلیم العام-11

إن عملیة قیاس نوعیة )2009، الیونسكو(حیث یشیر التقریر العام لرصد التعلیم للجمیع 

.التعلیم أمر صعب ففي حین تتوفر المؤشرات الكمیة فانه ما من مقیاس جاهز للنوعیة

و ، تفتقر أسالیب التقویم التحصیلي لوسائل أخرى كقیاس االتجاهات الشخصیة والسلوكیة-12

العالقات االجتماعیة واالستعانة باالستفتاءات والمقابالت والتسجیالت البطاقات المتابعة 

.ومن عملیة التعلم ذاتها ، لكي یكون البرنامج التقویمي جزءا من النظام التربوي...الخ

سلوكه الشخصي ، الشمولیة:د أن تتوفر في البرنامج التقویمي خصائص منهافال ب-13

فعال بحیث یقیس فعالیة الوظیفة أوالصفة التي وضع لقیاسها ویخضع ، االجتماعي الموضوعیة

لجمیع شروط الدقة والثبات في قیاسه وصادق مع األهداف الموضوعیة 
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عمال وقابلیة االستخدام ضمن حدود معقولة وسهولة االستبرامج التقویماالستمراریة في-14

من الكلفة والجهد واإلمكانات الفنیة وال بد للتقویم في النهایة أن یساعد على وضع معاییر 

.تصلح للحكم بموجبها على فعالیة البرنامج 

الكفایات و  عدم مواءمة المناهج الدراسیة احتیاجات التالمیذ بحیث تنمي التفكیر والمهارات-15

رغوبة ویغلب علیها التركیز على التلقین والحفظ وغیاب اإلبداع ا یتالءم مع المتغیرات الم

.والتطورات الحدیثة 

تعالج المشكالت و  إن المناهج الدراسیة ا تستغل التكنولوجیات الجدیدة لتعلیم العلوم-16

الكتب منقولة عن االجتماعیة والبیئیة المرتبطة بتطبیقات العلوم والتكنولوجیا كما أن مضامین

.النظام الفرنسي دون تكییف 

تتمایز أنواع التعلیم الثانوي فیما بینها من حیث المكانة االجتماعیة حیث ینظر إلى -17

.التعلیم المهني نظرة متدنیة أنه یعتبر مرحلة منتهیة ویتیح االلتحاق بالتعلیم العالي 

ة االجتماعیة واالقتصادیة للبالد ال یمكن أن إن إستجابة التعلیم الثانوي لحاجیات التنمی-18

من و  یقیم جیدا في مرحلة وجود بطالة معتبرة تمس حتى مستویات التأهیل الجامعي بشكل دال

جهة أخرى فإن األقلیة التي یقبلها سوق العمل بمستویات التعلیم الثانوي تتم بمعزل عن الشعب 

.المتبعة 

 تعترضه مشاكل المكتسبات القبلیة للمعارف لدى خریجي إن قطاع التكوین المهني یبدوال-19

لكن ال یوجد جهاز قانوني یسمح )تقني أو تقني سامي(ثانوي الملتحقین بالتكوین3السنة 

.متوسط 1بالتكفل بالتوجیه إلى قطاع التكوین المهني إبتداء من السنة 

لتشغیل على غرار ما نجده ال تتالءم بعض أنماط التعلیم الثانوي مع حاجات قطاع ا-20

، تجارى، بالنسبة أنظمة المجاورة والصدیقة التي حدد اختیار الشعب حسب النظام االقتصادي

.صناعي وسیاسة السوق العمل واحتیاجات المجتمع سواء المهنیة أواألكادیمیة، فالحي، سیاحي

اقة بین الهیكلتین عدم توضح العنقص االنسجام بین هیكلة التعلیم الثانوي والمهني ل-21

ازدواجیة األهداف بالمقارنة مع األنظمة الممثلة حددت نمط التمدرس بمجال واحد وهو تربوي و 

كنظام تونس والمغرب أو األردن وفرنسي بین التعلیم العام والتعلیم المهني وحدد غایات كل من 
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ي أما الیاباني والكوري المجال األكادیمي المتمثل في المسلك العام والتكنولوجي والمجال المهن

1.یتمیز بتعلیم شامل یضم مجالین كبیرین األكادیمي والمهني 

:تطور التعلیم الثانوي في الجزائر:ثالثة عشر

كلنا على علم بإن التعلیم الثانوي عنصر هام في بنیة المنظومة التربویة ألنه یشكل حلقة وصل 

میذ المنتمین إلى السنة الرابعة متوسط من ساسي الذي یزوده بنصف عدد التالبین التعلیم األ

وتتجسم مهامه أیضا في تكوین اإلطارات تلبیة ، والتعلیم الجامعي من جهة أخرى، جهة 

.لحاجیات البالد إلى الید العاملة من الصنف الرابع 

ى وذلك نتیجة انتقائیة التعلیم في السنوات األول، ولقد كان التعلیم الثانوي في الجزائر محدودا

لالستقالل وأهم حاجز بالنسبة للطلبة هو االنتقال إلى السنة األولى من التعلیم الثانوي العام أو 

إلى ) وحالیا بشهادة التعلیم األساسي، وهي التي صارت تعرف بشهادة التعلیم المتوسط(األهلیة 

في السنوات لهذا بقیت الثانویات ، أو بعالم الشغل مباشرة، االلتحاق بمراكز التكوین المهني

وانتشار التعلیم ، إال أن اعتماد سیاسة دیمقراطیة التعلیم، األولى لالستقالل محدودة االنتشا

دفع إلى فتح المزید من ، ماكن النائیةوخاصة في القرى واأل، األساسي على نطاق واسع

.الثانویات التقنیةو  المتاقنو  الثانویات العامة

:سب النصوص الرسمیةأهداف التعلیم الثانوي حو  مهام-1

قد حدد المیثاق الوطني عددا من المهام الخاصة بالتعلیم الثانوي زیادة على األهداف العامة 

:التي حددتها للمنظومة التربویة ككل بالعبارات التالیة 

وممر إجباري نحو التعلیم ، التعلیم الثانوي العام والتقني نظام یأتي امتدادا للمدرسة األساسیة"إن 

ومتبلورا في مجموعة وینبغي أن یكون منسجما، لعالي من جهة ونحو الشغل من جهة أخرىا

تصادیة واحتیاجات المجتمع المخططة قمتناسقة تتحدد فیها الفروع وفقا لطبیعة الشروط اإل

2"ویعتبر هذا التعلیم معبرا حقیقیا مفتوحا على دنیا العمل 

وبتحضیر االنتقال إلى ، المهن التقنیة ومهام التأطیرویتم ذلك بتنمیة وتعزیز الشعب التي تهیئ

.التعلیم العالي 

.183- 182ص ص ، مرجع سابق، واقع وتحدیات االصالح التربوي في التعلیم التكنولوجي بالجزائر، مانيصبرینة سلی-1
 .236ص .م 1986فبرایر سنة 16الموافق1406جمادى الثانیة عام 7األحد، 7العدد، الجریدة الرسمیة، المیثاق الوطني-2
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)1979سبتمبر 31-26(وقد وضحت قرارات اللجنة المركزیة للحزب في دورتها الثانیة 

بالتوجیهات المتعلقة بالتعلیم الثانوي وألحت على ضرورة إعطاء عنایة خاصة للتعلیم التقني

وتمكینه مستقبال من ، والعمل على توسیع مجاالته، یم الثانويوالمهني في إطار إصالح التعل

وذلك تماشیا مع حاجات البالد إتاحة الفرصة ، استقطاب أغلبیة خریجي المدرسة األساسیة

حسب أسلوب فعال في التوجیه للمتفوقین منهم للحاق بالجامعة لمواصلة الدراسة والتكوین في 

.مجال اختصاصاتهم وضمان فرص العمل لهم

المشروع في إصالح التعلیم "كما ألحت على، للجنة المركزیة للحزب23وحسب القرار رقم 

الثانوي العام باعتباره حلقة وصل بین التعلیمي األساسي والعالي وذلك بتطور مناهجه وٕادخال 

حسب القرار "إصالحات جذریة على مضامینه تدعم الشعب العلمیة والریاضیة والتقنیة واألدبیة 

16األمر المؤرخ في ، وألح أیضا على حتمیة إصالح التعلیم الثانوي، 1997الصادر سنة 24

المتعلق بتنظیم التربیة والتكوین وٕاعادة الخریطة المدرسیة وأحداث مجلس التربیة ، 1976أفریل 

من 34وتطبیقا ألحكام المادة ، إلبداء الرأي في مختلف المسائل المتعلقة بالتربیة والتكوین

من المرسوم الخاص بتنظیم وتسییر 14والمادة ، ألمر المتعلق بتنظیم التربیة والتكوینا

1:مؤسسات التعلیم الثانوي المشار إلیها أعاله یشتمل التعلیم الثانوي على ما یلي

التعلیم الثانوي العام الذي یدوم ثالث سنوات ویتم فیه تحضیر التالمیذ إلى مختلف شعب -1

وهو ، الخزان الذي یغذي الجامعة بالعناصر الالزمة، لمیة واألدبیة ویمثل هذا الفرعالبكالوریا الع

یتیح تدعیم المعلومات ذات المستوى المتوسط واكتشاف االستعدادات التي تمكن صاحبها من 

.مواصلة ما یالئمه من التعلیم العالي 

زدهار للمواهب البارزة التعلیم الثانوي المتخصص الذي یهدف على األخص إلى إتاحة اال-2

.التي یتم اكتشافها لدى الشبان أثناء تعلیمهم في المرحلة األساسیة 

تلك المواهب وأن ینمي شخصیة أصحابها بواسطة الطرائق ، وینبغي أن یدعم التعلیم الثانوي

المناسبة والتدریبات المالئمة ویدوم هذا النوع من التعلیم ثالث سنوات أیضا

1976أفریل 16المؤرخ في في76من المرسوم رقم  17ادة الم,1976أفریل 23المؤرخة في 33الجریدة الرسمیة رقم -1

 . 86ص , تسییر مؤسسات التعلیم الثانويو  المتعلق بتنظیمو 
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وتمنح "البكالوریا"لتعلیم الثانوي العام والمتخصص بشهادة الدراسة الثانویة تسمىوتختم دراسة ا

شهادة البكالوریا إثر سلسلة من الفحوص المستمرة والمتممة بامتحان نهائي وتحدد كیفیات 

1."البكالوریا بنص الحق 

2:نوي فیما یلي اوتتمثل أهداف التعلیم الث

.یة لمتابعة الدراسات العلیا اكتساب التالمیذ المعارف الضرور -

.تنمیة قدرات التحلیل والتعمیم والتكیف مع مختلف الوضعیات -

.تنمیة روح البحث -

.تنمیة القدرة على التقییم الذاتي-

واكتساب ، یمنح التالمیذ باختالف شعبهم تكوینا عاما یسمح لهم بتوسیع ثقافتهم العامة-

وذلك بتنمیة قدراتهم المعرفیة ، تلي الثانویة منهجیة عمل تعدهم لمختلف المجاالت التي 

ومساعدتهم على اكتساب مهارات علمیة وتكنولوجیة خاصة تساعدهم على اختیار المسار أو 

.المسلك الذي لهم فیه أكثر فرص النجاح 

:و من مهام التعلیم الثانوي نذكر

.مواصلة المهمة التربویة العامة المسندة للتعلیم األساسي -

.معارف المكتسبة دعم ال-

.التحضیر لمواصلة التعلیم العالي -

.التخصص التدریجي في مختلف المیادین -

.التحضیر لاللتحاق بالحیاة العملیة -

:وظائف التعلیم الثانوي-2

والتكوین المتعلق بتنظیم التربیة1976أفریل سنة 16المؤرخ في 35-79یحدد المرسوم رقم 

:م الثانوي وأهدافه في الجزائر على النحو التالي وظائف التعلی، في الجزائر

التعلیم الثانوي معد الستقبال التالمیذ بعد نهایة التعلیم األساسي على أساس الشروط العامة -

:المسندة إلى المدرسة األساسیة تتلخص في األمور اآلتیة

  .144-143ص ص ، مرجع سابق ، الطاهر زرهوني-1
، الجزائر، دار الكتاب العربي، 1ط، تطور التعلیم الثانوي وأفاقه في الجزائر وبقیة دول المغرب العربي، میلود رقیق-2

 75 -74:ص ص، 2010
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.دعم المعارف المكتسبة -

.حاجات المجتمع و  ت التالمیذالتخصص التدریجي في مختلف المیادین وفقا لمؤهال-

.ویهدف التعلیم الثانوي العام إلى إعداد التالمیذ لاللتحاق بمؤسسات التعلیم العالي -

أما التعلیم الثانوي التقني فیهدف إلى إعداد الشباب للعمل في قطاعات اإلنتاج وهو لذلك یقوم 

لتحاق بمؤسسات التكوین كما یقوم أیضا بإعداد الشباب لال، بتكوین تقنیین وعمال مؤهلین

التعلیم التقني والمهني ینظم في محتواه ومضمونه باالتصال الوثیق مع المؤسسات العالي و 

)1.(منظمات العمال و  العمومیة

في إطار مواصلة االعتبارات المقررة في :غایات التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي-3

ة تنظیم مرحلة التعلیم ما بعد اإللزامي فإن التعلیم والمبادئ العامة التي تستوجب إعادالبدایة

:الثانوي العام والتكنولوجي یسعى إلى تحقیق الغایات التالیة بشكل أساسي 

.المساهمة في تطویر وتحسین المستوى المعرفي والوعي للمواطنین -1

ادلة المساهمة في تخریج حاملي الشهادات ذوي مستویات معرفیة وكفاءات ثقافیة مع-2

"لمستویات ومقاییس دولیة "

تحفیر التالمیذ إلى الحیاة في مجتمع دیمقراطي بحیث یعتمدون على أنفسهم مع احترام -3

اآلخرین 

.تطویر وتدعیم قیم الثقافة الوطنیة والحضاریة العالمیة -4

.المساهمة في تطویر البحث عن االمتیاز لدى التالمیذ-5

ات في مجال العلوم والتكنولوجیا واآلداب والفنون تشجیع وتطویر المعارف والكفاء-6

.واالقتصاد 

)2.(.یم والتسییر األكثر نجاعة ظالبحث عن أنماط التن-7

:اإلجـراءات المتخـذة فـي مؤسسـات التعلیـم الثانــوي -4

:بعد اإللزامي بعض المبادئ العامة المتعلقة بإعادة تنظیم الطور ما

.د اإللزامي ماهي إال امتداد التعلیم اإللزامي مرحلة التعلیم ما بع-

  . 68ص، مرجع سابق، تركي رابح-1
تنصـیب السـنة األولـى :الخـاص بموضـوع /ع.أ/و.ت.و/2160المنشـور الـوزاري رقـم ، األمین العـام ، وزارة التربیة الوطنیة -2

.من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي
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بعد اإللزامي وحصر ذلك في الوقت یتم ادراج أهداف التنمیة وامتداد التمدرس في مرحلة ما-

.ولما حصرها في مخططات أو في قوانین البرامج 

ینبغي أن یصمم التعلیم ما بعد اإللزامي بصفة شاملة ولیس بجمع القطع الجزئیة المتقاطعة-

بحیث تسجل أحسن ، م الثانویةظویبنى هذا التصمیم الشامل باحترام بعض خصوصیات الن

.مستعملین في ذلك الوسائل البشریة وأدوات التكوین كأمر مكمل، توجیه وٕاعادة التوجیه للتالمیذ

بعد اإللزامي بناء على غایات واضحة بحیث یكون تنظیم ینبغي أن تصمم مرحلة التعلیم ما-

:م الهدف منه التركیز بالنسبة لكل تلمیذ على غایتین هذا التعلی

التحضیر للتعلیم العالي والحیاة العملیة یتضمن خطرا جسیما یتمثل في عدم تحقیق أي من -

.الهدفین المسطرین 

ال ینبغي اعتبار مرحلة ما بعد اإللزامي كمجرد طور ما قبل الجامعي إذ یجب أن یتضمن -

.ني بغایات خاصة أي التحضیر للممارسة مهنة تعلیما وتكوینا ذا طابع مه

إضافة ، بعد اإللزامي بحیث یقلص التسرب المدرسيینبغي إعادة هیكلة مرحلة التعلیم ما-

إلى القدرة على إعادة االمتصاص التدریجي للتسرب المدرسي الواقع في السنوات الماضیة وذلك 

ة المتعلقة بالتكفل بالتالمیذ الذین دون إهمال جوانب االجتماعی، عن طریق إجراءات مناسبة

ام التربوي علینا أن نوفر لهم تأهیل یأخذ بعین االعتبار ظمسهم التسرب المدرسي في الن

.مستواهم 

لكي یتسنى له التكفل بالفئة التي تشكل  اوهنا ینبغي إعادة تنظیم التكوین المهني تدریجی-

.التكفل بمسائل التسرب المدرسيانشغاله األول وتحقیق مهمته األساسیة وتجاوز مجرد

إن مرحلة التعلیم ما بعد اإللزامي ال یمكن تصورها إال عن طریق نظام التوجیه الناجح -

فغایته كغایة التعلیم والتكوین القصد منها ، كتكملة ال بد منها بتحقیق دیمقراطیة التعلم والعدالة

تسمح به قدراته ومیوله دون أن ترقیة كل تعلیم كل تلمیذ وكل متدرب إلى أعلى مستوى بما

.تشكل وضعیته العائلیة واالجتماعیة حاجزا أو امتیازا 

مكافحة الفوارق الجهویة فیما ، یجب أن تیسر عملیة إعادة تنظیم مرحلة ما بعد اإللزامي-

.یخص االلتحاق بالتعلیم الثانوي وكذا التعلیم والتكوین المهنیین 
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:مرحلة ما بعد اإللزامي المقترح الخاص بإعادة تنظیم -5

إن ضمان تحقیق الغایات المقترحة وسهولة تجسید األهداف المسطرة لمرحلة ما بعد -

.اإللزامي یمر حتما بإعادة التنظیم الكلي لهذه المرحلة 

إضافة إلى ، عن إعادة هذا التنظیم حتما یستلزم إعادة الهیكلة للمسارات المدرسیة والمهنیة-

مع األخذ بعین االعتبار طرق ، لتقویم المدرسي ومراقبة عمل التالمیذإعادة تنظیم طرق ا

.ومراجعة شاملة ألنماط وطرق تتویج الدراسات، التوجیه وٕاعادة التوجیه الفعال

ینسجمان مع أنماط التعلیم أو التكوین الخاص مع مسالك وغایات خاصة وهكذا سیكون -

:لدینا

.تعلیم الثانوي العام والتكنولوجي مسلك ذو طابع ما قبل الجامعي ممثل بال-

.التكوین المهني ، التعلیم المهني:مسلك ذو طابع مهني ممثل بـ -

:المبادئ العامة إلعادة تنظیم التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي-6

إن التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي ال یندرج ضمن التعلیم اإلجباري أي انه ال یستقبل إال-1

.التالمیذ الذین تتوفر فیهم شروط القبول المقرر االلتحاق بالسنة األولى ثانوي 

یحضر التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي المتحان شهادة بكالوریا التعلیم الثانوي أي هو -2

.تعلیم یحضر بشكل أساسي إلى التكوین في الدراسات العلیا 

التكنولوجي أن یأخذ بعین االعتبار من جهة مشروع على تنظیم التعلیم الثانوي والعام و -3

ومن جهة أخرى التنظیم المتبع ، تنظیم التعلیم العالي وٕان یهیكل نفسه حتى یكون منسجما معه

.في المسلك المهني

ینبغي أن یندرج تنظیم التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي في إطار التوجه العالمي الذي -4

.واالبتعاد عن مضاعفة المسالك والشعب یتفادى التخصص المبكر 

ینبغي أن یتجنب تنظیم التعلیم العام والتكنولوجي فتح شعب موازیة تعطى نفس ملمح -5

1التخرج

تحــت موضــوع التــدابیر التربویــة 05\003\862:المنشــور الــوزاري ، مدیریــة التعلــیم الثــانوي العــام ، وزارة التربیــة الوطنیــة -1

.البیداغوجیة المرافقة لتنصیب السنة األولى ثانوي
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مسالكه ینبغي على تنظیم التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي أن ییسر التوجیهات الممكنة-6

دراسات أخرى وتكوین في مجاالت هذه التوجیهات یجب أن تشجع متابعة، ومرونة وطرقه

.بعد اإللزامي مع مراعاة تحین مكتسبات التالمیذ التعلیم ما

المرحلة التي تشكل التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي في المسارات الدراسیة للتالمیذ لیست -7

مرحلة تخصص بل هي المرحلة التي یتلقى فیها التلمیذ تكوین متین أساسي في مجاالت 

العلوم والتكنولوجیات دون إهمال المواد التي تنمي روح المواطنة وروح ، الفنون، داب اللغاتاآل

.المسؤولیة 

یم التعلیم الثانوي على عاتقه المعطیات الناتجة من تطور العلوم ظینبغي أن یأخذ تن-8

.والتكنولوجیا أثناء إعداد المناهج 

:مراحل تطور التعلیم الثانوي في الجزائر-7

:مر التعلیم الثانوي في تطوره بمراحل یمكن تقسیمها من أجل الدراسة إلى ما یلي 

بقي النظام في هذه المرحلة شدید الصلة من حیث :1970-1962من :المرحلة األولى 

التنظیم والتسییر بما كان سائدا قبل االستقالل الوطني ومع ذلك فقد شهد تحویرات نوعیة تطبیقا 

تعریب والدیمقراطیة والتوجه العلمي والتقني وذلك طبقا للنصوص األساسیة لألمة الختیارات ال

).المواثیق (

، دون إصالح شامل، وقد تمیزت هذه الفترة بتعمیم استعمال اللغة العربیة وتعریب بعض المواد

یب ثم بعد ذلك تعر ، بدأت العملیة بإدخال اللغة العربیة كمادة في برامج التكوین بكل المراحل

–الفلسفة -تربیة مدنیة وأخالقیة ودینیة-تاریخ(المواد ذات الطابع الثقافي واإلیدیولوجي 

كان التعلیم في ، ثم كذلك إیجاد أفواج معربة إلى جانب األفواج مزدوجة اللغة ، )الجغرافیا

تؤدي كل منها إلى شهادة مهیكال في ثالث أنماط من التكوین، المرحلة األولى لالستقالل

:وتتمثل في، خاصة

یدوم ثالث سنوات ویحضر لمختلف الشعب التي تحضر المتحان :التعلیم الثانوي العام -أ

علوم تجریبیة وفلسفة وهي شهادات تتیح ، ریاضیات:شهادة البكالوریا في الشعب الثالث 

.لحاملها الدخول إلى الجامعة 

متحان األهلیة في الدراسات الصناعیة وهو یحضر التالمیذ ال:التجاريو  التعلیم الصناعي - ب

)BEI( واألهلیة في الدراسات التجاریة)BEC( ، سنوات وقد تم تعویض هذا 5تدوم الدراسة
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"والمحاسبة والتقنیة"ولى بتنصیب الشعب التقنیة الصناعیة النظام قبل نهایة المرحلة األ

.تتویجها بشهادة بكالوریا تقني و 

Brevet(ضر لشهادة التحكم یح:التعلیم التقني -ج de maitrise( ، خالل ثالث سنوات من

أما ، من أحد مراكز التعلیم التقني)CAP(التخصص بعد الحصول على شهادة الكفاءة المهنیة 

من حیث المناهج واالنتقال من طور إلى أخر فقد أبقیت السلطات الجزائریة على البرنامج 

الن ، ة النظر في البرامج والمواقیت والمواد ولغة التعلیم مع إنشاء لجنة تقوم بإعاد، الموروث 

، الشغل الشاغل في تلك الفترة هو إقامة المنشات التعلیمیة وتوسیعها إلى المناطق النائیة

في سنة 70%الى 1962في سنة 20%انطالقا من هذه السیاسة ارتفعت نسبة التمدرس من 

1970.

میذ ینتقل من الطور األول إلى الطور الثاني من التعلیم أما بالنسبة لالنتقال فقد كان التل

وهي السنة األولى من التعلیم الثانوي ، السنة الثالثة إلى السنة الثانیةالثانوي أو االنتقال من 

بالحصول على رتبة مؤهلة في الترتیب على مستوى القطاع المؤدي للثانویة بعد موافقة مجلس 

یترشح التلمیذ إلى القسم ، ولى من الطور الثاني من التعلیم الثانويوفي نهایة السنة األ، األساتذة

األول من شهادة البكالوریا وبعد النجاح فیه ینتقل إلى السنة النهائیة التي یترشح منها في أخر 

الذي  31/12/1963الصادر في 36/495السنة الجتیاز إمتحان البكالوریا بموجب المرسوم 

.1ٕاحداث بكالوریا جزائریة یمتحن فیها المترشح مرة واحدة و ، ألغى النظام الفرنسي

في هذه المرحلة عرف التعلیم الثانوي قفزة من حیث استقبال التالمیذ المنتقلین من التعلیم 

.االبتدائي وكان التعلیم الثانوي أنذاك یشمل الطور المتوسط والثانوي 

وروثة من العهد االستعماري من حیث التطور الكمي هذا طبعته جملة من النقائص المغیر أن

التنظیم والتشریع وعلیه قامت الحكومة الجزائریة بمواجهة هذه التحدیات ، الهیاكل، التأطیر

بتوفیر الهیاكل والمؤطرین حیث بقي التعلیم الثانوي یعمل حسب المخطط التنظیمي 

31/12/1962المؤرخ في 52/157وفي نظام التشریع صدر القانون رقم ، االستعماري

.یتضمن مواصلة العمل بالقوانین الفرنسیة

 333ص  –المرجع في التشریع الجزائري-عبد الرحمان بن سالم–1
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:یوضح التطور الكمي لعدد تالمیذ التعلیم الثانوي)16(الجدول رقم 

المجموع التقني.تعداد تتعداد الثانوي العامالسنة 

64-657.6341.3949.031

65-669.8812.333212.213

66-6712.3682.27714.645

67-6815.3463.99419.340

68-6917.76843.31622.084

  24:ص، تطور التعلیم الثانوي، میلود رقیق:المصدر

في إطار ، تمت أهم التغیرات التي وقعت في هذه المرحلة:)1980-1970(المرحلة الثانیة 

ا وكذا بكالوری، وتقني اقتصادي، حیث أبقي على تحضیر بكالوریا تقني ریاضي، التعلیم التقني

باإلضافة إلى ذلك ، تقني تابع لشعب تقنیات صناعیة وتقنیات محاسبة داخل الثانویات التقنیة

وهي تستقبل تالمیذ السنة الخامسة أي السنة 1971-1970فقد أنشئت متاقن الطور األول سنة 

ى الثانیة متوسط بهدف منحهم تكوینا یدوم سنتین لیصبحوا عماال مؤهلین مع إمكانیة االنتقال إل

إال أن هذه ، الطور الثاني لتلقي تكوینا یؤهلهم مدة سنتین إضافیتین لكي یصبحوا تقنیین 

.وحولت المتاقن إلى ثانویات تقنیة 73/1974:التجربة أهملت ابتداء من الدخول المدرسي 

الصادر 76/35وتعتبر هذه المرحلة حاسمة في محاولة إصالح التعلیم الثانوي تطبیقا ألمریه

استجابة لإلعداد الهائلة من التالمیذ الذین تطور تعدادهم إذ انتقل من ، 1976أفریل  16في 

یمثل منهم 89/90في السنة الدراسیة  755.947إلى  70/71في الدخول المدرسي 34.988

تم إنشاء 1980في سنة ، تلمیذ%21.90تلمیذا في التعلیم التقني أي بنسبة 165.182

الثانوي والتقني فشرعت هذه األخیرة في محاولة إصالح التعلیم الثانوي كتابة الدولة للتعلیم 

تعدیالت تضمنت المواقیت المطبقة في شعب التعلیم 1981/1982والتقني حیث تم في سنة 

استنادا لإلجراءات المحددة في الملتقى الوطني المنعقد بقصر الصنوبر ، الثانوي العام والتقني

19811ماي  21و 20و 19بالجزائر أیام 

أما التعلیم ، والریاضیات ، العلوم ، اآلدب: وأصبح التعلیم الثانوي العام یضم ثالث شعب

تقني سكرتاریة وكذا شعبة التقني ، شعبة تقني محاسبة، شعبة التقني اقتصادي:التقني فیضم 

.صناعي

26/09/1981التقني بتاریخ و  الصادر عن كتابة الدولة للتعلیم الثانوي908/81المنشور -1
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اما بالتوجیهات تم إحداث شعبة العلوم اإلسالمیة التز 1981/1982في نفس السنة الدراسیة 

وطبقا لقرارات اللجنة المركزیة في دورتها الثانیة یدرس فیها ، المحددة في المیثاق الوطني

التالمیذ المعنیون برنامج التعلیم العام المطبق لشعبة العلوم أو األدب أو الریاضیات حسب 

قرآن الكریممختلف المواد باإلضافة إلى برنامج خاص بالعلوم الدینیة یتمثل في الفقه وال

.والمنطق الحدیث واألصول والسیرةو 

حیث تم إصدار ، في نفس الفترة عملت كتابة الدولة للتعلیم الثانوي والتقني على تنظیم التعلیم

شملت مجموعة من النصوص التشریعیة ما زال الكثیر منها ساري المفعول إلى وقتنا الحالي

:هذه النصوص التشریعیة المجاالت التالیة 

تمدرس ، تحدید المهام ألسالك التأطیر والمراقبة والتدریس والتوجیه، المجالس التعلیمیة-

نصوص ، اإلعالم المدرسي، إصالح التعلیم، المواقیتالبرامج و ، التنظیم التربوي، التالمیذ

.ومناشیر تنظیمیة

إطارات  عقد ملتقى وطني حول إصالح التعلیم الثانوي بمشاركة عدة، 1983في شهر نوفمبر 

بغیة إیجاد مشروع یهدف إلى خلق انسجام وتكامل حقیقي بین جمیع أطوار التعلیم في للتربیة

الجزائر من األساسي إلى الجامعي وتحسین نوعیة ومردودیة التعلیم الثانوي مع إیالء األهمیة 

.للتعلیم التقني وبالتالي خلق تعلیم یعكس توجیهات البالد السیاسیة 

:لملتقى العدید من التوصیات منها ترتب عن هذا ا

.إعادة التوجیه للسماح باالنتقال من مرحلة إلى أخرى -

إجراء امتحان القبول والتوجیه في التعلیم الثانوي والجذوع المشتركة على أن ینظم هذا -

االمتحان على أساس والئي أو وطني غیر أن هذه القرارات ظلت على شكل مشروع لم یتم 

.ألمر الذي لم یكن له األثر اإلیجابي الواضح على إصالح التعلیم الثانوي ا، تنفیذه 

تم برمجة التربیة التكنولوجیة لفائدة الشعب العلمیة وذلك 1985/1986في الموسم الدراسي -

من أجل مواصلة تحقیق األهداف العامة للتربیة والمتمثلة في تزوید التالمیذ المعارف الضروریة 

:ومن أجل التحكم أكثر في المهارات التقنیة تم فتح شعب جدیدة ، ولوجیافي مجال التكن

:استحداث جذع مشترك لمدة سنة واحدة تتفرع في السنة الثانیة والثالثة إلى ثالث شعب-

.شعبة األشغال العمومیة وشعبة الري ، البناء

.استحداث شعبة اإلعالم اآللي -
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یاء الصناعیة والبیوكیمیائیة المطبقة شعبة البیوكیمیاء عوضت شعبة الكیم-

من أجل خلق إنسجام بین برامج التعلیم األساسي والثانوي ، تم تغییر بعض البرامج والمواقیت-

.فتم توزیع كتب جدیدة ألقسام السنة األولى في مادة اللغة العربیة واللغة الفرنسیة والفیزیاء 

ثانوي وكذا توسیع انتشار مؤسسات التعلیم الثانوي وبالرغم من تزاید عدد التالمیذ في مرحلة ال

:غیر أنه تم تسجیل عدة سلبیات لعدة أسباب أهمها یعود إلى 

.ثقل البرامج التعلیمیة وعدم تكاملها مع برامج التعلیم األساسي وكذا عدم توفر الكتب-

اد والبحث عن المراجع غیاب التوثیق التربوي لألستاذ والتلمیذ مما یدفع األساتذة إلى االجته-

.لتسییر الدروس 

.غیاب ونقص البحث التربوي والبیداغوجي لتسییر المؤسسات -

فشل أسالیب التقویم والتوجیه خاصة والذي كان یعتمد على التوزیع اآلولي للتالمیذ على -

.دون النظر إلى كفاءاتهم أو رغباتهم ، مختلف الشعب

فین وتحسین ظروفهم وتكوینهم بالرغم من النصوص عوامل أخرى تتعلق بتسییر الموظ-

.التشریعیة المنظمة لمسارهم المهني التي أقرتها كتابة الدولة للتعلیم الثانوي 

لذلك كان من المستوجب إعادة النظر في التعلیم الثانوي ومعالجة هذه النقائص وجعله أكثر 

.انسجاما مع بقیة األطوار األخرى من التعلیم والتكوین 

رغم التحوالت التي عرفتها المدرسة األساسیة في هذه :1990إلى  1980المرحلة الثالثة من 

وقد ، إال أن التعلیم الثانوي لم یعرف تحوالت كبیرة رغم إسناده إلى جهاز وزاري مستقل، الفترة

:اقتصرت اإلصالحات على التحوالت التالیة 

وتلقینها من طرف أساتذة 1984/1985كنولوجیة سنةإدراج التربیة الت:التعلیم الثانوي العام

)1980/1990(إال أنه تم التخلي عنها عام ، العلوم الطبیعیة والفیزیاء

  ....) فن، ریاضیةو  تربیة بدنیة، إعالم آلي، لغات( إدراج التعلیم اإلختیاري -

.ثم التخلي عنه إثر إعادة هیكلة التعلیم الثانوي في الفترة الموالیة -

.شعبة العلوم اإلسالمیة في أغلب الثانویات العامة فتح -

:فتح شعب تقنیة جدیدة :التعلیم التقني

.تطابق التكوین في المتاقن مع التكوین الممنوح في الثانویات التقنیة -
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1.تعمیم تدریس مادة التاریخ لتشمل كل الشعب -

.فتح بعض شعب التعلیم العالي أمام الحائزین على بكالوریا تقني-

إقامة التعلیم الثانوي القصیر المدى الذي یتوج بشهادة الكفاءة التقنیة والذي ظل ساري -

1984إلى سنة 1980المفعول من سنة 

أمام قلة نجاعة اإلجراءات الجزئیة التي تم اتخاذها بغیة تحسین التعلیم الثانوي تجدر بنا و 

:اإلشارة إلى القرارین 

كتابة الدولة +وزارة التربیة والتعلیم األساسي (لفین بالتربیة توحید القسمین الوزاریین المك-

.في وزارة واحدة هي وزارة التربیة والتعلیم الوطنیة )للتعلیم الثانوي 

1989إنشاء اللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة ونظام التكوین بصورة شاملة عام -

.م یتم استغاللها إال أن النتائج التي توصلت إلیها هذه اللجنة ل

كما تم تعدیل طریقة االنتقال والتوجیه إلى التعلیم الثانوي حیث أخذت نتائج شهادة التعلیم 

.األساسي بعین االعتبار في حساب معدل االنتقال

.1990/1991:خالل السنة الدراسیة ، وقد أعیدت صیاغة برامج السنة األولى ثانوي

مع العلم ، على التوالي)1991/1992(یة والثالثة في السنوات ثم تلتها تعدیالت السنوات الثان

)2(.1994عرفت تخفیفا خالل السداسي األول من سنة ، كل برامج التعلیم الثانوي العام أن

فقد اتخذت مبادرة مراجعة برامج كل الشعب في بدایة ، أما فیما یخص التعلیم الثانوي التقني

.)93/94(السنة الدراسیة 

ا إن أهم عناصر اإلصالح المالحظة في هذه المرحلة التزاید في عدد التالمیذ في كل وعموم

سنة دراسیة مقارنة مع السنة الدراسیة التي تلیها ویفرض ذلك زیادة عدد المؤسسات التربویة من 

.ثانویات عامة ومتاقن ثانویات متعددة االختصاص 

مت في إعادة النظر في عدة مجاالتكما شهدت هذه المرحلة محاولة أخرى من اإلصالح ت

.منها المتعلقة بالجانب التشریعي أو التنظیمي أو في مجال هیكلة التعلیم الثانوي والتقني 

شهدت هذه المرحلة تحوالت عدیدة على المستوى :إلى یومنا هذا1990:المرحلة الرابعة

وقد تأثر ، قطاعات الحیویةوساهمت في إحداث تغیرات على مستوى جمیع ال، العالمي والمحلي

  . 58-55ص ص ، مرجع سابق، بوفلجة غیاث-1
  .59 -58ص ص ، السابقمرجعنفس ال-2
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وقد تم في البدایة على مستوى التعلیم الثانوي تنصیب الجذوع ، قطاع التربیة بهذا التغییر

علوم ، علوم إنسانیة (حیث كانت سابقا، 1991/1992:المشتركة في السنة األولى ثانوي سنة

).وتكنولوجیا وآداب 

:لثانوي كالتالي كانت هیكلة التعلیم ا، 2004إلى سنة 1993ومنذ 

.المواد االجتماعیة و  یرتكز على اللغات:الجذع مشترك آداب -

.علوم طبیعیة ، علوم فیزیائیة، الریاضیات:یرتكز على:الجذع مشترك علوم-

.والرسم الصناعي، والعلوم الفیزیائیة، الریاضیات:یرتكز على :الجذع مشترك تكنولوجیا -

ویتفرع التعلیم الثانوي بدءا من السنة الثانیة ، شعبة تعلیمیة 15ة تنبثق عن الجذوع المشترك-

:تعلیم ثانوي عام یحتوي على خمسة شعب هي :ثانوي إلى 

، شعبة اآلدابشعبة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، شعبة علوم الطبیعة والحیاة، شعبة العلوم الدقیقة

.شعبة اآلداب والعلوم الشرعیة ، واللغات األجنبیة

  ) عام( وتتوج الدراسة في هذه المرحلة بشهادة بكالوریا التعلیم الثانوي 

، اإللكترونیك الكهروتقني ، تقنیات المحاسبة:تعلیم ثانوي تقني ویحتوي على الشعب التالیة 

.الكیمیاء ، األشغال العمومیة والبناء، الصنع المیكانیكي

.نيتتوج الدراسة في هذه الشعب بشهادة بكالوریا تق

:ویشترك كل من التعلیم الثانوي العام والتعلیم الثانوي التقني في الشعب التكنولوجیة التالیة

.التسییر واالقتصاد ، الهندسة المدنیة، الهندسة الكهربائیة، الهندسة المیكانیكیة

.التكنولوجي (وتتوج الدراسة في هذه الشعب بشهادة بكالوریا التعلیم الثانوي  (

وبینما یمنح التعلیم الثانوي التكنولوجي، لتعلیم الثانوي العام في الثانویات العامةویمنح ا

.والتقني في مؤسسات المتاقن الخاصة بهذا النوع من التعلیم 

تم تطبیق اإلصالحات الجدیدة في مرحلة التعلیم 2005/2006:وابتداء من الموسم الدراسي 

.ثانوي ذات الجذعین المشتركینحیث تم تنصیب السنة األولى، الثانوي

بدال من ثالث جذوع مشتركة ویتم تعمیم هذا القرار )جذع مشترك آداب و  جذع مشترك علوم(

على جمیع المؤسسات بما فیها المتاقن التي تحولت إلى ثانویات متعددة التخصصات وتم 

.التخلي النهائي عن التعلیم التقني 

.للغات والمواد االجتماعیة ویرتكز الجذع مشترك آداب على ا
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العلوم الطبیعیة، العلوم الفیزیائیة، ویرتكز الجذع مشترك علوم وتكنولوجیا على الریاضیات

  .اإلعالم اآللي 

ولى ثانوي حیث یتم تدریس مادة التكنولوجیا كما تم إدراج مواد دراسة جدیدة لتالمیذ السنة األ-

.بمعدل ساعتین في األسبوع لتالمیذ الجذع المشترك علوم وتكنولوجیا 

  ).اآلداب و  تكنولوجیاو  علوم( ومادة اإلعالم اآللي یشترك فیها تالمیذ الجذعین 

وبهذا فقد ارتفع الحجم الساعي لتالمیذ السنة األولى ، وهي كذلك بمعدل ساعتین في األسبوع

.ساعة في األسبوع 34ثانوي من في الهیكلة القدیمة إلى 

حیث تم حذف بعض الدروس ، عدیالت على البرامج الدراسیة لبعض الموادكما تم إحداث ت-

.وٕاضافة دروس أخرى في بعض المواد 

حیث أصبحت الرموز الریاضیة والعلمیة تكتب من ، كما تم إدخال طریقة الترمیز العالمي-

.الیسار إلى الیمین أي باللغة الفرنسیة 

كفاءات بعد تطویر طریقة التدریس بالقدرات وأصبح یعتمد في التدریس على المقاربة بال

   .واألهداف

2006/2007وفیما یخص التوجیه إلى السنة الثانیة ثانوي فشرع ابتداء من الموسم الدراسي 

:فتح الشعب التالیة 

:یتفرع عن الجذع مشترك آداب شعبتین هما 

.شعبة اآلداب واللغات األجنبیة ، شعبة اآلداب والفلسفة-

:تكنولوجیا أربعة شعب هي و  ع عن الجذع المشترك علومیتفر 

.شعبة التسییر واالقتصاد ، شعبة العلوم التجریبیة ، شعبة الریاضیات 

:تخصصات هي 3شعبة التقني الریاضي ذات 

.هندسة مدنیة ، هندسة كهربائیة ، هندسة میكانیكیة ، )تخصص جدید (هندسة الطرائق 

حیث أصبح یسمى بمرحلة ما بعد اإللزامي أي أنه ینتقل ، تعلیم الثانويونالحظ عدم إلزامیة ال

أما ، إلى السنة أولىُ ثانوي سوى التالمیذ ذوي القدرات الفعلیة لمرحلة الدراسة في هذه المرحلة

التالمیذ دون ذلك فیتم توجیههم إلى التعلیم المهني أو التكوین المهني حسب معدل التلمیذ 

ونالحظ من خالل هذه الهیكلة الجدیدة التخلي عن ، لسن الرابعة متوسطالمتحصل علیه في ا

.شعبة اآلداب والعلوم شرعیة انطالقا من السنة الدراسیة المقبلة
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كما نالحظ خفض عدد الساعات الدراسیة في هذه المادة أي العلوم اإلسالمیة انطالقا من 

ساعتین في (ساعي للمادة هوحیث كان الحجم ال)2000/2006(الموسم الدراسي الحالي

لتالمیذ الجذع المشترك )ساعة واحدة في األسبوع (وأصبح الحجم الساعي یمثل )األسبوع 

.علوم وتكنولوجیا وساعتین للجذع مشترك آداب 

كما نالحظ التساوي بین اللغة العربیة واللغات األجنبیة في المعامل والمواقیت لدى الشعب 

.تقني الریاضي، و تسییرواقتصاد، علوم تجریبیة، یاضیاتر (العلمیة والتكنولوجیة (

.یوضح مواقیت ومعامالت السنة الثانیة ثانوي )17(الجدول رقم 
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وزارة التربیة الوطنیةو  من االنترنات موقع:المصدر

ي تم إقراره من طرف مجلس الوزراء ونستخلص مماسبق أن وزارة التربیة في تنفیذ اإلصالح الذ

:قد راتكزت على ثالث محاور وهي 2002أفریل  30في 

إعادة تنظیم المنظومة التربویة –1

إصالح البیداغوجیا -2

.تحسین نوعیة التأطیر -3

تمت إعادة هیكلة التعلیم في الجزائر حسب األطوار :إعادة تنصیب سنوات اإلصالح-8

:سبة للتعلیم الثانوي فبالن، الثالث

شرع في تنفیذ سنوات اإلصالح وعرف التعلیم 2003/2004إبتداء من الدخول المدرسي 

03الثانوي تغیرات جوهریة حیث أصبح مهیكال كالتالي مع اإلشارة أن مدة التمدرس هي 

:سنوات 
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على  حیث تم التخليأدب وجذع مشترك علوم تكنولوجیا تضم جذع مشترك:السنة األولى

یترفع جذع مشترك أدب في السنة الثانیة التقني جذع مشترك تكنولوجیا والتخلي عن التعلیم 

:والثالثة إلى شعبتین هما

.شعبة آدب ولغات أجنبیة وشعبة اآلداب والفلسفة 

:الجذع المشترك علوم تكنولوجیا تتفرع منه في السنة الثانیة والثالثة الشعب التالیة 

شعبة ، شعبة التقني اقتصاد، شعبة التسییر واالقتصاد، شعبة العلوم التجریبیة، شعبة الریاضیات

الهندسة المیكانیكیة والهندسة الكهربائیة والهندسة المدنیة :خیارات هي التقني ریاضي بأربع

.وهندسة الطرائق 

أثار حیث ، شعبة16شعب بدال من 06العام والتكنولوجي یضم وبذلك أصبح التعلیم الثانوي

هذا التقسیم جدال في األوساط التربویة وهذا رغم االقتراحات التي تبنتها الملتقیات الجهویة التي 

اختتمت بالملتقى الوطني المنعقد بثانویة حسیبة بن بولعید بالجزائر العاصمة حول إعادة هیكلة 

.2003التعلیم الثانوي 

وین حددت الغایات واألهداف من إعادة انطالقا من وثیقة مشروع إعادة تنظیم التعلیم والتك

1.هیكلة التعلیم الثانوي في الجزائر

:تتم إعادة الهیكلة المقترحة لهذه المرحلة وفق مسارین-1

مسار ذو طابع مسار ذو طابع ما قیل الجامعي یتمثل في التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي

.مهني ممثل بالتعلیم المهني والتكنولوجي والمهني

یحضر التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي المتحان البكالوریا أي انه تعلیم یحضر لتكوین -2

.الدراسات العلیا وبالتالي یكون منسجما مع مشروع التعلیم العالي 

یراعي االنسجام مع التعلیم الجامعي بالتكفل بالمكتسبات القبلیة الضروریة لمتابعة هذا -3

التعلیم اإللزامي مع األخذ بعین االعتبار الجانب النفسي النوع من الدراسة ومع طور 

.واالجتماعي والمدرسي للتالمیذ المنتقلین من السنة الرابعة متوسط 

.یندرج التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي في إطار التوجیه العلمي -4

  .ج ینبغي أن یأخذ تنظیم التعلیم الثانوي والتكنولوجي أثناء إعادة المناه-5

:أما من حیث األهداف 

.وزىرة التربیة الوطنیة فبرایر، مشروع إعادة تنظیم التعلیم والتكوین ما بعد االلزامي-1
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أهداف ، األهداف المنهجیةاألهداف التربویة العامة : وهي  تم تصنیفها إلى أربع فئات كبرى

منها على سبیل المثال المعرفة والتحكم في وأهداف التكوین العلمي والتقني التحكم في اللغات 

المالحظة ونقل المعطیات لغتین على األقل واللجوء إلى مقاربات تجریبیة قصد القدرة على 

.واستخالص النتائج مع استعمال لغة بسیطة ووجیزة لشرح وتقدیم األحداث 

:تنصیب السنة األولى من التعلیم الثانوي-1

أول انطالقة إلعادة هیكلة التعلیم الثانوي والتكنولوجي 2005/2006عرف السنة الدراسیة 

:بتنصیب السنة األولى بجذعین مشتركین

، مواد التدریس اللغة العربیة3+34له حجم ساعي :شترك علوم وتكنولوجیاجدع م-1

.التاریخ والجغرافیا، اللغة الفرنسیة واإلنجلیزیة

عنوانا من الكتب المدرسیة الجدیدة منها ما هو 16كما تطلبت عملیة التنصیب هاته طبع 

اد الجذعین خاص حسب طبیعة المادة ومنها ما هو خاص حسب طبیعة كل مادة من مو 

.المشتركین

تم تزوید ، منهجا دراسیا لمختلف المواد مصحوبة بالوثائق المرفقة لها19كما تم انجاز 

المؤسسات باألقراص المضغوطة ألدلة الكتب المدرسیة فكانت سندا لمرافقة األساتذة لتنفیذ 

.المناهج الجدیدة المبنیة على المقاربة بالكفاءات

تم 2006/2007ابتداء من السنة الدراسیة :ن التعلیم الثانويتنصیب السنة الثانیة م-2

توجیه التالمیذ المنتقلین إلى الجذعین المشتركین إلى إحدى شعب التعلیم الثانوي والتكنولوجي

تتطلب هذه العملیة توفیر الكتب المدرسیة لكل شعبة لتطبیق المناهج الجدیدة مع مراعاة و 

راسي السابق عند تنصیب السنة األولى حیث تدارك التأخر النقائص المسجلة في الموسم الد

وبلغ عدد المناهج في هذه .المالحظ في عملیة توزیع الكتب المدرسیة على المؤسسات التربویة 

ساعة في جمیع شعب السنة  33الى 32الحجم الساعي أصبح من ، منهاجا جدیدا29السنة 

في شعبة 30ي شعبة اآلدب واللغات األجنبیة وف 26أما عدد المعامالت فیتراوح بین ، الثانیة

.اآلداب والفلسفة 

من خالل هذه الهیكلة الجدیدة لتعلیم الثانوي والتكنولوجي ومقارنة مع الهیكلة السابقة نستخلص 

:بعض المالحظات التالیة 

.إدخال تغیرات جوهریة على محتوى المناهج والطرائق التربویة -1
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وهذا بعد شعب 06شعب إلى 09لثانوي والتكنولوجي من تقلیص عدد شعب التعلیم ا-2

حذف شعبة اآلداب والعلوم الشرعیة وٕادماج شعب الهندسة الثالث في شعبة واحدة هي شعبة 

.التقني ریاضي 

حذف شعب التعلیم الثانوي التقني الذي أصبح مسلكا نحو التعلیم والتكوین المهني الذي لم -3

.عد اإللزامي ینصب فیه هذا من التعلیم ما ب

أصبح الحجم الساعي أسبوعا و 32سنة دراسیة تتكون من من حیث التوقیت تم اعتماد -4

علوم في شعبة آداب و 29سابقا ما بین بعد ما كان یتراوح ، ساعة 33و 32یتراوح ما بین 

.في شعبة الهندسة 32إنسانیة إلى 

 26و 23ن سابقا بین حیث كا 30و 26ازداد عدد المعامالت الذي أصبح یتراوح بین -5

.یعود بالخصوص إلى رفع معامالت بعض المواد المكملة و 

:تنصیب السنة الثالثة ثانوي-3

التكنولوجي بتنصیب السنة الثالثة ابتداء من ة إعادة هیكلة التعلیم الثانوي و اختتمت عملی

:حیث تم اتخاذ عدة إجراءات نذكر منها 2007/2008الموسم الدراسي 

.الكتب الخاصة بها د المناهج لشعب الستة للسنة الثالثة ثانوي مع توفیرإعدا -1

.ضبط التوقیت األسبوعي والمعامالت -2

من النمط القدیم والذین ادمجوا في أقسام عادیة 2007قبول التالمیذ الراسبین في دورة -3

النمط القدیم والنمط وعلیه أصبحت أقسام الثالثة ثانوي تضم نمطین من التعلیم في هذه السنة 

.الجدید المنبثق عن إعادة الهیكلة 

لضمان نجاعة عملیة اإلصالح التي تمت استوجب استدراك اإلختالالت الواردة فیها والتي تم 

:سم الدراسيرصدها من خالل الممارسة المیدانیة منذ أن شرع في تطبیقها انطالقا من المو 

م بین المحتویات والمواقیت الرسمیة المخصصة من أجل تحقیق االنسجام التا، 2005/2006

وذلك ، وجاءت هذه العملیة نتیجة استقصاء میداني شمل جل اإلطارات التربویة والتكوین، لها

.في ما یتعلق بكثافة المحتویات المعرفیة في أغلب المواد 

نسجام العمودي لمختلفة وضمان االمع المحافظة على البناء الهیكلي والمفاهیمي لمناهج المواد ا

، حذف المحتویات غیر األساسیة أو المتكررة من سنة إلى أخرى، األفقي للمحتویات المعرفیة

.دون المساس بالهیكلة العامة للمناهج 
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حیث حدد هذا ، دمج بعض التعلمات وتكییف المحتویات مع الحجم الساعي السنوي للمادة

:المواد المعنیة بالتخفیف كالتالي1المنشور

علوم الطبیعة ، العلوم اإلسالمیة، الجغرافیا، التاریخ، شمل اللغة العربیة:ي السنة األولىف

.والحیاة والفیزیاء فرع علمي والریاضیات واإلنجلیزیة والفرنسیة في الجذع المشترك تكنولوجیا 

.أما في جذع المشترك آداب تم التخفیف في مناهج اللغة الفرنسیة 

مل التخفیف كل المواد ما عدا اللغة الفرنسیة واأللمانیة واالمازیغیة ش:في السنة الثانیة 

.والتربیة البدنیة والفنیة 

ء اللغة الفرنسیة في شعبة آداب وفلسفة شمل أیضا كل المواد باستثنا:في السنة الثالثة ثانوي 

ي قرص مضغوط تم نسخ هذا التخفیف ف، اللغة األلمانیة واالمازیغیة والتربیة البدنیة والفنیةو 

.وكتابین احدهما خاص بالتعلیم العام والثاني بمواد التعلیم التكنولوجي

وألول مرة تمكنت وزارة التربیة الوطنیة من إعداد التوازیع السنویة لمختلف المواد التعلیمیة 

ى الوطني حتى یتمكن المدرسون المقررة في التعلیم الثانوي وبالتالي تم وتوحیدها على المستو 

التدرج في إیصالها إلى التالمیذ عبر كامل الوطن إضافة إلى حوصلة مدى التقدم في ن م

.إنجازها من طرف الهیئات بدأ من المؤسسات إلى اللجنة الوطنیة المنصبة لهذا الغرض 

:التقویم التربوي في ظل اإلصالح الجدید-9

:على ما یلي 26/2005تتمثل إجراءات التقویم الجدید كما جاءت في المنشور 

تقوم الفرقة البیداغوجیة للمؤسسة التعلیمیة قبل االنطالق في تطبیق مناهج السنة الدراسیة -1

كذا نتائج میذ في السنة الدراسیة السابقة و الجدیدة بتحلیل النتائج الدراسیة المحققة من طرف التال

.الدراسیة الفحوص التشخیصیة التي تم اجراؤها على التالمیذ في بدایة السنة 

المعدة من یقوم مجلس التعلیم بإعداد مخطط سنوي للتقویم من خالل التوزیعات السنویة-2

المشاریع البیداغوجیة لرفع مستوى القسم طرف أساتذة كل مادة والتي تظم مخططات التقویم و 

حیث یكون ، مختلف النشاطات المتعلقة بالتقویمو  كل مادةو  وفترات التقویم حسب كل مستوى

.ا المخطط قابل للتعدیل هذ

یأخد التقویم البیداغوجي أشكال متنوعة خالل السنة الدراسیة حیث یتم عن طریق المراقبة -3

:المستمرة والمنتظمة للتعلمات وتكون على شكل 

.2008جوان 17الصادر عن مدیریة التعلیم الثانوي بتاریخ 73/0.0.3/2008المنشور الوزاري رقم -1
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اختبارات، فروض محروسة، عروض ووظائف منزلیة، استجوابات شفویة وكتابیة.

الموضوعیة العدل ، ن المصداقیةالمبادئ التي تتضمتخضع اختبارات التقویم لمجموعة من 

:اإلنصاف بین التالمیذ وذلك بالحرص على و 

تحدید األهداف البیداغوجیة المراد قیاسها في التقویم -1

تنویع محتوى المواضیع من أجل توظیف المعارف والمهارات المكتسبة من طرف التالمیذ -2

.مشكلة –في وضعیات 

.وذات دالالت تتطلب توظیف إجراءات تعود علیها التلمیذ في القسمتقویم وضعیات جدیدة-3

.تحدید السندات الالزمة لحل المشكلة المطروحة -4

.بناء أسئلة تقیس فعال ما یجب أن تقیس وفقا لألهداف المسطرة -5

فقد تناول بعض التعدیالت للمنشور 02/09/2006الصادر في 128/06أما المنشور 

إن تقویم أعمال "اس بالمبادئ واألحكام المنصوص علیها سابقا وهي دون المس26/05

":التالمیذ یتم من خالل المراقبة المستمرة والمنظمة التي تكون على شكل 

وأعمال موجهة ووظائف منزلیة ، وأعمال تطبیقیة، استجوابات شفویة وكتابیة *

تلف الشعب وفرض واحد في فرضین محروسین في مواد التخصص للجذوع المشتركة أو لمخ*

.المواد األخرى 

.اختبار واحد في كل مادة في نهایة الفصل *

:یحسب المعدل الفصلي للمادة وفقا للطریقة التالیة *

.كل أعمال التالمیذ التي تنجز قبل االختبارات-

عالمة الفرضین بالنسبة لمواد التخصص أو عالمة الفرض الواحد للمواد األخرى -

02حسب معدل التقویم المستمر مع الفرض أو الفرضین ویضرب في ی-

03اختبار الفصل تضرب عالمته في -

=المعدل الفصلي للمادة 

:كما ألح هذا المنشور على 

إعادة المخطط السنوي للتقویم -
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بقدر ما إعداد مواضیع الفروض واالختبارات التي یجب أن تنصب على استرجاع المعارف -

.ٕادماجها و  یجب أن تطرح وضعیات تتطلب من التلمیذ توظیف مكتسباته

1استغالل النتائج الدراسیة لتنظیم أنشطة العالج البیداغوجي ووضعها في متناول األولیاء -

حسب ما عرضناه سابقا نذكر أن عملیة إصالح المناهج وطرق التدریس ال تأتي بثمارها إذا لم 

بیرة لعملیة التقویم التربوي الذي بقى إلى حد اآلن بعیدا عن تصحیح مسارات نول األهمیة الك

.التمدرس وتقویمها كلما دعت الضرورة إلى ذلك 

:التوجیه المدرسي -10

.بعد اإلصالح الجدیدو  عرفت عملیة التوجیه في المستوى الثانوي مرحلتین أساسیتین قبل

:نوي الجدیدةما قبل إعادة هیكلة التعلیم الثامرحلة-1

بعد اعتماد المخطط العام إلعادة هیكلة التعلیم الثانوي العام والتقني ابتداء من الدخول 

الذي ذكر بالتنظیم الجدید101/92صدر من وزارة التربیة الوطنیة المنشور 93-92المدرسي 

"نة الثانیة اإلجراءات الخاصة بقبول التالمیذ في السنة الثانیة نحو الشعب المنصبة في السو 

"المدرسیة المحصل علیها وعلى قدرات التالمیذ ورغباتهمبناء على النتائج

ترتیب تالمیذ كل جذع مشترك حسب النتائج المدرسیة المحصل علیها "وتتمثل الطریقة في 

.وفق المعدل السنوي العام 

خصصات المفتوحة التو  في حدود ال یمكن ان تتجاوز إمكانیات االستیعاب المتوفرة في الشعب

ئج المدرسیة ومالحظات األساتذة عملیة التوجیه التي اعتمدها المنشور أعاله تعتمد على النتا

تكون مثبتة في بطاقة نتائج االختبارات النفسیة واالهتمامات ورغبات التالمیذ وأولیائهم والتيو 

التي تعتبر و  21/12/1991بتاریخ  484و 482 التوجیه والمتابعة المنصبة بموجب المنشور

.مرجعا أساسیا في التوجیه 

وحددت 06/04/1992المؤرخ في 96/92تم إنشاء مجلس القبول والتوجیه بموجب القرار 

:مهامه بالشكل التالي 

.دراسة اقتراحات مجالس التعلیم في ما یتعلق بتوجیه تالمیذ الجذع المشترك -1

المفتوحة في السنة الثانیة بالمؤسسة أو أخذ قرار القبول والتوجیه في الشعب والتخصصات -2

.في مؤسسة أخرى في حالة عدم وجود الشعبة التي وجه إلیها التلمیذ في تلك المؤسسة 

2006-09-02المؤرخ في 28/6.0.0/06منشور ال -1
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سنة أو أخد القرار بإعادة السنة األولى ثانوي في الجذع المشترك الذي قضى في التلمیذ-3

.في الجذع المشترك الذي یناسب الملمح التربوي للتلمیذ 

سواء بالنسبة ، سنوات عملیة التوجیه تعتمد على النسب لتلبیة متطلبات الخریطة التربویةظلت ل

.للتالمیذ المقبولین من التعلیم المتوسط أو التالمیذ المنتقلین من السنة الثانیة إلى السنة الثانیة 

الیة الحالیة اإلشك"وصف أحد المتدخلین في ملتقى نظمته المفتشیة العامة لوزارة التربیة بعنوان 

إن التوجیه المدرسي والمهني بالسيء ألنه 1999جانفي 25/26یومي "للتوجیه المدرسي 

، وال یتوافق مع وقتنا الحالي، یقود إلى الفشل وأنه آلة إداریة ال تترك مجاال لرغبات العائالت

.ویقضي على القدرات والطموحات 

مد أساسا عل نتائج التالمیذ دون األخذ بعین تعت، وعلى هذا بقیت إشكالیة التوجیه مطروحة

االعتبار اختالفهم في المیول واستعداداتهم النفسیة انطالقا من االستبیانات والروائز والتي لم 

الذي تضمن نماذج من الروائز التي 631/92یعمل بها سوى لمدة قصیرة بعد صدور المنشور 

خالل ملتقى مدیري مراكز التوجیه المنعقدة في تم االتفاق على استعمالها في الجذوع المشتركة 

إضافیة مساعدة على معرفة جیدة الستعدادات التالمیذ وقدراتهم  أدوات" واعتبرت1991دیسمبر 

"استكماال للمعلومات والمالحظات المسجلة في بطاقة المتابعة والتوجیه

:وهذا قد جربت ثالث روائز 

.تركة الثالث طبق على الجذوع المشTf80:التحویالت *

.خاص لجذع مشترك تكنولوجیا  KR X34اكس -ار–راز كا *

CATELل -ا 3رائز كاتل * 3A: لجمیع الجذوع المشتركة.

تم التخلي بالعمل بهذه الطریقة التي وصفت بالمعقدة وتتطلب تنظیمات كثیرة لم یتم التحكم فیها

.تطویرها إلیجاد السبل العلمیة في عملیة التوجیه و 

:المهني في ظل اإلصالح الجدیدو  التوجیه المدرسي-2

بقي التوجیه المدرسي بعد إعادة هیكلة التعلیم الثانوي والتكنولوجي بدون تعدیل في السنة 

إذ یوجه التالمیذ المنتقلین من التعلیم المتوسط بناء على نتائج 2005/2006الدراسیة 

حاصلین على المعدل بین الشهادة والمعدل أو ال المتحصل علیها في شهادة التعلیم المتوسط

.السنوي في السنة الرابعة متوسط
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أما التوجیه بعد الجذعین المشتركین نحو شعب السنة الثانیة فقد بقى على نفس الطریقة 

.السابقة

من خال ما ذكرناه أن التوجیه المدرسي میزته اآللیات اإلداریة دون التركیز على الجوانب 

.ماعیة واالقتصادیة للتلمیذ محور العملیة التعلیمیة النفسیة واالجت

:ٕاشكالیات التعلیم الثانوي و  نقائص-11

إن المشاكل الناتجة عن التزاید المعروف على مستوى التعلیم والضغوط التي یتعرض لها هذا 

وبالرغم من إلى یومنا هذا1962القطاع تفسر طبعا بالمجهودات المعتبرة التي بذلت منذ 

سنوات من 3حیث أنجزت في ظرف ، مجهودات المبذولة من بناء الثانویات العامة والمتاقنال

بحیث نجد اآلن ثانویة على األقل بكل دائرة وحتى بالمناطق ، ثانویة70)1998-2000(

.وهذا ما أدى إلى عجز في الهیاكل نتیجة سوء التوزیع الجغرافي لها ، النائیة

الفعل كل سنة عشرات اآلالف من التالمیذ القادمین من التعلیم فإن هذه المؤسسات تستقبل ب

.%50األساسي بنسبة تفوق 

والقبول إلى السنة األولى ثانوي غیر ، وهذا ما أدى إلى االكتظاظ في األقسام وفي المؤسسات

لهم المستوى والقدرات التي تؤهلهم لهذه المرحلةو  مرض وقبول تالمیذ غیر مؤهلین لهذا التعلیم

هذا الشيء الذي أدى إلى وجود أعداد كبیرة من التالمیذ المتسربین في الجذوع ، من التعلیم

المشتركة أو في السنة الثالثة ثانوي نتیجة لعدم التوافق بین مؤهالتهم والقدرات المطلوبة في هذه 

1.المرحلة 

ب السنة الثانیة التوجیه غیر مرض ألنه في غالب األحیان عبارة عن توزیع للتالمیذ على شع

ومدى توفر المناصب ، ثانوي ألنه تتحكم فیها في أغلب األحیان الخریطة المدرسیة واإلداریة

.البیداغوجیة المفتوحة في الثانویات والمتاقن 

فإن  في السنوات األخیرة من تلبیة حاجاته من األساتـذة من حیث الكم، إن تمكن هذا القطاع

وكذلك الشأن بالنسبة لألساتذة ، لألساتذة یبقى دون الطموحاتالمستوى العلمي والبیداغوجي 

المتخرجین من المدارس العلیا الذین یتلقون تكوینا ذا ثغرات وباألخرى بالنسبة لحملة الشهادات 

األساسیة من خریجي الجامعات ینعكس فیها على نوعیة التعلیم الثانوي أو یعانون من مشاكل 

  .147ص ، مرجع سابق ، الطاهر زرهوني -1
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وعدم توفر السكن الوظیفي وقلته وانعدامه في أغلب األحیان ، مهنیة واجتماعیة كنقص الراتب

النقل خاصة في المناطق البعیدة على المناطق الحضریة وما زاد في مشاكل القطاع ضعف 

نتیجة سوء األحوال المعیشیة لغالبیة عمال ، مستوى الرضا المهني ونقص الدافعیة للعمل

.وٕاطارات قطاع التربیة الوطنیة 

وطرق التقویم المعتمدة في امتحان شهادة البكالوریا ساهما في ، التقویم المتبعةكما أن طرق

لهذا فإن الجامعة تشتكي ضعف تكوین ، وصول طلبة یعانون من صعوبات دراسیة إلى الجامعة

.الطلبة الملتحقین بها 

أن و  وریاوهكذا نستخلص أن التعلیم الثانوي والتقني لم ینجح في تحضیر الطلبة لشهادة البكال

.المتخرجین منه هم عادة دون المستوى المطلوب 

یتبین من خالل تشخیص وتحلیل وضعیة التعلیم الثانوي أنه رغم التطورات التي طرأت علیه لم 

یكن قادرا على استیعاب مظاهر التجدد ولذا انصرفت األنظار في أول األمر إلى إعطاء 

ئم والتقویم السلیم والبحث الفعال وٕازالة التناقضات األولویة إلى تحضیر الذهنیان والتكوین المال

ثم تمكن ، التي اعترضت سبیل إقامة وتنصیب اإلصالح المرغوب فیه والمنتظر منذ سنوات

وعدد المتخرجین نتیجة التعلیم الثانوي والتقني من تحقیق بعض أهدافه كمضاعفة بقع االستقبال

بقي اآلن على التعلیم الثانوي أن یتكیف ، القطاع الجهود المبذولة من طرف المسؤولین وٕاطارات

مع التحوالت االقتصادیة ویواكب حاجة اقتصاد السوق من اإلطارات الكفأة الضروریة لمواجهة 

1.التحدیات

فباإلضافة إلى اإلشكالیات التي عرفها التعلیم ، أما فیما یخص التعلیم التكنولوجي والتقني

تقني بعدم الرضا من طرف األولیاء والتالمیذ نظرا ألن المتاقن في قبل التعلیم ال، الثانوي العام

أوالضعفاء وهذا نظرا ، أغلب األحیان تستقبل التالمیذ من الدرجة الثانیة أي التالمیذ المتوسطین

للنظرة السیئة التي ینظر بها إلى التعلیم التقني من طرف المحیط وتصنیفه في آخر الترتیب 

.والشعب حسب الجذوع المشتركة 

وكذلك التخلي عن الدراسة لدى تالمیذ هذا ، وهذا ما أدى بدوره إلى رفع نسبة التسرب المدرسي

وانعكس أیضا على نسب النجاح في شهادة البكالوریا ضمن ، التعلیم في بدایة ونهایة المرحلة

  .65-64ص ص ، مرجع سابق ، بوفلجة غیاث-1



..................................................الفصل الرابع تطور التعلیم الثانوي......................:

408

نتائج هذا النوع من التعلیم التي تسجل كل سنة شعب التعلیم التكنولوجي والتقني أضعف ال

.مقارنة بنتائج شعب التعلیم الثانوي العام على مستوى أغلب متاقن الوطن تقریبا 

:خالصة الفصل

وحقق أهداف كبرى تتعلق ، عرف التعلیم الثانوي تطورا هاما منذ اإلستقالل إلى یومنا هذا 

لكن تحلیل هذه الوضعیة یجعلنا نقف عند مجموعة من ، بالجانب الكمي على وجه الخصوص

النقائص والسلبیات سواء داخل المحیط المدرسي أو خارجه والتي أثرت على نوعیة التعلیم 

ویمكن حصر هذه الوضعیة في عوامل إجتماعیة وٕاقتصادیة وتنظیمیة ، وضعف مردوده

...وتربویة

ولقد حاول مشروع اإلصالح التربوي اآلخیر تشخیص هذه النقائص وحصر التحدیات الداخلیة 

تي یمر بها قطاع التربیة والتعلیم ببلدنا بصفة عامة وفي مرحلة التعلیم الثانوي على والخارجیة ال

وتم إتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها ترفع من المردود التربوي ، وجه الخصوص

وتستثمر فعال في القطاع التربوي عن طریق اإلهتمام بالموارد البشریة كونها أساس ، التعلیمي

.تطور مثل مایحدث في البلدان المتقدمة كل تنمیة و 

فاألولویة التي تعطى للجانب البشري في التنمیة ینبغي أن تكون أولویة مطلقة حتى یمكن 

.صناعة التنمیة ولیس شراء مظاهرها لتحقیق تنمیة عمیقة وحقیقیة تبدأ باإلنسان وتنتهي إلیه

.د بالفائدة على الفرد والمجتمعألن تنمیة الموارد البشریة وحسن تكوینهم وتأهیلهم یعو 

.ولقد حاولت من خالل هذا الفصل تحلیل العالقة بین التعلیم والمجتمع وبین التعلیم والتنمیة





الفصل الخامس

اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیداني
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:تمهید

كما ، متغیراتهاقیقة المعبرة عن نتائج الدراسة و والد تعتبر الدراسة المیدانیة الصورة الواضحة

تعتبر محطة أساسیة تنطلق منها البحوث والدراسات السوسیولوجیة من أجل الوصول إلى 

والهدف من هذه الدراسة التعرف عن تقویم ,حقائق علمیة وموضوعیة عن الظاهرة المدروسة 

وقد اشتمل ، الل آراء الفاعلین التربویینمن خاإلصالحات التربویة في مرحلة التعلیم الثانوي 

والمنهج المناسب ، هذا الفصل على خطوات منهجیة للدراسة المیدانیة انطالقا مجاالت الدراسة

.ثم أدوات جمع البیانات، ثم تحدید نوع المعینة، لها
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:مجاالت الدراسة: أوال 

:لمجال المكاني ـ ا1

دانیة بوالیة ورقلة وشملت مجموعة من مؤسسات التربیة والتعلیم وعلى وجه أجریت الدراسة المی

:وهي على التوالي)ثانویات7(الخصوص بعض ثانویات الوالیة وعددها سبعة 

رویسات ورقلة–محمد العید آل خلیفة :ثانویة -1

  ورقلة رویسات-عبد المجید بومادة:ثانویة -2

لقصر ورقلةحي ا-العربي قویدر:ثانویة -3

  ورقلة  -مبارك ملیلي :ثانویة -4

حي النصر ورقلة-المصالحة:ثانویة -5

  ورقلة -العقید سي الشریف علي مالح :ثانویة -6

  ورقلة  -المجاهد خلیل أحمد :ثانویة -7

وقد تم اختیار هذه المؤسسات بطریقة عشوائیة بحیث تم تسجیل أسماء كل ثانویات الوالیة -

ثانویة على قصاصات ورق بحیث تعطى لكل مفردة من مفردات مجتمع ] 25[لغ عددهاوالتي ب

بعد الفرز تم تحدید عدد الثانویات و  الدراسة فرصة الظهور في عملیة السحب العشوائي

.المطلوبة والتي سیتم تطبیق الدراسة فیها 

:المجال الزماني:-2

  :ا فيلقد تمت الدراسة المیدانیة عبر مرحلتین تمثلت

:الدراسة االستطالعیة  -أ 

، وذلك لما یمكن تحقیقه من خاللها، تعتبر الدراسة االستطالعیة أساسا وجوهرا لبناء البحث كله

إذ تهدف الدراسة االستطالعیة إضافة لتحقق من صالحیات أدوات البحث إلى تعمیق المعرفة 

میة البحث وتحدید فروضه بالموضوع المراد دراسته وتجمیع المالحظات والتعرف على أه

1إلخ ...

كان ، و بناء على ذلك قبل البدء في إجراءات الدراسة األساسیة حاولنا القیام بدراسة استطالعیة

:الهدف منها ما یلي 

.التعرف أكثر على مجتمع البحث وعینة الدراسة -

، منشورات جامعة قسنطینة، عدد خاص، مجلة العلوم اإلنسانیة، كتابة التقریرو  بعض تقنیات البحث، محي الدین مختار-1

  . 48ص ، م 1995، الجزائر
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 ات التحقق من صحة أدوات جمع البیانات وتقنیاتها ومدى صالحیتها لجمع المعلوم-

،اكتشاف الصعوبات أو النقائص التي یمكن أن نصادفها خالل إجراء الدراسة األساسیة-

:ولتحقیق هذه األهداف اتبعنا اإلجراءات التالیة ,وذلك لمواجهتها وتفادیها

خالله إیداع طلب  ىجر ، 24/02/2015:االتصال بمدیریة التربیة بوالیة ورقلة وذلك بتاریخ -

.26/02/2015:تلته زیارة ثانیة بتاریخ اإلیجابي، تظار الرد إجراء الدراسة في ان

وكما تم من خاللها االتصال بصلحة التكوین والتحاور مع المسئولین في هذه المصلحة حول 

حیث ,موضوع الدراسة والوقوف من خالل أرائهم ومقترحاتهم حول موضوع اإلصالح التربوي

د لجنة والئیة مكلفة بدراسة ملف اإلصالح التربوي تنبهت من خالل هذه المحاورات إلى وجو 

وسیتم إجراء مقابالت مع هؤالء الفاعلیین التربویین ألنهم أكثر درایة بهذا الموضوع ولدیهم القدرة 

،نظر لمشاركتهم في الندوات واللقاات الجهویة والوطنیة,الفعلیة على تقییم اإلصالح التربوي

.أي التعلیم الثانوي(حات مرحلة ما بعد اإللزاميوالتي عقدت لمناقشة تقویم إصال (

إلى مدیریة التربیة وبالظبط إلي 02/03/2015:كما تمكنت من خالل زیارة أخرى بتاریخ -

مكتب التعلیم الثانوي من االطالع على إحصائیات القطاع من مؤسسات تربویة ومستخدمین 

وقد ، في إجراء عملیة االختیار والسحبكما ساعدتني هذه الخطوة، )أي الفاعلین التربویین(

مكنتني كل هذه الزیارات من التعرف على هذا القطاع ورسم خطة عمل مفصلة ومنظمة خالل 

.المرحلة التطبیقیة 

كما تم االتصال ببعض المؤسسات التربویة ممثلة في ثانویتي المصالحة بحي النصر بورقلة -

بحیث التقیت ببعض ، 11/03/2015:لیلي بتاریخ وثانویة مبارك لم، 10/03/2015:بتاریخ

وخمسة أساتذة من ، أفراد مجتمع البحث مثل مدیري هذه الثانویات ونائب المدیر للدراسات 

وقد تم اطالعهم على الموضوع والتعرف على أرائهم األولیة حول ، مختلف التخصصات

.اإلشكالیة

:ى ما یليومن خالل هذه الدراسة االستطالعیة تم التوصل إل

.تحدید میدان الدراسة بدقة -

....)خصائصها ، كیفیة اختیارها، حجمها(تحدید عینة الدراسة بدقة -

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

جمع المالحظات خاصة التي ستساعدني على تحدید خطة تطبیق إجراءات الدراسة -

.األساسیة



اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة............................................الفصل الخامس

414

:الدراسة التطبیقیة -ب 

بتوزیع بعض االستمارات على األساتذة لكن 15/03/2015:بدأت الدراسة األساسیة بتاریخ

مما تسبب في ضیاع عدد من ، صادفت الشروع في تطبیق االستمارة العطلة الربیعیة

م تواصلت العملیة بتوزیع االستمارات علیهم وبعد عودة األساتذة إلى مناصب عمله,االستمارات

واستمرت حتى 23/04/2015أي من تاریخ )یوما تقریبا متتالیة40(واستغرقت العملیة حوالي

ثم تم الشروع في إجراء المقابالت مع بعض األساتذة الذین ساهموا ، 30/05/2015:تاریخ 

إداریین (على الفاعلیین التربویین وأخیرا تم تطبیق المقابلة ، في لجان اإلصالح التربوي

الذین كان لهم دور فعال في اللجنة الوالئیة لإلصالح أو تقویم مرحلة ما بعد اإللزامي )وتربویین

).التعلیم الثانوي(

:المجال البشري:-3

إنحصر المجال البشري للدراسة في فئة أساتذة التعلیم الثانوي بمختلف تخصصاتهم والذین -

وذلك لكون اإلصالحات التربویة في مرحلة ، فیهم األقدمیة كشرط أساسي في الموضوع تتوفر 

والذي شهد ، 2004/2005:التعلیم الثانوي قد شرع في تطبیقها إنطالقا من الموسم الدراسي 

وبالتالي فمن المفروض أن یكون أفراد ، تنصیب السنة أولى ثانوي من سنوات اإلصالح التربوي

شوا مرحلة ماقبل اإلصالح التربوي ولو بسنة واحدة وهذا حتى یتمكنوا من مقارنة العینة قد عای

والوقوف ، الوضع الحالي بعد اإلصالح التربوي بما سبقه من نظام تربوي قبل تطبیق اإلصالح

.على إیجابیات وسلبیات اإلصالح وتقدیم بعض المقترحات 

والممثلة في بعض الموظفین التربویین للدراسة فئة الفاعلیین كما شمل المجال البشري -

وهم ، ي لجان تقویم اإلصالحات التربویةوالمسؤولین اإلداریین والتربویین والذین كان لهم دور ف

، السید مدیر التربیة كرئیس لجنة اإلصالح التربوي:وهمفاعلیین تربویین )مفردات06(یمثلون و

السید مدیر ، سید رئیس مصلحة التكوین والتفتیشال، وقد نائب عنه السید مدیر الدیوان بالمدیریة

.والسید مدیر ثانویة ، السیدان مفتشان عامان,التوجیه واإلرشاد المدرسي

وهم ) مفردة148(تم حصر، )مفردة277(أما بالنسبة لألساتذة فقد شمل مجتمع الدراسة -

على األساتذة الرئیسیین  ةأي أنه تم تطبیق االستمار ، األساتذة الذین تتوفر فیهم شرط األقدمیة

، فما فوق ممارسة فعلیة لمهنة التدریس)سنوات10(أي الذین لدیهم أقدمیة ,واألساتذة المكونین

.وهذا ماسیمكنهم من مقارنة الوضع جیدا ، وعایشوا فترة ماقبل اإلصالح ومابعده
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38(عض منها نتیجة لضیاع الب)إستمارة148(من بین )إستمارة 110(وقد تم إسترجاع-

ورفض وامتناع البعض األخر عن اإلجابة ,وعدم إكتمال اإلجابات في البعض األخر، )إستمارة

أو اإلعتقاد بعدم جدوى المشاركة في هذا الموضوع ,إما لإلنشغاالته الیومیة أو كثرة المسؤولیات

.حسب رأیهم نظرا لعدم إهتمام الوصایة بآراء وٕاقتراحات األساتذة

:المنهج المتبع في الدراسة:ثانیا 

یعرف المنهج بأنه عبارة عن مجموعة من العملیات والخطوات التي یتبعها الباحث بغیة -

فالمنهج ضروري للبحث إذ هو الذي ینیر الطریق ویساعد الباحث في ضبط ، 1تحقیق بحثه

، جتماع تشعب مواضیع علم االو  ونظرا لتعدد وتنوع، 2أبعاد مساعي وأسئلة وفروض البحث

ولذلك فیمكن أن یكون هناك منهج ، فان له مناهج كثیرة وكل منهج یالئم طبیعة موضوع ما

وتختلف ، 3بل توجد مناهج علم االجتماع ، ولكن ال یوجد منهج علم االجتماع ، االثنولوجیا 

فلكل منهج وظیفته وخصائصه التي یستخدمها كل باحث في ، المناهج باختالف المواضیع

.4تصاصه میدان اخ

كذلك ، ولهذا إرتئت إتباع المنهج الوصفي الذي یهدف إلى وصف الظاهرة وتفسیرها تفسیرا كافیا

فان المنهج الوصفي یعتمد على دراسة الظاهرة كما هي موجودة في الواقع ووصفها وصفا دقیقا 

والتعبیر ، فالتعبیر الكیفي یصف الظاهرة ویوضح خصائصها، ویعبر عنها تعبیرا كمیا أو كیفیا

یعرف المنهج الوصفي و  5درجتهاو  حجمهاو  الكمي یعطینا وصفا رقمیا یوضح مقدار الظاهرة

من أجل الوصول إلى أغراض ، طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل علمي ومنظم"بأنه 

منهج یرتكز على "نه أیعرف أیضا على و  .6"محددة لوضعیة اجتماعیة أو مشكلة اجتماعیة

فیقوم بتحلیل خصائص تلك الظاهرة والعوامل ، عینة مماثلة في الموقف الراهنوصف ظاهرة م

.7المؤثرة فیها

1 Mourice angers : inition pratique . à la méthodologie des science humaine , ed casbah –alger /
cec –publique , 1996 , p m 58
2 Jean clude com bessie. la méthode en sociologie (série :approches )éd : casbah –alger / la
décourerte , paris , 1996 , p 09
3 Raymond Doudon. les méthodes en sociologie (série m qui sais –je –N : 1334) P.U.F .6 éme
édition , paris , 1984, p, 124.

دیوان المطبوعات ، الجزائر، طرق إعداد البحوثو  البحث العلميمناهج، محمد محمود الذنیبات، عمارة بوحوشي-4

  .  92ص ، 1995، الجامعیة
  .135ص ، 1984، القاهرة، دار النهضة العربیة، مناهج البحث في علم النفس، احمد خیري كاظمو  عبد المجیدجابر5
  . 129ص ، مرجع سبق ذكره، الذنیباتمحمد محمودو  عمار بوحوشي6
   21ص ، 1983، دار الشروق، 4ط ، المرشد في كتابة البحوث، عبد الرحمان صالح عبد اهللاو  حلمي محمد فؤاد7
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في ال یقف عند حدود وصف الظاهرةأن المنهج الوصیبدو من خالل التعارف السابقةو 

لكنه یذهب إلى أبعد من ذلك فیحلل ویفسر ویقیم أمال في الوصول إلى تعمیمات ، أوالموضوع 

ونظرا لكل ، ویحلله ویفسره، ف كل ما هو كائنبوص، یهتم المنهج الوصفيكما، ذات معنى

والذي یهتم بتقویم ، هذه الممیزات التي یتصف بها هذا المنهج والتي تتماشى وموضوع الدراسة

مردود اإلصالحات التربویة في مرحلة التعلیم الثانوي والوقوف على رأي الفاعلین التربویین من 

ومحاولة إیجاد عالقة واضحة لسیاسة اإلصالحات التربویة ، ه اإلصالحاتخالل موقفهم من هذ

إن إستخدامي للمنهج الوصفي في ، وٕانعكاساتها على المجتمع أو الواقع اإلجتماعي بالجزائر

كما مكنني أي ، هذه الدراسة سمح لي بوصف نظام التربیة والتعلیم منذ اإلستقالل إلى یومنا هذا

,لدراسة االستطالعیة من كشف العالقة بین مختلف الفاعلیین التربویینالمنهج الوصفي خالل ا

كما سهل علیا إستخدام مختلف األدوات وفي عملیة جمع ، ومالحظة تصرفاتهم في المیدان

ومن خالل الوقوف على إیجابیات وسلبیات ، البیانات وتحلیل وتفسیر النتائج المتواصل إلیها

وٕاقتراح بعض الحلول من خالل ، رحلة التعلیم الثانويتطبیق اإلصالحات التربویة في م

.اإلستفادة من آراء ومواقف الفاعلیین التربویین والمؤثریین مباشرة على العملیة التربویة 

:عینة الدراسة :ثالثا

تعد عملیة اختیار جمهور الدراسة إحدى العناصر الجوهریة في البناء األساسي للبحوث 

إختیار عینة البحث من أصعب وأهم مراحل البحث العلمي التي یمكن وتعتبر مرحلة، الوصفیة

.من خاللها للباحث الحصول على البیانات والمعلومات عن الظاهرة موضوع الدراسة

مجموعة منتهیة أو غیر منتهیة من العناصر المحددة مسبقا والتي :"ویعرف مجتمع البحث بأنه 

ة عناصر لها خاصیة أو عدة خصائص مشتركة كما یمثل مجموع، ترتكز علیها المالحظات

.1"تمیزها عن غیرها من العناصر األخرى والتي یجرى علیها البحث أو التقصي

وتعتبر العینة بمثابة وسیلة لها أساسها المنطقیة ومبرراتها اإلحصائیة في التغلب على صعوبة "

2"دراسة جمهور البحث كله

، دار القصبة للنشر، 2ط ، منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة، بوزید صحراوي وآخرون:ترجمة، موریس أنجرس1

                     .298: ص، الجزائر
، 2005، مصر، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، 2ط، اإلتجاهات األساسیة في علم األجتماع، علي عبد الرزاق جلبي2

 192:ص
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وهي تعتبر جزء ، سة الذي تجمع منه البیانات المیدانیة وتعرف العینة على أنها مجتمع الدرا"

من الكل بمعنى أنه تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع الذي تجرى 

فالعینة أذن هي جزء معین أو نسبة معینة من أفراد المجتمع األصلي ثم تعمم ، علیها الدراسة 

ت العینة قد تكون أشخاصا كما قد تكون أحیاء أو شوارعنتائج الدراسة على المجتمع كله ووحدا

1"أو مدن أو غیر ذلك 

وأهمیة العینة تكمن في كونها الوحدة اإلحصائیة للمجتمع األصلي تجمع أفرادا یتشابهون في "

ویتم الحصول علیها بطرق مختلفة تبعا لطبیعة ، الخصائص والظروف المشتركة بینهم

2".ونوعیة الدراسة ,الموضوع 

وبما أنه یتعذر على الباحث في العلوم اإلجتماعیة القیام بدراسة شاملة لجمیع وحدات المجتمع 

فإنه یضطر لالكتفاء بعدد محدود من الحاالت التي تدخل في مجال البحث ألن موضوع 

البحث هو الذي یحدد لنا طریقة وكیفیة اختیار العینة المناسبة لموضوع الدراسة باعتبارها 

ة فرعیة من عناصر مجتمع بحث معین مجموع

3.ویمثل حجم العینة الحاالت المختارة للدراسة والبحث باعتبارها ممثلة للمجتمع األصلي

:نوع العینة أ

ویحتاج تصمیم العینة في البحث الوصفي إلى تتبع خطوات محددة لعل أبرزها تكوین صورة 

:الشروط التالیةحیث روعیت في هذا البحث ، شاملة عن مجتمع الدراسة

.أن یتضمن العینة األساتذة الرئیسین والمكونین في مختلف التخصصات-

أن تتجاوز أقدمیة كل مفردة من مفردات الدراسة عشرة سنوات فما فوق ألنني أعتقد بأن هذه -

تلف هم األكثر معرفة ودرایة بهذه المرحلة التعلیمیة بمخ)أي األساتذة الرئیسیین والمكونین(الفئة 

.)النظام السابق واإلصالحات التربویة الحالیة(أنظمتها

  - 157: ص ص ، 2002، الجزائر، 1ط,في العلوم اإلجتماعیة تدریبات على منهجیة البحث العلمي، رشید زرواتي1

157
، عمان، دار الصفاء، 1ط، مناهج وأسالیب البحث العلمي النظریة والتطبیق، ربحي مصطفى علیان وعثمان محمد غنیم2

 45: ص، 2000، األردن
: ص، 1997، مصر، معهد اإلدارة العامة للبحوث، العینات وتطبیقاتها في البحوث اإلجتماعیة، عبد الرزاق أمین أبو شعر3
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والوقوف على إیجابیات وسلبیات هذه ، ویمكنهم مقارنة هذین المرحلتین یبعضهما البعض

ولقد تعمدت أن تشمل العینة كل األساتذة ، ولهذا تم اختیار العینة بطریقة قصدیة، اإلصالحات

تي ثم ذكرها سابقا ألن هذه الفئة في إعتقادي هي التي الرئیسیین والمكونین في الثانویات ال

كذلك ، فئة األساتذة الجدد أي حدیثي العهد بممارسة مهنة التعلیمتخدم أهداف الدراسة أكثر من

لم یعایشوا فترات التعلیم السابقة قبل فترات التعلیم السابقة قبل تطبیق اإلصالحات التربویة 

.الحالیة 

عینة القصدیة إلى إدخال بعض الوحدات التي تؤثر على الخاصیة ویلجأ الباحث في ال"

المدروسة وذلك لتأكد من وقوعها ضمن وحدات العینة أي یتعمد الباحث إدخال بعض الوحدات 

1".ضمن العینة المختارة 

:أو عینة الصدفة، العرضیة(طریقة إختیار العینة القصدیة - ب (

األساتذة القدماء من ذوي الخبرة المهنیة واألقدمیة التي ونظرا لكوننا تعمدنا إختیار فئة من 

والتي أعتقد أنها تخدم مجتمع الدراسة وتمثله )سنوات فعلیة في هذا القطاع 10(تجاوزت 

نظرا لكونها تتوفر على خصائص غیر موجودة لدى كل مفردات مجتمع الدراسة ، أحسن تمثیال

سنوات خدمة 9(وجدد أي لم تتجاوز أقدمیتهم ، ومتربصین، الذي یتشكل من أساتذة متعاقدین

، ثانویات المذكورة سابقا7وبعد حصر مجتمع الدراسة والذي یتشكل من )فعلیة في هذا القطاع

تم والذین)قدماء ، جدد.أساتذة متربصین(مفردة 277حیث بلغ المجتمع األصلي للدراسة 

وقد تم توزیع ، )أستـاذ رئیسي ومكون(148منهم إختیار عینة الدراسة والذین بلغ عددهم 

أي أن نسبة تمثیل العینة ، )إستمارة 110(لكن لم یتم إسترجاع إال ، علیهم جمیعااإلستمارة

إن العینة التي یشملها میدان الدراسة تضم فئة %44، 40=  277÷ 100× 110: قدرت ب 

، اد حجم العینة زادت دقة النتائجإذا كلما ز "، مهمة وأساسیة وتمثل مجتمع البحث تمثیال علمیا

وكلما إقترب حجم العینة أكثر فأكثر من حجم المجتمع األصلي فإن التقدیرات تقترب من أن 

.2"تكون حقائق

 .301: ص، مرجع سابق، منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة، بوزید صحراوي وآخرون:ترجمة، موریس أنجرس1
، 1970، مصر، القاهرة، دار النهضة العربیة، یةاإلحصاء في البحوث النفسیة والتربویة واإلجتماع، السید محمد خیري2

 130: ص
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ولقد حاولت أن أتغلب على هذه المشكلة من خالل مقابلة ومحاورة بعض األساتذة الذین أظهروا 

وقد تم إدراج آراءهم ، اء موضوع الدراسةوٕاستعددا إلثر ، تفهم وتجاوب مع موضوع الدراسة

.ومقترحاتهم ضمن تحلیل نتائج الدراسة وتدعیم إجابات فئة الدراسة أو نفیها في بعض األحیان

التي أجریت فیها الدراسة من وسوف یتم عرض كیف تم توزیع أفراد العینة حسب المؤسسات 

:خالل الجدول المقبل 

العینةتوزیع أفرادبینی ):18:(رقم جدول

الفئات

المؤسسات

العدد اإلجمالي 

لألساتذة

عدد األساتذة 

الرئیسیین

عدد األساتذة 

المكونین

المجموع العام 

للعینة

النسبة

  ٪ 62.96  17  09  08  27  المجاهد أحمد خلیل/ثا 

  ٪ 61.29  19  16  03  31  حي القصر-الشهید العربي قویدر/ثا 

  ٪ 52.94  27  19  08  51مخادمة-علي مالح-العقید سي شریف/ثا 

  ٪ 56.66  17  12  05  30  ورقلة- حي النصر-المصالحة/ثا 

  ٪ 53.33  16  08  08  30  ورقلة-مبارك المیلي/ثا 

  ٪ 52.94  27  18  09  51  محمد العید الخلیفة/ثا 

  ٪ 43.85  25  16  09  51  عبد المجید بومادة/ثا 

  ٪ 53.42  148  98  50  277  المجموع العام

:جمع البیاناتأدوات : رابعا

مجموعة الوسائل والطرق واألسالیب واإلجراءات المختلفة التي «تعتبر أدوات البحث العلمي 

و یتحدد استخدامها وفق ، یعتمد علیها الباحث في جمع المعلومات الخاصة ببحثه وتحلیلها

1.»وبراعة الباحث وكفاءته في حسن استخدام الوسیلة أو األداة، احتیاجات البحث العلمي

الصحیح و  وفي كثیر من األحیان یتوقف نجاح البحث السوسیولوجي على االستخدام األمثل

لهذا اخترت مجموعة من األدوات التي تالئم طبیعة الموضوع ، لألدوات والتقنیات المنهجیة

االستمارة والمقابلة كأداتین رئیسیتین :وعلیه فقد اعتمدت على، المدروس وخصوصیات البحث

وكان الهدف من ، والمالحظة والوثائق والسجالت كأداتین مساعدتین لألدوات الرئیسیةللدراسة 

استخدام هذه األدوات هوالوقوف على واقع اإلصالح التربوي في مرحلة التعلیم الثانوي والتعرف 

1-Mourice Angers: Initiation pratique a la Méthodolagie des sciences-humaines, Dec, Inc
québec, 1996,p: 52.
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على آراء الفاعلین التربویین في هذا اإلصالح باعتباره محطة مهمة من محطات اإلصالحات 

ولهذا ، في كل المجاالتو  المنظومة التربویة والمجتمع الجزائري في الفترة األخیرةالتي عرفتها

فإن اختیار أدوات بحث مالئمة كثیرا ما یساعد البحث في الحصول على بیانات دقیقة ألن «

نجاح البحث العلمي في تحقیق أهدافه كثیرا ما یتوقف أیضا على حسن اختیار األدوات 

والجهد الذي یبذله الباحث في تمحیص ، لمناسبة للحصول على البیاناتوالوسائل المالئمة وا

هذه األدوات وجعلها على أعلى مستوى من الكفاءة ومعنى ذلك أنه من الضروري أن تحقق 

1.»درجة معینة من الثقة في البیانات التي یحصل علیها الباحث عن طریق هذه األدوات

(Observation):المالحظـــــــــــــة-1

فهي التي ترشده ، تعد المالحظة أولى الخطوات التي یستعین بها الباحث عند دراسته المیدانیة

إلى التعرف على خصائص الظاهرة المدروسة من خالل توجه حواسه وانتباهه إلى كشف أغوار 

الظاهرة أو مجموعة الظواهر وال یختلف اثنان حول كون المالحظة وسیلة هامة من وسائل 

أول أداة «لبیانات في كافة مجاالت العلوم وال سیما في العلوم االجتماعیة لذلك فهي جمع ا

یستعین بها الباحث في دراسته وهي من أهم الوسائل التي یستخدمها في جمع الحقائق 

هذا من خالل مالحظة الشروط والظروف التي تحیط و  والمعلومات والتعرف على مجال الدراسة

عملیة مراقبة أو مشاهدة الظاهرة ومتابعة لسیرها «یقصد بها أیضا و .  2»بأفراد العینة

بقصد تفسیر وتحدید العالقة بین ، مخطط وهادفو  واتجاهاتها وعالقتها بأسلوب علمي منظم

.3»المتغیرات والتنبؤ بأسلوب األفراد وتوجیه الظاهرة لخدمة أغراض اإلنسان وتلبیة احتیاجاته

طریقة من الطرق الهامة التي تستخدم لجمع البیانات في  «ق وتعرف حسب الدكتور محمد شفی

وتعد المالحظة من األسالیب التي یستخدمها الباحث لرصد سلوك «.4»العلوم االجتماعیة

یستعین الباحث القیام بالمالحظة بأدوات و  قد تكون مباشرة أو غیر مباشرةو  أفراد عینة الدراسة

.5»خاصة

 .24:ص، 2008، الجزائر، عنابة، دار العلوم، نهجیة البحث العلميم، صالح الدین شروخ-1
  .755:ص، 1984، مصر، االسكندریة، دار المعرفة، 4ط، علم االجتماع المنهج العلمي، محمد علي محمد-2
، عمان، دار صفاء، 1ط، التطبیقو  أسالیب البحث العلمي النظریةو  مناهج، عثمان محمد غنیمو  ربحي مصطفى علیان-3

 . 112:ص، 2000، األردن
 .115:ص، 1998، مصر، االسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، البحث العلمي، محمد شفیق-4
 . 39:ص، 1999، األردن، 1ط، دار الكندي، منهج البحث التربوي، حسن منسي-5
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األداة األولیة لجمع المعلومات وهي «:عیسى المالحظة بأنهاویعرف الدكتور محمد طلعت

المالحظة في أبسط صورها هي و  النواة التي یمكن أن یعتمد علیها للوصول إلى المعرفة العلمیة

.1»ٕادراك الحالة التي هي علیهاو  النظر إلى األشیاء

احث كمحاولة منهجیة ومن هنا فإن المالحظة وسیلة من وسائل جمع البیانات یلجأ إلیها الب

معرفة العالقات التي تربط بین عناصر «:للكشف عن الظاهرة التي یدرسها فهي تهدف إلى 

.2»الظاهرة ومكوناتها األساسیة

ویقصد بالمالحظة ،ولقد استخدمت المالحظة البسیطة في مشاهدة الواقع التعلیمي بهذه المرحلة

في ظروفها العادیة دون إخضاعها للضبط مالحظة الظواهر كما تحدث تلقائیا «البسیطة 

.3»وبدون استخدام أدوات دقیقة للقیاس بغیة الدقة في المالحظة والتحلي بالموضوعیة، العلمي

ولقد ، وفیها یالحظ الباحث بعض الظواهر المتعلقة بالمحاور المخصصة لها المالحظة

بقت الدراسة المیدانیة النهائیة استخدمت المالحظة البسیطة أثناء الدراسة االستطالعیة التي س

والتي من خاللها استطاعت جمع بعض المعلومات والبیانات المطلوبة التي یصعب الحصول 

علیها بأدوات البحث األخرى مثل ردود أفعال الفاعلین التربویین واتجاهاتهم كما ساعدت على 

تعابیر ل مالحظةالتعرف على آرائهم ووجهات نظرهم نحو بعض األبعاد والمواقف من خال

كما ، الوجه وحركات الجسم عندما یتعلق األمر بمواضیع تقلق المبحوثین أو لعكس تسرهم

)الثانویات(مكنتني المالحظة البسیطة بطریقة مباشرة من اإلطالع ومراقبة المؤسسات التربویة 

كما ، یمیةوما تحتویه من مرافق ووسائل وتجهیزات علمیة تسهل أداء الوظائف التربویة التعل

مكنتني المالحظة من الوقوف على الظروف التي یعمل فیها الفاعلین التربویین عن قرب 

وعالقتهم ببعضهم البعض وعالقتهم بتالمیذهم واإلدارة المدرسیة أي مالحظة نوع العالقات 

ومدى وجود تفاعل تربوي إیجابي من شأنه أن ، االجتماعیة التي تدور داخل الوسط المدرسي

ویساهم بشكل فعال في نجاح اإلصالح التربوي في مرحلة التعلیم ، المردود التربويیرفع 

.الثانوي

، مصر، اإلسكندریة، ة الجامعیةدار المعرف، طرق البحث االجتماعيو  مناهج، محمد بدويو  عبد اهللا محمد عبد الرحمان-1

 .384:ص، 383:ص، 2002
، مكتبة زهراء الشرق، تنفیذها نماذج لدراسة البحوث المیدانیةو  محاضرات في تصمیم البحوث االجتماعیة، سعید ناصف-2

 .30:ص، 1997
 . 351:ص، مصر، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، قاموس الخدمة االجتماعیة، أحمد شفیق السكر-3
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:الوثائــــــــــــــقو  السجالت-2

وفیها یجع الباحث إلى جمع البیانات حول الموضوع أو فقط ، تعتبر إحدى أدوات جمع البیانات

فإما ، م التكرار في جمیع البیاناتویشترط عد، بعض المحاور من الوثائق والسجالت اإلداریة

أن تكون البیانات المجمعة من الوثائق والسجالت اإلداریة بیانات تكمیلیة لالستمارة والمقابلة 

وٕاما أن تكون ، والمالحظة أو لبعضهم فقط ووظیفتها تكمیلیة في التحلیل والتفسیر والتعلیل

1.سهم أدوات جمع البیانات األخرىالبیانات المجمعة تتعلق ببعض محاور البحث التي لم تم

وتعد هذه األدوات من المصادر غیر المباشرة التي یستعین بها الباحث لتدعیم المعلومات 

وهي تتضمن الدراسات والتحقیقات المنشورة على صفحات الجرائد والكتب ووثائق ، اإلحصائیة

2»...وتقاریر خاصة

قاریر الخاصة بأعمال اللجنة الوطنیة لإلصالح لتو  ولقد تتبعت في هذه الدراسة بعض الملفات

التربوي وورشات العمل الخاصة بتحدید اإلجراءات العملیة لتنفیذ مشروع اإلصالح التربوي 

كما تم اإلطالع على أغلب المناشیر الوزاریة ، والخاصة بمراحل تطور مرحلة التعلیم الثانوي

، مدرسي الجدید وتنظیم الحیاة المدرسیةوالقرارات الوزاریة التي نصت على وضع التشریع ال

باإلضافة إلى أنه تم ، وقراءة بعض المقاالت الصحفیة التي تناولت موضوع اإلصالح التربوي

اإلطالع على الوثائق اإلحصائیة بمدیریة التربیة والتي تخص وضعیة الفاعلین التربویین بقطاع 

.ألساتذة والموظفین اإلداریین بوالیة ورقلةوٕاحصائیات المؤسسات والتالمیذ وا، التربیة والتعلیم

كما تم اإلطالع على تقریر اللجنة الوالئیة لتقییم اإلصالح التربوي بمرحلة ما بعد اإللزامي -

.من خالل تقویم مسار اإلصالحات التربویة خالل هذه العشریة في مختلف المراحل التعلیمیة

رسمیة وعلى رأسها امتحان شهادة البكالوریا خالل كما تم اإلطالع على نتائج االمتحانات ال-

وترتیب الوالیة بین مجموع ، وخاصة التي تتعلق بالموسم الدراسي السابق، سنوات اإلصالح 

ألن ارتفاع نسب النجاح في شهادة البكالوریا یدل على نجاح مخرجات ، باقي والیات الوطن

.والعكس صحیحمرحلة التعلیم الثانوي بعد تطبیق اإلصالح التربوي

، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1ط، تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة، رشید زرواتي-1

.157، 156: ص ص، 2002
، مكتبة زهراء الشرق، تنفیذها نماذج لدراسة البحوث المیدانیةو  محاضرات في تصمیم البحوث االجتماعیة، سعید ناصف-2

 . 79:ص، 1997
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(Interview):المقــــــــــــــــابلة-3

وتعتبر من األدوات األساسیة األكثر ، تحتل المقابلة مركزا مهما في البحث السوسیولوجي

استعماال وانتشارا في الدراسات اإلمبریقیة وذلك لما تتوفر علیه من بیانات حول الموضوع المراد 

.دراسته

حادثة األفراد الذین لهم عالقة مباشرة وغیر مباشرة بموضوع الدراسة أي وتكون عن طریق م

أنها أداة للحصول على مالحظات الناس عن أمور أو أحداث ال یستطیع الباحث أن یالحظها «

1.»وذلك عن طریق توجیه مجموعة من األسئلة إلیهم، بنفسه

حث الذي یكون في أغلب األحیان بأنها الحوار المنظم بین المبحوثین والبا«(Durand)ویرى 

مزودا بإجراءات ودلیل عمل مبدئي إلجراء المقابلة یرمي إلى استثارة دوافع المبحوثین لإلدالء 

یستعان بها في التشخیص لتحدید ، و بالمعلومات التي تساعد على فهم ما یدور حول موضوع ما

تفاعل لفظي یتم عن طریق «:كما تعرف المقابلة على أنها، 2»أسالیب التوجیه وسبل النجاح

موقف مواجهة یحاول فیه الشخص القائم بالمقابلة أن یستشیر معلومات أو آراء أو معتقدات 

.3»شخص آخر أو أشخاص آخرین للحصول على بعض البیانات الموضوعیة

وتستخدم في البحوث المیدانیة لجمع البیانات التي ، كما تعد المقابلة إحدى أدوات جمع البیانات

كما تستخدم في البیانات التي ، ال یمكن الحصول علیها من خالل الدراسة النظریة أو المكتبیة

ال یمكن جمعها عن طریق االستمارة أوالمالحظة أو الوثائق والسجالت اإلداریة أواإلحصاءات 

مع المبحوث في موضوع )حدیث(وتجرى المقابلة في شكل حوار ، الرسمیة والتقاریر أوالتجریب

كما یفضل أن یقوم ، ویشترط أن یكون الحوار مبوب ومنظم ومسیر من طرف الباحث، حثالب

4.الباحث بتسجیل مالحظات المبحوث وآرائه حول موضوع البحث

قسم علم ، كلیة اآلداب، جامعة عین شمس، محاضرات في المنهج العلمي في البحوث االجتماعیة، سمیر نعیم أحمد-1

 .100:ص، ب د ت، االجتماع
 .85:ص، 1997، مصر، دار الفكر العربي، 1ط، دلیل البحث العلمي، خیر الدین علي عویس-2
، 85:ص، 1995، مصر، القاهرة، النشرو  دار غریب للطباعة، االجتماعيأدوات البحث و  أسالیب، طلعت ابراهیم لطفي-3

 .86:ص
 .148:ص، مرجع سابق، رشید زرواتي-4
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بل هي أداة علمیة منظمة ، فالمقابلة لیست استنطاقا كما أنها لیست مجرد محادثة بین أثنین«

وبالتالي فهي تساعد .1»ي والجانب النفسيتراعى فیها عدة جوانب خاصة بالجانب السلوك

وعلى العمق في اإلجابة باإلضافة إلى الحصول على مؤشرات ، على الفهم الصحیح للسؤال

بحیث تساعد على تحدید اإلجابة سواء بزغمة الصوت أو بمالمح الوجه أو حركة ، غیر لفظیة

.2»الیدین أو الرأس

، للمبحوثكما تتمیز بإعطاء حریة الحدیث، األفراد وعموما تكون المقابلة مع عدد قلیل من«

لكن یجب ، و ما یشاءو  وحریة الحدیث ال تعني أن یتكلم المبحوث كما یشاء، 3»والوقت الكافي

وعلى ، أن تكون المقابلة مضبوطة ومحدودة بدقة وخاصة بالمحاور المخصصة لها المقابلة

كما یجب علیه أیضا مراقبة وتوجیه ، بلةالباحث مراقبة وتوجیه حدیث المبحوث لمحاور المقا

4.الوقت النافع الذي یخدم محاور المقابلة وهدف البحث

ونظرا ألهمیة هذه األداة في جمع الحقائق والمعلومات فقد تم االستعانة بها أثناء دراسة هذا 

ید التي من خاللها یق، و وقد تم إعداد دلیل مقابلة حرة غیر مقننة أو نصف موجهة، الموضوع

قد كانت هذه المقابالت موجهة ، و الحدیث ویعطي فرصة للمبحوث في التعبیر بحریة عن رأیه

إلى الفاعلین التربویین الذین ساهموا في تقییم اإلصالح التربوي لمرحلة ما بعد اإللزامي والذین 

سة مثلوا اللجنة التي قامت بحوصلة التقاریر التقییمیة التي تم إعدادها على مستوى كل مؤس

والتي تتناول إبراز إیجابیات اإلصالح وتثمینها وحصر النقائص ومحاولة تفادیها ، تربویة 

ولقد جمعت كل هذه النتائج في تقریر موحد یعبر عن تقویم ، واقتراح العالج لهذه النقائص

وما ، )ثانوي، متوسط، ابتدائي(اإلصالح التربوي بوالیة ورقلة كل مستوى تعلیمي على حدى 

في هذه الدراسة هي مرحلة التعلیم الثانوي لذلك فقد تمت مقابلة المسؤولین عن تقییم هذه یهمنا 

رئیس مصلحة التكوین ، مدیر التربیة: هم) مفردات 10(م المرحلة بالذات وقد كان عدده

، مدیر التوجیه المدرسي، من مدیري ثانویات2، من مفتشي التربیة والتكوین2، والتفتیش

لكن نظرا النشغاالت هؤالء ، ممثل للنقابة 1و، مستشار تربیة، ٕارشاد مدرسيمستشار توجیه و 

 .37:ص، مرجع سابق، صالح الدین شروخ-1
  . 57:ص، 2004، الجزائر، وهران، دار الغرب، 2ط، مناهج البحث التربوي، محمد مسلم-2

3- Jacques Dorselaer, Méthodologie pour réaliser un travail de fin d'études, édition du:

C.A.I.D . Bruxelles, 1989, p:71.
 .150: ص، مرجع سابق، تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة، رشید زرواتي-4
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لصعوبة تحدید مواعید ، لكن تعذر علیا األمر، أن أجري المقابلة معهم جمیعافقد حاولت

ومنهم ، نظرا لكثرة انشغاالتهم بحكم مركزهم المهني داخل المحیط التربوي والمدرسي، لمقابلتهم

وربحا للوقت الضائع فقد اكتفت ، ذه المقابالت ألسباب تمنعه من ذلكمن اعتذر عن إجراء ه

ألنني كنت أهدف إلى تحلیل اإلجابة حول ما هو جدیدة حول موضوع تقییم ، )مفردات 6(ب 

اإلصالح التربوي في مرحلة التعلیم الثانوي من خالل مشاركتهم في دراسة هذا الملف والتعرف 

ثم االستفادة من خبرتهم المعتبرة ، تعلقة باإلصالح التربويعلى موقفهم من بعض القضایا الم

في هذا المیدان من خالل وضع االقتراحات التي من شأنها أن تساهم بشكل أو بآخر في تعدیل

.توجیه مسار اإلصالح التربوي في هذه المرحلة بالذاتو 

(Qustionnaire):االستمـــــــــــــــــــارة-4

ارة كأداة لجمع البیانات وتحتوي في صیاغتها على تحدید دقیق إلشكالیة الدراسة تستعمل االستم

وتبدو أهمیة التحدید الواضح والدقیق «والمفاهیم والفروض التي تتضمنها الظاهرة المدروسة 

لتساؤالت أوفروض البحث في أنها تساعد الباحث في تحدید القضایا والمحاور التي تحتوي 

ألنه یمكنهم بسهولة تحدید المحاور األساسیة التي تتضمنها األداة التي ، ثعلیها استمارة البح

.1»سیعتمد علیها في جمع البیانات من المیدان

تقنیة مباشرة للتقصي العلمي تستعمل إزاء األفراد وتسمح باستجوابهم بطریقة «إذن فاالستمارة 

.2»ام بمقارنات رقمیةوالقیام بسحب كمي بهدف إیجاد عالقات ریاضیة والقی، موجهة 

نموذج یضم مجموعة أسئلة توجه إلى األفراد من أجل الحصول على «وتعرف االستمارة بأنها 

ویتم تنفیذ االستمارة إما عن طریق المقابلة ، معلومات حول موضوع أومشكلة أوموقف

3.»الشخصیة أوأن ترسل إلى المبحوثین عن طریق البرید

انات المیدانیة التي تعسر جمعها عن طریق أدوات جمع البیانات وتستخدم االستمارة لجمع البی

وهي من أكثر أدوات جمع البیانات شیوعا وانتشارا لما تمتاز به هذه األداة عن غیرها ، األخرى

كما تتسم ، وذلك لفعالیتها وسهولة تطبیقها والتحكم فیها ، من األدوات في جمع البیانات

التكلفة وسهولة المعالجة الكمیة واستخدام و  صار الجهد والوقتبالشمول واالتساع إلى جانب اخت

 .79:ص، مرجع سابق، تنفیذهاو  ات تصمیم البحوث االجتماعیةمحاضر ، سعید ناصف-1
 . 204:ص، مر جع سابق، منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة، بوزید صحراوي: ت، موریس أنجیرس-2
 .339:ص، 1980، مصر، القاهرة، 1ط، دار المعرفة الجامعیة، المنهج العلميو  علم االجتماع، محمد علي محمد-3
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إذا ، ویجب أن تغطي أسئلة االستمارة جمیع محاور البحث، األسالیب اإلحصائیة المختلفة

وقد تخصص لبعض محاور البحث وبعض المحاور ، كانت استخدمت كأداة بحث وحدها

1.والوثائق والسجالت اإلداریةاألخرى تدرج في أدوات بحث أخرى كالمقابلة والمالحظة

إن الهدف األساسي من استخدامي لالستمارة في هذا البحث هو استكمال المرحلة الثانیة من 

أي الجانب المیداني والمتصلة بالتوظیف المباشر لتساؤالت الدراسة واالتصال المباشر ، البحث 

والوقوف ، مرحلة التعلیم الثانويوجمع المعلومات حول تقویم اإلصالح التربوي في، بالمبحوثین 

میدانیا من خالل مقابلة الفاعلین التربویین على مواقفهم المختلفة وردود أفعالهم تجاه موضوع 

وتقویمهم لمسار ، والتعرف على وجهات نظرهم حول عملیات اإلصالح التربوي، الدراسة 

، والتي یتم بواسطتهم، اإلصالحات التربویة كونهم أكثر المساهمین في العملیة التربویة

.التأثیروالتأثر باإلصالح التربوي األخیر في مرحلة التعلیم الثانوي

:ولقد راعیت عند الشروع في تصمیم االستمارة جملة من االعتبارات

.تحدید نوعیة المعطیات والبیانات المراد الحصول علیها-1

.وضع مسودة مبدئیة تساعد على سهولة وضع األسئلة-2

كذا التي تؤدي إلى إشعار المبحوث بالحرج و  التخلي عن األسئلة غیر المهمة والسطحیة-3

.عند اإلجابة علیها

.ربط أسئلة االستمارة بمشكلة البحث وظروف المبحوثین-4

.إبعاد األسئلة التي تسيء بمبادئ ومواقف وتصرفات المبحوثین-5

یب استمارة البحث حتى أختبر مدى مالئمة االستمارة لقد قمت بتجر :تجریب االستمـــــــــارة -أ

ومالءتها ألعضاء عینة البحث ، ومدى قدرتها على جمع البیانات ، لمحاور البحث من جهة 

ثم تم تطبیق االستمارة على عینة اختیرت بطریقة عشوائیة ضمت ، وظروفهم من جهة أخرى

وقد كانت نتیجة هذا التجریب ، بحثأي من المجتمع األصلي لل، مفردة من مفردات العینة12

والتخلي على البعض منها الذي تبین بعد ، وٕاعادة صیاغة البعض اآلخر، زیادة بعض األسئلة

و في األخیر تم االعتماد النهائي لتصمیم االستمارة ، هذا اإلجراء بأنها ال تخدم محاور الدراسة

.ثم تطبیقها بصفة نهائیة على المبحوثین

 .123:ص، مرجع سابق، شید زرواتير  -  1
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وقد حاولت وضع أسئلة االستمارة بصورة تتالءم مع طبیعة :ـــــاور االستمـــــارةمحـــــــ -ب 

الحصول على و  وكذا تراعي الوقت المتاح لتطبیق االستمارة، الدراسة وأهدافها وتساؤالتها

وقد تنوعت األسئلة في االستمارة بین المغلقة والتصنیفیة ، البیانات الالزمة من المبحوثین

وكلها ذات صلة وثیقة بإشكالیة البحث ومحاور األسئلة وطبیعة ، المفتوحةوبعض األسئلة

:سؤال موزعة بالشكل التالي49:وقد اشتملت االستمارة على، التساؤالت المطروحة في الدراسة

.أسئلة6یشمل و  الخاص بالبیانات الشخصیة عن المبحوثین:المحور األول-

أو أهم ، أوجه النجاح بعد تطبیق اإلصالحات التربویةوالذي یحتوي على :المحور الثاني-

سؤاال 14قد اشتمل على و  اإلیجابیات التي جاء بها اإلصالح التربوي في مرحلة التعلیم الثانوي

  ).  20إلى  07من (

أو أهم ، والذي یحتوي على مواطن الضعف بعد تطبیق اإلصالحات :المحور الثالث-

وقد اشتمل ، ت نتیجة اإلصالح التربوي في مرحلة التعلیم الثانويالسلبیات أوالنقائص التي كان

  ).  34إلى  21من (سؤاال 14هذا المحور على 

لذي یحتوي على أهم االقتراحات أو أهم البدائل التي یمكن أن تساهم في و  :المحور الرابع-

رف السادة معالجة النقائص أولتدارك الخلل في تطبیق اإلصالحات والتي تم تقدیمها من ط

  ). 49إلى  35من (سؤاال 15األساتذة وقد اشتمل هذا المحور على 

األساتذة الرئیسیین (في البدایة حاولت توزیع االستمارة على مجمل األساتذة المعنیین أي -

(والبالغین عددهم)والمكونین 277مفردة من المجتمع األصلي للدراسة الذي یمثل )148:

الثانویات (في المؤسسات )مكونین، و رئیسیین، جدد، متربصین(م أستاذ بمختلف تصنیفاته

).المعنیة بالدراسة أي المجال المكاني

لكن تعذر علیا ذلك نظرا للظروف التي صادفت تطبیق االستمارة حیث عرفت بعض العراقیل 

االتهم ا ذلك إما بانشغفسرو و  من قبل بعض المبحوثین الذین امتنعوا عن اإلجابة على االستمارة

آخرین تخوفوا من ، و البعض فسروا ذلك بأن الموضوع سیاسي ال یمكن الخوض فیهالكثیرة و 

عللوا ذلك ف سلبي من الموضوع و منهم من وقف موق، و المسؤولین المباشرین لهم في العمل

یمكنهم الخوض فیه أو بكون موضوع اإلصالح هو مشروع مفروض من السلطة المركزیة وال

محاولة إقناع البعض منهم من خالل توضیح الهدف و  بعد المناقشات العدیدةلكن و ، مناقشته
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من الموضوع أال وهو خدمة البحث العلمي فقط ولیس الخوض في مواضیع سیاسیة أو 

.وفي األخیر تقبلوا الموضوع ووافقوا على اإلجابة على أسئلة االستمارة، محرجة

لكن مرة أخرى وأجهت ، جابة على استمارة البحثاستمارة على الذین قبلوا اإل148وتم توزیع 

وتأخر ، وهناك البعض منها غیر مكتملة اإلجابة، صعوبة في استرجاع االستمارات الموزعة

وأتصل بالرقابة ، مرارا وتكراراوكنت أزور هذه المؤسسات، البعض منهم في مأل االستمارة

أ إلى وساطة مدیر الثانویة أو نائب أحیانا ألجو  تدریسهمالعامة من أجل الحصول على برامج

وكان البغض یعتذر عن نسیان االستمارة أو ضیاعها أو التأخر في الرد على ، المدیر للدراسات

وفي األخیر تم إحصاء ، وكنت أعید التوزیع في بعض األحیان من جدید ، أسئلة االستمارة

غناء عن معظم االستمارات وتم االست، استمارة كانت مكتملة اإلجابة على كل األسئلة110

.التي تركت معظم أسئلتها بدون إجابة والتي تم إرجاعها من طرف المبحوثین
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:تمهید

یتم من خالل الفصل عرض البیانات المیدانیة التي جمعت بواسطة اإلستمارة والمقابلة مع دعم 

حصائیة التي من الحصول علیها من إجابات المبحوثین أي الفاعلین تحلیلها بالبیانات اإل

وستة ، أستاذ رئیسي ومكون، بعض أساتذة التعلیم الثانوي في مختلف التخصصات(التربویین 

رئیس مصلحة ، أعضاء مشكلون للجنة الوالئیة لإلصالح التربوي وهم نائب مدیر التربیة

وقد إشتملت ، مدیر الثانویة، ر التوجیه واإلرشاد المدرسيمدی، مفتشان عامان، التكوین والتفتیش

محور خاص ، محور خاص بخصائص العینة:هذه المعطیات على أربعة محاور وهي 

، ومحور خاص بإقترحات اإلصالح، محور خاص بسلبیات اإلصالح، بإیجابیات اإلصالح

.عض التوصیات واإلقتراحات وٕاقتراح ب، وصوال في النهایة إلى تقییم نتائج الدراسة المیدانیة
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:عرض وتحلیل البیانات الشخصیة:المحور األول  –أوال 

.یبین توزیع أفراد العینة حسب الجنس:)01(الجدول رقم 

النسبة التكرار الجنس 

%56، 6236ذكور 

%43، 4863إناث 

%110100المجموع 

الشخصیة الذي یمكننا من تمیز أفراد العینة وشرائح یعتبر متغیر الجنس من المتغیرات -

ویالحظ من خالل الجدول أعاله أن أغلب أفراد العینة هم من الرجال حیث ، المجتمع األخرى

.للنساء من مجموع المبحوثین %)43، 63(مقابل نسبة %)56، 36(یمثلون نسبة 

وات األخیرة ارتفاع في نسب حیث یالحظ في السن، والمالحظ أن هناك تقارب بین النسبتین

كما نسجل ارتفاع ، تمدرس الفتیات في جمیع المراحل التعلیمیة وخاصة في المرحلة الجامعیة

.نسبة توظیف العنصر النسوي بقطاع التربیة والتعلیم

:وهذا یعود إلى األسباب التالیة

المرأة على و  یم للرجلحیث منح المشرع الجزائري حق المساواة في التعل، دیمقراطیة التعلیم-

.السواء

زیادة وعي المجتمع الجزائري بأهمیة ومكانة المرأة وضرورة خروجها إلى العمل خاصة في -

الذي یعتقد عدد معتبر من أفراد المجتمع الجزائري بأنه أكثر تناسب ، مثل هذا القطاع الحساس

.والخدماتیة اإلداریة واحترام للمرأة من وظائف أخرى في مختلف المؤسسات االقتصادیة 

یوضح الحالة العائلیة ألفراد العینة):02(الجدول رقم 

النسبة التكرار الحالة العائلیة 

%2220)ة(أعزب 

%71، 7981)ة(متزوج 

%06، 0736)ة(مطلق 

%01، 0281)ة(أرمل 

%110100المجموع 
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عن المعطیات الخاصة بالحالة العائلیة ألفراد العینة والتي تكشف بیانات الجدول أعاله-

%)20(وتقابلها نسبة العزاب %)71، 81(تظهر أن أغلب أفراد العینة هم متزوجون بنسبة 

وأخیرا األرامل بنسبة%)06، 36(ثم تلیها نسبة المطلقین

إقبال الشباب حیث أن ، وهذا ما یوحي بوجود معطیات سوسیو اقتصادیة مهمة%)01، 81(

خاصة أن أفراد العینة كلهم تجاوزوا ، على الزواج مرتبط بالوضع االقتصادي والمهني لألفراد

أنظر الجدول رقم (أي أن أغلب األساتذة قطعوا شوطا معتبرا في العمل ، عشرة سنوات عمل

لى تلبیة وهذا یعرف باالستقرار المهني وهي من العوامل المساعدة على الزواج والقدرة ع، )05(

، یضاف إلیها األجر المقبول الذي یتقاضاه األساتذة في مرحلة التعلیم الثانوي، حاجیات األسرة

وهذا عامل الشك یساعد على االستقرار النفسي ، والذي یسمح بتكوین أسرة حسب أفراد العینة

.كما أنهم قد بلغوا سن الزواج، واالجتماعي لهؤالء المبحوثین

، أشیر إلى أن أغلب العزاب هم من اإلناث اللواتي تعانین من تأخر الزواجكما ال یفوتنى أن 

بنسبة  2وعدد الذكور، %)90، 90(أنثى بنسبة 20حیث سجلنا 

، وهي فئة الشباب الذین لم تسمح لهم ظروفهم المادیة واالجتماعیة من الزواج%)09، 09(

ال تؤثر على حیاة المبحوثین االجتماعیة أما فئتي المطلقین واألرامل فهي نسبة قلیلة یمكن أن 

.وال ظروف عملهم

ونستنتج من خالل النسب أن ارتفاع نسبة المتزوجین ال یدل على التقدم في السن ولكن تدل -

بعكس الوافدین من جهات أخرى من ، على طبیعة عادات الزواج المبكر لدى المحلیین بورقلة

كما یعبر على عدم اندماج الوافدین ، اتها وتقالیدهاوهذا یدل على تمسك كل فئة بعاد، الوطن

وهذا یمكن أن یكون عامل مهم من العوامل ، في العادات االجتماعیة للمنطقة بصفة عامة

.اإلجتماعیة التي تفسر ثقافة هذا المجتمع 

.یبین توزیع أفراد العینة حسب السن:)03(الجدول رقم 

%لنسبةاالتكرارات الســــــــــــــــن 

30-350281 ،01%

36–403045 ،27%

41–452845 ،25%

46–502220%
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51–551563 ،13%

56–601381 ،11%

%110100المجموع 

قاربة نجد أنها مت، سنوات05المعتمدة بمدى ، من خالل الفئات العمریة لمفردات العینة

-36[هم ضمن الفئة ، مفردة110مفردة من أصل 30بحیث توجد ، نوعا ما في متغیر السن

وتقابلها فئة %)27، 45(سنة وهي أعلى نسبة ]40

–51[ثم فئة %)20(بنسبة ]50–46[وتلیها فئة ، %)25، 45(بنسبة ]45–41[

[بینما أقل نسبة هي فئة ، %)11، 81(بنسبة ]60–56[ثم فئة %)13، 63(بنسبة ]55

%).01، 81(بنسبة ]35–30

الكهول و  الشباب، المالحظ أن أغلب المجیبین عن هذه االستمارة هم من الفئتین العمریتین

بینما وجدت صعوبة كبیرة من طرف ، والذین أولوا استعداد أوتقبل لإلجابة عن أسئلة االستمارة

والذین یمثلون الفئة المقبلة على التقاعد والذین لم ]  60 – 55[ ن الفئة العمریة المحصورة بی

ولم تجب فئة معتبرة منهم على استمارة الدراسة بحیث تقلص ، یعطوا أهمیة لموضوع الدراسة

بحجة الوقت والتعب أحیانا ، ورفض البعض منهم اإلجابة نهائیا عن االستمارة ، عدد المبحوثین

، واإلشتغاالت الیومیة

حیانا بكون إجاباتهم ال تغیر شيء في الموضوع وقد حاولت في بعض األحیان االستفادة من وأ

.محاورات البعض منهم أثناء زیاراتي المتكررة إلى هذه المؤسسات التربویة

خصائص اختیار و  ورغم أن الخبرة والتجربة المهنیة والعلمیة في المیدان التربوي هي أهم شروط

التي تساهم بشكل فعال في و   غنى عنها خاصة في میدان التربیة والتعلیموالتي ال، هذه الفئة 

ألننا ال یمكننا أن نهمل أهمیة السن ، تحقیق أهداف التنمیة الشاملة لهذا القطاع الحساس

كمتغیر أساسي في تحدید فعالیة األداء خاصة لدى الفئة الشبانیة ثم الكهول ألنهم في سن 

وتؤكد ، أكثر استعدادا لتقییم هذا الموضوع وٕابداء الرأي فیهو  التربويالنشاط االجتماعي والعطاء

.بعض الدراسات على أهمیة عامل السن في خلق الدافع للعمل وتحسین األداء
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یبین نوع الشهادة المتحصل علیها من طرف أفراد العینة):04(الجدول رقم 

النسبة التكرار الفئــة /نوع الشهادة

%73، 8163ـــــــــانس لیســــ

%13، 1563شهادة التعلیم الثانوي المدرسة العلیا لألساتذة 

%07، 0827شهادة الدراسات العلیا 

%03، 0463ماجستیـــــــــــــر 

%01، 0281مهنـــــدس دولــــــــة 

%110100المجمـــوع 

ل أعاله أن جمیع أفراد العینة هم من الجامعیین والحاملین لشهادات تظهر معطیات الجدو -

)73، 63(وأكبر نسبة ، جامعیة  اللیسانس ثم تلیها تم تسجیلها لدى الحاملین لشهادة%

شهادة تعلیم ثانوي وهذه الشهادة ال تمنح في الجامعات أوالمعاهد %)13، 63(نسبة 

والتي تمثل %)07، 27(ونسبة ، ارس العلیا لألساتذةوٕانما تختص بمنحها المد، الجامعیة

.الحاصلین على شهادة الدراسات العلیا

أما ، التي سجلت لدى المتحصلین على شهادة الماجستیرو  %) 03، 63(ثم تأتي نسبة 

.وهي فئة األساتذة الحاصلین على شهادة دولة%)01، 81(أصغر نسبة وهي 

فراد العینة لدیهم مستوى تعلیمي وثقافي عالي حیث أن أدنى مستوى ومن هنا نستنتج أن أغلب أ

وقد لمست ذلك من خالل إجابات المبحوثین على الموضوع وبعض ، هو شهادة اللیسانس

.المواضیع الثقافیة خالل المحاورات وتوزیع االستبیان

.المبحوثینولم أجد صعوبة في تقدیم وشرح بنود ومحاور االستمارة عندما تم عرضها على 

كذلك الذین تكونوا في المدارس العلیا لألساتذة أطروا بشكل علمي وتربوي یتأقلم مع التعلیم -

الثانوي سواء بالنسبة للمناهج أو طرق التدریس أو الجوانب البیداغوجیة 

رفع و  وبالتالي تسهیل عملیة التحصیل الدراسي، والنفسیة في كیفیة التعامل مع المتعلمین

.د التربويالمردو 
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.یوضح نوع المادة المدرسة من طرف المبحوثین):5(الجدول رقم 

النسبة التكرار نوع المادة المدروسة 

%17، 1927ریاضیات

%16، 1836اللغة العربیة 

%14، 1654الكیمیاء و  العلوم الفیزیائیة

%12، 1472العلوم الطبیعیة 

%09، 1009یة اللغة الفرنس

%08، 0918اللغة اإلنجلیزیة 

%06، 0736الجغرافیا و  التاریخ

%06، 0736الفلسفــــــــــــــــــــة 

%03، 0463علوم إسالمیــــــــــــة 

%02، 0372تربیة بدنیـــــــــــــــة 

%01، 0281هندسة كهربائیــــــــة 

%0، 0190اقتصـــــــــــــــاد 

%110100المجمـــــوع 

حیث ، نالحظ من خالل الجدول أعاله والذي یمثل نوع المادة المدرسة من طرف أفراد العینة 

16، 36(سجلت لدى أساتذة الریاضیات ثم تقابلها نسبة %)17، 27(أن أكبر نسبة وهي 

لمادة العلوم الفیزیائیة %)14، 54(ثم تلیها نسبة ، العربیةلدى أساتذة مادة اللغة %)

لمادة %)09، 09(ثم تأتي نسبة ، لمادة العلوم الطبیعیة%)12، 72(ثم نسبة ، والكیمیاء

لمادة اللغة اإلنجلیزیة وتأتي في نفس المرتبة مادتي %)08، 18(بعدها نسبة ، اللغة الفرنسیة

لمادة العلوم %)03، 63(بعدها نسبة %)06، 36(ة بنسبة التاریخ والجغرافیا والفلسف

ومادة الهندسة الكهربائیة بنسبة، %)02، 72(ثم مادة التربیة البدنیة بنسبة ، اإلسالمیة

.0، 90(وأخیرا مادة االقتصاد بنسبة ، %)01، 81( (%



عرض وتحلیل البیانات............................................الفصل السادس

436

عدد أداء المبحوثین وهذا یسمح بتنوع وت، وهذا یدل على وجود تنوع في تخصصات أفراد العینة

وموقفهم من اإلصالح التربوي قي مرحلة التعلیم الثانوي كل حسب تخصصه وخبرته من المادة 

.التي یقوم بتدریسها

:المحور األول الخاص بخصائص العینةنتائجإستخالص-1

:فیما یليتوصلت الدراسة المیدانیة إلى إستخالص مجموعة من النتائج تتمثل

، 43(مقابل بنسبة %)36، 56(ستجوبین من عینة الدراسة هم من الرجال بنسبة أن أغلب الم

التعلیم هو العنصر و  غیر أن الواقع یبین أن العنصر الغالب في قطاع التربیة، للنساء%)63

.النسوي خاصة في السنوات األخیرة

نسبة المطلقین ثم تلیها%)20(وتقابلها نسبة العزاب ، منهم متزوجین%)81، 71(وأن نسبة 

كما نعلم فإن نصف سكان مدینة ورقلة من ، و %)81، 01(وأخیرا األرامل بنسبة %)36، 06(

وبالتالي ، الوافدین إلیها من مختلف والیات الوطن وهم یشكلون نسبة معتبرة في هذا القطاع 

ي ویساهم تكوین األسرة والزواج سوف یساعد ال محالة هؤالء على االستقرار النفسي واالجتماع

ور باألمان في تحسین األداء المهني خاصة أن هذه المهنة تحتاج إلى االستقرار والهدوء والشع

ولقد احتل متغیري السن والخبرة مكانة ، األداء أثناء عملیة التدریسو  حتى یضمن حسن التركیز

ة والمحصورة بین الفئ%)45، 27(وكانت أعلى نسبة هي ، مهمة في تحدید خصائص العینة

والمحصورة بین الفئة العمریة%)45، 25(سنة ثم تلیها نسبة ]40–36[العمریة 

فقد %) 63، 13(بنسبة ]55–51[أما األكبر سنا وهم المحصورین بین الفئة ، ]45–41[

كانت استجابتهم بطیئة نحو موضوع الدراسة رغم أنهم أكثر مفردات مجتمع الدراسة مالئمة 

ه الدراسة ألنهم یتمتعون بالخبرة واألقدمیة والتي هي من أهم شروط لإلجابة عن أسئلة هذ

، 09(بنسبة]15-10[و توافق هذا مع أن الفئة المحصورة بین المجال ، اختیار هذه العینة

%)90، 20(مقابل نسبة ، من حیث األقدمیة في هذا القطاع إلى أكبر نسبة%)49

]20-15[للفئتین %)63، 13(لیها نسبة سنة ثم ت]25–20[والمحصورة بین المجال 

وبالفعل ، سنة أقدمیة فما فوق30وهم الذین لدیهم %)72، 02(أخیرا نسبة و  ] 30 -25[و

فقد مكنت األقدمیة أفراد العینة والدین عایشوا النظام التربوي السابق واإلصالحات التربویة 

.تهم حول اإلصالحات التربویةاألخیرة من المساهمة بفعالیة في تقدیم آرائهم واقتراحا
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والمعرف أن التوظیف في مرحلة التعلیم الثانوي یتم على أساس المؤهل الجامعي لذلك فإن كل 

أفراد العینة من الفئة الجامعیة التي كان لها فرصة مواصلة تعلیمها العالي بحیث أن أغلبهم 

ألساتذة %)63، 13(ة تقابلها نسبو  %)63، 73(متحصلین على شهادة اللیسانس بنسبة 

والتي تمثل %)27، 07(ثم تلیها نسبة، التعلیم الثانوي والمتخرجین من المدارس العلیا لألساتذة

لألساتذة %)63، 03(ثم تأتي نسبة ، األساتذة الحاصلین على شهادة الدراسات العلیا

، ة المهندسینوالتي تمثل األساتذ%)81، 01(وأخیرا نسبة ، الحاصلین على شهادة الماجستیر

االستجابات و  وبالتالي فإن ارتفاع مستوى عینة الدراسة ساهم كثیرا في فهم محاور الدراسة

إضافة إلى ، السریعة عند محاوراتهم في أغلب المواضیع التي لها عالقة بموضوع الدراسة

ع آرائهمالتخصصات ألفراد العینة من تنو و  المستوى التعلیمي فقد سمح التنوع في المواد المدرسة

وبالتالي تقویم هذه المرحلة ، اتجاهاتهم ومواقفهم من اإلصالح التربوي في مرحلة التعلیم الثانويو 

، 17(تقویما موضوعیا ومنطقیا وعلمیا وقد أحتل أساتذة مادة الریاضیات المرتبة األولى بنسبة 

النسب فقد مثلتها أما أقل ، والتي تمثل أساتذة اللغة العربیة%)36، 16(وتقابلها نسبة%)27

وبالتالي ، %)90، 0(ثم مادة االقتصاد بنسبة %)81، 01(نسبة الهندسة الكهربائیة بنسبة 

فإن خصائص المبحوثین تعد من أهم المؤشرات التي ال یمكن أن نستغني علیها في الدراسات 

افة إلى السوسیولوجیة ألنها تدل على أهمیة أفراد العینة داخل المجتمع األصلي للدراسة إض

فهي تعبر في أغلب األحیان عن األفعال والعالقات والمواقف االجتماعیة للمبحوثین أي  ذلك

.التنبؤ بها

المحور الثاني الخاص بأوجه النجاح بعد تطبیق اإلصالحات التربویة في مرحلة التعلیم :ثانیا

.الثانوي

.تالمیذیبین إمكانیة وجود تحسن في مستوى تحصیل ال)06(الجدول رقم 

النسبة التكرارالبدائل 

%16، 1836نعــــــــم 

%81،  81   90  ال 

%1، 0281أحیــــــــانا 

%110100المجموع 
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)81، 81(بأن أغلب أفراد العینة بنسبة )06(تفید معطیات الجدول رقم  أجابوا بال أي %

، 36(مقابل نسبة ، تطبیق اإلصالحات التربویةعدم وجود تحسن في مستوى التالمیذ بعد

بینما أجاب بأحیانا بنسبة ، أجابوا بنعم أي وجود تحسن في مستوى تحصیل التالمیذ%)16

)81 ،1.(%

إنا تفحصنا اإلجراءات التي جاءت بها اإلصالحات التربویة تدل على تغیر في أدوار المعلم 

حث في المناهج التي تسمح بتحسین الكفاءات ومواضع حیث أن المعلم یقوم بدور البا، والتلمیذ

من خالل ، أصالة مجتمعهمو  هؤالء التالمیذ في المجتمع بالطریقة التي یتمسكون فیها بقیم

فالمعلم إذن هو موجه ومقیم ، امتالكهم لمكونات تمكنهم من المساهمة في تنمیة مجتمعهم

.ومسهل لسیرورة التلقین

حیث لم یعد العنصر الذي یتلقى المعارف بسلبیة فقد ، دة في المدرسةوللتلمیذ أیضا أدوار جدی

أعطت له المقاربة الجدیدة حق المساهمة مع المعلم في تحضیر معارفه في إطار العالقة 

یحلل ویستعمل المعلومة وعلى المدرسة أن تعطي له األدوار ، فالتلمیذ یبحث، األفقیة المتفاعلة

.المنهجیة المناسبة له

تهدف المقاربة التربویة الجدیدة إلعطاء التلمیذ الكفاءات التي تمكنه في األخیر من تحدید كما

أكثر استقاللیة عن و  كما تجعله ناضجا، طریقه اختیار مشروعه الخاص في مجال التربیة

التي تراقبه إلى مؤسسة أكثر انفتاحا تقترح من حیث أن علیه االنتقال من المؤسسة، محیطه

1.یدة تسییر العالقات بین الشركاءمعاییر جد

لكن أغلب المبحوثین ، كل هذه المالحظات تدل على تحسن في مستوى األستاذ والتلمیذ معا

یرون عكس ذلك لعدم توفر األرضیة واإلمكانیات المناسبة لتحقیق هذا النجاح والتحسن في 

.األداء والمستوى

, in programme d'appu ideLélaboration des Nouveaux programmes scolaires,Farid Adel–1
Lunexo a la réforme du système éducatif PARE.la refonte de la pédagogie en Algérie: défis et
enjeux d'une société en mutation. P. 48.
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لتالمیذ مع المواد الدراسیة بعد تطبیق المناهج یظهر إمكانیة وجود تفاعل ا):07(الجدول رقم 

.الجدیدة

النسبة التكرار البدائل 

%25، 2845نعــــــــم 

%74،  54   82  ال 

%110100المجموع 

، 54(والذي یظهر أن أغلب أفراد العینة بنسبة )07(یتبین من خالل بیانات الجدول رقم 

%)25، 45(مقابل نسبة ، ود تفاعل للتلمیذ مع المواد الدراسیةأجابوا بال أي عدم وج%)74

وهذا إن دل على شيء فإنما یدل عدم ، أجابوا بنعم أي وجود تفاعل للتالمیذ مع المواد الدراسیة

رضا األساتذة عن مستوى التالمیذ ألنه ال یوجد تفاعل مع المناهج الجدیدة وشبه انعدام للفهم 

عدا األذكیاء منهم الذین ال یجدون صعوبة في التكیف والتفاعل مع من طرف أغلب التالمیذ ما

.هذا ما صرح به أغلب األساتذة المبحوثین أثناء محاورتهم، هذه المناهج والبرامج الجدیدة 

للمحیط المدرسي إن إقبال التالمیذ على الدراسة متوقف على ما توفره الثانویة من جو مالئم

ومعنویة إضافة إلى ذلك وهو األمر المهم من وسائل وٕامكانیات مادیة

وهي العالقة التي تجمع بین األساتذة والتالمیذ والتي تدور في إطار االحترام المتبادل بین 

الوصول إلى تحقیق و  الطرفین من أجل مساعدة التالمیذ على تنمیة قدراتهم وتحقیق أهدافهم

یساهم بشكل فعال في تفعیل العملیة و ، تحصیل دراسي مفید یؤدي إلى رفع المردود التربوي

.وبالتالي الوصول إلى النتیجة اإلیجابیة وهي نجاح اإلصالحات التربویة، التربویة التعلیمیة

.یبین وجود تعدیل في مهام األستاذ):08(الجدول رقم 

النسبة التكرارالتعدیل 

%70، 7890یوجد تعدیل في مهام األستاذ 

%29، 3209في مهام األستاذ ال یوجد تعدیل 

%110100المجمــــــــــــــوع

)70، 90(تشیر معطیات الجدول الحالي إلى أن أغلب أفراد العینة بنسبة  صرحوا بوجود %

تعدیل في مهام األستاذ بعد تطبیق اإلصالحات التربویة األخیرة 



عرض وتحلیل البیانات............................................الفصل السادس

440

ن أستاذ رئیسي إلى أستاذ مكون وهي الرتبة وتمثل هذا التعدیل حسب رأیهم في تغییر التسمیة م

.التي یتحصل علیها أستاذ التعلیم الثانوي بعد ثالثة سنوات من تثبیته في المنصب

كما أكد األساتذة عن تغییر في مهام األستاذ من ملقن للعلوم إلى موجه للعملیة التربویة من 

بینهم والذي یساهم في بناء روح النقد خالل التفاعل اإلیجابي مع تالمیذه بإثارة الحوار المثمر

.واإلرشاد الذاتي وتدعیم الثقة بالنفس

أصبح ، حیث كان االعتماد على طریقة التدریس باألهداف، كذلك تعدیل في طرق التدریس

األستاذ یعتمد على نموذج المقاربة بالكفاءات من خالل االنطالق من وضعیات مستمدة من 

.قدراته الشخصیةو  اهه ولتحفیزه على استخدام كفاءتهمحیط المتعلم إلثارة انتب

ثم ، تكویني، تقویم تشخیصي(كذلك تعدیل في طرق التقویم والذي یعتمد على ثالث مراحل هي 

العلوم ، كما أشار بعضهم إلى وجود تعدیل في برامج بعض المواد مثال الریاضیات).تحصیلي

.الفیزیائیة والعلوم الطبیعیة 

لقد وصفوه و  فقد أكدوا على عدم وجود تعدیل رسمي في مهام األستاذ%)29، 09(أما نسبة 

وقد أهمل اإلصالح أهم ، بأنه تعدیل شكلي أدى إلى الزیادة في حجم المهام الموكلة لألستاذ 

.القضایا وهي الدور الفعال الذي یلعبه األستاذ داخل القسم مع تالمیذه

.تحكم األستاذ في الطرائق البیداغوجیة الحدیثةیظهر إمكانیة :)09(الجدول رقم 

في حــالة اإلجابة ب الالتحكم في الطرق البیداغوجیة

النسبة التكرار البدائل النسبة التكرار البدائل 

%32، 2181غیاب التكوین %30، 3490نعم 

%1625مستوى التالمیذ ضعف%58،  18   64  ال 

%21، 1487كثافة البرامج %10،  90   12  ا أحیان

عدم تماشي هذه الطرائق مع %110100المجمـــوع

الواقع االجتماعي 

1331 ،20%

%58، 6418المجمــــوع

تم حساب هذا الجدول وفقا لعدد التكرارات ولیس وفقا لعدد أفراد العینة-

صرحوا بعدم تمكین %)58، 18(ر من نصف أفراد العینة بنسبة یوضح الجدول أعاله أن أكث

%)30، 90(اإلصالح التربوي األستاذ من التحكم في الطرائق البیداغوجیة الحدیثة مقابل نسبة 
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، الذي أجابوا بنعم لتمكین اإلصالح التربوي األستاذ من التحكم في الطرائق البیداغوجیة الحدیثة

.أجابوا ب أحیانافقد %)  10، 90(إما نسبة 

إن الحكم بفعالیة الطرائق البیداغوجیة الحدیثة مرهون بوجود معلم أوأستاذ كفء معد إعدادا -

، لیوجه مسارها یضعها في إطارها الصحیح فالمناهج العالمیة، جیدا ومجهزا علمیا وثقافیا ومهنیا

لمجهزة بأحدث التكنولوجیا واإلدارة المباني او  والكتب الدراسیة المفیدة والرسائل التعلیمیة المتطورة

المدرسیة الفعالة والتي تتبع أفضل أسالیب الجودة التعلیمیة رغم أهمیة كل هذه المعطیات إال 

وهذا ما تؤكد ، كفء مؤمن بالتغییر وقادر علیه)أستاذ(أنها تبقى بال جدوى دون وجود معلم 

ین وتدریب األساتذة من شأنه أن یساهم علیه جمیع المداخل النظریة التي ترى أن االهتمام بتكو 

بشكل فعال في رفع مستوى التعلیم وتحسین مستوى المعلم والمتعلم مثل ما جاءت به النظریة 

.الوظیفیة البنائیة

كانت إجابات المبحوثین الذین كانت إجابتهم سلبیة فیما یخص عدم تحكم األستاذ في الطرق 

، 81(لى أن غیاب التكوین خالل هذه اإلصالحات بنسبة وأرجوا السبب إ، البیداغوجیة الحدیثة

بینما ، الذین یرجعون السبب إلى الضعف العام في مستوى التالمیذ%)25(ثم نسبة ، %)32

أن كثافة البرامج الجدیدة هي المسؤولة عن هذا التأخر والبعض اآلخر %)21، 87(ترى نسبة 

ماعي هي التي تقف وراء عدم تحكم األساتذة یرى أن عدم تماشي هذه الطرائق مع الواقع االجت

%).20، 31(في هذه الطرائق بنسبة 

یوضح وجود وتحسن في أداء مهام األستاذ بعد تطبیق اإلصالحات ):10(الجدول رقم 

.التربویة

النسبة التكرار البدائل 

%34، 3854نعـــــم 

%65،  45   72  ال 

%110100المجمـــوع 

بینت معطیات الجدول أعاله والتي تدور حول مالحظات األساتذة إذا كان هناك تحسن في 

حیث صرح أكثر من نصف المبحوثین أي ، أداء مهام األستاذ بعد تطبیق اإلصالحات التربویة

وعلیه نخلص إلى أن ، الذین أجابوا بنعم%)34، 54(بال مقابل بنسبة%)65، 45(بنسبة 

واقف األساتذة وهذا باختالف تخصصهم العلمي وتكیفهم مع المناهج الجدیدة هناك تباین في م



عرض وتحلیل البیانات............................................الفصل السادس

442

أن أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة أكثر ، حیث أظهرت المحاورات والتي أجریت مع األساتذة 

وذلك ألنها لم یمسها تغییرا كبیرا وال یحتاج أساتذتها إلى الوسائل ، تكیف مع هذه المناهج 

ثم یأتي أساتذة المواد العلمیة مثل ، ن التعلم وفق بیداغوجیا الكفاءاتالحدیثة في میدا

الریاضیات والعلوم الفیزیائیة والكیمیاء والعلوم الطبیعیة الذین یرون أن هناك تحسن في أداء 

أساتذة األدب :أما أساتذة المواد األدبیة مثل، تحكمهم في الطرائق البیداغوجیة الحدیثةو  مهامهم

عدم فقد صرح أغلبهم بعدم وجود تحسن و تاریخ والجغرافیا واللغات األجنبیة والفلسفة العربي وال

فمن خالل هذه المالحظات وتصریحات ، قدرتهم على التحكم في الطرائق البیداغوجیة الحدیثة

أغلب األساتذة خالل المقابالت التي أجریت معهم فإنهم یعانون من صعوبات جمة على رأسها 

وثانیها ورود معلومات علمیة حدیثة لم یدرسها األستاذ خالل ، الطرائق الحدیثةعدم تحكمهم في 

باإلضافة إلى عدم توفر الوسائل التربویة الحدیثة على مستوى كل المؤسسات ، مساره الجامعي

.ونقص التكوین الفعال في هذا المیدان، التربویة

بیق اإلصالحات والخاصة بتقییم إصالح وتؤكد التقاریر الوزاریة والدراسات التي أجریت بعد تط

اإلصالح بأن هناك تحسن في تحسن أداء األساتذة خاصة وأن التلمیذ أصبح له دور فعال في 

.تسییر العملیة التربویة وأصبح األستاذ موجه ومرشد لهذه الطریقة الجدیدة

.ملیة التربویةیبین مدى مساهمة نموذج المقاربة بالكفاءات في تحسن الع):11(الجدول رقم 

النسبة التكرار اإلجابات

ساهمت المقاربة بالكفاءات في تحسین العملیة التربویة من خالل 

.ٕامكانیاته الذاتیةو  وعي المتعلم بقدراته

3490 ،30%

لم تساهم المقاربة بالكفاءات فعلیا في تحسین العملیة التربویة وٕانما 

.ى النظريأقتصر هذا التحسین على المستو 

7609 ،69%

%110100المجموع 

من المبحوثین ترى أن نموذج المقاربة %)69، 09(یشیر الجدول أعاله إلى أن نسبة 

بالكفاءات لم تساهم فعلیا في تحسین العملیة التربویة وٕانما أقتصر هذا التطور إال على المستوى 

رسات البیداغوجیة الیومیة على نفس الوتیرة النظري أما الجانب التطبیقي فقد ساهمت المما

.ال المتعلمو  )األستاذ(السابقة وأفرزت أوضاعا تربویة غیر مرضیة ال للمعلم 
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فقد أكدت على مساهمة هذه األخیرة أي المقاربة بالكفاءات في %)30، 90(أما نسبة 

ذاتیة عن طریق زرع الثقة تحسین العملیة التربویة من خالل وعي المتعلم بقدراته وٕامكانیاته ال

وتنوع وتعدد وضعیات ، المعلمو  كما ساهم هذا النموذج في تحسین العالقة بین المتعلم، لدیه

.التعلم

نالحظ من خالل إجابات المبحوثین االختالف بین آراء الطرفین بین راضي عن الوضعیة 

طرف آخر رافض لهذه و ، التعلیمیة الجدیدة التي تساند تطبیق نموذج المقاربة بالكفاءات

وكل طرف له مبرراته التي یستند إلیها من الواقع الیومي للممارسات التربویة ، المقاربة

.التعلیمیة

إن هذا النموذج أي المقاربة بالكفاءات یساعد على التفاعل التربوي بین مختلف أطراف العملیة 

بالتالي یساهم في تحسین و  ؤموینتج عنها إنسجام وتال، وتلمیذ وبرنامج ، التربویة من أستاذ

وهذا ما تؤكد علیه النظریة التفاعلیة الرمزیة التي تقوم على التفاعل ، العملیة التربویة التعلیمیة

.بین مختلف أطراف العملیة التربویة

شهدت المنظومة التعلیمیة ببالدنا مع مطلع القرن الواحد والعشرین تحوال نوعیا في حقل التربیة 

وذلك بتبني نموذج المقاربة بالكفاءات والذي یعتبر كأحد المداخل األساسیة لتفعیل ، والتكوین

وبذلك تم ، تحسین العملیة التعلیمیةو  مضامین ومقتضیات المناهج التربویة واالرتقاء بالمتعلم

وتقوم المقاربة بالكفاءات على ، التخلي عن الطریقة التقلیدیة المعروفة بیداغوجیا األهداف

االهتمام ، تشجیع المتعلم على المبادرة، منح المتعلم استقالال ذاتیا، لتعلیم حول المتعلمتمركز ا

1.واالهتمام باالستراتیجیات المعرفیة للمتعلم، بتمثالت المتعلم

إن اعتماد المقاربة بالكفاءات في المناهج الحدیدة كنموذج تربوي جدید أفرزته التحوالت 

تمكینه من مواجهة و  تأهیل شخصیة المتعلم وجعله قلب االهتماموكانت الغایة منها، العالمیة

مختلف الصعوبات والمشكالت التي تعترضه كي یؤهله تكوینه للمواءمة مع احتیاجات سوق 

.العمل

، 1ط، 9العدد، منشورات مجلة علوم التربیة، التدریس بالكفاءات رهان على جودة التعلیم، الباحثینو  مجموعة من األساتذة-1

 .  16: ص، 2007، الجزائر
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یبین إحداث المناهج الجدیدة آلیات جدیدة لعملیة التقویم الهادف :)12(الجدول رقم 

).تحصیلي، تكویني، تشخیصي(

النسبـــةالتكــرارلالبدائ
في حالة االجــــــــــابة بنعم

النسبــــــة التكرارنوع التكوین 

التحكم في التقویم %43، 4863نعـــم

التشخیصي 

065 ،12%

%56، 6236ال

%21، 065التحكم في التقویم التكویني 

%110100المجموع

حكم في التكوین الت

التحصلي 

1416 ،29%

%45، 2283الكل معـا 

%43، 4863المجموع

تم حساب هذا الجدول وفقا لعدد التكرارات ولیس وفقا لعدد أفراد العینة-

%)56، 36(تشیر بیانات الجدول أعاله والذي یبین أن أكثر من نصف أفراد العینة بنسبة

مقابل نسبة ، أهمیة هذا النمط الجدید من التقویمالذین یرفضون

من األساتذة الذین یؤیدون هذا األسلوب الجدید وتوضحت إجابتهم من خالل %)43، 63(

منهم أنه یتم التحكم في كل هذه %)45، 83(نسب التحكم في هذا التقویم حیث ترى نسبة 

بینما ، یتم من خالل التقویم التحصیليأن التحكم %)29، 16(بینما ترى نسبة ، األنواع معا

تساوت نسبة الذین صرحوا بأن التحكم یتم من خالل التحكم في التقویم التشخیصي والتقویم 

%).12، 5(التكویني بنسبة 

ویعد التقویم التربوي بكل آلیاته العنصر األساسي ألي عملیة تعلیمیة كانت فهو یمثل المؤشر 

كما یمكننا أن نقوم األداء ، نحدد مدى فعالیة النظام التربوينستطیع من خالله أن  الذي

.ونقدم الحلول المناسبة للمعالجة، وبالتالي نحصر النقائص، التربوي

ورغم أن إجابات األساتذة جاءت في أغلبها سلبیة إال أنهم یدركون أهمیة هذه العملیة خاصة 

وهذا ما لمسناه أثناء ، )صیليوتح، تكویني، تشخیصي(تقویم هادف إذا كانت تقوم على

مقابالتنا للبعض والتحاور معهم حیث صرحوا بأن هذا األسلوب یمكنهم من فهم أفضل لقدرات 
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لكن ما یسجل على هذه ، والوقوف على أسباب اإلخفاق وتقدیم الحلول المناسبة، التالمیذ

أغلبهم لم یتلقوا ف، اآللیات حسب رأیهم هو نقص التدریب والتكوین علیها من طرف األساتذة

كما أن هذه األنماط تحتاج إلى المثابرة ، تدریبا عملیا على هذه األسالیب أـثناء التكوین

مما یتطلب الوقت الكافي وعدد قلیل من التالمیذ في األقسام حتى تسهل عملیة ، والمتابعة

.تطبیق هذا األسلوب من التقویم

، المعلن عنها في اإلصالحات التربویةیوضح مدى مراعاة األهداف :)13(الجدول رقم 

).أهداف مرحلة التعلیم الثانوي(

النسبة التكرار البدائل 

%25، 2845نعم 

%54،  54   60  ال 

%2220أحیانا 

%110100المجموع 

نالحظ من الجدول أعاله والذي یبین مدى مساهمة اإلصالح التربوي في تحقیق األهداف 

أن أكثر من نصف العینة أجابوا بال أي عدم تحقیقها بنسبة ، نتظر تحقیقها في هذه المرحلةالم

من المبحوثین ابوا بنعم لتحقیق هذه األهداف بینما %)25، 45(مقابل نسبة %)54، 54(

للمبحوثین الذین اختاروا أحیانا %)20(كانت إجابة نسبة 

ابقة أن هناك نفس نسب المبحوثین الذین تتراوح والمالحظ في هذا الجدول وجمیع الجداول الس

.والذین یرفضون هذه اإلصالحات ویقفون منها موقف سلبي%) 70و%50(بین

وتحسین ظروف حیاتهم ، ویمثل التعلیم الثانوي الممر اآلمن للوصول بالتالمیذ إلى التطور

تطال إصالحات ویعتبر من أهم استثمارات الدولةو ، ویساهم في إصالح وبناء المجتمعات

التعلیم الثانوي المفهوم والبنیة والتشریعات والمناهج والمعلمین وبما یحقق دمقطرة التعلیم ومواكبة 

التغیرات التكنولوجیة المتسارعة المبنیة على المهارات وٕانتاج خریجین معدین جیدا للعمل 

أمام خریجي التعلیم عنق زجاجة لتوفیر فرص التعلیم و  إذن فهو یعمل كممر، والتعلیم العالي

1.وتتحد على كیفیته أولویات النظام التعلیمي، األساسي

، ه 1430، األردن، عمان، 1ط، الطباعةو  التوزیعو  دار المیسرة للنشر، المعاصرالتعلیم الثانوي ، رمضان سالم النجار-1

 .  14  -13: ص ص، 2009
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:أما في الجزائر فقد كانت أهداف اإلصالح التربوي على مستوى التعلیم الثانوي كما یلي 

.مراصلة تحقیق األهداف التربویة العامة-

مواصلة الدراسة العلیا من التكفل ضمن مجموعات بالشعب المتمایزة بإعداد التالمیذ إما ل-

وٕاما االندماج في الحیاة ، خالل منحهم تعلیما ذا طابع عام یتضمن المعارف األساسیة الالزمة

.العلمیة مباشرة أو بعد تلقي تكوین مهني مالئم

إحداث نقلة نوعیة نحو تحسین األداء المدرسي مع زیادة عدد الثانویات المعدة لإلصالح -

.ء بجودة المخرجات التعلیمیة طبقا لمعاییر معینة وصوال لإلصالح التربويتوافقا مع االرتقا

تنمیة الفرص أمام المتعلم للتعبیر على احتیاجاته وتعزیز نشاطه وتعامله مع مصادر -

ویتجسد ذلك في جعل المدرسة قادرة ذاتیا ومهنیا على تحمل المسؤولیة وجعلها قادرة ، المعرفة

.ناء خطط التطویرعلى التقویم الذاتي وب

1:نصل إلى طرح عدد من األسئلة التي تحتاج منا إلى إجابة وهي-

أم أنه مرحلة غیر إلزامیة؟ ، هل التعلیم الثانوي مرحلة إلزامیة-

سوق و  هل برامج التعلیم الثانوي تناسب حاجات التلمیذ أم أنها تناسب حاجات المجتمع-

العمل؟ 

یة لجمیع التالمیذ من مختلف القدرات أم توزیعهم على أساس هل یفضل توفیر نفس الثانو -

  القدرات ؟ 

هل یفضل إعداد مناهج واحدة للجمیع أم مناهج تخصصیة لكل فئة ؟ -

.لیس آخراو  أخیراو  -

هل فعال حقق اإلصالح التربوي األخیر أهداف مرحلة التعلیم الثانوي لجمیع فئات التالمیذ ؟ -

 15: ص، المرجع السابق، رمضان سالم النجار-2
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بین دواعي إعتماد اإلصالح التربوي على الترمیز العالمي لتطویر المناهج ی:)14(الجدول رقم 

:التربویة

النسبةالتكرارالبدائل
في حــالة اإلجــابة بنعم

النسبةالتكرار دواعي تطویر المناهج التربویة

اللغات األجنبیة أداة التحكم في%77، 8527نعــم

التكنولوجیا

3820 ،24%

التحكم في اللغات یتماشى مع العصرنة 

والتطور

6767 ،42%

حتى یتم تصنیف النظام التربوي %22، 2572ال

الجزائري ضمن األنظمة التربویة العالمیة 

5212 ،33%

%0000أخـــــــــــرى تذكـــر

%110100المجموع

%157100المجمـــــــوع 

.بحیث هناك من أجاب على أكثر من إحتمال واحد ، هذا الرقم ال یمثل عدد أفراد العینة بل عدد إجابات المبحوثین

یرفضون فكرة اعتماد %)22، 72(أظهرت معطیات الجدول أعاله أن أغلب أفراد العینة نسبة 

لهم لهذه الفكرة بأن األمر یختلف وأرجعوا سبب عدد قبو ، المناهج الجدیدة على الترمیز العالمي

من أستاذ إلى آخر ومن مادة دراسیة إلى أخرى حیث أن الظاهر أوالشكل یظهرها على هذا 

كذلك یرى ، النحو لكن الواقع غیر هذا تماما ألن اإلصالح أهتم بالشكل ولیس بالمضمون

ویرون ، لتالمیذ بهاالبعض منهم أن رغم كل هذه التعدیالت إال أنه ال یوجد اهتمام من طرف ا

أنه ال یمكن أن تصبح اللغات األجنبیة أداة للتطور والتكنولوجیا إال إذا أو بشرط تحكم األستاذ

.لتلمیذ جیدا في اللغات األجنبیةو 

فیؤكدون على فكرة تطویر المناهج التربویة اعتمادا %)77، 27(أما أغلب أفراد العینة بنسبة 

من أفراد %)42، 67(فون دواعي هذا التطور بحیث صرح نسبة ویصن، على الترمیز العالمي

، 12(بینما ترى نسبة ، العینة بأن التحكم في اللغات األجنبیة یتماشى مع العصرنة والتطور

من أفراد العینة أن %)24، 20(في ترى نسبة ، بأن تطویر المناهج التربویة العالمیة%)33

.نولوجیااللغات األجنبیة أداة التحكم في التك
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موقف الناقد ، "المدرسة في الجزائر"وفي هذا اإلطار یقف الدكتور عبد القادر فضیل في كتابه

لم یذكر التقریر نتائج السیاسة الحالیة في مجال تعلیم اللغات «:لتعلیم اللغات األجنبیة فیقول

كر االعتبارات التي وذ، واكتفى بتحدید أهمیة اللغة األجنبیة، األجنبیة وٕادخال الترمیز العالمي

وفي هذا الصدد ذكر اعتبارین أولهما ، یجب أن تراعى في وضع السیاسة اللغویة في البالد

عند وضع سیاسة ، الثقافیة والعلمیة واالقتصادیة للبالدو  مراعاة المصالح السیاسیة واالجتماعیة

هذان االعتباران ، تقبليالتركیز على اللغات التي لها بعد استراتیجي مس:وثانیهما، تعلیم اللغات

ولكن من یحدد هذه السیاسة ؟ ، مهمان

ومن یختار اللغة التي لها بعد استراتیجي ؟ 

الثقافیة والتربویة و  كان من المفروض أن یدرس المجلس هذا الموضوع من كل جوانبه السیاسیة

لیضع بعد ذلك سیاسة وطنیة واضحة في هذا المجال یحدد من خاللها أنواع اللغات

والمراحل التي ، والوظیفة التي تسند إلیها، ودور كل لغة والمكانة التي تعطى لها، المستهدفة

ألن مثل ، أو یضع الخطوط العریضة ثم یوصى باستكمال الدراسة في الموضوع، تدرس فیها

یبقى الوضع ، وٕانما یقترح وضع سیاسة، هذا الطرح الذي ال یثیر اإلشكال وال یحدد السیاسة

.1»واإلشكال قائما، غامضا

یبین ارتفاع نسب النجاح في شهادة البكالوریا یعود إلى نجاعة اإلصالح ):15(الجدول رقم 

.التربوي

النسبة التكرار اإلجــابات 

%40، 4590ال یتعلق األمر بنجاح اإلصالح وٕانما بسیاسة الدولة -

ام الذي أدى إلى ارتفاع ساهم اإلصالح بشكل كبیر في تحسین المستوى الع-

نسب النجاح

3209 ،29%

ٕانما یعود إلى عوامل و ال یعود سبب ارتفاع النسب إلى نجاح اإلصالح فقط-

أخرى 

3330%

%110100المجمــوع 

أظهرت بیانات الجدول أعاله أن هناك تقارب بین النسب المعبرة عن إجابات المبحوثین 

من أفراد العینة أن ارتفاع نسب النجاح في %)40، 90(بر نسبة وهي حیث ترى أك، تقریبا

 .  129: ص، 2013، الجزائر، جسور النشر والتوزیع، 2ط، ٕاشكالیاتو  حقائق، المدرسة في الجزائر، عبد القادر فضیل-1



عرض وتحلیل البیانات............................................الفصل السادس

449

وٕانما یتعلق األمر ، شهادة البكالوریا ال یعني نجاح اإلصالح التربوي في مرحلة التعلیم الثانوي

بسیاسة الدولة التي ترید تحقیق نسب معینة من الشهادات في مختلف المراحل التعلیمیة وحتى 

أن ارتفاع نسب النجاح في شهادة البكالوریا ال %)30(بینما ترى نسبة ، يمرحلة التعلیم الجامع

یقتصر فقط على سیاسة اإلصالحات التربویة الحالیة وٕانما یتعلق األمر أیضا بعوامل اجتماعیة 

واقتصادیة أهمها وعي أفراد المجتمع بأهمیة هذه الشهادة في تحدید المسار العلمي والمهني 

تمكنه من االندماج في سوق العمل بطریقة أفضل مما كان في حالة لم الحاصل علیها والتي

.یتحصل على هذه الشهادة

فهم یرون أن اإلصالح التربوي ساهم بشكل كبیر في تحسن المستوى %)29، 09(أما نسبة 

والمعطیات ، العام للتالمیذ والذي كان له تأثیر إیجابي في ارتفاع نتائج شهادة البكالوریا

.ئیة تدل على هذا النجاحاإلحصا

ولقد أكد الدكتور عبد العزیز عبد الهادي الطویل في دراسته حول إصالح التعلیم الثانوي العام 

في طرح إشكالیة دراسته أن إصالح المناهج التربویة یساهم بشكل كبیر في ارتفاع نسب النجاح 

1.في شهادة الثانویة العامة

التي كانت لها مهمة تقویم مرحلة ما بعد و  »اإلصالح إصالح «كما أظهرت تقاریر لجان 

اإللزامي أن من أهم المكاسب المحققة أوٕایجابیات اإلصالح التربوي هو ارتفاع نسب النجاح في 

.شهادة البكالوریا بعد تطبیق اإلصالحات التربویة في مرحلة التعلیم الثانوي

بعد )متمدرسین، مدرسین، سات تربویةمؤس(یوضح زیادة مدخالت التعلیم ):16(الجدول رقم 

.تطبیق اإلصالحات التربویة

النسبة تكرار اإلجابات 

%33، 3763نعم هذا یدل على السیاسة التربویة الهادفة والناجحة للدولة الجزائریة-

نعم نعتبر هذا الجانب من الجوانب اإلیجابیة بعد تطبیق اإلصالحات على -

وجه الخصوص 

2481 ،21%

%44، 4954ال وٕانما ارتبطت الزیادة بعوامل أخرى -

%110100المجمـوع 

 . 03: ص، مرجع سابق، إصالح التعلیم الثانوي العام، العزیز عبد الهادي الطویلعبد-1



عرض وتحلیل البیانات............................................الفصل السادس

450

، مدرسین، مؤسسات تربویة(یتضح من خالل الجدول أعاله والذي یبین زیادة مدخالت التعلیم 

ال وٕانما %)44، 54(حیث صرحت نسبة ، بعد تطبیق اإلصالحات التربویة)متمدرسین

زیادة بعوامل أخرى مثل الزیادة الدیمغرافیة في عدد السكان وخاصة لدى الشباب ارتبطت هذه ال

واألطفال والذین هم بحاجة إلى التعلیم وهذا ما استدعى زیادة عدد المؤسسات التربویة 

إضافة إلى زیادة عدد حاملي الشهادات الجامعیة والذین هم بحاجة إلى توظیف ، والمدرسین

المتصاص نسب البطالة المنتشرة على وجه الخصوص لدى هذه خاصة في قطاع التربیة ل

من أفراد العینة أن هذه الزیادة تدل على السیاسة التربویة %)33، 63(بینما ترى نسبة ، الفئة

الهادفة والناجحة للدولة الجزائریة إلصالح قطاع التعلیم في مختلف المراحل التعلیمیة وخاصة 

من أفراد العینة التي تعتبر أن الزیادة هي %)21، 81(ا ترى نسبة بینم، مرحلة التعلیم الثانوي

.جانب من الجوانب اإلیجابیة بعد تطبیق اإلصالحات التربویة على وجه الخصوص

یبین انخفاض نسب الرسوب والتسرب المدرسي بعد تطبیق اإلصالحات ):17(الجدول رقم 

.التربویة

النسبةالتكرار اإلجابات 

%31، 3581ألن اإلصالح التربوي ساهم في خفض هذه النسب نعم -

%32، 3672ألن سیاسة الدولة تهدف إلى تحقیق نسب مرتفعة من الشهادات -

%35، 3945ألن خفض هذه النسب من بین إیجابیات اإلصالح التربوي-

%110100المجموع 

أعاله أن هناك تقارب بین النسب المعبرة عن آراء نالحظ من خالل قراءة معطیات الجدول

مفردات العینة حول انخفاض نسب الرسوب والتسرب المدرسي بعد تطبیق اإلصالحات 

، كذلك هناك تشابه في إجابات المبحوثین من خالل الجدول السابق والجدول الحالي، التربویة

ربویة من رفع نسب النجاح حیث عالجت معطیات الجدولین إجابیات تطبیق اإلصالحات الت

من أفراد العینة أن %)35، 45(بحیث ترى نسبة ، وخفض نسب الرسوب والتسرب المدرسي

، محاولة القضاء على ظاهرتي الرسوب والتسرب المدرسي من أهم إیجابیات اإلصالح التربوي

بینما ترى نسبة 
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ن أوجه السیاسة التربویة من أفراد العینة ترى أن خفض هذه النسب هو وجه م)32%، 72(

التعلیمیة المتبعة في بالدنا والتي تهدف الوصول إلى نسب معینة من الشهادات العلمیة وهو 

.سبب خفض هذه النسب

صرحت في إجابتها بفعالیة اإلصالح التربوي الذي ساهم في رفع %)31، 81(أما نسبة 

.والتسرب المدرسيمستوى التالمیذ وبالتالي نتج عنه انخفاض في نسب الرسوب

یبین مدى مراعاة اإلصالحات التربویة للقیم الموجودة في المجتمع ):18(الجدول رقم 

.الجزائري

النسبة التكرار البدائل 

%40، 4590نعــم 

%59، 6509ال 

%110100المجموع 

ل مدى مالئمة اإلصالحات نالحظ من خالل الجدول أعاله والذي یمثل إجابات المبحوثین حو 

، 09(التربویة مع الواقع االجتماعي الجزائري حیث صرح أكثر من نصف المبحوثین أي بنسبة 

والتي تمثل %)40، 90(وقابلیتها نسبة بال أي عدم مالئمتها مع الواقع االجتماعي%)59

.إجاباتهم بنعم أي اإلصالحات التربویة مالئمة للواقع االجتماعي الجزائري

ویدل هذا التباین في أراء األساتذة على تباین موقفهم من تطبیق اإلصالحات التربویة في هذه 

حیث صرح أغلب المبحوثین أثناء مقابلتهم بضرورة أن ، وفي هذا الوقت بالذات، المرحلة

یتماشى أي تعدیل على النظام التربوي بمراعاة الواقع االجتماعي الجزائري الذي یعد األرضیة 

بة التي ینبثق ویصدر منها أي إصالح ویمس أي نسق من أنساق المجتمع وخاصة إذا الخص

.تعلق األمر بقطاع حساس مثل قطاع التربیة والتعلیم

، المعروف أن أي إصالح أوتغییر یجب أن ینبع من قناعة أفراد المجتمع بالضرورة اإلصالح-

.جاء لخدمة هذا المجتمع وتطویرهوأن یحتم هذا التغیر خصوصیة وثقافة هذا المجتمع ألنه

األستاذ "حیث صرح ، لكن اإلصالح التربوي في الجزائر آثار العدید من النقاشات وردود األفعال

توضیح أهم »االستئصالتربویة في الجزائر بین األصالة و المنظومة ال«في كتابه "علي دیدونة

ا لم یستطع االستعمار الفرنسي معالم ومظاهر ما رأى فیه محاولة للتخریب واستكماال لم
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وأطلق على مشروع اإلصالح التربوي اسم مشروع ، استكماله أثناء وجوده المادي بالجزائر

.1»تغریب المجتمع الجزائري

هناك العدید من الدراسات االجتماعیة والتربویة التي ربطت بین الواقع االجتماعي والنظام 

إنه ال یمكن أن یفعل اإلصالح التربوي ویحقق التربوي وأكدت على نقطة مهمة أال وهي 

.النجاعة المطلوبة إذا حافظنا على القیم االجتماعیة الموجودة بهذا المجتمع

وتدل دراسة الباحث إسماعیل رابحي حول اإلصالح التربوي وٕاشكالیة الهویة في المنظومة 

.التربویة الجزائریة

وبشكل یضمن طور المجتمع وتقدمه نحو األفضل تإن تطور وتغییر النظام التربوي یساهم في 

له االستمراریة لكن یجب أن ینبع هذا اإلصالح من متطلبات هذا المجتمع ویحافظ على هویته 

.میزه عن بقیة المجتمعات األخرىوثقافته التي تعتبر عنوانه الذي ی

.راتهمبر و  یوضح مدى رضا أفراد العینة على اإلصالحات التربویة):19(الجدول رقم

في حالة اإلجابــــــــــــــــة بنعـــــم النسبة تكرار البدائل 

نسبــــة تكرار المبررات 

%35، 2706أهداف اإلصالح واضحة %30، 3490نعم 

%23، 1837البرامج المدرسیة غیر معقدة %69، 7609ال 

%41، 3255ة أسالیب التقویم متطـــــــــــور 

0000أخـــــــــــــرى تذكــــــــــــــر %110100المجموع 

%7770المجمـــــــــــوع 

.تم حساب هذا الجدول وفقا لعدد التكرارات ولیس وفقا لعدد أفراد العینة

دوا عدم أب%)69، 09(تكشف بیانات الجدول الذي یوضح أن أغلب أفراد العینة أي بنسبة 

منهم الذین أعربوا عن رضاهم عن %)30، 90(رضاهم عن اإلصالحات التربویة مقابل نسبة 

و لقد كانت مبرراتهم النابعة عن ، هذه اإلصالحات المطبقة حالیا في مرحلة التعلیم الثانوي

%)41، 55(حیث ترى نسبة ، قناعاتهم بهذا الرضا مصدرها رؤیتهم اإلیجابیة لهذه المبررات

%)35، 06(أفراد العینة أن أسالیب التقویم متطورة وحققت غایات اإلصالح مقابل نسبة من

بینما ترى نسبة ، من أفراد العینة من أفراد العینة الذین صرحوا بوضوح أهداف اإلصالح التربوي

، 273:ص، 2006، الجزائر، منشورات دار نورید، االستئصالو  المنظومة التربویة في الجزائر بین األصالة، علي دیدونة-1

 .  291: ص
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وواضحة وتتماشى مع التطور العالمي حسب ، أن البرامج المدرسیة غیر معقدة%)23، 37(

.رأیهم

وبالتالي فإن عدم رضا أغلب ، لمعروف أن الرضا عامل أساسي من عوامل النجاح في العملوا

األساتذة عن اإلصالحات التربویة سوف یؤثر على المردود التربوي األستاذ ویضعف التحصیل 

.الدراسي للتالمیذ

موقف لهذه اإلصالحات عن هذا الموقف الداعم لولقد عبر المثقفین الجزائریین المعارضین

عبد القادر "األساتذة أفراد العینة الرافضین وغیر راضین عن هذه اإلصالحات أمثال الدكتور

لهذا .... «: فقال»ٕاشكالیاتو  المدرسة في الجزائر حقائق«في هذه الفقرة من كتابه "فضیل

قد ، وتعقل المربین، ال یغرنكم سكوت المعلمین وصبر األولیاء:نقول للمسؤولین وبصوت عال

قد یجابهونكم بمواقف -جابهونكم إن ترجعوا إلیهم في هذه األمور التي هي جزء من تفكیرهمی

كیف !..قد ال تكون في صالح األجیال وال في صالح الوطن، وردود أفعال مضادة، رافضة

یقبلوا ما تقرون وهم یشاهدون البناء الذي شیدوه على أكتافهم و  تریدون من المعلمین أن یصبروا

وهم ال یستطیعون فعل شيء إال أن یتفجروا غضا فكیف ، رهم یتهاوى أمام أعینهم وبأفكا

1»....تریدون منهم أن یسهموا معكم في تطبیق إجراءات من غیر أن یكون لهم رأي فیها

إن التمعن في هذه الفقرة یجرنا إلى الحدیث عن الصراع الثقافي الذي یدور حول المدرسة 

تجاه التقدمي المؤید لهذه اإلصالحات مسترشدا بالتجربة الغربیة للدول الجزائریة بین كل من اال

، ویصف هذا االتجاه األنظمة التربویة القدیمة بالنمطیة والتسلطیة، المتقدمة في المیدان التربوي 

ویرى أن العالم یشهد تغییر وتطور مستمر یجب على النظام التربوي أن یواكبه من خالل 

أما أصحاب االتجاه القومي المحافظ یرون ضرورة أن ، تربوي المستمرالتجدید واإلصالح ال

وٕان ما ، یراعي خصوصیاته الثقافیة واالجتماعیةو  ینبع اإلصالح التربوي من المجتمع الجزائري

نجح في النظام التربوي الجزائريیصلح في األنظمة التربویة الغربیة لیس بالضرورة سوف ی

.ادي بین العالمینوذلك لالختالف الثقافي والم

 . 415: ص، سابقمرجع ، ٕاشكالیاتو  المدرسة الجزائریة حقائق، عبد القادر فضیل-1
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:تحلیل النتائج المستخلصة من التساؤل األولو  عرض -2

توصلت الدراسة المیدانیة من خالل النتائج المتحصل علیها من إجابات المبحوثین على أسئلة 

المحور الثاني والذي یمثل أوجه النجاح بعد تطبیق اإلصالحات التربویة أو إیجابیات اإلصالح 

مخرجات العملیة التربویة من أستاذ و  التعلیم الثانوي على مستوى مدخالتالتربوي في مرحلة 

وعالقة هذه المعادلة األساسیة بالمحیط الخارجي وتبین أن أكثر أفراد العینة ، ومتعلم ومناهج 

، 16بنسبة (یرون عدم وجود تحسین في المستوى العام للتالمیذ مقابل %)81، 81(بنسبة 

بوجود تحسین في تحصیل التالمیذ وهذا یدعم فكرة عدم تفاعل هؤالء منهم الذین یقرون%)36

)%54، 74(وهذا ما صرح به نسبة ، التالمیذ مع المواد الدراسیة بعد تطبیق المناهج الجدیدة

.الذین یرون عكس ذلك%)45، 25(من األساتذة مقابل نسبة 

راضین عن المستوى المعرفي وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن أغلبیة األساتذة غیر

والتحصیلي للتالمیذ وقد برروا ذلك من خالل صعوبة الفهم عند أغلبیتهم ما عدا األذكیاء منهم 

من ال یجدون صعوبة في ذلك ولقد حمل اإلصالح التربوي معه تعدیل في المهام بحیث تغیرت 

قن للعلوم فقط وٕانما موجه ولم یعد األستاذ مل، تسمیة األستاذ من رئیسي للمواد األستاذ مكون

، 09(من أفراد العینة مقابل نسبة %)90، 70(وهذا ما صرح به نسبة ، للعملیة التعلیمیة 

وأهمل اإلصالح أهم ، أدى إلى زیادة حجم مهام األستاذالذي یرون أن التعدیل شكلي%)29

هذا ما أثر بدوره على و ، القضایا وهي الدور الفعال الذي یلعبه األستاذ داخل القسم مع تالمیذه

، 30(مقابل نسبة %)18، 58(عدم تحكم أغلب األساتذة في الطرائق البیداغوجیة بنسبة 

وقد أرجعوا األسباب حسب رأیهم ، منهم الذین أظهروا تحكموا في هذه الطرائق الجدیدة%)90

ة ثم كثاف%)25(ثم ضعف مستوى التالمیذ بنسبة %)81، 32(إلى غیاب التكوین بنسبة 

، 20(وعدم تماشي هذه الطرائق مع الواقع االجتماعي بنسبة %)87، 21(البرامج بنسبة 

من %)45، 65(وهذا سوف یقلل من األداء الوظیفي لألستاذ بحیث صرح بنسبة %)31

، 34(األساتذة بعدم تحسن في أداءهم لمهامهم بعد تطبیق اإلصالحات التربویة مقابل نسبة 

وقد أدى هذا إلى تكیفهم مع المناهج ، د تحسن في أداء األستاذ الذین أقروا بوجو %)54

، یختلف األمر بین األساتذة باختالف تخصصهم العلمي وطبیعة المادة المدرسةو  الجدیدة

حیث ، وانعكس هذا على وجه الخصوص من خالل التحكم في الطرائق وأسالیب التقویم الجدیدة

دم مساهم نموذج المقاربة بالكفاءات في تحسین من أفراد العینة بع%)09، 69(صرح نسبة 
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، 30(بة بینما ترى نس، وٕانما اقتصر هذا التقدم على مستوى النظري فقط، العملیة التربویة

من أفراد العینة بأن نموذج المقاربة بالكفاءات ساهم فعلیا في تحسن العملیة التربویة %)90

واألمر ینطبق على آلیات التقویم ، الذاتیةمن خالل إیجاد وعي للمتعلم بقدراته وٕامكانیاته

هذا األسلوب الجدید %)36، 56(حیث یرفض أكثر من نصف أفراد العینة بنسبة ، التربوي 

نمط التقویم الجدید ویرتب آلیاته بحیث یرون منه%)63، 43(بینما یؤید نسبة ، من التقویم 

في التقویم التحصیلي بنسبة  كمثم التح، %)83، 45بنسبة (أن التحكم في كل أنواعه معا

، %)50، 12(بینما التحكم بالتقویم التشخیصي والتكویني بنفس النسبة أي ، %)16، 29(

وبالرغم من إقرار األساتذة بأهمیة أسلوب التقویم الجدید في فهم قدرات التالمیذ وحصر النقائص 

تكوین على التحكم في هذه إال أن األساتذة یشكون من نقص التدریب وال، واقتراح الحلول لها

وهي بعض ، وكثافة التالمیذ في الفوج الواحد، إضافة إلى نقص اإلمكانیات، األسالیب الجدیدة

.العراقیل التي تعیق تطبیق بل نجاح تطبیق هذه األسالیب الحدیثة

وفیما یخص مدى توافق أهداف اإلصالحات مع أهداف المرحلة أي مرحلة التعلیم الثانوي وهذا 

تبط بأهمیة التعلیم الثانوي كونه حلقة أساسیة من حلقات التعلیم ألنه یعتبر الممر اآلمن یر 

إال أن أغلب ، ویحضر إلى االندماج في عالم الشغل من جهة أخرى، للتعلیم العالي من جهة

مقابل %)54، 54(األساتذة یرون أن اإلصالح التربوي لم یحقق أهداف هذه المرحلة بنسبة 

الذین یرون بأن اإلصالح التربوي حقق هذه األهداف لجمیع فئات التالمیذ %)25،45(نسبة 

.على مختلف مستواهم التعلیمي

أما دواعي اعتماد اإلصالح التربوي على الترمیز العالمي في تطویر المناهج الجدیدة فقد كانت 

الذین كانت منهم %)72، 22(مقابل نسبة %)27، 77(استجابة األساتذة إیجابیة بنسبة 

التحكم في %)67، 42(وقد تنوعت دواعي هذا التطویر بحیث احتلت نسبة ، إجاباتهم سلبیة

حتى یمكن أن یصنف %)20، 24(ثم تلیها نسبة ، اللغات یتماشى مع العصرنة والتطور

فهي ترى أن %)24، 20(أمل نسبة ، ربویة العالمیةالنظام التربوي الجزائري ضمن األنظمة الت

.ت األجنبیة أداة التحكم في التكنولوجیااللغا

أما فیما یخص شهادة البكالوریا التي تعتبر من أهم مؤشرات نجاح اإلصالحات التربویة فتشیر 

تقاریر وزارة التربیة الوطنیة أن أحسن نسبة نجاح تم تحقیقها مباشرة بعد تطبیق اإلصالح حیث 

رهانات ، إصالح التربیة في الجزائر«ابه ذكر وزیر التربیة السابق بوبكر بن بوزید في كت
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یتمیز بوجود فئتین أثنین من المترشحین 2008بأن امتحان شهادة البكالوریا سنة »وٕانجازات

أما الفئة ، من حیث تلقیهم البرامج الدراسیة المقررة خالل اإلصالح هذا بالنسبة للفئة األولى

قد كانت أكبر فئة نجاح لتالمیذ الفئة األولى أي الثانیة فهم ینتمون إلى النظام التربوي السابق و 

بحیث لم یسبق وأن وصلت نسبة النجاح على %)04، 55(الذین تلقوا المقررات الجدیدة بنسبة 

وهي تندرج 1962المستوى الوطني في امتحان شهادة البكالوریا أبدا إلى هذه النسبة منذ سنة 

ال أن أفراد العینة یرون أن أسباب ارتفاع نسب إ 1، ضمن دینامیكیة التطور اإلیجابي لإلصالح

، 40(النجاح في شهادة البكالوریا ال یدل على نجاعة اإلصالح التربوي بحیث بررت نسبة 

%)30(أما نسبة ، أن سیاسة الدولة هي التي فرضت هذه النسب المعبرة على النجاح)90%

وترى ، ا یعود إلى عوامل أخرىوٕانم، فهي ترى أن السبب ال یعود إلى نجاح اإلصالح فقط 

أن اإلصالح التربوي ساهم بشكل كبیر في تحسین المستوى العام الذي %)09، 29(نسبة 

ومن المؤشرات اإلیجابیة التي تحققت مع تطور النظام التربوي ، أدى إلى إرتفاع نسب النجاح

درسین في كل نجد الزیادة المعتبرة في مدخالت النظام التعلیمي مثل تطور تعداد المتم

بأكثر من 2008/2009بحیث بلغت في مرحلة التعلیم التربوي في سنة ، المستویات التعلیمیة

حتى هذا الوقت كما سجل 1999/2009تلمیذ وهو أكبر تعداد عرفته البالد منذ 000، 52

زیادة  2008/2009إلى  1999/2000التأطیر البیداغوجي في التعلیم الثانوي خالل الفترة 

إسستتبع التزاید الهائل في تعداد التالمیذ انشغال ، أستاذ600، 12رة من حیث العدد بلغت معتب

كبیر في تحسین ظروف التمدرس وترجم ذلك برفع عدد المنشآت القاعدیة الستقبال المتعلمین 

حیث ارتفع عدد  2009إلى  1999بحیث تطور عدد المنشآت في كل األطوار التعلیمیة من 

.2ثانویة جدیدة على المستوى الوطنـي699، 1شأة إلى الثانویات المن

إن القراءة البسیطة لهذه اإلحصائیة تدل على أن هناك اهتمام من طرف الدولة لبلوغ األهداف 

المسطرة عند الشروع في تطبیق اإلصالحات التربویة والتي كانت ترمي إلى تحسین وزیادة 

إال أن آراء األساتذة اختلفت حسب هذا ، یفمدخالت العملیة التربویة من حیث الكم والك

منهم بأن هناك عوامل أخرى تتحكم في هذه الزیادة %)54، 44(بحیث صرح نسبة الموضوع

، 289:ص، 2009، الجزائر، دار القصبة للنشر، ٕانجازاتو  رهانات، إصالح التربیة في الجزائر، بوبكر بن بوزید-1

 .  290:ص
  . 320:ص، 319:ص، مرجع سابق، بوبكر بن بوزید-2
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ولیس نجاح سیاسة اإلصالح التربوي والتي تتمثل في الزیادة الدیموغرافیة في عدد السكان 

وهذا ما استدعى زیادة عدد وخاصة لدى فئتي الشباب واألطفال والذین هم بحاجة إلى تعلیم

إضافة إلى زیادة عدد حاملي الشهادات الجامعیة والذین هم ، المؤسسات التربویة والمدرسین

بحاجة إلى توظیف خاصة في هذا القطاع بغرض امتصاص البطالة المنتشرة بنسب كبیرة عند 

الرأي وترى بأن منهم في هذا %)63، 33(فئة الجامعیین بالدرجة األولى بینما تختلف نسبة 

، 21(أما نسبة ، هذا التوسع هو نتیجة السیاسة التربویة الهادفة والناجحة للدولة الجزائریة

، فهي تثمن دوراإلصالحات وتعتبر هذه النتیجة من إیجابیات تطبیق هذه اإلصالحات%)81

الرسوب أما المؤشر المتعلق بارتفاع المستوى العام للتالمیذ والذي صاحبه انخفاض في نسب 

من أفراد العینة بأن تراجع نسب الرسوب %)45، 35(والتسرب المدرسي فقد عبرت نسبة 

فترى %)72، 32(أما نسبة ، یجابیات اإلصالح التربوي األخیروالتسرب المدرسي من بین إ

هي تسعى إلى بأن سیاسة الدولة تهدف إلى تحقیق نسب مرتفعة من الشهادات وبالتالي ف

التسرب وترفع نسب النجاح في امتحانات مختلف الشهادات التعلیمیة وب و امتصاص نسب الرس

.في بلدنا

ساهم فعلیا في خفض نسب الرسوب فهي ترى أن اإلصالح التربوي%)81، 31(أما نسبة 

أما فیما ، التسرب المدرسي من خالل التقویم البیداغوجي الجدید والمقاربة النظریة المتبعةو 

بالتالي مراعاتها الموجودة في المجتمع الجزائري و ت التربویة للقیمیخص مالئمة اإلصالحا

للواقع االجتماعي الذي یعیشه المجتمع الجزائري فإننا نقول أن اإلصالح التربوي جاء تلبیة 

، ى كافة األصعدة المحلیة والدولیةللحاجة الملحة للتغییر الذي شمل جمیع المیادین وعل

التي عرفها المجتمع الجزائري من الناحیة السیاسیة واالقتصادیة واستجابة للتحدیات الداخلیة

والتحدیات الخارجیة التي اكتسحت العالم عن طریق العولمة والتطور الهائل من ، واالجتماعیة 

وبالتالي كان من الضروري تغییر النظام التربوي أو باألصح ، الناحیة العلمیة والتكنولوجیة 

المجتمع الجزائري؟ تنوعت ل حافظ هذا اإلصالح على ثقافة وقیملكن ه، إصالح هذا النظام

من األساتذة بعدم %)09، 59(مواقف األساتذة حول هذا الموضوع حیث صرح نسبة آراء و 

مراعاة اإلصالح التربوي للواقع االجتماعي ولم یحافظ على ثقافة وقیم هذا المجتمع بینما ترى 

اإلصالح التربوي هو مظهر من مظاهر تطور هذا من أفراد العینة بأن%)90، 40(نسبة 

من مطالب ترقیة الفرد الجزائري وتحسین ظروفه وبالتالي فهو یمثل مطلب ملح، المجتمع 
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إن االختالف في اآلراء حول موضوع اإلصالح التربوي آثار العدید من ، التربویة واالجتماعیة

یین من أصولیین أومحافظین وبین محدثین النقاشات وأدى إلى انقسام في وسط المثقفین الجزائر 

وتتویجا ، مبرراته المنطقیة التي تفسر هذا الموقفو  ولكل طرف منهم وجهة نظره، أو تقدمیین 

لهذه اآلراء كان من الضروري الوقوف على مدى رضا األساتذة على اإلصالح والتعرف على 

ینة بأنها غیرراضیة على أفراد العمن %)09، 69(مبررات هذا الموقف بحیث صرحت نسبة 

منهم التي كانت استجابتها إیجابیة نحو اإلصالح %)90، 30(هذا اإلصالح مقابل نسبة 

فقد كانت مقتنعة بفعالیة أسالیب التقویم %)55، 41(أما نسبة %)35، 06(التربوي بنسبة 

وبالتالي ، التي ترى بأن المناهج المدرسیة غیر معقدة%)37، 23(وأخیرا نسبة ، المتطورة

فهي جانب مهم من رضا ، فهي تدعو إلى إبراز كفاءة ومهارة التالمیذ وتزید في فعالیة األساتذة 

.هؤالء على اإلصالح التربوي

لیس آخرا فلقد تم طرح التساؤل الثاني على أساس أنه یجیب على كونه اإلصالح وأخیرا و 

دل بطریقة أو بأخرى عن نجاعة التربوي یحمل مجموعة من المؤشرات اإلیجابیة والتي ت

وذلك انطالقا من المنجزات المادیة والمعنویة أو ، اإلصالح وفعالیة التكوین في هذه المرحلة 

الطرائق والوسائل حسب تصریحات الجهات و  النقلة النوعیة التي حدثت على مستوى البرامج

بحوثین أي األساتذة فقد كانت إال أن استجابات الم، الوصیة أي وزارة التربیة والتعلیم الوطنیة

أغلبها سلبیة ونالحظ ذلك تقریبا في النسب المعبر علیها في أغلب الجداول الخاصة بهذا 

وهذا یدفعنا إلى الحكم رغم عدم االنتهاء من صیاغة النتیجة النهائیة للبحث إلى عدم ، المحور

سباب إلى كون هذه الفئة ویمكن أن تعود هذه األ، رضا وقبول األساتذة عن اإلصالح التربوي

وبالتالي فإنها ترى بحكم ، وهم األساتذة ذوي الخبرة الطویلة في هذا المیدان، أي عینة البحث

إذا كان التكوین من طرف فئة أقل منها سنا هذه السنوات الطویلة لیست بحاجة للتكوین خاصة

ة على درجة عالیة وهذا ما كذلك فإن مقاومة التغییر والتجدید عند بعض أفراد هذه الفئ، وخبرة

إضافة إلى صعوبة تطبیق هذه المقاربات الجدیدة والتي تحتاج ، یمنعها من تقبل هذا اإلصالح

.إلى مجهود مضاعف من طرف السادة األساتذة 
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مواطن الضعف بعد تطبیق اإلصالحات التربویة :المحور الثالث:ثالثا

التدریس باألهداف عن نموذج التدریس بالمقاربة یبین االختالف بین طریقة ):20(الجدول رقم 

.بالكفاءات

النسبة التكرار البدائل 

%73، 8163نعــــــم 

%26،  36   29  ال 

%110100المجمــــوع 

یرون بأن هناك %)73، 63(تكشف معطیات الجدول أعاله أن أغلب أفراد العینة بنسبة 

من أفراد العینة الذین ینفون %)26، 36(وتقابلها نسبة ، قاربتیناختالف جوهري بین كال الم

هذا االختالف ویرون بأن طریقة المقاربة بالكفاءات هي مواصلة الطریقة القدیمة أي بیداغوجیا 

  . األهداف

ونشیر إلى وجود اختالف في التقویم ، ونخلص مما سبق إلى تثمین رأي أغلبیة األساتذة

المقاربة باألهداف تركز 1ذاك أن ، بالكفاءات عنه في المقاربة باألهدافوالتدریس في المقاربة

على السلوكات المالحظة غیر أنها سلوكات خالیة من التكامل فیما بینها تتطلب تنمیتها عند 

أما المقاربة بالكفاءات فتهتم بتنمیة إمكانیة المتعلمین الستثمار مجموعة مدمجة من ، المتعلمین

وشتان بین هذه ، إلى حل لوضعیة إشكالیة تنتمي إلى عائلة من الوضعیاتالموارد للوصول

1.المقاربات ومتطلباتها سواء أكان هذا على مستوى المعلم أو التلمیذ أو تقویم التعلمات

إن اإلشكالیة األساسیة التي تعاني منها المنظومة التربویة الجزائریة بعد تطبیق اإلصالح 

یمثل على وجه 2003/2004:بیقه منذ الموسم الدراسيالتربوي والذي شرع في تط

الخصوص عدم الفصل بین هذه المقاربات بل الخلط بینها في بعض األحیان نظرا لوجود 

وبالتالي إذا كان ، المقاربة بالكفاءات و  بعض أوجه التكامل السیما ما تعلق بالمقاربة باألهداف

فكیف ننتظر منه أن یقوم بتقویم التلمیذ وفق ، یقتینالمعلم أو األستاذ ال یمكنه الفصل بین الطر 

المقاربة بالكفاءات ؟ 

1- De Ketele J.M et Gerard F. M. (2005) , La validation des épreuves d'évaluation selon

l'approche par les compétences, in Mesure et Evaluation en éducation, vol, 28,no3,1-26-

2005, p:07.
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بالمقاربة التدریس باألهداف أو التدریس ، حیبن أي الطرق هي األنج):21(الجدول رقم 

.بالكفاءات حسب رأي األساتذة

النسبة التكراررأي األساتذة حسب نجاعة هذه الطرق 

%54، 4944األنجح التدریس باألهداف 

%35، 3945األنجح التدریس بالمقاربة بالكفاءات 

%2220الجمع بین الطریقتین 

%110100المجموع 

من األساتذة یرون أن أنجح طریقة %)44، 54(نالحظ من الجدول أعاله أن أكبر نسبة وهي 

من یرون أن أنجح منهم %)35، 45(مقابل نسبة ، في التدریس هي بیداغوجیا األهداف 

من المبحوثین أن األنجح هو الجمع %)20(طریقة هي المقاربة بالكفاءات بینما ترى نسبة 

.بین الطریقتین التقلیدیة والحدیثة

استخلصنا بعد مقابلتنا لهؤالء األساتذة ومحاورتهم حول الموضوع أن هناك ثالثة آراء مختلفة 

:حیث حاولت كل منها تبریر صحة ما ترمي إلیه 

:صرح األساتذة المؤیدین للطریقة التقلیدیة أي بیداغوجیا األهداف باآلراء التالیة*

.ألن األستاذ والتلمیذ لمسا النتائج المرجو الوصول إلیها فعلیا-

.ألن المقاربة بالكفاءات ال تتالءم مع الواقع الجزائري-

وألنه ال یتماشى أكثر مع ، من الوزارةالنظام القدیم أحسن نظرا لعدم فهم النظام الجدید -

قلة ، قلة الوسائل، وكذلك الواقع التربوي في مدارسنا التي تتمیز باالكتظاظ، استعدادات التالمیذ 

.انعدام التكوین الفعلي لألساتذة، األقسام في الثانویات والمؤسسات التربویة

یرون بأنها تتماشى مع العصر الذي أما األساتذة المؤیدین لنظام المقاربة بالكفاءات والذین*

:وقد صرحوا بما یلي ، نعیش فیه بشرط توفیر الشروط المالئمة

، ال متلقین، المقاربة بالكفاءات مع تسبیق الدراسة والتكوین من طرف مختصین حقیقیین-

.توفیر أدوات ووسائل العمل التربوي التعلیمي

.تقلیص حجم األقسام والمقاعد فیها-

.یص الحجم الساعي لكل مستوى وكل شعبةتقل-

.تغییر الواقع الذي یتعلم فیه المتعلمون-
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.معالجة مشاكل المؤسسات التربویة واإلداریة-

.تكوین األساتذة فعلیا من أجل التحكم في هذه الطریقة-

ول المقاربة بالكفاءات تتمیز بالطول والصعوبة وبالتالي فهي تتطلب مستوى تعلیمي مقب-

.ومعلومات قاعدیة

نیة الجمع بین الطریقة التقلیدیة أما الفئة الثالثة من األساتذة فهم أصحاب الرأي القائل بإمكا*

ة یواألخذ بالجوانب اإلیجاب، وهي بیداغوجیا األهداف والطریقة الحدیثة وهي المقاربة بالكفاءات

المواد الطریقة المناسبة لها ولكل ألن لكل مادة من ، لكل طریقة وترك نقائص كل طریقة منهما 

كذلك كل مستوى تعلیمي وكل شعبة تحتاج ، درس طبیعته ویتطلب طریقة أوكیفیة مناسبة له

.إلى آلیات وطرق تتالئم معها

وفي هذا اإلطار یمكن اإلشارة إلى أن هناك عدة دراسات میدانیة التي حاولت دراسة موقف 

.زرد ومي امحمد وأنذكر منها دراسة كل من، كفاءاتاألساتذة نحو التدریس بالمقاربة بال

:لعروسي زوینة حول موضوع

والتي طبقت على »اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو التدریس في ظل المقاربة بالكفاءات «

ولقد توصلت الدراسة على إجماع األساتذة باختالف اتجاهاتهم على ، أستاذ تعلیم ثانوي60

فئات غیر أنهم یشتركون في النظرة اإلیجابیة المستقبلیة حول تدریس محتوى 3انقسامهم إلى 

وترى ، وجدت لجان تضعها في مسار الطریق الصحیحالمناهج في ظل المقاربة بالكفاءات إن

أنهم یلجئون لها في الكثیر من األحیان فیه أفقا نحو التجدید رغم االجتهادات التي أجمعوا على

1وااللتزامات التي على عاتقهموهذا نتیجة الضغوط 

غیر أن ما تؤاخذ علیه بیداغوجیا األهداف هو كثرة األهداف وتجزأ المضامین إلى حد یفقدها -

حیث ال یجد لها صلة بحیاته الیومیة ومع ذلك ال یمكن القول بأن ، ى المتعلم داللتها لد

بالكفاءات تلغیها بل تستند إذ أن المقاربة، بیداغوجیا األهداف أصبحت متجاوزة بشكل مطلق 

.كفاءته في حل المشكلوتنطلق هذه المقاربة من جعل المتعلم یبرز، إلى إیجابیاتها لتغنیها

مداخلة ، إتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو التدریس في ظل المقاربة بالكفاءات، زوینة لعروسيو  امحمد زردومي-1

،  9العدد، مخبر المسألة التربویة في ظل التحدیات الراهنة، ي الجزائر نحو رؤیة تقویمیةمنشورة في مجلة اإلصالح التربوي ف

  .  365:ص، بسكرة، جامعة محمد خیضر، 2012أفریل 
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یبین مدى كفایة التكوین في كیفیة التعامل مع نظام التدریس المقاربة ):22(الجدول رقم 

.بالكفاءات

النسبة   كرار الترأي األساتذة في التكوین بالمقاربة بالكفاءات 

%12، 1472نعـم كان كافي 

%61، 6881ال لم یكن كافي 

%25، 2845نوعا ما كان كافیا 

%110100المجموع 

%)61، 81(أن أكثر من نصف أفراد العینة بنسبة )22(یظهر من خالل الجدول رقم -

، ال لم یكن كافیا ، یس بالمقاربة بالكفاءاتصرحوا بأن التكوین في كیفیة التعامل مع نظام التدر 

بینما صرح نسبة ، الذین یرون إن هناك نوعا ما التكوین كان كافیا%)25، 45(مقابل نسبة 

من أفراد العینة بنعم التكوین كان كافیا في كیفیة التعامل مع نظام التدریس %)12، 12(

.بالمقاربة بالكفاءات

التكوین أنه غیر كافي أن األساتذة یعیشون تخبطا في إدراك یرى األساتذة الذین حكموا على

والبعض اآلخر ، حیث أن التكوین شبه منعدم ما عدا التكوین الذاتي، طریقة المقاربة بالكفاءات

الذین صرحوا بأنه هناك نوعا ما تكوین حیث صرحوا بأن المشكلة لیست في التكوین وٕانما في 

أما األساتذة ، تبط بطبیعة كل مادة وحسب األساتذة المؤطرینتطبیقها في الواقع ألن األمر مر 

المؤیدین العتماد هذا النظام فهم یشعرون بإیجابیة هذه المقاربة ألنها سمحت باالنتقال من 

وهنا نتساءل ، طرق التقویم التقلیدیة إلى الطرق الحدیثة األكثر فعالیة في رفع المردود التربوي

:ة بالكفاءات ؟ قد تكون اإلجابة المنطقیة لهذا السؤال كما یليلماذا نعتمد نموذج المقارب

أن البرامج المعتمدة في جمیع المراحل لم تجدد من عقود خلت وأصبحت ال تواكب التطورات -

وقد عرف المجتمع الجزائري تغیرات جذریة في مختلف المیادین ، العلمیة والمعرفیة الحدیثة 

.افیة والسیاسیةاالجتماعیة واالقتصادیة والثق

اعتماد النظریة التربویة القائمة على تلقین التالمیذ مجموعة من المعارف لم تعد مجدیة في -

وألن إعداد الناشئة لخوض غمار الحیاة یتطلب إعتماد مقاربة ، ظل تعقد الحیاة المعاصرة

في المجتمع المناسبة لالندماجو  تربویة جدیدة تسمح بإكتساب القدرات والكفاءات الضروریة

.والمساهمة في ازدهاره
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كیفیة تطبیق و  هناك عدة دراسات تناولت مسألة تكوین المعلمین في إطار اإلصالح التربوي

التقویم في ظل «حول موضوع "رابح قدوري"المقاربة بالكفاءات ونذكر منها دراسة الدكتور

مدرسة ابتدائیة  27ي معلم ف141التي طبقت على و  »المقاربة بالكفاءات وتكوین المعلم

ولقد خلصت الدراسة إلى ضعف التكوین في هذا اإلطار وعدم كفایته ، بالجزائر العاصمة

1.واعتماده على الجوانب العلمیة النظریة أكثر من الجوانب التربویة التطبیقیة

ولوجیة وٕاذا توقفنا عند دواعي اختیار منهج المقاربة بالكفاءات نالحظ أن متطلبات العصر التكن

واالنفجار المعرفي تفرض على المجتمعات استمراریة التغیر والتجدد نتیجة تطلع األفراد نحو 

بحیث ، االزدهار الحضاريتي تضع الرقي و مسایرة المستجدات لالستفادة من تلك المتطلبات ال

یتم اختیار ما یتناسب وحاجیات الفرد التي تعتبر جزء ال یتجزأ من حاجات مجتمعه والرقي

بأسلوب حیاته إلى مستوى یكفل له مواجهة التحدیات الجاریة في ظل العالمیة والعولمة ومستوى 

یمكن المجتمعات من استغالل مواردها البشریة والطبیعیة واالستغالل األحسن وتسمح لها 

.بالتحكم في المستوى العلمي والثقافي

المنهجي لعناصر و  التوازن الموضوعيفي هذا السیاق یسعى النظام التربوي الجزائري إلى إیجاد

بالتقویم والتوجیه المدرسي والمهني ولتحقیق هذا المنظومة التعلیمیة بدءا بالغایات وانتهاءا

حیث تلعب دورا فعاال في التغییر لما تتضمنه ، التوجه تم اختیار بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات

من هذه المقاربة من منطلق التعلم الذي یركز ویتم االنتقال، من أسس تربویة بیداغوجیة ونفسیة

یجعل دوره محوریا في الفعل التعلق الذي یركز على المتعلم و على المادة المعرفیة إلى منطلق

التربوي كما یستجیب للمتغیرات الكبرى الحاصلة في المحیط االقتصادي والثقافي كما تتوخى 

2.كنه من التكیف مع مختلف اإلشكالیاتیمو  الوصول إلى مواطن ما یترك التعلم فیه أثرا

مداخلة منشورات مخبر المسألة التربویة في ظل التحدیات ، تكوین المعلمو  التقویم في ظل المقاربة بالكفاءات، رابح قدوري1

، 09العدد، 2011ماي 10–09أعمال الملتقى الدولي بتاریخ ، الح التربوي في الجزائر نحو رؤیة تقویمیةاإلص، الراهنة

  .  242:ص، 2012أفریل ، بسكرة ، جامعة محمد خیضر
قراءة في إصالح المناهج، الصعوباتو  اإلصالح التربوي الجدید في الجزائر بین المتطلبات، زراقة فضیلةو  زرارقة فیروز-2

 . 23:ص، مرجع سابق، منشورات مخبر المسألة التربویة، تكوین األساتذةو  والطرائف



عرض وتحلیل البیانات............................................الفصل السادس

464

یبن إمكانیة تقدیم إقتراحات لتجاوز صعوبات التحكم في طرق التقویم من ):23(الجدول رقم 

.طرف األستاذ بعد تطبیق نموذج المقاربة بالكفاءات

النسبة التكرار إقتراحات تجاوز الصعوبـــــــــــــــات 

%19، 2109.أساسیا في العملیة التربویةیجب أن یكون التلمیذ قطبا -

%16، 1836یجب أن تتماشا طرق التقویم مع البیئة المحیطة بالتلمیذ -

%29، 3209.التغلب على نقص التكوین حول هذه األسالیب-

%20، 2390).كثافة األقسام-نقص الوسائل(ثل التغلب على عدة مشاك-

%14، 1654.بء التعلیم التقلیديالتخلص من ع-

%110100المجموع 

بینت معطیات الجدول أعاله والذي حاول من خالله أفراد العینة تحدید إمكانیة تجاوز صعوبات 

لكن إجابتهم كانت كلها لتجدید هذه ، التحكم في طرق التقویم بعد تطبیق المقاربة بالكفاءات

إلى أنه ال یمكن التحكم في هذه الطرق نظرا %)29، 09(الصعوبات حیث صرحت نسبة 

إلى وجود عدة %)20، 90(بینما أشارت نسبة ، لضعف ونقص التكوین بالنسبة لألستاذ

، ومنها على وجه الخصوص نقص الوسائل البیداغوجیة، مشاكل تعیق تطبیق هذه الطرق 

ن التالمیذ داخل الفوج وكثافة التالمیذ داخل األقسام حیث تتطلب هذه الطرق عدد قلیل م

أن هذه الطریقة حتى تحقق نجاعتها التربویة یجب أن %)19، 09(بینما ترى نسبة ، الواحد

منهم فترى ضرورة %)36، 16(أما نسبة ، یكون التلمیذ القطب األساسي في العملیة التربویة

ن أفراد العینة م%)54، 14(أما نسبة ، أن تتماشى طرق التقویم مع البیئة المحیطة بالتلمیذ

فإنها ترى أن أسالیب التقویم الحالي تمكن المعلم والمتعلم من التخلص من عبء التعلیم 

یظهر من خالل إجابات المبحوثین أن هناك تخوف من ، )أي نظام التعلیم القدیم(التقلیدي

وقد دلت الصعوبات المصرح بها من طرفهم عن عدم تقبلهم ، تطبیق هذه المقاربة الجدیدة 

وقد ، وقد لمست هذا من خالل محاوراتهم أثناء بعض اللقاءات، ألسالیب التقویم الحدیث 

:أوعزوا سبب رفضها لهذا التغییر إلى األسباب التالیة

.أن هذه المناهج بعیدة عن المستوى االجتماعي والعقلي-

السابقة وتعود على مساهمة التلمیذ في العملیة التعلیمیة ضئیلة لم یتعود علیها في السنوات -

.طریقة التلقین
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.غیر مناسبة بسبب االكتظاظ داخل األقسام ونقص التجهیزات-

.كذلك هناك تأخر في الفهم والتطبیق-

.أن هذه الطریقة طبقت دون التحضیر المسبق لها-

.هناك نقص كبیر في التنظیم التربوي ال یسمح بنجاح هذا اإلصالح-

.اإلتكال فهو ال یساهم أصال في تطبیق المقاربة بالكفاءاتتعود التلمیذ على-

.طریقة المقاربة بالكفاءات غیر مناسبة في بعض المواد مثل مادة اللغة العربیة-

أما األساتذة المؤیدین ، هذه األسباب السابقة الذكر صرح بها األساتذة الرافضین لهذه المقاربة 

میذ أصبح یجید كفاءات مختلفة في جمیع المواد الدراسیة فهو لهذه المقاربة فقد صرحوا بأن التل

ویرون بأنها ساهمت بشكل كبیر إذا وفرت لها الظروف المناسبة ، مشروع مستقبلي ناجح 

ویقترحون دمج الطریقة الكالسیكیة أي المقاربة باألهداف مع المقاربة ، والمالئمة لنجاحها

ین العملیة التربویة ریقة فهذا قد یساهم في تحسبالكفاءات وأخد الجوانب اإلیجابیة لكل ط

.التعلیمیة

یبین إذا كانت برامج التكوین خالل هذا اإلصالح في مستوى تطلعات ):24(الجدول رقم 

.األساتذة

النسبة التكرار التكوین

%27، 3027.شكليو  التكوین فادح النقص

%26، 2936.التكوین ذاتـي

%17، 1927.اتذة إمكانیة اإلطالع على المستجداتلم تتوفر لألس

%29، 3209.الوزارة بذلت الكثیر من أجل التكوین

%110100المجموع

یتضح من الجدول أعاله والذي یتناول محور هام من محاور اإلصالح أال وهو موضوع 

لمقاربات الجدیدة التكوین حول المستجدات التي جاء بها اإلصالح التربوي من خالل تطبیق ا

حیث تنوعت آراء األساتذة فیما یخص تقییمهم لفعالیة هذا التقویم ، وطرق التقویم البیداغوجي

أن الوزارة بذلت %)09، 29(مفردات أي نسبة 110مفردة من بین 32حیث صرحت 

من أفراد العینة%)27، 27(مقابل نسبة ، الكثیروخسرت أموال طائلة من أجل إنجاح التكوین
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منهم %)36، 26(أما نسبة ، واالستفادة منه قلیلة، شكليو  التي ترى أن التكوین فادح النقص

ٕان التكوین حول كل جدید یتم ذاتیا أي باجتهاداتهم ورغباتهم الشخصیة و  فترى أن التكوین ذاتي

.في البحث عن المعلومة

المستجدات أوال بأول إنه لم تتوفر لألساتذة إمكانیة اإلصالع على%)17، 27(وترى نسبة 

من خالل الندوات واألیام الدراسیة والملتقیات والتي یتطلبها تطبیق المقاربات الجدیدة وأسالیب 

.التقویم الحدیث

وخسرت أموال طائلة من ، إن التكوین من أهم انشغاالت الدولة حیث قامت بإجراءات جبارة 

فالمسألة تحتاج إلى الوقت حتى ، ج الجدیدة أجل محاولة تكوین األساتذة حول فهم وٕاتقان المناه

فالوزارة تسعى جاهدة إلى تحفیز األساتذة ، یتم التكیف والتأقلم مع اإلصالح التربوي الجدید

لالعتماد على النفس واالستقاللیة وٕاعادة لالعتبار للوسط التربوي وترقیة الحیاة المدرسیة وتقبل 

.لمناهج وتعدیل طرائق التعلیم والتعلماإلصالحات التربویة بما فیها من تحدیث ا

وقصد دعم سیاسة اإلصالحات في النظام التربوي والتفاعل اإلیجابي مع المحیط االجتماعي 

التكیف مع المستجدات من و  والثقافي والمهني وتقویة الشعور بالمسؤولیة في مسایرة التغیرات

مشروع لتكوین المعلمین واألساتذة أجل هذا قامت وزارة التربیة والتعلیم الجزائریة بإعداد

یتناول كیفیة تسییر النشاطات شامل متكامل متناسق واضح األهدافوالمؤطرین مشروع تربوي 

واتخاذ القرارات في النتائج قابل للتقییم والتقویم بخطط محكمة واستراتیجیات دیداكتیكیة 

إقتراح ، والتكوین المستمربیداغوجیة یتضمن كل المسائل المتعلقة بسلك التكوین األساسي 

هذا المشروع یستهدف ، وكلما اقتضى األمر، نهایة كل سنةو  التعدیالت لتحسینه في بدایة

ینبعث عمودیا من أعلى الهرم ، بالدرجة األولى تكوین المفتشین والمؤطرین واألساتذة الباحثین

یه والتعبئة والتحسیس إلى قاعدته لكي یتسنى لهم القیام بدورهم الریادي في القیادة والتوج

ومن أجل تعبئة المشروع تتواصل الوزارة مع مؤسسات الدولة لتفعیل التكوین ، والتقویم

1.المستمر

و بالتالي سوف ، إن االهتمام بتكوین األساتذة سیكون عامل أساسي نحو تقبل اإلصالح التربوي

ة كل هذا االنسجام والتكامل یؤدي إلى زیادة المردود التربوي وتحسین نوعیة المخرجات التربوی

-2003(الممارسات الیومیةو  اإلصالحات التربویة الكبرى في المدرسة الجزائریة بین األسس النظریة، زهراء كشان-1

.57، 56:ص، ص، 2013، التوزیعو  بدار كردادة للنشر،  1ط، )2013
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والتي تؤكد ، الذي تسعى إلى تحقیقه المقاربة المتبنة في هذه الدراسة أالو هي البنائیة الوظیفیة

تكوینه حتى یكون استثمار حقیقي ینفع المجتمع و  على أهمیة المورد البشري إذا أحسن تدریبه

.مستقبال

.جدیدة لقدرات ومیول التالمیذیوضح مدى مالئمة المناهج ال):25(الجدول رقم 

النسبة التكرار المناهج الجدیدة 

%40، 4590المناهج الجدیدة مالئمـة 

%59، 6509المناهج الجدیدة غیر مالئمـة 

%110100المجمـوع 

یرون أن %)09، 59(نالحظ من الجدول أعاله أن أكثر من نصف أفراد العینة أي نسبة 

ویرجعون السبب لعدم تمكن التالمیذ من ، یدة غیر مالئمة لقدرات ومیول التالمیذ المناهج الجد

كذلك فهي غیر مالئمة لقدراتهم خاصة بالنسبة ، )األجنبیة األولى(اللغة وخاصة اللغة الفرنسیة

أي انتقالهم من ، الذین انتقلوا إلى التعلیم الثانوي دون أن یحصلوا على شهادة التعلیم المتوسط 

كذلك أن السبب في عدم مالءمتها ، ل معدل المراقبة المستمرة خالل السنة الرابعة متوسطخال

، كذلك المشكلة تكمن في االكتظاظ في األقسام، ألنها غیر مناسبة للحجم الساعي المقدم للمادة

ویرجع البعض اآلخر منهم السبب كون التالمیذ كسالى ، والكثافة والحشو في البرامج الدراسیة

.ویجدون صعوبة في التعامل مع الطرق واألسالیب الجدیدة في التقویم، ون الجاهزیفض

من األساتذة الذین أجابوا بأن المناهج الجدیدة مالئمة للقدرات التالمیذ %)40، 90(أما نسبة 

وهي مالئمة ، فهم یؤكدون على أنها مالئمة للقدرات وغیر مالئمة للمیول عند البعض منهم

وهي مالئمة لبعض المستویات والفروع ، جمیع المراحل(المحتوى المناسبخاصة من حیث 

ویالحظ علیها أنها مبتورة في بعض الدروس ، وغیر مالئمة لبعض المستویات والفروع

.والمقررات

انطالقا من آراء األساتذة یمكن توضیح أن تنفیذ المنهاج الدراسي من العملیات الهامة التي 

باإلضافة ، البیداغوجي للمدرس و  العوامل لعل أهمها التكوین العلميتنبني على مجموعة من 

إلى مراعاة جوانب النمو لدى المتعلم خاصة النمو المعرفي لما له من أثر بالغ في اكتساب 

وفي هذا الصدد تشیر أغلب النظریات النفسیة والتربویة إلى أن النمو لدى ، المعرفة والخبرة
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المتتالیة التي ینبغي إحترام خصائص كل مرحلة منها خاصة في الطفل هوسلسلة من المراحل 

بأن النمو مجموعة من المراحل ینبغي أن یجتازها "بیاجیه"حیث یرى ، التعلیمو  مجال التربیة

و لعل البنیة المعرفیة هي أهم ما ركز علیه ، الطفل تدریجیا حتى ال یحدث اختالل في التوازن

وكلما كانت ، وعة من العناصر في بنائها من بینها المدرسةهؤالء العلماء التي تتداخل مجم

، البیئة المدرسیة من خالل مناهجها ونشاطاتها ثریة ساعدت على إثراء هذه البنیة وتطویرها

:وعموما فإن عملیة بناء المناهج بالشكل العلمي السلیم یجب أن یراعى فیه اآلتي

.دة دافعیته للتعلمالخبرات التي ینبغي غرسها في المتعلم لزیا-

.الطرائق التي یتم بها تنظیم المعارف والمعلومات بشكل یساعد المتعلم على إدراكها-

.التسلسل األمثل في عرض المادة التعلیمیة-

1.طبیعة التعزیز المقدم للمحافظة على الرغبة في التعلم-

تخفیفها في تسهیل الدروستي تم یبن مدى مساهمة البرامج الجدیدة ال):26(الجدول رقم 

.تفاعل التلمیذ معهاو 

النسبة التكرار تخفیف البرامج 

لم یتم التخفیف بالشكل المطلوب وبالتالي لم تسهل الدروس 

.الصعبة وال یوجد تفاعل للتالمیذ معها

7265 ،45%

مكنت التلمیذ من و  بالتالي سهلت بعض الدروسو  نعم تم التخفیف

.التفاعل معها

3834 ،54%

%110100المجمـوع 

یرون أن %)45، 65(تظهر معطیات الجدول أعاله أن أكثر من نصف أفراد العینة أي بنسبة

وبالتالي لم تسهل الدروس الصعبة ولم توجد ، البرامج الجدیدة لم یتم تخفیفها بالشكل المطلوب

، لذین أجابوا بنعم تم التخفیفمن المبحوثین ا%)54، 34(مقابل نسبة ، تفاعل للتالمیذ معها

.وبالتالي سهلت بعض الدروس ومكنت التالمیذ من التفاعل معها

:ویحصر األساتذة الرافضین للفكرة أسباب هذا الرفض فیما یلي

.ال تزال لم تصل إلى المستوى المطلوب من السهولة-

مستوى و  بین المستوى العرفي للتلمیذ، اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیةو  تدریس مادتي الحساب، قلیبسخدیجة بن -1

.312، 311: ص، ص، مرجع سابق، مداخلة منشورة ضمن مجلة اإلصالح التربوي في الجزائر، لدى المعلمالتكوین
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.ل معهاال فتوجد برامج مكثفة لدى بعض الشعب ویصعب على التلمیذ التفاع-

.بعض الشعب لم یتم تخفیفها مثل شعبة الهندسة الكهربائیة-

.لم یتم التخفیف بل العكس أصبحت متشعبة ومكثفة-

.لم تخفف إال بالشيء الضئیل لذا بقیت خارج الحجم الساعي-

.نوعا ما تتمیز بالسهولة وٕالى حدا ما تم تخفیفها وأحیانا یسهل على التلمیذ التفاعل معها-

.صعبة في بعض األحیان تتجاوز قدرات التالمیذ-

.قدرة األستاذو  ال یوجد تفاعل یتوقف على مستوى التالمیذ-

:أما األساتذة المؤیدین للفكرة فقد انحصرت إجابتهم فیما یلي*

.نعم تم التخفیف لكن أفقدت وأخلت ببعض المواد وفي بعض الدروس-

.ر الدرس ولیس بالضرورة لصعب منهاالتخفیف في تقلیص بعض عناص-

.التخفیف في الكم ولم یمس المحتوى الموجه للتلمیذ-

.العكس تماما من السهولة مع عدم القدرة على الكفاءة والتطبیق-

نالحظ من خالل تصریحات األساتذة سواء منهم الذین صرحوا بوجود تخفیف أو الذین لم -

، لم یكن مبني على أسس علمیة استنادا لخبرة أهل المیدانأن هذا التخفیف ، یصرحوا بوجوده

وبالتالي فإن التخفیف لم یشمل جمیع الشعب ، وهم أدرى بما یحتاجه التلمیذ في هذه المرحلة

وحتى المواد التي تم تقلیص بعض الدروس منها )شعبة الهندسة الكهربائیة(كما تم اإلشارة إلیه

ولم یتم تقلیص الدروس الصعبة التي ال یستطیع جمیع ، قد أخلى بالمعنى العام لهذه المادة

وبالتالي فإن هؤالء التالمیذ ال یمكنهم ، التالمیذ فهمها خاصة ذوي المستوى الضعیف والمتوسط

.التفاعل مع هذه المناهج الجدیدة لكثافتها وصعوبة تماشیها مع القدرات المعرفیة لجمیع التالمیذ
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ظات األساتذة حول عدم قدرة للتالمیذ على ربط معارفهم یظهر مالح):27(الجدول رقم 

.النظریة بالحیاة العملیة

النسبة التكرار مـــــــــالحظة األساتــــــــــذة 

نعــــــــم-

  ال  - 

الشغل (أحیانا وفي الكثیر العكس خاصة بعد االصطدام بالواقع -

).البطالة+

.ا یطبق في الحیاة العملیةبین ما یدرس ومنعم یوجد ثغرات-

لم نالحظ نقص التجارب التعویض محاكاة التكنوتوجیا له آثار -

.سلبیة على المتعلم

.نعم لضعف العملیة التعلیمیة والتحصیل العلمي-

ألن بعض المعارف العلمیة ال یمكن أن تطبق في الحیاة -

.العلمیة

الك الحیاة نعم عدم الربط موجود على مستوى الدرس ما ب-

.العلمیة

هذا األمر شائع جدا بل یعتبر المعضلة العویصة التي تعیقنا -

.وتعیق عملنا كمعلمین فال واسطة لدى التالمیذ تمكنهم من الربط

و من ثم ، كل ما یأخذه التالمیذ نظري یراجع لالمتحانات فقط-

.ینسى لقلة األعمال التطبیقیة وحصصها

وكذا نقص أو عدم ، واهم بل أكثر منهم نعم ألنها لیست بمست-

.لذلك هناك فجوة بین هذا وذاك، توفر الوسائل الالزمة

نعم مثال الدراسة في الجامعة باللغة العربیة والعمل في -

.المؤسسات باللغات األجنبیة في أغلب األحیان

أظن أن هذا السؤال یستطیع اإلجابة علیه أساتذة المعاهد -

.والجامعات
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20%

01 ،81%

05 ،45%

08 ،18%
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09 ،10%

13 ،63%

07 ،27%

08 ،18%

10 ،90%

05 ،45%

03 ،63%

0 ،90%

%110100المجمـوع 

نالحظ من خالل الجدول أعاله والذي یظهر مالحظات األساتذة حول عدم قدرة التالمیذ على 

أجابوا بنعم أن التالمیذ %)20(حیث أن أكبر نسبة وهي، ربط معارفهم النظریة بالحیاة العلمیة
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والذین أرجعوا ذلك ألن بعض المعارف %)13، 63(ثم تلیها النسبة ، لیس لدیهم قدرة الربط

الذین أجابوا بنعم %)10، 90(مقابل نسبة ، العلمیة ال یمكن أن تطبق في الحیاة العلمیة

و نفس النسبة لألساتذة الذین یرون ما یأخذه ، لعملیة التعلیمیة والتحصیل العلميلضعف ا

ثم ، التالمیذ نظري یراجع لالمتحانات فقط ثم ینسى لقلة األعمال التطبیقیة وتطبیقها المستمر

لألساتذة الذین قالوا بنعم یوجد ثغرات بین ما یدرس وبین ماهو موجود %)08، 18(تأتي نسبة 

نفس النسبة لألساتذة الذین صرحوا بأن هذا األمر شائع جدا بل یعتبر ، و الواقععلى أرض 

المعضلة العویصة التي تعیقنا وتعیق عملنا كمعلمین فال واسطة لدى التالمیذ تمكنهم من الربط 

لألساتذة الذین قالوا نعم عدم الربط موجود على %)07، 27(بعدها جاءت نسبة ، الفعلي

للذین یرون أن المناهج %)05، 45(ثم تأتي نسبة ، الك بالحیاة العملیةمستوى الدرس ما ب

وكذا نقص أو عدم توفر الوسائل الالزمة ، الجدیدة لیست بمستوى التالمیذ بل هي أكثر منهم

ونفس النسبة لألساتذة الذین صرحوا بأحیانا ألنه في الكثیر ، لذلك یحدث فجوة بین هذا وذاك

ثم ، )أي نقص التشغیل والبطالة(حیث أن التلمیذ یصطدم بالواقع المرمن األمور یحدث العكس 

حیث أن التلمیذ الذي یدرس ، تلتها نسبة األساتذة الذین قدموا خیر مثال ما یحدث بالمنطقة

عندما یحصل على عمل بإحدى الشركات األجنبیة المنتشرة ، بالعربیة وال یجید اللغات األجنبیة

سن استعمال اللغات األجنبیة حتى یتمكن من الحصول على العمل بالمنطقة یطلب منه أن یح

ونفس النسبة للذین أرجعوا السبب في عدم التحكم في %)03، 63(وسیتمر فیها وهي نسبة 

01، 81(ثم نسبة ، التكنولوجیا الحدیثة أو نقص محاكاة التكنولوجیا له آثار سلبیة على المتعلم

الربط بین المعارف النظریة المدرسیة في المدرسة الجزائریة للذین قالوا ال توجد مشكلة في%)

وهو األستاذ الذي یرى أن %)09، 0(وفي األخیر تأتي نسبة ، وبین تطبیقات الواقع المعاش

.هذا السؤال عالي المستوى ویجیب علیه أساتذة المعاهد والجامعات ولیس أساتذة التعلیم الثانوي

عب علیهم الربط بین ما تم تدریسها خالل مرحلة التعلیم نخلص مما سبق أن التالمیذ یص

وحسب ، أي ما تم تناوله من محتویات للمواد الدراسیة وبین الواقع الذي یعیشون فیه، الثانوي 

األساتذة فإن هذه المواد تفقد قیمتهاوأهمیتها لدى التالمیذ بسبب عجزهم عن توظیف معلوماتهم 

، یستطیعون أن یتعاملوا معها مع الناس في الحیاة الیومیةومعارفهم في الحیاة العملیة وال

ولتذلیل هذه الصعوبات فإن بعض أفراد العینة المبحوثة یرون ضرورة تماشي المناهج والبرامج 

التعلیمیة مع واقع التلمیذ االجتماعي والحضاري حتى یمكن تواجد نوع من التأقلم والتكیف بین 
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ویتحقق هذا التأقلم في الواقع وفعلیا عندما یتضمن بناء ، ته البیئیةحیاو  الحیاة التعلیمیة للتلمیذ

وما یقابله في الواقع ، المناهج الموضوعات الكافیة لتقلیص الهوة الفاصلة بین ما یتعلمه الفرد 

وهذا التنظیم والبناء یجعل التلمیذ أمامك مواقف إختیاریة لصحة ما تعلمه من ، المعاش

1.معلومات ومعارف علمیة

یبن مالحظات األساتذة حول عدم تكیف المتخرجین من التعلیم الثانوي في ):28(الجدول رقم 

.كوین المهني والتمهین والجامعةمراكز الت

نسبة تكرار مالحظات األساتذة حول تكیف المتخرجین من التعلیم الثانوي 

نعم نتیجة الضعف القاعدي وتجد صعوبة في التكیف -

.العولمةو  عند التالمیذ المتسربین بعد ذلك یصطدم بالواقعنعم خاصة -

.نعم وهذا لوجود فجوة ما بین ما درس وما ینبغي تطبیقه في الواقع-

بدون كفاءات و  هذا یالحظ عند التالمیذ الذین لهم تحصیل علمي ضعیف-

.في المواد األساسیة في كل شعبة

.الرسكلةو  ماج التكوینیجب إد، إلى حد كبیر جدا یصعب علیه ذلك-

هذا بسبب طریقة و  نعم الحظنا ذلك خالف ما كان علیه األمر في السابق-

.الذین یتخرجون وهم ال یستحقون دائما یتعبون، التكوین الحدیثة

الصالح لتكوین فرد و  بطبیعة الحال ألنهم لم یتلقوا التكوین السلیم والمنهجي-

.أو تكوین مهني أو جامعيباستطاعته التكیف في أي مكان عمل 

نعم ألن البرامج غیر مدروسة جیدا إذ یوجد انقطاع بین الثانویة والجامعة -

.وخاصة في بعض التخصصات

كما أن النسب غیر حقیقیة ، صحیح ألن نجاحهم یشوبه الغش أحیانا-

).اللجوء إلى البطاقة التركیبیة(للناجحین 

نا غیاب كلي لما تلقوهنعم ولدیهم عجز فكري وعملي وأحیا-
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%110100المجمـــــــــــــوع 

تخرجین تكشف بیانات الجدول أعاله والذي یبین مالحظات األساتذة حول إمكانیة تكیف الم-

، 18(حیث أن أكبر نسبة هي ، من التعلیم الثانوي في مراكز التكوین المهني والتمهین والجامعة

جامعة ، رسالة ماجستیر في علوم التربیة، ماعیة واالقتصادیةدوره في التنمیة االجتو  إصالح التعلیم الثانوي، علي براجل-1

 . 265:ص، الجزائر
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، لألساتذة الذین أكدوا أن عدم التكیف هو نتیجة الضعف القاعدي لهؤالء التالمیذ%)18

الذین یرون أن عدم التكیف یعود إلى وجود فجوة ما بین ما درس %)17، 27(مقابل نسبة 

األساتذة الذین یرون أن هذه %)16، 36(ثم تأتي نسبة ، ما ینبغي تطبیقه في الواقع المعاشو 

وبدون كفاءات في ، الظاهرة یمكن مالحظتها عند التالمیذ الذین لهم تحصیل علمي ضعیف

الذین صرحوا بنعم الحظنا ذلك %)10، 90(ثم تأتي نسبة ، المواد األساسیة في كل شعبة

حیث أن الذین یتخرجون وهم ، السابق وذلك بسبب طریقة التكوین الحدیثةخالف لما كان في

الذین صرحوا بنعم نلمس هذه الظاهرة %)08، 18(ثم تأتي نسبة ، ال یستحقون دائما یتعبون

تداعیات العولمة ، و خاصة عند التالمیذ المتسربین من الدراسة ثم یصطدمون بالواقع المعاش

لألساتذة الذین صرحوا بأن هناك انقطاع وانفصال بین البرامج ونفس النسبة ، على الواقع 

، و خاصة في بعض التخصصات، المدرسة في الثانویة وبین البرامج المدرسة في الجامعة 

للذین قالوا بطبیعة الحال %)07، 27(ثم تأتي نسبة ، النعدام التنسیق بین األطوار التعلیمیة

یا وصالحا لتكوین فردا باستطاعته التكیف في أي مكان عمل ألنهم لم یتلقوا تكوینا سلیما ومنهج

ونفس النسبة لألساتذة الذین أثاروا قضیة مهمة أال وهي ظاهرة ، أوتكوین مهني أو جامعي

بما فیها التعلیم العالي هذه الظاهرة ، الغش التي انتشرت مؤخرا في جمیع األطوار التعلیمیة 

أصبحت تستدعي وقفة عاجلة لمحاربتها بكل الوسائل الغریبة عن مجتمعنا ومدارسنا والتي 

والطرق عن طریق تكاثف جمیع األطراف من داخل الوسط المدرسي أو من خارجه من 

أحیانا ، حیث قالوا صحیح ال یستطیعون التكیف ألن نجاحهم یشوبه الغش، المجتمع المحلي

حقیقیة نقترح اللجوء إلى كما أن نسب النجاح للتالمیذ الناجحین في شهادة البكالوریا غیر

وال یستفید منها في تقویم نتائج ، البطاقات التركیبیة التي یتم مالءها خالل السنة الدراسیة

ألن هذه البطاقات التركیبیة تعبر عن المستوى الحقیقي ، التالمیذ خالل حساب معدل البكالوریا

، 45(ثم تأتي نسبة ، ؤالء التالمیذللتلمیذ وتم تقییم هذه النتائج من طرف األساتذة المدرسین له

، بالتالي یصعب علیهم ذلكو  لألساتذة الذین یرون أن األمر یحدث إلى حد كبیر%)05

لألساتذة الذین صرحوا بنعم %)0، 90(وأخیرا نسبة ، وبالتالي یجب إدماج التكوین والرسكلة

.لدراسيولدیهم عجز فكري وعلمي وأحیانا غیاب كلي لكل ما تلقوه في مسارهم ا

ویمكن أن نخلص من كل ما سبق ومن مالحظات األساتذة أن هذه الظاهرة منتشرة خاصة عند 

التالمیذ ضعاف المستوى والذین كان بلوغهم التعلیم الثانوي نتیجة استفادتهم من المساعدة أو 
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األنقاض من طرف مجالس األقسام لمرحلة التعلیم المتوسط وبالتالي فهم یجدون صعوبة في 

وبالتالي فهم ال ، اصلة التعلیم في الثانویة فیتسربون أو یوجهون إلى الحیاة العملیة مو 

یستطیعون أن یتكیفوا مع الوسط الجدید ألنهم لم یتلقوا تكوینا مناسبا یمكنهم من النجاح بكل 

.سهولة في حیاتهم العملیة

إصالح نویة في إنجاح یوضح مساهمة الوسائل التربویة المتوفرة في الثا):29(الجدول رقم 

.التعلیم الثانوي

النسبةالتكرار البدائل 

%25، 2845نعــم 

  %60  66  ال 

%14، 1654أحیــانا 

%110100المجموع

صرحوا بأن %60نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أكثر من نصف أفراد العینة بنسبة 

مقابل ، یة إلنجاح عملیة إصالح التعلیم الثانويالوسائل التربویة المتوفرة في الثانویة غیر كاف

من أفراد العینة الذین یرون أن الوسائل التربویة المتوفرة في الثانویة كافیة %)25، 45(نسبة 

من أفراد العینة الذین %)14، 54(ثم تأتي نسبة ، إلنجاح عملیة إصالح التعلیم الثانوي 

ة إذا الحظنا أن البعض من األساتذة ال یزال یعتمد خاص، یرون أنه أحیانا تكون الوسائل كافیة

في طرق التدریس إلى الوسائل التقلیدیة مثل السبورة والطباشیر وال یطبق المقاربة بالكفاءات 

.التي تعتمد على الوسائل اإلیضاحیة الحدیثة والتكنولوجیا المتطورة

المتوفرة في المدرسة الجزائریة نخلص مما سبق أن األساتذة الرافضین للفكرة یرون أن الوسائل

وال تلبي طلبات المنهاج وال ترضي المعلم والمتعلم ، قدیمة وموروثة من المدرسة التقلیدیة 

:وهناك نقائص أخرى منها

عدم مواكبة المدارس لما تتطلبه المناهج من وسائل وتجهیزات مادیة وفضاءات لألنشطة -

.لوضعیة الحالیة بما فیها اكتظاظ األقساموأفواج بعدد معقول من المتعلمین لكن ا

عرقلة أداء المدراء ، وقلة إطالع المعلمین على المناهج ، كذا النقص في الكفاءات البشریة-

لهذه األنشطة لعدم درایتهم بأهمیة هذه األنشطة ومرددها النفعي على المستوى التعلیمي أدى 

.عیة داخل المدرسةإلى تراكم الصعوبات اإلداریة والمشاكل االجتما
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هو أقل من ، ولقد دلت الدراسات التي أجریت على أن مستوى استعمال الكومبیوتر واإلنترنت

وهناك حاجة لمزید من الدراسات حول مردود ، المطلوب في الدول المتطورة في التعلیم الثانوي

كرة فقد صرحوا بأن أما األساتذة المؤیدین لهذه الف1.هذه التكنولوجیا على تحسین بیئة التعلم

الدولة قد قامت في إطار اإلصالح التربوي بتجهیز أغلب المؤسسات التربویة بأجهزة اإلعالم 

وخلق ، اآللي وتزویدهم بشبكة األنترنت وما ینقص إال تفعیل دور وسائل اإلعالم واإلتصال

.ت والوسائلتربیة إعالمیة مدرسیة یتم من خاللها تدریب المعلم والمتعلم على هذه التقنیا

ویبقى على المعلم واألستاذ أن یحاول استخدام التقنیات الحدیثة للتعلیم اإللكتروني في توضیح 

حیث یستعین بالحاسوب وشبكة االنترنت والوسائل التقنیة السمعیة منها ، وشرح الدروس

وجیا ویكلف التلمیذ بعد ذلك باستخدام هذه التكنول، والبصریة داخل الصف الدراسي وخارجه

ولكي ینجح هذا التوظیف على المعلم أن یهیئ التلمیذ الستخدام هذه الوسائل ، كمصادر للبحث

الحدیثة ویشجعه على إنشاء برید إلكتروني یسمح ویسهل علیه االتصال مع غیره من الطلبة 

ي ومن هنا یمكن التلمیذ الرجوع إلى مضمون المادة الدراسیة في أ، والمعلمین وٕاجراء المناقشات

.وقت وفي أي مكان

یبن مساهمة إصالح مناهج التعلیم الثانوي في بناء شخصیة التلمیذ ):30(الجدول رقم 

.وٕاعداده لیكون فردا صالحا في المجتمع الجزائري

النسبة التكرار مساهمة المناهــــــــــــــج 

%44، 4954.نعم ساهمت المناهج الجدیدة في بناء شخصیة التلمیذ

%55، 6145. لم تساهم المناهج الجدیدة في بناء شخصیة التلمیذال

%110100المجمـــــــــــوع 

إن المحافظة على اإلرث الثقافي ألي أمة من األمم من الدعائم األساسیة الذي تقوم علیها هذه 

تكن هي ونظرا لكون المنظومة التربویة أكثر األنظمة الموجودة في المجتمع إذا لم ، األمة

إذا بلغت في هذا األمر المسؤولة على المحافظة على هذا اإلرث وبالتالي على بقاء ، الوحیدة 

وبالتالي فإن المدرسة الجزائریة مطالبة خاصة في هذا الوقت بالذات نظرا ، واستمرار المجتمع

بصفة للغزو الثقافي الذي تشهده األنظمة التربویة في الدول النامیة بصفة عامة والجزائر

 .88:ص، مرجع سابق، التعلیم الثانوي المعاصر، رمضان سالم النجار-1
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منهجي نظرا لكون األفراد هم أساس كل تطور وتنمیة لهذا و  بإعداد الفرد إعدادا مخطط، خاصة

وهذا ما یقودنا للحدیث على المقاربة النظریة المعتمدة في هذه الدراسة والتي تنطلق ، المجتمع

التلمیذ (من فكرة المحافظة على بناء المجتمع وانسجامه انطالقا من االهتمام بالمورد البشري 

وبالتالي یجب تخصیص كل الدعائم ، والمحافظ على مقومات األمة واستمرارها )رجل المستقبل

المعنویة والمادیة التي تؤكد علیها رأس المال البشري كمدخل رئیسي من مداخل النظریة البنائیة 

.الوظیفیة

ترفض %)55، 45(ةمفردة بنسب61وتكشف لنا بیانات الجدول أعاله أن أغلب أفراد العینة 

فكرة مساهمة المناهج الجدیدة في بناء شخصیة التلمیذ وٕاعداده لیكون فردا صالحا في المجتمع 

:بعد محاورة البعض منهم في النقاط التالیة ولقد انحصرت مبررات هذا الموقف، الجزائري 

.من الناحیة النظریة قد یبدو األمر صحیح لكن الواقع عكس ذلك تماما-

.ن هذه المناهج لم تكن مفیدة بل جعلت التلمیذ حقل تجارب فاشلةإ -

.المنهجیةو  فشل ذریع نظرا لعجز المدرسة أمام التیارات الهامة والتي تفوق إمكانیتها العلمیة-

فهي لم تحافظ على أي شيء لذلك البد ، بل أزداد التلمیذ بعدا ألنه أثقل كاهله وكره الدراسة-

.فرد والمجتمع وغرس الهویة الوطنیةمن إعادة بناء ال

وقد ینجح األمر إذا طبقت هذه ، ال یبدو ذلك على األجیال المتخرجة من النظام الجدید -

.المناهج ضمن التربیة والدین والمفاهیم الوطنیة

فقد كانت إجاباتهم إیجابیة بحیث %)44، 54(بنسبة و  مفردة110مفردة من أصل 49أما 

مت المناهج الجدیدة في بناء شخصیة التلمیذ صرحوا بنعم ساه

قد كانت إجاباتهم عند محاورات و  ومحاولة إعداده لیكون فردا صالحا في المجتمع الجزائري

:البعض منهم كما یلي

المدرسة ال تستطیع وحدها القیام بهذا الدور إذ البد من تظافر جهود عدة كفاءات وطنیة للقیام 

قطاع التربیة إضافة إلى ، الشؤون الدینیة، اإلعالم الوطني، األخرىبهذا الدور مثل الوزارات

.األسرة للمحافظة على هذه المبادئ

، المدرسة تسعى جاهدة لتحقیق هذه األهداف لكن لألسف یوجد فصل بین المدرسة والواقع -

هداف ومن هنا أصبح دورها ناقص وغیر فعال فهي تحتاج إلى مساندة المجتمع لتحقیق هذه األ

.والمبادئ اإلنسانیة والوطنیة
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یمكن إلقاء اللؤم إال على المدرسة فالمنظومة التربویة الجزائریة كأي منظومة تربویة أخرى ال -

كما یمكن أن یكونوا أفراد ال یصلحون ال للعادة، في العالم یمكن تخرج أفراد صالحین وواعین

.للعبادةو 

.لمحافظة على المبادئ الوطنیة واإلنسانیةنعم لقد نجحت المناهج الجدیدة في ا-

لكن ال یمكن أن ننكر أن هناك طاقات ، هناك عدة عراقیل تضعف دور المناهج الجدیدة-

ومحاوالت جادة من أجل تحقیق هذه الغایات اإلنسانیة واالجتماعیة والتي تعود بالفائدة على 

.الفرد والمجتمع

مدرسة الثانویة تساعد في تكوین المواطن الصالح نموا والواقع الذي ال یمكن إنكاره أن ال-

عالوة على تنمیة مواهبه وتقویته في مواجهة األمور حتى ینسجم مع باقي أعضاء ، متكامال

بعد أن یتعمق في فلسفته ونظمه وتقالیده ، المجتمع ویعاونهم على تحقیق رغبات هذا المجتمع

لمجتمع یعتمد على المدرسة في أن تمده بالجدید فا، ویفهمها ویحترمها ویستهدي بها في سلوكه

وتؤصل في نفوس أفراده ، من المعارف والخبرات وتغذیه بالعدد الالزم من الفنیین في كل مجال

كذلك ینظر و ، هدیها أعضاءهوالتي یسیر على، المثل الخلقیة التي یستهدفهاو  القیم الروحیة

1.البناءو  وكجهاز قادر على اإلنشاء، والتوجیهالمجتمع إلى المدرسة كأداة قادرة على اإلصالح

.یبین إمكانیة التواصل بین األسرة والثانویة):31(الجدول رقم 

النسبـة تكــرارالبدائـل

%67، 27  74  ال

%21، 2481أحیانا

%10، 1290نعـم

%110100المجموع

صرحوا بال %)67، 27(ینة بنسبة تكشف معطیات الجدول أعاله أن أكثر من نصف أفراد الع

من الذین صرحوا بإنه %)21، 81(مقابل نسبة ، أي عدم وجود تواصل بین األسرة والمدرسة

مجلة دفاتر المخبر ، المدرسة في المنظومة التربویة الجزائریةو  طبیعة العالقة بین األسرة، دبراسو فضیلة، مدور ملیكة -1

العدد ، 2009ماي 7-6، مداخلة من أعمال الملتقى الثالث المنعقدة ، سألة التربویة في الجزائر في ظل التحدیات الراهنةالم

 .  57:ص، 2009، بسكرة، جامعة محمد خیضر، الخامس
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من األساتذة %)10، 90(ثم تأتي نسبة ، في بعض األحیان یكون هناك تواصل عند الضرورة

.الذین هم راضون على هذا التواصل وصرحوا بنعم بوجود عالقة بین الطرفین

یتضح من إجابات أغلب األساتذة أن توصل وتدخل األسرة أواهتمامها بتمدرس أبنائها یغلب 

رغم أن النظام التربوي الجدید أدخل األسرة كشریك حقیقي وفعال في العملیة ، عنها الالمباالة

تائج التربویة بعد أن كان لها دورا روتینیا في المدرسة التقلیدیة المعتمد أساسا على متابعة الن

حیث تشعبت أنشطتها االجتماعیة والتربویة من خالل اإلصالح التربوي ، والتدخالت المادیة

إذ أوكلت لها مهاما متنوعة تبدأ من التحاق طفلها بقسم التربیة التحضیریة إلى غایة ، األخیر

ونه من وهذا یقودنا للحدیث عن أهمیة التعاون بین األسرة والمدرسة ك، لزامیةإلغاء المرحلة اإل

كما یعتبر ، أهم عوامل نجاح العمل المدرسي بحكم ودور وأهمیة كل واحد منهما بالنسبة للتلمیذ

وانفتاح المؤسسة التربویة على ، هذا التعاون آلیة من آلیات توثیق الصلة بین المدرسة والمجتمع

ذي یرى أن أمثال جون دیوي ال، وهي دعوة نادى بها رجال التربیة الحدیثة، العالم الخارجي

المدرسة وهي مؤسسة تعلیمیة یجب أن تكون صورة مصغرة للمجتمع تعكس ما یدور في 

یؤثر ، فالعملیة التعلیمیة ال تتم في فراغ مع المؤسسات االجتماعیة األخرى، المجتمع الكبیر

1.وعلى هذا فإنه من المستحیل أن نجد في مجتمع تعلیما مغلقا تماما، فیها ویتأثر بها

یصبح التعاون بین كل من األسرة والمدرسة مطلبا أساسیا لتفهم كل منها دور آخرو وبذلك

فالمدرسة ، وما لهذا من أثر على األداء المدرسي وعلى إنتاجیة المدرسة، لتكامل هذه األدوار

وأسرة التلمیذ ، تتأثر بالنظام التعلیمي العام للدولة كما تتأثر بالمجتمع المحلي الذي تعمل فیه

كم ، قیمها وفلسفتها في الحیاة وتطلعاتهاو  ثر بالمجتمع المحلي بدرجة تتناسب مع إتجاهاتهاتتأ

أن كال من األسرة والمدرسة تعمالن على تدعیم النسق القیمي السائد في المجتمع وأهداف 

2.النظام التعلیمي العام والنظام االجتماعي للدولة

، قیام المدرسة بمهامها ووظائفها المنوطة بها یتضح مما سبق أن لألسرة تأثیرا كبیرا علىو 

فالمستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة یحدد بدرجة كبیرة نجاح التلمیذ في قیامه بدوره 

والوالدین دوره وتوقعات المعلم ومعرفة التلمیذ ب، المتوقع منه داخل الصف المدرسي وخارجه

، فكري العربيدار ال، 1ط، المدرسةو  الممارسة في الفصلو  النظریة، التعلمو  إدارة بیئة التعلیم، أحمد اسماعیل حجاب-1

 . 316:ص، 2000، القاهرة
  . 82:ص، 1998، مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، 3ط، علم اجتماع التربیة، سمیرة أحمد السید-2
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ویساعد على النجاح في ، امه بهذا الدوروكذلك العاملون بالمدرسة یحدد سلوكه في قی، منه

مستوى النمو اللغوي للطفل وقدرته ، أدائه كما تتحدد األسرة من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة

وٕالى حد ما مهاراته الفكریة وأسالیب تفكیره واكتسابه ، قیمهو  على التعبیر اللفظي واتجاهاته

وقیامه بدور التلمیذ حسب أهداف التربیة كما المعلومات وهذا الدور یؤثر على أدائه المدرسي

المتكامل للتلمیذ من جوانبه المختلفة لتلمیذ على تحقیق النمو الشامل و أن التعاون بینها یساعد ا

ومن هنا تأتي الحاجة إلى ضرورة التواصل ، االنفعالیة والعاطفیة والصحبة والمعرفیة واألخالقیة

1.ع من المردود التربوي وتحسین الفعل التربويبین األسرة والمؤسسة التربویة للرف

نصل مما سبق إلى استخالص أن العالقة بین األسرة والمدرسة من أهم العناصر التي تؤثر 

باعتبار أن المدرسة تكمل ما بدأته األسرة ، ومدى انجازه وتحصیله العلمي، مباشرة على التلمیذ

بإضافة عادات وسلوكات وكفاءات جدیدة لبناء وذلك ، في مراحل النمو األولى في تربیة الطفل

والنتائج السلبیة الناتجة عن عدم ، وهدا یحتاج إلى متابعة وتدعیم من طرف األولیاء، شخصیته

، التعاون والتواصل بین البیت والمدرسة تعود بأثر سلبي على التلمیذ والبیت والمدرسة والمجتمع

ولكن الواقع ، من متابعته وتوجیهه من قبل البیت وبالتالي ال بد ، فالتلمیذ ال یدرك مصلحته

مهما اختلفت ، یظهر أن دور بعض أولیاء األمور سلبي حیث یتركون كل شيء على المدرسة

أتساع الهوة بین األسرة والمدرسة فإن النتائج ستكون سلبیة على اإلنجاز المدرسي أسباب

:للتلمیذ نذكر منها

.لمدرسة یؤدي إلى إهمال وكثرة التغیبعدم متابعة دوام األبناء في ا-

التي قد تنتج و  ضعف إلمام المعلم بظروف التالمیذ مما یصعب اكتشاف الفروق الفردیة بینهم-

.عن تباین األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة لألسر

عدم تجانس المطالب األسریة من جهة والمدرسة من جهة أخرى مما یحدث صراعا داخلیا -

.میذ یضعف قدرته على التركیز والمتابعةلدى التل

 . 86:ص، 83:ص، السابقالمرجع، سمیرة أحمد السید-1
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إهمال األولیاء ألبنائهم خارج المدرسة وعدم مراقبة سلوكهم خاصة في التطور الرهیب -

التي تشجع معظمها إما العنف والجریمة أو و  ....)إنترنت ، قنوات فضائیة(لوسائل اإلعالم 

1.المجون والرذیلة

.ساتذة للتواصل مع األسرةیبین اقتراحات األ):32(الجدول رقم 

النسبةالتكرار اقتراحات األساتذة

.تفعیل دور جمعیة أولیاء التالمیذ وتنشیط دورها-

واطالع األولیاء علیه باستمرار، تفعیل دفتر المراسلة-

.البرید اإللكتروني للمؤسسة، التواصل عن طریق االنترنت-

  ). إدارة، أولیاء، أساتذة(ثلثإعادة النظر في التعامل بین الم-

.االتصال المستمر بعقد مقابالت ولقاءات شهریة-

واألساتذة لطرح كل ، تسهیل الحوار بین األولیاء-

.االنشغاالت

.متابعة مستمرة وتتبع سیرة األبناء العلمیة واألدبیة-

نشر الوعي بین أوساط األولیاء على ضرورة التواصل -

  . رارياالختیاري ال االضط

.إشراك األولیاء في عملیة التوجیه-

ضبط رزنامة االجتماعات بین األساتذة واألسرة ولیس -

.الظهور فقط بعد االمتحان ونهایة أو بدایة الدراسة

التقید بالنظام الداخلي للمؤسسة یجبراألسرة واألولیاء على -

.التواصل كنظام الغیابات والعقوبات

عدین والمربین حول جلب اهتمامات دورات تكوینیة للمسا-

.األسرة

وتنظیم دورات وملتقیات ، تفعیل اإلعالم حول دور األسرة-

.لتوعیتهم بضرورة االهتمام أكثر باألبناء
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.160، 159:ص ص، مرجع سابق، اإلصالح التربوي في الجزائر
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اهتمام وزیارة األساتذة خالل العام ولیس في نهایة السنة من -

.أجل إنجاح االبن فقط

.إنشاء خالیا اتصال بین األسرة والمدرسة-

0736 ،06%

%110100المجمـوع

كانت هذه و  لتواصل مع األسرةنالحظ من خالل الجدول أعاله والذي یمثل اقتراحات األساتذة ل

لألساتذة الذین صرحوا البد %)14، 54(أكبر نسبتین متساویتین هي :النسب بالشكل التالي

والذین یرون بضرورة االتصال المستمر ، من تفعیل دور جمعیة أولیاء التالمیذ وتنشیط دوره

من المبحوثین )%12، 72(مقابل نسبة ، بعقد مقابالت ولقاءات شهریة تجمع بین الطرفین

%)07، 27(ثم تأتي نسبة ، وضرورة إطالع األولیاء علیه، الذین اقترحوا تفعیل دفتر المراسلة

، بالنسبة لألساتذة الذین اقترحوا تسهیل الحوار بین األساتذة واألولیاء لطرح كل االنشغاالت 

ستاذ خالل العام ولیس في ونفس النسبة لألساتذة الذین اقترحوا زیادة اهتمام األولیاء بزیارة األ

ضرورة %)09، 09(بینما اقترحت نسبة ، نهایة العام الدراسي بغرض إنجاح االبن فقط

الذین %)06، 36(ثم تأتي نسبة ، التواصل عن طریق االنترنت والبرید اإللكتروني للمؤسسة

یرون في الذین%)05، 45(بعدها نسبة ، اقترحوا إنشاء خالیا اتصال بین األسرة والمدرسة

وتنظیم دورات ، تفعیل دور اإلعالم من أجل توعیة األسرة بدورها الفعال إلى جانب المدرسة

األساتذة الذین %)04، 54(ثم تأتي نسبة ، وملتقیات لتوعیة األولیاء الهتمام أكثر باألبناء

كنظام اقترحوا ضرورة التقید بالنظام الداخلي للمؤسسة یجبر األسرة واألولیاء على التواصل

نفس النسبة لألساتذة الذین صرحوا بضرورة المتابعة المستمرة وتتبع سیرة ، الغیابات والعقوبات

ونفس النسبة لألساتذة الذین أكدوا على ضرورة ضبط رزنامة ، األبناء العلمیة واألدبیة

ولیس الظهور فقط بعد االمتحان ونهایة وبدایة السنة، األسرةو  االجتماعات بین األساتذة

لألساتذة الذین یرون ضرورة إعادة النظر في التعامل %)02، 72(ثم جاءت نسبة ، الدراسیة

ونفس النسبة لألساتذة الذین أكدوا على ضرورة نشر الوعي ، )إدارة، أولیاء، أساتذة(مع المثلث 

لألساتذة %)01، 81(ثم تأتي نسبة ، بین أوساط األولیاء للتواصل االختیاري االضطراري

ونفس النسبة لألساتذة الذین اقترحوا ، ن یرون ضرورة إشراك األولیاء في عملیة التوجیهالذی

ضرورة برمجة دورات تكوینیة للمربین والمساعدین التربویین من أجل جلب اهتمامات األسرة 

.والمشاركة في هموم المدرسة
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كما أشرنا إلیه سابقا كل هذه االقتراحات التي ذكرها السادة األساتذة هي من صمیم الموضوع و 

فرغم أن اإلصالح التربوي الجدید قد حمل تغییرا جذریا في النظرة إلى دور )31(في الجدول 

واعتبرها شریك فعال في الوسط المدرسي وأعطى لها أهمیة كبرى في المساهمة في رفع ، األسرة

هذه الطفرة أو النقلة إال أن الواقع ال یزال بعیدا جدا عن تحقیق ، المردود التربوي للتالمیذ

:النوعیة وذلك راجع إلى عدة أسباب نذكر منها

.قلة الوعي لدى بعض أولیاء األمور بأهمیة التعاون والتواصل مع المدرسة-

.ظروف االرتباطات العلمیة لدى البعض منهم وخاصة العمل خارج حدود الدولة-

ه یضن بعض أولیاء األمور أنهم عندما التخوف من دفع األموال والتبرعات للمدارس حیث أن-

یزورون المدرسة سیطلب منهم دفع مبالغ وتبرعات للمدرسة وال یدركون أي جوانب إیجابیة 

.أخرى لزیارة المدرسة

ال یهتم بعض األولیاء بمستقبل أبنائهم وعلیه ال یبدون أي اهتمام بشؤون تربیتهم ومتابعة -

وتجدهم یعطون األولویة ألعمال أخرى غیر االهتمام بتربیة تعلیمهم سواء في البیت أو المدرسة 

.وتوجیه األبناء

ثقة العدید من األسر بشكل مطلق بالمدرسة والمعلمین وعدم التواصل مع المدرسة لمناقشة -

.موضوعات لها عالقة باالبن

شتت األسري وهي تؤدي إلى الت، عدم التفاهم بینهما، المشاكل األسریة مثل انفصال الوالدین-

.فیصبح التلمیذ بعیدا عن العنایة الالزمة والمراقبة المستمرة

تعامل العدید من المواطنین مع المؤسسات التربویة أوالتعلیمیة بشيء من الرهبة تجاه أنظمتها -

.أوحتى الشعور بتعقید هذه األنظمة وعدم قدرتهم على التعامل معها

عدم إدراك و  وبالتالي تدني مستوى الوعي التربوي، سرانخفاض المستوى التعلیمي لبعض األ-

.الدور الحقیقي لألسر في التربیة

.معاناة األسر ة مشكالت نفسیة واجتماعیة واقتصادیة تشغلها عن أداء دورها-

.أي عدم اهتمام هذه الوسیلة بأهمیة هذا الدور، الدور السلبي لوسائل اإلعالم-

.بناء على عاتق المدرسةإلقاء مسؤولیة تربیة األ-
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مما یفقدها القدرة على التوجیه ، ضعف سلطة الضبط االجتماعي داخل بعض األسر-

1.الصحیح الذي یحقق أهداف التربیة

وعلیه یمكن القول بأن االتصال الذي یحدث بین األسرة والمؤسسة التربویة ومهما كان نوعه 

ومن عوامل نجاح الفعل التربوي ، ات األساسیةومدى فعالیته من األمور الهامة والضروری

لذا فعلى كل القائمین على المیدان التربوي وخاصة المؤسسة التربویة ومسیرها ، ونجاعته

وٕاشراك األولیاء في العمل ، الحرص على وجوده واستمراره والبحث باستمرار على آلیات تفعیله

التي ، ائم والمستمر بالمؤسسة التربویة وفي الوقت ذاته على األولیاء االتصال الد، المدرسي

لة أبنائهم یتمدرس بها أبنائهم لإلطالع على كل ما یحدث بها كما یتسنى لهم متابعة حا

تي یعیش وخاصة في وقتنا الحالي زمن الثورة التكنولوجیة ال، التحصیلیة السلوكیة والمعرفیة و 

یم واتجاهات تنبع من مجتمعات یتعرضون إلى مؤثرات خارجیة مع ثقافات وقفیه األبناء و 

، هم إذا استغل من الناحیة السلبیةوهذا بالتأكید له تأثیر كبیر علی، مختلفة ومتباعدة األطراف

وقد یتطلع إلى حیاة ما قد ال تتوفر لدیه مما ، ولم یكن هناك توجیه ومتابعة من طرف األولیاء

على تحصیله ه االجتماعي و دوره یؤثر على تكیفیجعله في صراع وقلق متواصلین وهذا ب

.وهنا كذلك تبرز أهمیة التعاون والتكامل بین المؤسسة التربویة وأسرة التلمیذ الحتوائه، الدراسي

لذلك ینبغي على الوزارة الوصیة التخطیط المحكم والتوعیة الشاملة والتحسیس المستمر بواجبات 

اجتماعي وسیكوثقافیا في مساعدة األسرة وتحدید أدوارها الهادفة وضبط أعمالها وتوجیهها 

وحث اآلباء على التعاون اإلیجابي مع المدرسة شركاء فاعلین إیجابیین ، األطفال المتمدرسین 

والتخطیط لمقابالت بیداغوجیة وتنشیط جلسات تربویة ، عن طریق وسائل اإلعالم، في المیدان 

اخل المؤسسات التربویة للتشاور وتسییر اجتماعات دوریة تجمع األمهات واآلباء مع األساتذة د

، وٕاثارة الحوار المسؤول من أجل تنشیط حیاة الطفل البیداغوجیة والتربویة في البیت والمدرسة

بعیدا عن االجتماعات ، بمساعدة فاعلة من األسرة في بناء األسس التربویة والمبادئ المنهجیةو 

.المادیةالتقلیدیة لجمعیات أولیاء المتعلمین الخاصة بالمساعدة 

، مرجع سابق، المدرسة في المنظومة التربویة الجزائریةو  طبیعة العالقة بین األسرة، دبراسو فطیمة، مدور ملیكة-1

 . 62:ص
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یبین اإلجراءات التي لم تتخذ في إطار إصالح التربیة والتعلیم وانعكست ):33(الجدول رقم 

.سلبا على وضعیة التعلیم واألستاذ معا

النسبةالتكرار اإلجـــــــــــــــــــــــراءات 

.عدم مراعاة الوضعیة االقتصادیة للفاعلین التربویین-

.المناهج التعلیمیةو  البرامجو  الواقع االجتماعيعدم التوافق بین-

.تهیئتها بالقدر الكافيو  عدم وفرة المؤسسات-

.عدم تجهیز هذه المؤسسات وتهیئتها وفقا للمعاییر الدولیة-

:أخرى تذكر تتمثل فیما یلي-

.المناهج في جمیع أطوار التعلیم الثانويو  كثافة البرامج-

  رفعوها و  احات التي قدمها األساتذةلم یؤخذ باالقتر -

.كانشغاالت في إطار تقییم اإلصالحات

.االكتظاظ في األقسام یعرقل عملیة إصالح التربیة-

.النظرة الدونیة لدور األستاذ-

.طغیان العامل اإلیدیولوجيو  غیاب النیة في اإلصالح-

.تأخر في تطبیق اإلصالحات وعدم تحسینها-

.افة إلى تسطیر األهداف المنشودةإض-

والوسائل ) إعالم آلي(غیاب كلي للوسائل الحدیثة -

.السمعیة النظریة

التركیز أكثر على جودة التكوین بالنسبة للمعلمین وكذا-

بالنسبة للمتعلمین خصوصا الطور االبتدائي والمتوسط 

.بیة مقبولة على األقل للتلمیذبضمان قدرة استیعا

عدم مراعاة قدرة التلمیذ في الفهم واالستیعاب فأكثر-

).مناهج ومواد(

عدم كفاءة االمتحانات للتالمیذ القادمین من المستوى -

.اإلكمالي

.عدم االهتمام بالقطاع التربوي الحضاري ككل-
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.تم حساب هذا الجدول وفقا لعدد التكرارات ولیس وفقا لعدد أفراد العینة *
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ظهر من خالل الجدول أعاله والذي یبین اإلجراءات التي لم تتخذ في إطار إصالح التربیة ی

%)17، 71(وكانت أكبر نسبة هي ، والتعلیم وانعكست سلبا على وضعیة التعلیم واألستاذ معا

مقابل نسبة ، لألساتذة الذین صرحوا بعدم تجهیز هذه المؤسسات وتهیئتها وفقا للمعاییر الدولیة

%)90، 09(ثم تأتي نسبة ، عدم وفرة المؤسسات وتهیئتها بالقدر الكافي%)12،61(

ثم تأتي ، التعلیمیةللمبحوثین الذین أجابوا بعدم التوافق بین الواقع االجتماعي والبرامج والمنهاج 

الذین ركزوا أكثر على وجود التكوین بالنسبة للمعلمین وكذا بالنسبة %)90، 09(نسبة

بضمان قدرة استیعابیة مقبولة على األقل ، وصا الطور االبتدائي والمتوسطللمتعلمین خص

ألفراد العینة الذین أجابوا بعدم مراعاة الوضعیة %)10، 08(ثم تأتي نسبة ، للتالمیذ

للوسائل االقتصادیة للفاعلین التربویین ونفس النسبة لألساتذة الذین أشاروا إلى الغیاب الكلي 

الذین لمحوا %)05، 07(ثم تأتي نسبة ، الوسائل السمعیة البصریةو )لياإلعالم اآل(الحدیثة 

%)60، 06(ثم تأتي نسبة ، لكثافة المناهج والبرامج التعلیمیة في جمیع أطوار التعلیم الثانوي

وأكدوا ، لألساتذة الذین أثاروا قضیة عدم اشتراك الفاعلین التربویین في قضایا اإلصالح التربوي

رفعوها كانشغاالت في إطار تقییم القتراحات التي قدمها األساتذة و بأي من اعلى عدم األخذ 

%)40، 05(ثم تأتي نسبة ، اإلصالحات التربویة في مرحلة التعلیم الثانوي في المدة األخیرة

ونفس ، للذین یرون أن االكتظاظ في األقسام أحد األسباب التي تعرقل عملیة اإلصالح التربوي

روا إلى عدم مراعاة قدرة التلمیذ في الفهم واالستیعاب فأكثر للمناهج والمواد النسبة للذین أشا

األساتذة الذین أكدوا على النظرة الدونیة لمكانة األستاذ %)20، 04(ثم تأتي نسبة ، الدراسیة

من أفراد العینة الذین ركزوا على عدم كفاءة التقویم %)70، 02(ثم تأتي نسبة ، في المجتمع

ألفراد %) 80، 01(ثم تأتي نسبة ، ات بالنسبة للتالمیذ القادمین من التعلیم المتوسطواالمتحان

من %)60، 0(العینة الذین أكدوا على تأخر تطبیق اإلصالحات وعدم تحسینها ثم تأتي نسبة 

المبحوثین الذین أشاروا إلى نقطة مهمة وهي غیاب النیة في اإلصالحات وطغیان العامل 

ونفس ، الذین أكدوا على عدم احترام األهداف المنشودة%)30، 0(تأتي نسبة ثم ، اإلیدیولوجي

النسبة لألستاذ الذي استعان بتجربة مالیزیا في التعلیم حیث یرى ضرورة االهتمام بالقطاع 

التعلیم «:أحمد مهاتیر رئیس وزراء التعلیم :الحضاري التربوي ككل كتجربة مالیزیا حیث صرح

والمالحظ الیوم أن الجمیع سواء من الوسط التعلیمي أو خارجه یشكو .»لیمثم التعلیم ثم التع

من ضعف المستوى التعلیمي وتدهور مخرجاته سواء على الصعید العلمي أو التعلیمي أو 
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وهذا ما أدى إلى ضعف ، ویحصر البعض السبب في ضعف مستوى األستاذ ، ...األخالقي

، عف مكانة األستاذ االجتماعیة ساعدت على ذلك كثیراإال أن ض، المكانة االجتماعیة لألستاذ

طغت علیها المجاالت المهنیة و  وٕانما اشتركت فیها عدة عوامل، وهي لیست من مسؤولیاته فقط

لعل السبب و ، لرسالته إزاء المجتمعوصار األستاذ ال یحض بالتقدیر الالئق ، والوظیفیة األخرى

ستهالك أكثر مجتمع إلى التعلیم على أنه میدان لالاألكبر في نشوء هذه الوضعیة هو نظرة ال

وهذا ما جعله یفقد القدرة لالحتفاظ لنفسه باألعداد الكافیة من أحسن ، منه میدان لإلنتاج

وهذا بدوره یعود إلى المنافسة القویة الموجودة خارج ، العناصر التي تتخرج منه بأعداد كبیرة

وذلك لتمكنها من تقدیم االمتیازات ، والنوعیات الممتازةها الكفاءات میدان التعلیم التي تجذب إل

مثل الزیادة في األجور وتوفیر ، المختلفة التي ترفع من المكانة االجتماعیة والمادیة معا للفرد

.السكن وتحسین أسالیب الحیاة األخرى

ة ولقد أدى الوضع االقتصادي في هذا العصر إلى انعكاسات هامة على المكانة االجتماعی

فطالما أن النشاط «وذلك لتركیز المناشط االقتصادیة الحیویة على تنمیة الجوانب المادیة 

وطالما أن التعلیم یحتفظ ، لسرعة أكبر من نمو االقتصاد ككلالتعلیمي ینمو ویتزاید بمعدل في ا

ركز بینما المناشط األخرى المنافسة ت، تنمیتهاو  بخاصیة إعداد وتأهیل القوى البشریة العاملة

فإنه سوف یصعب على التعلیم دائما أن یجاري األجور المنافسة ، على تنمیة رأس المال المادي

وبقدر ما یفشل التعلیم في جذب مثل هذه ، التي تجذب إلیها العناصر الممتازة من العاملین

العناصر الممتازة یحدث انخفاض في مركز المعلم ومكانته ویزید هذا بدوره من تعقید مشكلة 

1»ٕانتاجیته و  لتعلیم في أن یجذب إلیه نوع األفراد الذي یحتاج إلیهم تماما لتحسین نوعیة عملها

وفي ظل هذا الوضع الراهن فإننا ال یمكن أن نتنبأ ما إذا كان بإمكان النظام التعلیمي القائم 

ألن ، لتعلیمد الراغبین في االلتحاق باعندنا أن یجذب إلیه النوعیة التي یحتاج إلیها من األفرا

2.هناك مرافق أخرى تجذب إلیها النوعیة الممتازة بقوة أكثر من قوة التعلیم اجتماعیا ومادیا

 .221:ص، مرجع سابق، االقتصادیةو  جتماعیةدوره في التنمیة االو  إصالح التعلیم الثانوي، علي براجل-1
   .222:ص، مرجع سابق، االقتصادیةو  دوره في التنمیة االجتماعیةو  إصالح التعلیم الثانوي، علي براجل-2
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:عرض وتحلیــل النتائج المستخلصة من التساؤل الثاني-3

أظهرت الدراسة المیدانیة من خالل النتائج المتحصل علیها من إجابات المبحوثین على أسئلة 

ي یمثل المحور الثالث الخاص بإبراز مواطن الضعف أو العوامل التي تدل التساؤل الثاني والذ

:على وجود خلل في تطبیق اإلصالحات التربویة إلى استخالص النتائج التالیة

التطرق إلى أحد المشاكل المنهجیة والذي تعاني منه المنظومة التربویة منذ الشروع في تم 

والذي یتمثل في ، 2003/2004لموسم الدراسي تطبیق اإلصالحات التربویة إنطاقا من ا

تمكین األساتذة من التدریس بطریقة المقاربة بالكفاءات حیث یالحظ أنه یوجد خلط بین 

وٕان عدم ، وذج المقاربة بالكفاءات الحدیثةالطریقتین أي الطریقة القدیمة للتدریس باألهداف ونم

وقد ، بعض أوجه التكامل بینهماى وجودالفصل بینهما عند البعض من األساتذة أدى إل

مقابل نسبة ، من األساتذة إلى أن هناك فرق واضح بین الطریقتین%)73، 63(صرحت نسبة 

منهم الذین یرون بإنه ال یوجد اختالف بینهما وبالتالي فهم یطبقون الطریقة %)26، 36(

أكثر نجاعة من حیث القدیمة ألنهم تعودوا علیها وتكونوا جیدا في كیفیة التعامل معها وهي

ومن هنا كان تحدیدهم أو لحكم على أنجع الطرق حسب رأیهم ، المردود التربوي حسب رأیهم

التي ترى %)35، 45(مقابل نسبة %)44، 54(هي طریقة التدریس باألهداف وذلك بنسبة 

 20(ة أما نسب، %)35، 45(أن األكثر نجاعة هو نموذج التدریس بالمقاربة بالكفاءات بنسبة 

منهم فهي ترى ضرورة الجمع بین الطریقتین أي االستفادة من الجوانب اإلیجابیة لكال %)

إال أن المالحظة العامة التي استخلصتها عند حاورت ، واستبعاد سلبیات الطریقتین، الطریقتین

لمست في إجابتهم إدراكهم ألهمیة هذا النموذج أيالسادة األساتذة حول هذه النقطة بالذات

ٕایجابیة تطبیقه في الواقع لكن من الضروري توفیر شروط نجاح هذا و ، المقاربة بالكفاءات

ة إلى تفعیل التكوین إضاف، تقلیل االكتظاظ داخل األفواج التربویة، مثل توفیر الوسائل، النموذج

وفي هذا اإلطار بالذات كانت إجابة أغلب أفراد العینة ، والتدریب على هذه الطرق الحدیثة

منهم بأن التكوین حول كیفیة التعامل مع نظام التدریس بالمقاربة %)61، 81بنسبة (

منهم من یرى بأن التكوین في هذا اإلطار %)12، 72(بالكفاءات لم یكن كافي مقابل نسبة 

لقد تباینت آراء األساتذة حول فعالیة التكوین بحیث صرح األساتذة الغیر الراضین ، كان كافي

ربة الجدیدة بأنهم یعیشون تخبطا في إدراك الطریقة المناسبة نظرا لضعف عن هذه المقا

واعتمادهم على التكوین الذاتي بینهم ، والذي یكاد یكون شبه منعدم في هذا اإلطار، التكوین
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بینما ترى الفئة المؤیدة لهذه المقاربة بأنهم یشعرون بإیجابیة هذه ، وبین زمالءهم في العمل

لة نوعیة وانتقال من طرف التقویم التقلیدي إلى طرق التقویم الحدیثة التي من المقاربة ألنها نق

إضافة إلى أن البرامج التي ، شأنها أن تواكب التطور الذي تشهده األنظمة التربویة المتطورة

كانت معتمدة في جمیع المراحل لم تجدد وتحدث منذ عقود وأصبحت ال تواكب التطور 

كنها أن تواجه التحدیات الداخلیة والخارجیة الذي یعیشه المجتمع الحاصل في العالم وال یم

أما فیما یخص إمكانیة تجاوز الصعوبات التي تصادف ، الجزائري خاصة والعالم بصفة عامة

فقد قام األساتذة بحصر أهم أوجه هذا القصور ، ذة عند تعاملهم مع هذه المقاربةالسادة األسات

بینما ترى نسبة، بنقص التكوین حول هذه األسالیب%)29، 09(وتفق أغلبهم بنسبة 

أما ، كثافة التالمیذ في الفوج الواحدو  بأن هذه النقائص تظهر في نقص الوسائل%)20، 90(

فهي ترى أن االهتمام بالتلمیذ كقطب أساسي من خالل تطبیق المقاربة %)19، 09(نسبة 

بأنه ال %)16، 36(وترى نسبة ، اتبالكفاءات من شأنه أن یساهم في تجاوز هذه الصعوب

یمكن أن یتحقق نجاح اإلصالح التربوي إال عندما تتماشى طرق التقویم مع البیئة المحیطة 

بأنه من الضروري التخلص من عبء التعلیم التقلیدي حتى %)14، 54(أما نسبة ، بالتلمیذ

ها مع تطلعات أما فیما یخص برامج التكوین ومدى تماشی، یمكن تجاوز هذه الصعوبات

بأن الوزارة %)09، 29(األساتذة فقد تنوعت إجاباتهم حول فعالیة التكوین بحیث صرحت نسبة 

مقابل نسبة، بذلت الكثیر من الجهود وخسرت أموال كثیرة من أجل إنجاح التكوین

التي وقفت موقف سلبي من هذا التكوین بحیث ترى بأنه فادح النقص وشكلي %)27، 27(

منهم فترى أن التكوین تم بمجهودات واجتهاداتهم %)36، 26(أما نسبة، منه قلیلةواالستفادة

فترى بأنه لم تتوفر %)27، 17(أما نسبة ، الشخصیة أي إنه یتم بطریقة ذاتیة فیم بینهم

لألساتذة إمكانیة اإلطالع على المستجدات التي تواكب كل تجدید وتحدیث في النظم التربویة 

، ا فإن موضوع التكوین یكتسي أهمیة بالغة في محطة اإلصالح التربويومن هن، العالمیة

وبالتالي فإن تفعیل برامج التكوین وتماشیه مع كل المستجدات التي تطرأ على التربیة سیكون 

تقبل كل جدید وبالتالي سوف یرفع و  عامل مهم في تحقیق رضا األساتذة عن اإلصالح التربوي

.مرد ودیاتهم ویحسن أدائهم 

وعند تناول موضوع المناهج ومدى مالءمتها لقدرات ومیول التالمیذ صرحت نسبة

بأن المناهج الجدیدة غیر مالئمة خاصة بالنسبة للتالمیذ الذین انتقلوا إلى مرحلة %)59، 09(
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التعلیم الثانوي دون أن یحصلوا على شهادة التعلیم المتوسط أي أن انتقالهم كان من خالل 

لذي أثرت علیها المراقبة المستمرة خالل السنة الرابعة متوسط فهذه الفئة هي التي معدل القبول ا

تعاني صعوبات دراسیة خالل هذه المرحلة وال تستطیع التكیف أوتنمیة قدراتها حتى تتالئم مع 

الذین أجابوا بأن المناهج الجدیدة مالئمة للمیول %)90، 40(مقابل نسبة ، المقاربات الجدیدة

وهي مالئمة من حیث المحتوى المناسب ، هي غیر مالئمة للبعض اآلخرو ، عض منهمعند الب

وانطالقا من آراء األساتذة فیجب أن ، لجمیع المراحل وهي مالئمة لبعض المستویات والفروع

، تكون مطبقة بشكل علمي سلیم یحترم خصائص النمو المعرفي والعضوي والنفسي للتالمیذ 

ویجب تنظیم هذه الطرائق ، ة على زیادة الدافعیة والمیل نحو التعلم ویجب أن تثمن لدیه القدر 

بحیث یكون فیها تسلسل منطقي یساعد التلمیذ على الرغبة في التعلم وسهولة الفهم لهذه 

وهذا یدفعنا إلى الحدیث حول مدى مساهمة البرامج الجدیدة التي كانت ، المعلومات والمعارف

فتضاربت ، یفها في تسهیل فهم الدروس وتفاعل التلمیذ معهاتعاني من الكثافة بحیث تم تخف

إن التخفیف لم %)65، 45(آراء األساتذة حول هذا الطرح بحیث ترى أغلبیة األساتذة نسبة 

وال یوجد أي تفاعل للتالمیذ معها ، یسهل الدروس الصعبةبالتالي لمو  یتم بالشكل المطلوب

جابتها إیجابیة بحیث ترى بأنه تم التخفیف وبالتالي منهم التي كانت إ%)34، 54(مقابل نسبة 

والنتیجة التي توصلت إلیها أن هذا ، سهلت بعض الدروس ومكنت التلمیذ منالتفاعل معها

التخفیف لم یكن مبني على أسس علمیة استنادا لخبرة أهل المیدان فهم أكثر درایة ومعرفة بما 

وٕانما ظهرت بعض النقائص خالل ، المعرفةیحتاجه التلمیذ من معلومات ومعارف خالل هذه 

أنظر (هذا اإلجراء بحیث أن التقلیص لم یشمل جمیع الشعب مثل شعبة الهندسة الكهربائیة 

وٕان ، وأخلى بالمعنى في بعض المحاور التي تم تقلیص بعض الدروس منها)27الجدول رقم 

ذ بمختلف مستویاتهم المعرفیة التقلیص لم یتم في الدروس الصعبة التي ال یستطیع جمیع التالمی

وهذا ونتج عنه عدم قدرة هؤالء التالمیذ على التفاعل، من فهمها بكل بساطة ودون صعوبة 

وهذا ما یؤثر على قدرة هؤالء التالمیذ على ربط معارفهم ، التكیف مع هذه المناهج الجدیدةو 

هذا اإلطار بحیث یرى حیث تنوعت مالحظات وآراء األساتذة في، النظریة بالحیاة العملیة 

أغلبهم أن محتوى هذه المواد التي تم تدریسها في مرحلة التعلیم الثانوي تفقد قیمتها لدى التالمیذ 

ولتفادي هذه الصعوبات یقترح أفراد العینة ، هم عن توظیفها في الواقع المعاشبسبب عجز 
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عي الذي یعیشه التالمیذ وأن ضرورة أن تتماشى هذه البرامج والمناهج التعلیمیة مع العالم الطبی

.تلمس الواقع االجتماعي حقیقة كما هو موجود

أما فیما یخص مالحظتهم حول عدم تكیف المتخرجین من التعلیم الثانوي والموجهین إلى مراكز 

فقد أثار األساتذة مشكل قلة التنسیق بین ، التكوین المهني والتمهین والناجحین إلى الجامعة 

ویرون أن هذا النقص یظهر بحدة لدى التالمیذ الذین یعانون ، لتعلیمیة مختلف األطوار ا

صعوبات دراسیة في مرحلة التعلیم الثانوي فإنهم یتسربون بإرادتهم أویوجهون للحیاة العملیة 

وتبقى هذه الظاهرة ، بواسطة قرارات مجالس األقسام نتیجة لرسوبهم المتكرر في هذه المرحلة

.یعون التكیف مع أي تكوین آخر في أي میدان أو مجالمستمرة معهم فال یستط

أما فیما یخص اإلجابة عن المؤشر الخاص بفعالیة مساهمة الوسائل المتوفرة في الثانویة في 

تدعیم عملیة اإلصالح التربوي ونجاحه میدانیا فقد صرح أكثر من نصف أفراد العینة بنسبة 

الذین صرحوا بكفایة هذه الوسائل %)45، 25(بعدم كفایة هذه الوسائل مقابل نسبة %)60(

بأن مساهمة هذه الوسائل محدودة %)54، 14(بینما ترى نسبة، وتوفرها على مستوى الثانویات

وتساهم بشكل مثمر في تثمین إجراءات اإلصالح ، فهي في بعض األحیان تلعب دورا فعاال 

ت عدم قدرة اإلصالح التربوي على ولقد الحظت أن أفراد العینة قد حصروا إشكالیا، التربوي 

حیث اشتكى األساتذة من قلة )24-22أنظر الجدولین (تحقیق النجاعة في مرات متكررة 

ومن ، هذه الوسائل وأكدوا على أهمیتها في تسهیل العملیة التعلیمیة من خالل المقاربة الجدیدة

التقویم بعد و  عملیة التدریستدارك أهمیة االعتماد على هذه الوسائل التعلیمیة الحدیثة في

.تطبیق اإلصالح التربوي

ٕاعداده لیكون و  أما فیما یخص مساهمة إصالح مناهج التعلیم الثانوي في بناء شخصیة التلمیذ

فقد صرح أكثر من نصف أفراد العینة بعدم مساهمة هذه ، فردا صالحا في المجتمع الجزائري

منهم الذین %)44، 54(مقابل نسبة %)55، 45(المناهج في بناء شخصیة التلمیذ بنسبة 

وقد أكدوا ، ذ وٕاعداده كفرد صالح في المجتمعیرون فعالیة هذه المناهج في بناء شخصیة التلمی

على أمور مهمة مثل عدم قدرة المدرسة الثانویة وحدها القیام بهذا الدور العظیم والبد من تظافر 

قطاع التربیة ، الشؤون الدینیة، اإلعالم: خرىالجهود والكفاءات الوطنیة مثل الوزارات األ

وبالتالي ال ، الذي تلعبه األسرة في هذا اإلطارإضافة إلى الدور الفعال ، التعلیم العالي، والتعلیم

یجب إلقاء اللوم إال على المنظومة التربویة ألنها جزء من منظومة القیم الموجودة في المجتمع 
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أما األساتذة الرافضین لهذه الفكرة فهم یرون أن ، و فشلهاوالذي یشترك الجمیع في نجاحها أ

التغیرات العدیدة التي مست هذا القطاع على وجه الخصوص جعل منها حقل تجارب متكررة 

، یاتوفاشلة ولم یخضعها للتقویم العلمي السلیم الذي یثمن اإلیجابیات ویعالج النقائص واإلشكال

صرح بها أفراد العینة حول أهمیة مشاركة الجمیع في دعم والتي ، وانطالقا من الفكرة السابقة

ومن بینهم مؤسسة األسرة كمؤسسة اجتماعیة فعالة داخل المجتمع ، مسار اإلصالح التربوي

ونظرا للدور الفعال الذي تلعبه في حیاة النشء من خالل التنشئة االجتماعیة والدور الفعال 

والذي جعل ، ن خالل اإلصالح التربوي األخیر الذي منحت لها من خالل التشریع المدرسي م

إال أن أغلب أفراد العینة بنسبة، منها شریك حقیقي في دعم وتفعیل العمل التربوي

مقابل نسبة، یرون عدم جدیة هذا التواصل وانعدامه في أغلب األحیان %)27، 67(

، األسرةو  رسةالذین یرون بأن هناك تعاون مجدي بین الطرفین أي بین المد%)10، 90(

والحقیقة التي ال یمكن إنكارها من طرف أي واحد منا أن إیجابیة العالقة بین األسرة والمدرسة 

من أهم الركائز األساسیة التي تؤثر مباشرة على التلمیذ ومدى إنجازه وتحصیله العلمي باعتبار 

ربویة للطفل والتي تساهم أن المدرسة تكمل ما بدأته األسرة عند قیامها بالتنشئة االجتماعیة والت

من هنا جاءت اقتراحات و ، تجعله فردا صالحا في المجتمعو  بشكل فعال في بناء شخصیته

%)54، 14(األساتذة متنوعة حول كیفیة التواصل بین األسرة والمدرسة حیث صرحت نسبة 

ال إضافة بضرورة تفعیل دور جمعیة أولیاء التالمیذ وتنشیط دورها باستمرار لتفعیل هذا االتص

یجب %)72، 12(إلى تكثیف االتصال المستمر بعقد مقابالت ولقاءات شهریة مقابل نسبة 

ثمنت دور %)09، 09(أما نسبة ، واطالع األولیاء علیه باستمرار، تفعیل دفتر المراسلة

البرید اإللكتروني ل عن طریق التواصل عبراالنترنت و التكنولوجیا في تفعیل هذا االتصا

ضرورة تسهیل الحوار بین األولیاء واألساتذة لطرح كل %)27، 07(بینما ترى نسبة ،للمؤسسة

واالهتمام بزیارة األستاذ خالل العام ولیس في نهایة السنة من أجل ضمان نجاح ، االنشغاالت

أما نسبة ، فتقترح إنشاء خالیا اتصال بین األسرة والمدرسة%)36، 06(أما نسبة ، االبن فقط

فتقترح تفعیل اإلعالم حول دور األسرة وتنظیم دورات وملتقیات لتوعیتهم بضرورة %)45، 05(

فترى ضرورة المتابعة المستمرة وتتبع سیرة %)04، 54(أما نسبة ، االهتمام أكثر باألبناء

والتقید بالنظام الداخلي للمؤسسة یجبر األسرة واألولیاء على التواصل ، األبناء العلمیة واألدبیة

فترى الحل في نشر الوعي بین أوساط %)02، 72(أما نسبة ، م الغیابات والعقوباتمثل نظا
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ٕاعادة النظر في التعامل بین و  األولیاء على ضرورة التواصل االختیاري ولیس االضطراري

فترى ضرورة اشراك األولیاء %)01، 81(أما نسبة، )وٕادارة، أولیاء، أساتذة(المثلث الرئیسي 

إضافة إلى اقتراح دورات تكوینیة للمساعدین والمربین حول جلب اهتمامات ، في عملیة التوجیه

.األسرة

إن كل هذه االقتراحات التي قدمها السادة األساتذة تكتسي بعدا استراتیجیا في دفع األسرة 

، واألولیاء نحو المشاركة الفعلیة والجادة في تحسین الفعل التربوي ورفع مردود العملیة التربویة

.ي األهداف التي یسعى اإلصالح التربوي إلى تحقیقهاوه

وأخیرا ولیس آخرا تم التطرق إلى آخر سؤال یختم أسئلة هذا المحور والذي كان یدور حول 

حصر األساتذة لهم اإلجراءات التي لم تتخذ من أجل إصالح التربیة والتعلیم وانعكست سلبا 

%)71، 17(ولقد صرحت نسبة ، حلة بالذاتعلى وضعیة التعلیم واألستاذ معا في هذه المر 

فأشارت إلى %)61، 12(أما نسبة ، بعدم تجهیز هذه المؤسسات وتهیئتها وفقا للمعاییر الدولیة

التوافق التي ترى عدم%)90، 09(عدم وفرة المؤسسات وتهیئتها بالقدر الكافي مقابل نسبة 

فترى ضرورة التركیز %)60، 09(أما نسبة ، البرامج والمناهج التعلیمیةبین الواقع االجتماعي و 

أكثر على جودة التكوین بالنسبة للمتعلمین خصوصا الطور االبتدائي والمتوسط بضمان قدرة 

فقد أكدت على عدم مراعاة %)10، 08(أما نسبة ، استیعابیة مقبولة على األقل للتالمیذ

ي للوسائل الحدیثة إعالم آلي الوضعیة االقتصادیة للفاعلین التربویین وتسجیل الغیاب الكل

التي أشارت إلى كثافة البرامج والمناهج في %)05، 07(ونسبة، والوسائل السمعیة البصریة 

مثل اشراك وهناك العدید من النقائص التي أشار إلیها األساتذة، جمیع أطوار التعلیم الثانوي

، ظ داخل األفواج التربویة مشكل االكتظا، الفاعلین التربویین في وضع اإلصالحات التربویة

كذلك بناء هذه المناهج بحیث ال تناسب مع قدرة ، والذي ال یتناسب مع المقاربات الجدیدة

االستیعاب والفهم لدى جمیع التالمیذ وكذلك النظرة الدونیة لشخص األستاذ من طرف المجتمع 

.وغیرها

وعموما فقد كانت ، )33(ومن النقائص التي تم التعرض إلیها بالتفصیل في الجدول رقم

، قد دل على ذلك النسب المرتفعة في أغلب الجداولاستجابات األساتذة نحو هذا المحور سلبیة

.المعارضین لمعظم فقرات هذا المحور
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أهم االقتراحات التي یمكن أن تساهم في معالجة النقائص أو أهم :المحور الرابع:رابعا 

.لالبدائل المقترحة لمعالجة الخل

یبین االهتمام بتحسین الوضعیة المادیة لألستاذ من شأنه أن یساهم في ):34(الجدول رقم 

.رضاءه ویحسن المردود التربوي

نسبة تكرار تحسین الوضعیة المادیة لألستاذ 

%5550.االهتمام بالجانب المعنوي والجانب المادي-

%30، 3490.وتحقیق الرضاالوضع المادي لیس له دخل في رفع المردود -

یحسن المردود و  تحسین الوضعیة المادیة یساهم في رضا األستاذ-

.التربوي

2109 ،19%

%110100المجموع 

نالحظ من معطیات الجدول أعاله والذي یبین االهتمام بتحسین الوضعیة المادیة لألستاذ من 

.ربويشأنه أن یساهم في رضاءه ویرفع المردود الت

بأنه یجب االهتمام بالجانب المعنوي إلى جانب االهتمام بالجانب %)50(حیث ترى نسبة 

%)30، 90(مقابل نسبة ، المادي من شأنه أن یساهم في رضا األستاذ ویرفع المردود التربوي

بینما ، تحسین المردود التربويو  التي ترى أن تحسین الوضعیة المادیة تساهم في رضا األستاذ

أن الوضع المادي لیس له دخل في رفع المردود وتحقیق رضا األستاذ %)19، 09(رى نسبة ت

ولقد صرح األساتذة الذین یرون بأنه لیس المادي فقط بل المعنوي أكثر ولقد شملت آرائهم ما 

:یلي

.فاألمر مستقل تماما، ال لیس حتما المادي فهذا األمر غیر كاف-

.ف المادیة وٕانما في توفیر الظروف المالئمةالرضا لیس فقط في الظرو -

تحسین الظروف المادیة أي تحسین ظروف األستاذ األسریة الخاصة ولیس له عالقة -

.وٕانما یتعلق األمر بمضمون اإلصالح في حد ذاته، بالمردود التربوي

بمناهج جد وما یقدمه التلمیذ أمر آخر فهذا یتعلق ، كذلك فإن الجانب المادي لألستاذ أمر-

خاصة في الطور و  وكثرة المواد في كل مستوى، طویلة وطرق تدریس منهكة له وللتلمیذ

.االبتدائي
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رفع مستوى و  تحسین المردودو  أما األساتذة الذین صرحوا بأن الوضع المادي لیس له دخل في

:فقد كانت آرائهم كما یلي، الرضا لدیهم

ولكن المشكل یكمن في انعدام رؤیا واضحة ، ةلیس المادي هو المسؤول عن هذه الوضعی-

.لدى المسؤولین انعكست سالبا على طریقة تسییر القطاع ككل

ففي األزمنة الماضیة كان ، كذلك فإن الوضعیة المادیة لیس لها دخل في المردود التربوي-

.األجر قلیل والمردود كبیر

ة من معنى بل األستاذ یدرك في معظم تحمله الكلمعائقا بكل ماوال یعتبر الوضع المادي-

لكن استدراك نقائص مثل التكوین الذي یمس المعلم وكذا ، األحیان دوره التعلیمي الجلیل 

وبالتالي ال یجب أن یمس اإلصالح التربوي ، المتعلم یساهم في تحسین التحصیل الدراسي

.جانب دون اآلخر

رفع و  المادیة یساهم في رضا األستاذأما األساتذة الذین صرحوا بأن تحسین الوضعیة*

:المردود التربوي كانت آراءهم كما یلي

نعم تحسین الوضعیة المادیة تساهم بشكل واسع ألن المعلم الحجر األساسي لعملیة البناء -

.الحضاري واالجتماعي

ي قطاع وهذا في كل القطاعات لیس فقط ف، نعم إذا ارتاح األستاذ مادیا یمكنه تقدیم األفضل-

.التربیة

نعم في بعض األحیان والحاالت فإن تحسین الوضعیة المادیة تساهم في رفع المردود التربوي -

.لكن المعروف إن الفقر الفكري أصعب من الفقر المادي في حد ذاته، التعلیمي

نصل ، فاإلصالح التربوي یبدأ من األسرة ویشارك فیه المجتمع والمحیط ككل، غیر كافي-

سبق إلى طرح إشكال مهم ویتمثل في تحسین الوضعیة المادیة لألستاذ یساهم في رضاه مما

وهذا عامل مهم وله عالقة مباشرة بما سیتم ، عن اإلصالح التربوي ویرفع المردود التربوي 

فهناك ، والذي یخص ضعف مكانة التعلیم واألستاذ في المجتمع)35(تناوله في الجدول المقبل 

ویتمثل هذا العنصر في أجور األساتذة ، عمل عمله في هذا الجانب ویؤثر فیهعنصر أساسي ی

هذه النوعیة التي تتأثر بما یحدث من تغیرات في ، الذي زاد في تدهور النوعیة المطلوبة للتعلیم

ومتوقفة ، وٕاذا كان ارتفاع األجور وانخفاضها یرتبط بالعوامل االقتصادیة للمجتمع ، األجور

قتصادي وسرعته فإن أفراد عینة البحث طرحوا عدة تساؤالت حول سبب اختالف على النمو اال
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فال شك أن الختالف .األجور بین المهن والوظائف ذات المستوى المتماثل مع مهنة التعلیم

وعلى ، األجور دور كبیر في عزوف النوعیة الممتازة وذوي المؤهالت العالیة عن مهنة التعلیم

وذلك حسب ، الملحوظة على أجور األساتذة من فترة إلى أخرى الرغم من بعض الزیادات

إال أن أجرة األستاذ تبقى ناقصة ومحدودة ، الظروف االقتصادیة ومستوى المعیشة للمجتمع ككل

ولقد الحظ بعض أفراد عینة البحث ، وال تكفي لتغطیة الجوانب الضروریة للحیاة العصریة

خل المدرسي وهي أن النظام التعلیمي عندنا یفتقر مالحظة هامة تتعلق بانخفاض مستوى الد

*1.إلى القوة المادیة التي تمكنه من دفع أجور األساتذة بكیفیة تنافس المجاالت األخرى

ثم أن هناك نقطة أخرى أساسیة وهي أنه في المدة األخیرة زاد الطلب أكثر على التعلیم وذلك 

2:لعدة عوامل منها

.تخرجین من الجامعات الوطنیةالزیادة العددیة للم-1

.قلة الوظائف الحساسة في المرافق األخرى-2

قد أدى هذا إلى بطالة ، و انخفاض نسبة التشغیل والتوظیف على المستوى الوطني ككل-3

.المتعلمین من المستوى العالي

د أشار ولق، تحدید وظائف التوظیف حسب التخطیط العام للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة-4

یمكننا عادة أن نجد عددا كافیا من األفراد المتحمسین «:أحد المربین إلى هذه الوضعیة بقوله

ولكن مشكلتنا هي أن نجد األعداد ، للعمل والقادرین على حفظ النظام في حجرات الدراسة

3.»الكافیة من األفراد التي یمكنها أن تقوم إلى جانب ذلك بالتدریس

أن نصل إلیها بعد هذا الغرض المفصل لآلراء المتباینة للمبحوثین والتي والنتیجة التي یمكن

تثبت بال شك أن االهتمام بتحسین الوضعیة المادیة والمعنویة معا لهما دورا فعاال في رضا 

وبالتالي هذا ، رفع مردوده التربوي و  المورد البشري عن عمله وهذا سوف یساهم في تحسین

وار بین مختلف أقطاب العملیة التربویة وهذا ما تدعوا إلیه الوظیفیة سوف یؤدي إلى تكامل األد

  . 253:ص، مرجع سابق، االقتصادیةو  دوره في التنمیة االجتماعیةو  إصالح التعلیم الثانوي، علي براجل1-

.بینما اآلن التصنیف تغیر بعد تطبیق القانون الجدید للعامل، الوضع السابقینطبق هذا الرأي على -*
 . 252:ص، مرجع سابق، االقتصادیةو  دوره في التنمیة االجتماعیةو  إصالح التعلیم الثانوي، علي براجل-2
، القاهرة، النهضة العربیةدار ، جابر عبد الحمید، أحمد خبري كاظم/، أزمة التعلیم في عالمنا المعاصر، فلیب كومبز-3

 . 51:ص، 1971، مصر
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البنائیة ومدخل رأس المال البشري الذي یثمن دور األفراد كفاعلین حقیقیین في العملیة 

.التعلیمیة

األستاذ في و  یبن اقتراحات األساتذة حول إعادة االعتبار لمكانة التعلیم):35(الجدول رقم 

  . عيالوسط االجتما

نسبــــة تكرار المكانة االجتماعیة لألستاذ 

%3330.یجب تغییر نظرة المجتمع لمكانة التعلیم واألستاذ-

%25، 2845.طغیان المادیات على فعالیة دور األستاذ والتعلیم معا

التحوالت االجتماعیة واالقتصادیة للبالد أثر على مكانة األستاذ 

.والتعلیم

2845 ،25%

%19، 2109.سیاسة الدولة وعدم االهتمام بالتعلیم مثل السابق

%110100المجمــوع 

یظهر من بیانات الجدول أعاله والذي یمثل اقتراحات األساتذة حول إعادة االعتبار لمكانة 

فع من والذي من شأنه أن یر ، في الوسط االجتماعي )المكانة االجتماعیة(التعلیم واألستاذ 

%)30(حیث صرح أغلب أفراد العینة بنسبة ، المردود التربوي ویفعل العملیة التربویة التعلیمیة

الذین یرون أن %)25، 45(مقابل نسبة ، إنه یجب تغییر نظرة المجتمع لمكانة التعلیم واألستاذ

بة لألساتذة المشكل یكمن في طغیان المادیات على فعالیة دور األستاذ والتعلیم معا ونفس النس

الذین صرحوا بأن التحوالت االجتماعیة واالقتصادیة للبالد أثرت على مكانة %)25، 45(

أن سیاسة الدولة وعدم االهتمام %)19، 09(بینما ترى نسبة ، األستاذ والتعلیم في نفس الوقت 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد صرح أغلب األساتذة الذین تم ، بالتعلیم مثل السابق

:حاوراتهم بمجموعة من اآلراء نلخصها فیما یليم

إن الوضعیة االجتماعیة واالقتصادیة للبالد في الوقت الراهن تجعل التلمیذ ال یعطي أهمیة -

.للتعلیم ما دام بإمكانه تحقیق ذاته بطرق أخرى أجدى وأسرع

المجتمع تعكس هذا أحد الجوانب التي ترفع من المردود التربوي كون مكانة األستاذ في -

.المهمة الموكلة له

.بل یجب تغییر نظرة المجتمع ومنظومة القیم في الوقت الحالي-
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قیمته في المجتمع فال یجرؤ علیه أحد أبناءه من التالمیذ یجب أن نفرض احترام األستاذ و -

.المراهقین

ف دوره التعلیمي إن المكانة التي یحتلها األستاذ في المجتمع ساهمت بشكل كبیر في إضعا-

إذا كانت هناك ، ضف إلى ذلك عدم تثمین إنجازاته التعلیمیة، بسبب نظرة النقص الموجهة إلیه

.إنجازات وٕانما یحاكم ویقاضى من قبل المجتمع إذا لم یسجل نتائج طیبة

إن إعادة االعتبار لألستاذ والتعلیم یمكن أن یضع جیال ذا قدرات عالیة قادرة على التحدي -

.ألمانیا ودول سباقة في هذا المجال العلمي والمعرفي، الیابان، تركیا:لمث

أضعف ورد االعتبار إلیه، كما أن األستاذ كان وسیبقى العمود الفقري لكل عملیة إصالحیة -

.اإلیمان

ضعف المردود و  ویتضح مما سبق أن التعلیم بصفة عامة یشكو من تأخر المستوى التعلیمي-

فإن ضعف مكانة األستاذ ...علیمي في كافة المجاالت العلمیة والتعلیمیة واألخالقیةالتربوي الت

غیر أن تراجع مكانة األستاذ االجتماعیة لیست من ، االجتماعیة ساعدت على ذلك كثیرا

طغت علیها المجاالت المهنیة والوظیفیة و  وٕانما اشتركت فیها عدة عوامل، مسئولیاته فقط

ولعل السبب األكبر ، بالتقدیر الالئق لرسالته إزاء المجتمعذ ال یحظىوصار األستا، األخرى

في نشوء هذه الوضعیة هوتغیر نظرة المجتمع إلى التعلیم على أنه میدان لالستهالك أكثر منه 

میدان لإلنتاج وهذا ما جعله یفقد القدرة على االحتفاظ لنفسه باألعداد الكافیة من أحسن 

هذا بدوره یعود إلى المنافسة القویة الموجودة خارج و  .بأعداد كبیرةالعناصر التي تتخرج منه

من تقدیم االمتیازات ذلك لتمكنهاو  النوعیات الممتازةو  میدان التعلیم التي تجذب إلیها الكفاءات

توفیر و  مثل الزیادة في األجور، المادیة معا للفردو  المختلفة التي ترفع من المكانة االجتماعیة

.ین أسالیب الحیاة األخرىتحسو  السكن

وطالما ، فطالما أن النشاط التعلیمي ینمو ویتزاید بمعدل في السرعة أكبر من نمو االقتصاد ككل

بینما المناشط األخرى ، تنمیتهاو  أن التعلیم یحتفظ بخاصیة إعداد وتأهیل القوى البشریة العاملة

عب على التعلیم دائما أن یجاري المنافسة تركز على تنمیة رأس المال المادي فإنه سوف یص

وبقدر ما یفشل التعلیم في ، األجور المنافسة التي تجذب إلیها العناصر الممتازة من العاملین

جذب مثل هذه العناصر الممتازة یحدث انخفاض في مركز المعلم ومكانته ویزید هذا بدوره من 
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اج إلیهم تماما لتحسین نوعیة عمله تعقید مشكلة التعلیم في أن یجذب إلیه نوع األفراد الذي یحت

1.وٕانتاجیته

ونصل بعد هذا العرض السابق إلى تبیان أهمیة توعیة المجتمع بأهمیة دور التعلیم في تغییر

ومجتمع مدني ، تكیف األفراد مع جمیع التحدیات المعاصرة من رجال سیاسةو  تطویرو 

وعدم تحمیله سبب جمیع المآسي ، لیم حتى تتغیر النظرة الدونیة للمعلم والتع، الخ... وٕاعالم

واإلخفاقات التي یعاني منها قطاع التربیة والتعلیم وٕاحالله المكانة المرموقة التي یستحقها بكل 

نظرا للمجهودات المبذولة من طرفه وكونه حجر األساس في كل تنمیة ، جدارة واستحقاق

، وتطور لهذا المجتمع

خرجات هذا القطاع وفعالیتها موازاة مع مختلف قطاعات وبالتالي سوف یتحقق التكامل بین م

...المجتمع المختلفة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

وهذا حسب رأي ما تدعو إلیه المقاربة النظریة المتبعة في هذه الدراسة أي البنائیة الوظیفیة 

.ومدخل االستثمار في المورد البشري كأساس كل تنمیة وتطور

یبین أن االهتمام ببرامج تكوین وتدریب األساتذة قبل وأثناء الخدمة من ): 36(م الجدول رق

.شأنه أن یساهم في تفعیل اإلصالح التربوي

النسبةالتكرارالبدائل

8577.27نعم

  06.36  07  ال

1816.36أحیانا

%110100المجموع

التدریب قبل وأثناء و  امج التكوینیظهر من خالل الجدول أعاله والذي یمثل رأي األساتذة في بر 

هذا ) %77.27(تثبت نسبة حیث، الخدمة من شانه أن یساهم في تفعیل اإلصالح التربوي

أما نسبة ، منهم الذین صرحوا بأحیانا یمكن أن یحدث هذا)%16.36(مقابل نسبة ، الرأي

ا بكل معنى فهم ینفون هذا الرأي ویؤكدون على فكرة أنه یجب أن یكون تكوین)06.36%(

.الكلمة ولیس شكلي كما هو اآلن

، دار النهضة العربیة/ ت، أزمة التعلیم في عالمنا المعاصر، جابر عبد الحمید، أحمد خیري كاظم/ ت: فلیب كومبز-1

 . 52: ص، 1971، مصر، القاهرة
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إذا كان الجمیع یعترف بأن لكل مهنة متطلبات خاصة بها فإننا نقول بان الحصول على شهادة 

فباإلضافة إلى الشهادة العلمیة وهي ، علمیة ال یعني القدرة على أداء تلك المهنة بنجاح 

ألن كل مهنة تقتضي مهارات عمل ، بقالمعرفة النظریة فان كل مهنة في حاجة إلى تدریب مس

فمهنة التدریس تحتاج إلى مهارات علمیة وصفات عقلیة وانفعالیة ، تختلف عن المهن األخرى

ومن اجل هذا ، قد ال تكون هذه الصفات مطلوبة في بعض المهن األخرى، واجتماعیة معینة 

لتعلیمیة على طرق التدریس نرى أنه البد من تدریب مسبق لكل من یرید االنتماء إلى العضویة ا

كما نرى ضرورة فتح معاهد وكلیات خاصة لتكوین وتدریب األساتذة ، وأسالیب التربیة الحدیثة 

وخاصة في ، قبل وأثناء الخدمة في جمیع التخصصات وعلى مختلف المستویات التعلیمیة 

.المدرسیةمرحلة التعلیم الثانوي نظرا ألهمیة هذا الطور التعلیمي في حیاة التلمیذ 

"ویشیر الدكتور حسن حسین البیالوي في كتابة إلى أهمیة إعداد "الجودة الشاملة في التعلیم:

:المعلم العربي وتنمیة مهاراته المهنیة من أجل تحقیق الجودة في التعلیم فیذكر النقاط التالیة

لیوم في ظاللها أن بیئة التعلیم التي دشنتها حضارة مجتمع المعرفة التي تعیش البشریة ا-1

مما ترتب علیه أن ، ألقت ولم تزل تلقي بضالل كثیفة على دور المعلم ومسؤولیاته المهنیة

یختلف من حیث الشكل ، باألحرى سیكون دور معلم المستقبل، و أصبح دور معلم الیوم

بحسبانه مسؤوال عن تقدیم نوعیة تربویة جدیدة تتطلبها:والمضمون عن الدور التقلیدي للمعلم

من حیث كونها محكومة في ، مقتضیات حضارة جدیدة لم تشهد البشریة مثیال لها من قبل

.بل التكنولوجیا الذكیة واألكثر ذكاء، وموجهة أساسا بالتكنولوجیا، األساس بالعلم

انه بالرغم من تعدد أدوار معلم الیوم ومسؤولیاته المهنیة وتشعبها على نحو ما ورد إال أن -2

األدوار وتلك المسؤولیات سیكون أكثر جاذبیة واشد تشویقا من العمل في أیة عمله في هذه 

.مهنة أخرى

أن التكنولوجیا التعلیمیة الذكیة واألكثر ذكاء سوف تخلص المعلم من الكثیر من األدوار -3

األمر الذي یساعده على تحقیق ذاته والشعور ، والمسؤولیات الروتینیة لیتفرغ األعمال اإلبداعیة 

1.بالرضا المتنامي عن عمله وعن مهنته اقصد رسالته السامیة

أهمیة إعداد المعلم العربي وتنمیة مهاراته المهنیة من أجل تحقیق الجودة في التعلیم فیذكر 

:النقاط التالیة

، العالقاتو  ییر االعتماد األساسالجودة الشاملة في التعلیم بین مؤشرات التمیز ومعا، اخرونو  حسن حسین البیالوي-1

 176ص ,  2010, األردن، عمان، الطباعةو  التوزیعو  دار المیسرة للنشر، 3ط
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التي من و  وبناءا على الدعائم السابقة نالحظ أهمیة االهتمام ببرامج تكوین وتدریب األساتذة

اإلصالح التربوي ویرفع المردود التربوي التعلیمي في بالدنا في وقتنا الراهن الذي شأنه أن یفعل

إصالح التربیة في الجزائر رهانات وٕانجازات "ولقد ورد في كتاب ، نحن بأمس الحاجة إلیه

لمؤلفه السید بوبكر بن بوزید الوزیر السابق لقطاع التربیة والتعلیم جزء خاص بالتكوین ذكر فیه "

إن تكوین المؤطرین البیداغوجین واإلداریین وتحسین مستواهم یغتبر قطبا قائما بذاته : " ي یلما

:ضمن برنامج إصالح المنظومة التربویة وتتعلق العملیات المسجلة في هذا المجال فیما یلي

تطبیق نظام جدید للتكوین أثناء الخدمة یوجه خصیصا للمدرسین العاملین في مرحلتي -

.البتدائي والمتوسطالتعلیم ا

.للمعلمین لیتماشى مع المعاییر الدولیة في هذا البابتحسین نظام التكوین األولي-

التدریب المتواصل لجمیع المستخدمین للتكفل على أحسن وجه بعملیات إصالح المنظومة -

.التربویة

1".إعادة تأهیل شهادة األستاذ المبرز في التعلیم الثانوي-

أولى األمر المتضمن تنظیم التربیة والتكوین في الجزائر عنایة خاصة بتكوین األساتذة هذا وقد 

التكوین عملیة مستمرة لجمیع المربین :منه على ما یلي)49(والمعلمین حیث نصت المادة 

.على جمیع المستویات من أجل اكتساب أعلى مستوى من الكفاءة والثقافة

ة أثناء هذه اإلصالحات في تطبیق خطة عشریة انطلقت في ولقد تجسد التكوین أثناء الخدم

2015.2تنتهي في 2005شهر سبتمبر 

:كما یلي2008وكانت حصیلة التكوین وتحسین المستوى في سنة 

:شمل التدریب على تطبیق البرامج الدراسیة الجدیدة الخاصة باإلصالح-

.معلم ابتدائي8، 115*

.سطأستاذ تعلیم متو 835، 97*

.أستاذ تعلیم ثانوي485، 59*

:شمل التدریب على استخدام جهاز اإلعالم اآللي-

 . 174:ص، س، ب، الجزائر، دار القصبة، ٕانجازاتو  إصالح التربیة في الجزائر رهانات، بوبكر بن بوزید-1
المتعلق بتنظیم الزمن المخصص للدراسةع .أ /و.ت.و/  956: المنشور الوزاري رقم، وزارة التربیة الوطنیة-2

15/07/2008:المؤرخ في.البتدائیةا
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.معلم ابتدائي745، 38*

.أستاذ تعلیم متوسط646، 18*

.أستاذ تعلیم ثانوي521، 13*

:شمل التدریب على إعداد أدوات التقویم-

.معلم ابتدائي610، 66*

.أستاذ تعلیم متوسط777، 7*

.أستاذ تعلیم ثانوي484، 36*

.معلم ابتدائي على التكفل بتأطیر أقسام التربیة التحضیریة765، 7تدریب -

1.أستاذ تعلیم متوسط على استعمال السندات التعلیمیة759، 9تدریب -

ومن خالل قراءتنا لهذه المعطیات اإلحصائیة التي صرحت بها وزارة التربیة الوطنیة فإنها تدل 

على أن التكوین المتواصل لفائدة إطارات التربیة والتعلیم وعلى رأسهم المعلمین واألساتذة یعتبر 

ذلك أن الدولة وعلى رأسها وزارة التربیة ، حلقة هامة من حلقات اإلصالح التربوي األخیر

الوطنیة مقتنعة تماما أن نجاح اإلصالح التربوي مرهون إلى حد بعید بمستوى ونوعیة تأهیل 

.وتكوین المعلمین واألساتذة

یبین رأي المبحوثین أن كانت المشاركة الفعلیة للتالمیذ في سیر العملیة ):37(الجدول رقم 

.التعلیمیة من شأنها إن تقرب العالقة بین األستاذ والتلمیذ وتفعیل اإلصالح التربوي

النسبة التكرار البدائــل 

%8880نعـم 

%1836،16أحیـــانا 

%63، 03   04  ال

%110100المجموع 

یوضح الجدول أن أغلب أفراد العینة وافقوا باإلیجاب أي بنعم على أن المشاركة الفعلیة للتالمیذ 

، %)80(مثلوا نسبة و  من شأنها أن تقرب العالقة بین األستاذ والتلمیذ وتفعیل اإلصالح التربوي

یانا یمكن أن تساهم المشاركة الفعلیة للتالمیذ في بأنه أح%)36، 16(في حین أكدت نسبة 

.2008:المؤرخ فيالمتضمن تحدید مهام مدیر الثانویة08-315:المرسوم التنفیذي رقم، وزارة التربیة الوطنیة-1
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من المبحوثین كون المشاركة الفعلیة قد %)63، 03(بینما نفت نسبة ، سیر العملیة التعلیمیة

ونستنتج مما سبق أن أغلب أفراد العینة یوافقون على هذا ، تساهم في تفعیل اإلصالح التربوي

  . الطرح

إلى تحدید مواقف األساتذة الذین تم مقابلتهم وجمع إضافة إلى كل ما تم عرضه نخلص *

وتقریب العالقة االجتماعیة ، آراءهم حول أهمیة وضع التلمیذ في قلب العملیة التعلیمیة 

حیث یرى األساتذة ، والتربویة بین األستاذ والتلمیذ من خالل ما جاء به اإلصالح التربوي

مالقة وتغییر لمسایرة التحوالت العالمیة في المؤیدین لإلصالح التربوي الجدید بأنه خطوة ع

وعلى رأسها النظام التعلیمي خاصة بعد أن أثبت النظام التربوي ، جمیع القطاعات الحیویة 

، القدیم فشله من خالل إنخفاض نسب النجاح في شهادة التعلیم األساسي وشهادة البكالوریا

وبالتالي كان ضروري تغییر المناهج ، التسرب المدرسي و  وضف إلى ذلك ارتفاع نسب اإلعادة

واستحداث مناهج جدیدة من شأنها أن تواكب التطور الذي تشهده األلفیة الثالثة وتحدیات القرن 

هذه المناهج التي تفتح اآلفاق أمام المتعلم لیكتشف قدراتها وینمي تفكیره ، الواحد والعشرین

.العلمي في كل المجاالت

حدیث المناهج بهذه الطریقة فهم یرون أن التلمیذ ال یمكنه أن یشارك أما األساتذة المعارضین لت

وال یمكنه أن ینمي تفكیره العلمي ألنه لم یتعود على التعب ، مشاركة فعلیة في العملیة التعلیمیة

لیقدم له كل الحلول إضافة إلى ذلك ، وٕانما تعود على المعلومة الجاهزة واإلتكال على األستاذ 

هؤالء ال یزلون لم یطبقوا نموذج المقاربة بالكفاءات ویتمسكون بالمقاربة القدیمة فإن األساتذة 

ویتساءلون كیف ألساتذة لم یكتسبوا كفاءات ، وكونهم تكونوا علیها جیدا حسب رأیهم، لكفاءتها

تسهل علیهم فهم هذه المناهج وطرق التقویم الحدیثة أن یستطیعوا أن یكسبها أو یعلموها لهؤالء 

لم یعد دور األستاذ في المقاربة الجدیدة ممثال في نقل المعارف وتلقین المفاهیم ، میذالتال

فقد بینت الدراسات واألبحاث التربویة أن المتعلم یمتلك مؤهالت ومكتسبات وله ، للمتعلم

المكتسبات وتوجیهها ل هذه االستعدادات و تصورات وقدرات أولیة وما على األستاذ إال استغال

بوضعه في ، بناء معارفه بنفسهالمتعلم من المالحظة واالكتشاف و صحیحة لیتمكن الوجهة ال

وضعیات مشكلة لها داللة في حیاته الیومیة وواقعه المعیش على أن تكون مرتبطة بمكتسباته 

وعندما یدرك المتعلم الداللة المعنویة لما یتعلم في حل مشاكله الیومیة یبذل طاقته ، وقدراته 

و یوظف قدراته العقلیة في التعلم والتكیف مع المطالب المتغیرة في ، ومواردهویجذب معارفه
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وللوصول إلى المسعى المذكور ، وخارجها وهذا ما یسعى إلیه التعلیم بالكفایات، قاعة الدراسة

البد من تغییر الممارسة البیداغوجیة القائمة على اإللقاء والتلقین إلى الممارسة األكثر نجاعة 

ویركز على ، أصولها من المدرسة البنائیة التي تعطي أهمیة كبیرة لنشاطات المتعلم تستوحي 

هذه المقاربة تستدعي تصورا جیدا لعالقة المعلم بالمتعلم في أیة مادة ، قدراته الذاتیة في التعلم

ویدفعه ، البحث وحل المشاكل یثیر بها اهتمامهویضعه دوما في وضعیة للتفكیر و ، یصغي إلیه

والبد أن یكون دور األستاذ بیداغوجیا مقتصرا على التنشیط ، تجنید معارفه وٕادماج مكتسباتهإلى 

وللوصول إلى ، وتنویعها لتسهیل عملیة التعلم ، الفعال القائم على انتقاء الوضعیات المناسبة 

1.هذا المسعى علیه أن یتفاعل مع تالمذته ویتعرف على خصائصهم النفسیة واالجتماعیة

القا من هذه الفكرة فقد حاولت توظیف البنائیة الوظیفیة كمقاربة لهذه الدراسة ألنها تعتمد وانط

على تكامل األدوار بین المعلم والمتعلم داخل الصف الدراسي وتهتم بالفرد كمورد رئیسي لكل 

التعلیم كاستثمار حقیقي تعتمد علیه مختلف األنساق واألنظمة الموجودة في میة وتطور و تن

.جتمعالم

االجتماعیة و  یبین مراعاة المناهج والبرامج الجدیدة للقیم الدینیة والثقافیة):38(الجدول رقم 

.للمجتمع الجزائري یمكن أن تؤدي إلى نجاح اإلصالح التربوي

النسبة التكرار مراعــاة المنــاهج الجدیــدة للقیم

%36، 7366.جزائريال لم تراعي المناهج الجدیدة خصوصیة المجتمع ال

%63، 3733االجتماعیة و الدینیةو نعم راعت المناهج الجدیدة القیم الثقافیة

%110100المجمـوع 

یظهر من خالل القراءة األولیة للجدول أن هناك تباین في آراء األساتذة وظهر هذا جلیا من 

مناهج الجدیدة للقیم الذي من شأنه خالل استجابتهم نحو هذا المؤشر الذي یدل على مراعاة ال

أن یرفع أداء الفاعلین التربویین ألنه ینطلق من احترام خصوصیة هذا المجتمع الدینیة والثقافیة 

األساتذة الذین صرحوا بعد مراعاة هذه %)36، 66(وقد احتلت أكبر نسبة وهي ، واالجتماعیة 

ه عدم نجاح هذا اإلصالح في تحقیق وبالتالي نتج عن، المناهج لخصوصیة المجتمع الجزائري

، الجزائر، س المقاربة بالكفاءاتسند تكویني على أسا، المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم-1

17:45:على الساعة، 8:ص، 7:ص

http://www.infpe.edu.dz.19/08/15:بتاریخ، الموقع اإللكتروني



عرض وتحلیل البیانات............................................الفصل السادس

504

، والتي تمثل مواقف األساتذة المؤیدین لهذه الفكرة %)63، 33(مقابل نسبة ، أهدافه المنشودة

وٕان اإلصالح ، والذین یرون بأن المناهج الجدیدة راعت القیم الثقافیة والدینیة واالجتماعیة

لتربوي في بلدنا یعرف صعوبات ومشاكل وٕانما النظام ا، التربوي ال یمكن أن نحكم علیه بالفشل

.مثل ما هو موجود في كل أنظمة العالم المتقدم والمتأخر

إضافة إلى كل ما تم طرحه من خالل مواقف األساتذة سوف أقم برصد آراء بعض األساتذة 

أو  والذین كانت إجابتهم بالشكل التالي دون زیادة، الذین تم محاوراتهم حول هذه النقطة بالذات

:نقصان

الهویة (هناك ضعف في تلقین اللغة العربیة وهي من أهم عناصر الشخصیة الجزائریة -

).الوطنیة

.النظام التربوي عندناو  مازال هناك هوة واسعة بین المجتمع-

.من المؤكد إذا حافظت هذه المناهج على الثوابت فسوف یحقق اإلصالح أهدافه-

لكن فعلیا فإننا نقول بأن ، إن هذه المناهج تحمل هذه األبعادفي نظري یمكن أن نقول نعم ف-

.هناك إنسالخ للمدرسة عن قیم المجتمع الجزائري

وتلخیصا لكل ما تم التطرق إلیه من طرف السادة األساتذة فیمكننا أن نشیر إلى أن من أهم 

هو ، مناهج التربویةالمحاور التي یجب أن یبنى علیها أي تغیر أو اإلصالح التربوي عند بناء ال

وال ، احترام الثقافة والخصوصیة المحلیة لهذا المجتمع ألنها تمثل البناء األساسي للفرد والمجتمع

، یخفى على أي واحد منا أنه من خالل الثقافة یمكننا أن نتعرف على هویتنا الوطنیة والقومیة

فإن الثقافة بكل ، وانطالقا من أن الشخصیة الجماعیة ألیة أمة هي منتوج ثقافي صرف

مكوناتها وأنماطها المختلفة من أمة إلى أخرى تختلف باختالف القیم المرتبط بالتقالید 

1.والمعتقدات وطرق التعبیر عنها في هذه األمة أو تلك

الفكر ، أما إشكالیة الخصوصیة في الجزائر فهي في مظهرها األول والمباشر إشكالیة الفكر

ى أن هذا النوع من التحدید إلشكالیة الخصوصیة في الجزائر سیبقى عل، كمحتوى والفكر كأداة

2.إذا هو یبرر تبریرا كافیا"أشبه بالمصادرة على المطلوب

، )ت -ب(، الجزائر، دار األمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزیع، المغالطاتو  الحقائق، الهویة الوطني، أحمد بن نعمان-1

  . 34:ص
الرهانات األساسیة لتفعیل ، مجلة، رهانات العالمیةو  اإلصالح التربوي في الجزائر بین متطلبات الخصوصیة،علي سموك-2

 .248:ص، مرجع سابق، اإلصالح التربوي في الجزائر
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:تتكون أهم مركبات الثقافة الجزائریة في العناصر التالیةو 

.الحیز الجغرافي المخصص للنمو والتطور وهو الجزائر-1

.ة تاریخیة تمتد عبر العصورالدین اإلسالمي كعقیدة وهوی-2

.اللغة العربیة كلغة وطنیة ورسمیة-3

.اللغة األمازیغیة كلغة وطنیة-4

.التراث المتشكل من الذاكرة الجماعیة التي تعبر عن السلوكات ونمط المعیشة-5

1.وهي أسس یجب أن تتكامل فیما بینها لتحقیق التوازن الثقافي المطلوب

لباحثین الذین تناولوا بالدراسة تشخیص وضعیة اإلصالح التربوي في بلدان هناك العدید من ا

والتي منها الجزائر حیث اعتبرت مكونات األزمة في تلك البلدان تتمثل في ، العالم الثالث 

وبین ، تخلف تقنیات التدریس وطرقه وأسالیبه وعدم التطابق بین مضامین المناهج الدراسیة

الموجود بین النمو الدیموغرافي وعدم التوازن ، افي واالجتماعي المعاشادي والثقالواقع االقتص

....تعمیمه على مختلف الشرائح والفئات والطبقات االجتماعیةو  بین توسیع دائرة التمدرسو 

أن شروط ومستلزمات اإلصالح «:الذي یرى»فلیب كومبز«ومن بین هؤالء الباحثین نجد 

تتمثل في نقل التكنولوجیا التربویة المتقدمة من ، لمعقدة الجوانبالقادر على تجاوز هذه األزمة ا

واالستفادة بشكل عقالني من المساعدات المالیة ، المجتمعات الغربیة إلى المجتمعات الثالثیة

وعقلنة تدابیر المؤسسات التربویة ومالءمتها مع محیطها االقتصادي ، وترشید اإلنفاق

2.»النظم التربویة المختلفة من تجاوز أزمتها الراهنةحتى تتمكن، واالجتماعي بشكل عام

یمكن أن تمنح )البكالوریا(یبین رأي األساتذة في تحسین نوعیة الشهادة ):39(الجدول رقم 

التلمیذ القاعدة والثروة العلمیة التي تمكنه من مواصلة دراساته الجامعیة بدون صعوبات وتدل 

.على نجاح اإلصالحات

%النسبة تكرارفي تحسین نوعیة شهادة البكالوریارأي األساتذة

6559.09.ال بل العكس هناك تراجع فادح في قیمة الشهادة-

2320.90.أحیانا یمكن ألن المنظومة الجدیدة لم تأتي بالجدید-

مجلة الرهانات ، الحفاظ على الثقافةو  بین متطلبات التغیر، إصالح المنهج التربوي، سامي حمیديو  صباح سلیماني-1

 . 305:ص، نفس المرجع السابق، یةاألساس
، 1999، المغرب األقصى، تحدیات التحول الثقافي العربيو  الخطاب التربوي بین أسئلة األزمة، مصطفى محسن-2

 . 59:ص
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2220.نعم فنجاح التلمیذ في الجامعة یعود إلى نجاح المنظومة-

%110100المجموع

ال یوافقون على هذا الطرح حیث )%59.09(ل رأي المبحوثین أن أغلبهم بنسبة یظهر من خال

، صرحوا بال بل العكس هناك تراجع فادح في قیمة الشهادة على الصعیدین الداخلي والخارجي

بینما ، وأصبحت المدارس والجامعة جوامع لكن القدرات وال نلمس أي ثروة علمیة لدى المتعلمین

بحیث تمنح )البكالوریا(أنه أحیانا یمكن أن یكون تحسین نوعیة الشهادة )%20.90(ترى نسبة 

التلمیذ القاعدة والثروة العلمیة التي تمكنه من مواصلة دراساته الجامعیة بدون صعوبات وتدل 

ألن المنظومة التربویة الجدیدة لم تأتي بالجدید بل صعبت من ، على نجاح اإلصالحات

انه نعم فنجاح )%20(في حین ترى نسبة ، م القدیم هو الحلالتحصیل والعودة إلى النظا

.التلمیذ في الجامعة یعود إلى نجاح المنظومة في الثانویة

وهذه بعض آراء المنفردة لبعض أفراد العینة حول تحسین شهادة البكالوریا بعد اإلصالح التربوي 

:األخیر كمایلي

تؤدي إلى تحسین التعلیم ثم في األخیر یجب أوال تحسین اإلصالحات أوال والتي بدورها-

.تحسین نوعیة الشهادة

نعم یمكن هذا خاصة إذا عدلت معامالت بعض المواد مثل العلوم اإلسالمیة التي صارت -

.مادة ثانویة

هذا ممكن في حال كانت قادرة على منح التلمیذ خلفیة تمكنه من استیعاب محتویات علمیة -

.عالمات النجاحجدیدة وفهمها فهذا من بین

.أجل هو كذلك وفق إستراتیجیة مدروسة-

وهي : لم یأتي اإلصالح الجدید نتیجة دراسة علمیة البد من إعادة النظر في القاعدة أوال -

.اإلهتمام بالتعلیم اإلبتدائي 

نلمس دائما إجابات األساتذة اختالف وتباین حول آرائهم نحو تقویم اإلصالح التربوي في مرحلة

ویعتبر األساتذة المؤیدین لهذه اإلصالحات أن أصدق دلیل على نجاح ، التعلیم الثانوي

بل تبدأ من المرحلة االبتدائیة وحتى ، اإلصالح التربوي لیس في مرحلة التعلیم الثانوي فحسب

نهایة المرحلة الجامعیة هو االرتفاع في نسب جمیع االمتحانات الرسمیة وحتى الطلبة 

كذلك لقد ، وهذا المطلوب لمواجهة تحدیات األلفیة الثالثة، شهادات جامعیة الحاصلین على
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واللتان ، ساعد ارتفاع نسب النجاح على القضاء على ظاهرتي الرسوب والتسرب المدرسي

تبعد عنهم ظواهر اجتماعیة خطیرة مثل الجریمة و  تقضیان على مستقبل شبابنا

ع تفكك األسرة وتماسك البنیان االجتماعي وقد ساعد ذلك على من، وغیرها...والمخدرات

.للمجتمع

أما األساتذة المعارضین لإلصالح التربوي فقد قدموا مجموعة من األسباب التي یرون بأنها 

:مشروعة وغیر مشروعة هي المسئولة عن ارتفاع نسب النجاح في شهادة البكالوریا منها

.انتشار ظاهرة الغش في هذه االمتحانات-

.یز هذه االمتحانات بسهولة المواضیع فهي في أغلب األحیان اختیاریة وأسئلتها بالنمطیةتتم-

.هناك خلل في تقییم وتقویم هذه االمتحانات-

وبالتالي فهي نسب ، وأهم هذه األسباب یعود إلى سیاسة الدولة في إنجاح هذا اإلصالح -

یؤدي كل ذلك إلى تدني المستوى ، و تعلیمشكلیة یتم إعدادها مسبقا من طرف وزارة التربیة وال

.المعرفي للتالمیذ من سنة إلى أخرى

یومي 07-06:تناول الدكتور بوسنة محمود أثناء مداخلته في الملتقى الثالث المنعقد بتاریخ

قضیة النجاح في شهادة البكالوریا وتعرض إلى تطور ، بجامعة محمد خیضر ببسكرة 2009

ة البكالوریا منذ الستینات وحتى بدایة اإلصالح التربوي األخیر نسب النجاح في شهاد

، م2006إن ارتفاع نسب النجاح في امتحان البكالوریا مع بدایة إصالح التعلیم الثانوي «:فیقول

وهذا ال یعود إلى تأثیر عملیات اإلصالح على هذا النوع من %50تجاوزت النسب 

التي بدأت السلطات المركزیة تولیها ألقسام االمتحانات وٕانما یعود إلى االهتمامات ، المخرجات

حیث الحظنا خالل هذه السنوات تشجیعات وتهدیدات ومساعدات غیر ، في السنوات األخیرة

من أجل بذل كل المجهودات وخلق الشروط ، مسبوقة للمسؤولین على المؤسسات التربویة 

.المناسبة لرفع نسب النجاح في الشهادات الوطنیة

الذي أصدره األمین العام لوزارة التربیة 2007د تجسد هذا االهتمام في منشور أكتوبر لق

البیداغوجیة لمرافقة و  التنظیمةو  حیث حدد فیه اإلجراءات العملیة، 2007لمدیري التربیة في 

.تالمیذ أقسام االمتحانات

ویة إتباعها مع إن خریطة الطریق حسب المنشور والتي یجب على مسئولي المؤسسات الترب-

:أقسام االمتحانات یمكن اختصارها فیما یلي



عرض وتحلیل البیانات............................................الفصل السادس

508

.اختیار أحسن األساتذة للتدریس في هذه األقسام-

.الحرص على مداومة األساتذة في هذه األقسام-

.متابعة المفتش ألساتذة هذه األقسام بصورة مستمرة-

.وجوب تطبیق البرنامج في هذه األقسام بصورة كلیة-

.حصص الدعمو  مل على تنظیم حصص االستدراكالع -

.العمل على تنظیم المذاكرة المحروسة والمراجعة ضمن أفواج-

:وتجدر اإلشارة إلى أنه یوجد جهاز لمتابعة وتقییم هذه النشاطات یتكون من-

.اللجنة البیداغوجیة الوزاریة یرئسها المفتش العام*

.سها مدیر التربیةاللجنة البیداغوجیة الوالئیة یرئ*

.اللجنة البیداغوجیة للمؤسسة یرئسها مدیر المؤسسة*

وباإلضافة إلى هذه المجهودات التنظیمیة القویة نشیر إلى المساعدات المالیة التي أصبح الوالة 

یقدمونها للمؤسسات التربویة بوالیتهم لضمان سیر دروس الدعم على ما یرام وهذا من أجل 

إن هذه اإلجراءات هي في الواقع غیر دائمة وأتت على ، اح المرشحینالرفع من حظوظ نج

لكنها هي التي أثرت بصورة كبیرة على رفع نسب ، لیست جزء منهو  هامش اإلصالح التربوي

إنها تعتبر مؤقتة لكونها یمكن أن تتوقف في أي سنة ، النجاح في البكالوریا في السنوات األخیرة

والیات أن تكف عن رصد مبالغ مالیة هامة لضمان سیر حصص مثال یمكن ال، لسبب أو آلخر

1.مما ینعكس سلبا على النتائج فیما بعد، الدعم لتالمیذ هذه األقسام بسبب سیاسة مالیة معینة

المحیط المدرسي و  یبین إمكانیة اعتبار أن التعاون بین المحیط االجتماعي):40(الجدول رقم 

  .ويمن شأنه أن یفعل اإلصالح الترب

%النسبة تكرارالبدائل

8072.72نعم

2220أحیانا

المتصلة من خالل بعض المؤشرات(تأمالت حول مدى فعالیة اإلصالحات التربویة في الجزائر، بوسنة محمود-1

الرهانات األساسیة :تحت عنوان2009ماي 06/07:منشورة من أعمال الملتقى الثالث المنعقد في مداخلة ، )بالمخرجات

العدد ، المسألة التربویة في الجزائر في ظل التحدیات الراهنة:من منشورات مخبر، لتفعیل اإلصالح التربوي في الجزائر

.19، 18:ص ص، 2009جوان ، جامعة محمد خیضر بسكرة، الخامس
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  07.27  08  ال

%110100المجموع

بالتالي كانت و  یظهر من خالل الجدول أعاله أن أغلب المبحوثین یوافقون على هذا الطرح

منهم بنعم یمكن اعتبار أن التعاون بین المحیط )%72.72(إجابتهم ایجابیة حیث صرح نسبة 

منهم )%20(مقابل نسبة ، عي والمحیط المدرسي من شأنه أن یفعل اإلصالح التربوياالجتما

الذین اعتبروا انه أحیانا یمكن اعتبار أن التعاون بین المحیط االجتماعي والمحیط المدرسي 

سلبیة )%07.27(بینما كانت إجابة القلیل منهم أي بنسبة ، یمكن أن یفعل اإلصالح التربوي

عدم قبولها حیث صرحوا بـ ال یمكن اعتبار التعاون بین المحیطین و  من أساسهاأي نفي الفكرة 

.أن یفعل اإلصالح التربوي

، لما كانت التربیة بكل أشكالها ومكوناتها أداة أساسیة لإلستمرار المجتمع والحفاظ على ثقافته

صالح یحمل ألن اإل، فإن اإلصالح التربوي هو أساس هذا التفاعل بین مختلف هذه المركبات 

معه كل تجدید من شأنه أن یواكب مختلف التغیرات والتحوالت اإلجتماعیة والتنمویة التي تحدث 

.داخل محیط المجتمع وخارجه 

جزء من المجتمع األكبر ولهذا فهي في وضع تمثل )الثانویة(إظافة إلى ذلك فإن المدرسة 

عالقة من خالل إرتباط المحیط المدرسي وتظهر هذه ال، المجتمع ووثیقة الصلة شدیدة اإلرتباط 

، المجتمع المدني، ف الفاعلة في المجتمع مثل األسرةبالمحیط اإلجتماعي الممثل في كل األطرا

إن وجود تفاعل حقیقي بین مختلف ، وغیرها...اإلعالم، لسیاسیةمختلف الجمعیات واألحزاب ا

ال في تقویم مسار اإلصالح هذه األطراف والمحیط المدرسي من شانه أن یساهم بشكل فع

وٕاقتراح أفضل السبل التي من شأنها ، التربوي وٕاقتراح أفضل في تقویم مسار اإلصالح التربوي 

أن تجعل المدرسة مركزا لإلشعاع الثقافي كما تصبح مركزا أساسا لتنمیة المجتمع وتقدمه 

1وتطوره 

وطموحة لكن البد حتى ینجح ونصل في اآلخیر إلى القول أن اإلصالح التربوي عملیة حیویة

هذا اإلصالح أن یستمد عناصر بقاءه وتقدمه وٕاستمراره من محیطه وتطلعات أفراده والحاجات 

.اإلجتماعیة والثقافیة للمجتمع الذي وجد من أجل خدمته وتطوره

  37- 34: ص ص، 2007، اإلردن، عمان، دار الفكر، 1ط، إستراتیجیات التدریس، وقات عبیدات وسهیلة أبو السیدذ -1
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تكامل بین مختلف المراحل التعلیمیة الذي من و  یوضح مدى وجود ارتباط):41(الجدول رقم 

.أن یفعل اإلصالح التربويشأنه 

%النسبة تكرارالبدائل

  %50.90  56  ال 

%2220أحیانا 

%3229.09نعم

%110100المجموع

كانت إجابتهم سلبیة أي بال )%50.90(یتبین من الجدول أعاله أن نصف أفراد العینة بنسبة 

اإلصالح التربوي مقابل یوجد تكامل بین مختلف المراحل التعلیمیة والذي من شأنه أن یفعل

، تكامل بین مختلف المراحل التعلیمیةو  منهم الذین یرون انه یوجد ارتباط)%29.09(نسبة 

من المبحوثین الذین یرون انه یمكن أحیانا أن یوجد ارتباط وتكامل )%20(بینما ترى نسبة 

.بین مختلف المراحل التعلیمیة والذي یمكن أن یفعل اإلصالح التربوي

لمتأمل إلجابات المبحوثین یقودنا للوقوف على حقیقة مفادها أنك كلما كنت في مرحلة من إن ا

، المراحل التعلیمیة تصادفك شكاوي الحصر لها من طرف القائمین على العملیة التعلیمیة

وبخاصة السادة األساتذة أن المشكل ینبع من المرحلة السابقة بحیث نالحظ أن أساتذة التعلیم 

رون أن ضعف التكوین في مرحلة التعلیم المتوسط هو أحد األسباب المهمة في تأخیر الثانوي ی

وأساتذة التعلیم المتوسط یرجعون العامل األساسي في ضعف ، التكوین في مرحلة التعلیم الثانوي

وال یشذ ، مستوى تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط إلى ضعف التعلیم في مرحلة التعلیم اإلبتدائي

الجامعي عن هذه القاعدة كونه یعاني أیضا من مشكل ضعف التكوین في مرحلة التكوین

وهذا إن دل على شئ فإنما یدل على ضعف اإلرتباط والتكامل بین مختلف ، التعلیم الثانوي

، المراحل التعلیمیة وهذا مایفقد اإلصالح التربوي فعالیته ویقلل من فرص نجاحه في الواقع

العلمیة الواضحة وسوء تقییم وتقویم سلبیات كل مرحلة من مراحل وأعتقد أن غیاب الرؤیة 

وقد إزداد هذا ، التعلیم خلق بشكل مستمر سوء الترابط بین مختلف أطوار المنظومة التربویة

البعد بسب ضعف اإلتصال والتحاور والتنسیق بین الفاعلیین التربویین في مختلف هذه المراحل 

هذه األطراف وخاصة ذوي صال وتكثیف اللقاءات بین مختلفالتعلیمیة ألن تفعیل هذا اإلت

األقدمیة في میدان التربیة والتعلیم من شأنه أن یشخص بكل نزاهة وموضوعیة ودقة الخبرة و 
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وضعیة المنظومة التربویة ببلدنا ویثمن كل اإلیجابیات التي تحققت بمجهودات هؤالء الفاعلیین 

كاهل نظامنا التربوي وكاهل كل غیور عن وطنه وأمته ویقترح عالج لهذه النقائص التي تثقل

.ودینه 

المقاییس المدرسة و  یظهر مدى وجود ارتباط بین المواد المدرسة في الثانویة):42(الجدول رقم 

.في الجامعة حققت أهداف اإلصالح التربوي

%النسبة تكرارالبدائل

  18.18  20  ال

7467.27نعم

1614.54أحیانا

%110100موعالمج

الذي یظهر مدى وجود ارتباط بین المواد المدرسة في الثانویة عاله و تشیر معطیات الجدول أ

والمقاییس المدرسة في الجامعة ومدى تحقیق أهداف اإلصالح حیث أجاب باإلیجاب نسبة 

منهم الذي )%18.18(مقابل نسبة ، من المبحوثین على وجود ارتباط بینهما)67.27%(

منهم انه أحیانا یمكن أن یوجد )%14.54(النفي أي عدم وجود ارتباط بینما ترى نسبة أجاب ب

.هذا االرتباط

أساسي لیس فقط و  ولقد برر األساتذة المؤیدین لهذا االرتباط موقفهم بكون الترابط أمر ضروري

ختلف وٕانما یجب أن یكون هناك تواصل وترابط بین م، بین مرحلة التعلیم الثانوي والجامعي 

ثروة علمیة ینتفع بها في كل محطاته و  المراحل التعلیمیة ألنه من شأنه أن یوفر للتلمیذ قاعدة

.التعلیمیة التي یمر بها

بینما برر األساتذة الرافضین للفكرة موقفهم هذا كونه ال یمكن الحدیث عن ترابط األمرین على 

ي وفكري خالل هذه الفترة سیمكن أساس تعدد التخصصات لكن تزوید التلمیذ بزاد علمي ومعرف

أما األساتذة الذین أجابوا ، بالتأكید من تذلیل الصعوبات التي یمكن أن تصادفه في المستقبل 

، بأحیانا فهم یرون انه یمكن أحیانا یحدث هذا االرتباط حسب التخصص والمستوى الدراسي

.لكنهم یرون انه لیس باألمر الضروري

فإنني أالحظ أن التكامل )41(لیه من خالل الجدول السابق رقم إظافة إلى ماتم التطرق إ

واالنسجام شئ ضروري ومطلب ملح یفرض نفسه لیس فقط بین مرحلتي التعلیم الثانوي 
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ألن المقاربة ، وٕانما في مختلف المراحل التعلیمیة كما أشار إلیه السادة األساتذة، والجامعي

تنطلق من فكرة التعلیم المعتمد على المدخل البنائي الجدیدة التي جاء بها اإلصالح التربوي 

الذي یجعل من التلمیذ فاعل حقیقي ضمن العملیة التعلیمیة وتعطیه فرصة التعلیم عن طریق 

وأمام هذا الكم الهائل ، مواجهة اإلشكالیات والصعوبات التي تصبح فیما بعد خبرات یستفید منها

في كل ثالثي وفي كل سنة دراسیة وكل مرحلة من المعلومات التي تصادفه في كل مادة و 

یجب علیه أن یحتفظ بالمهارات والكفاءات التي من شأنها أن تساعد على بناء ، تعلیمیة

وال یمكن أن یتحقق هذا إال بتمحیص هذه المعطیات المعرفیة التي یتم ، مشروعه المستقبلي 

یستفید منها في مساره التعلیمي  ةوتوفر له قاعدة أساسی، إعطاءها ضمن هذه المواد الدراسیة

وال یتحقق هذا إال بإیجاد تسلسل منطقي وتكامل طبیعي وعلمي بین مختلف هذه ، والمهني

وألن تأهیل الموارد البشري هو هدف كل إصالح ، المراحل التعلیمیة كما تم اإلشارة إلیه سابقا

وهو ، التربویة واإلقتصادیة تربوي ناجح وأساس كل تطور تنموي من كافة النواحي اإلجتماعیة و 

مانسعي أن نفسره من خالل هذه الدراسة التي تعتمد على المقاربة البنائیة الوظیفیة ومدخل رأس 

المال البشري كأساس حقیقي لكل تعلیم وتنمیة والذي یعود بدوره اإلیجابي والفعال على الفرد 

   .اإلزدهار و  والمجتمع فیحقق التطور

برامج تمكن من تسهیل ة اقتراح مناهج و ن آراء األساتذة حول إمكانییبی):43(الجدول رقم 

.العالقة بین المحیط االجتماعي واالقتصادي بعد اإلصالح التربوي األخیر

النسبة تكراررأي األساتذة

%

4540.90.ال مناهجو  ال یمكنه اقتراح أي برامج-

3229.09.نوعا ما إذا تفطن لهذه العالقة-

2220.ن الفساد یتركه یبتكرممكن أل-

1110.نعم یمكنه اقتراح برامج ومناهج-

%110100المجموع

یظهر من خالل الجدول أعاله آراء األساتذة حول إمكانیة اقتراح مناهج وبرامج تمكن من 

حیث صرح ، تسهیل العالقة بین المحیط االجتماعي واالقتصادي بعد اإلصالح التربوي األخیر

من المبحوثین انه ال یمكن لألستاذ أن یقترح أي برامج ومناهج من خالل )%40.90(نسبة 
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ألنه لم یمنحه الفرصة لذلك وفرض اإلصالح التربوي الجدید فرضا ، اإلصالح التربوي األخیر

من أفراد العینة نوعا یمكن أن )%29.09(بینما ترى نسبة ، دون استشارة األساتذة والمربین

رنا أن األستاذ قد تفطن لضرورة هذه العالقة فبإمكان هذا األخیر الربط یحدث هذا إذا اعتب

)%20(وترى ، واقتراح برامج تساعد على بناء عالقة بین المحیطین االجتماعي واالقتصادي

یبتكر حلوال )أي األستاذ(من أفراد العینة انه ممكن ذلك ألنه على العكس فالفساد یتركه 

وأشارت نسبة ، ح الفساد الموجود في نظامنا التربوي التعلیميو طرق منهجیة إلصال، وقواعد

من أفراد العینة إلى أنه نعم یمكنه اقتراح برامج ومناهج وبدون شك الن الجانب )10%(

ویتسأل أغلب أفراد العینة حول قضیة ، االقتصادي یولد في حد ذاته حافز ینعكس اجتماعیا

والتي تتمثل في قضیة االستشارة ، رض هذا الجدول مهمة والتي تم التعرض إلیها في بدایة ع

وفي ، حول قضایا اإلصالح التربوي كون األستاذ شریك رئیسي في األسرة التربویة التعلیمیة

لقد إقترحنا :"هل یمكن أن یراعي رأي وٕاقتراحته ؟ فیقول األساتذة ، حالة تمت هذه اإلستشارة

فإلى متى یتم تهمیش ، الجوانب اإلجابیة وال السلبیةعدة تعدیالت ولم یؤخذ بها ولم یراعى فیها 

رأي األستاذ وٕاهمال دوره الحیوي في قضایا التعلیم والتربیة ؟

وٕاذا كان اإلصالح التربوي یؤكد على أن الهدف الرئیسي من تبنیه كنظام یتمثل في تقلیص 

ولم ، كان شكليفإن تطبیق اإلصالح, ي الفجوة بین المدرسة والمحیط اإلجتماعي واإلقتصاد

، تمس البرامج التعلیمیة العالقة الحقیقیة التي تربط المدرسة بالمحیط اإلجتماعي واإلقتصادي

ولن یحدث هذا األمر إال إذا تم إشراك الفاعلین التربویین في بناء المناهج والبرامج التعلیمیة 

.وعلى رأسهم األساتذة 

ان التكوین في التعلیم الثانوي بعد اإلصالح یبین رأي المبحوثین إذا ك):44(الجدول رقم 

.الجدید قد مكن فعال التلمیذ من االندماج في سوق العمل

%النسبة التكرارالبدائل

  51.81  57  ال 

2926.36نعم

2421.81أحیانا

%110100المجموع
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بنسبة ) ال(ي بـیظهر من معطیات الجدول أعاله أن أكثر من نصف أفراد العینة أجابوا بالنفي أ

أن التكوین في التعلیم الثانوي بعد اإلصالح الجدید لم یمكن التلمیذ من االندماج )51.81%(

من المبحوثین انه نعم مكن التكوین في التعلیم )%26.36(بینما ترى نسبة ، في عالم الشغل

حین أجابت  في، شغل بعد اإلصالح التربوي األخیرالثانوي التلمیذ من االندماج في عالم ال

هدف اإلصالح لقد ، من األساتذة بأنه أحیانا یمكن أن یحدث هذا في الواقع)%21.81(نسبة 

بل هو یسعى لتحقیق ، التربوي إلى مسایرة النمو المعرفي والتقني المتسارع ولیس هذا فحسب

، االتوتحكم جید وتوظیف فعال لتكنولوجیا المعلومات االتص، تعلم نوعي وتعلیم متمیز للجمیع 

وهو بالتالي یعتبر أحد أهم األولویات الوطنیة التي تعمل على إرساء المستلزمات الضروریة 

1لتعزیز مكانة بلدنا ضمن األمم المتقدمة 

ورغم كل مجهودات الدولة من أجل تفعیل التكوین في مرحلة التعلیم الثانوي إال أنه تبقى هناك 

ن اإلندماج بشكل مباشر بسوق العمل نظرا لعدم قطیعة بین تمكین خریجي التعلیم الثانوي م

ربط مناهج التكوین في هذه المرحلة المهمة من مراحل تكوین الفرد في بلدنا ببرامج ومخططات 

شراكة حقیقة بین مختلف المؤسسات اإلجتماعیة وهو المفروض أن تكون هناك، التنمیة

فهي بهذه الطریقة تقدم ، هذه المرحلةواإلقتصادیة التي تقوم بإستقطاب المؤهالت والقدرات من 

وتوفر علیها عناء البحث عن هذه الكفاءات المتوسطة ، لهم فرصة للتعلیم والخبرة المهنیة 

وتساهم مساهمة فعلیة في إمتصاص نسب البطالة ، وتكلفة أقل من كونها تستقطبها من الخارج

وخاصة في حالة عدم نجاحهم في ، ةالتي یعاني منها الشباب بعد إنهاءهم لهذه المرحلة التعلیمی

كما أنها تساهم في الحد من إنتشار مظاهر اإلنحراف والتطرف لدى هذه ، شهادة البكالوریا 

الفئة بذات نظرا للفراغ الروحي الذي تعیش فیه وعدم وجود خبرة كافیة لتحصن من هذه 

.وعوامل أخرى عدیدة ال یتسع المجال لذكرها ، المخاطر

بالعالم الشغل في بلدنا یبقى دائما محكوم بضرورة مواصلة تكوین خریجي هذه إال أن المرور

المرحلة في مؤسسات متخصصة أو مراكز التكوین المهني والتمهین حتى یمكنه الحصول على 

إن هذه النتیجة المتوصل إلیها تحمل نفس المعطیات التي تطرق إلیها الباحث ، منصب شعل

والذي توصل "انوي ودوره في التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة التعلیم الث"لخضر غول حول 

,2014جوان ,مرجع سابق ,نحورؤیة تقویمیة ,مقتطف من مقدمة مجلة اإلصالح التربوي في الجزائر,نور الدین زمام -1

 .9ص 
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إال ، إلى أهمیة الدور الذي یلعبه التعلیم الثانوي في التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة في الجزائر

أنه هناك عدم تناسب بین مستوى التكوین في التعلیم الثانوي ومتطلبات سوق العمل والذي 

.اء خریج هذه المرحلة من التعلیم إنعكس بدوره سلبیا على أد

یبین قدرة مساهمة مناهج التعلیم الثانوي على إبراز القدرات اإلبداعیة لدى ):45(الجدول رقم 

.التالمیذ إنهاء هذه المرحلة بعد اإلصالح التربوي

النسبةالتكرارالبدائل
في حالة اإلجابة بال

النسبةالتكراراإلحتمــــــــاالت

%27، 3027نعم

%02، 1511.ال یمكنها مسایرة التطورات الحدیثة

أهملت و ركزت على الجانب النظري

.الجانب التطبیقي
2820 ،58%

%72، 72  80  ال

عدم ربطها بالواقع االجتماعي

.االقتصادي للمجتمعو 
6044 ،11%

%26، 3324.عدم مالءمتها لشروط السوق

%0000.ـــرى تذكــــــــــــرأخــ%110100المجموع

%63، 123*136المجمـــــــوع

.بحیث هناك من أجاب على أكثر من إحتمال، هذا الرقم الیمثل عدد أفراد العینة بل عدد إجابات المحوثین*

أجابت بالنفي أي %)72، 72(یتبین من خالل معطیات الجدول أن أغلب أفراد العینة بنسبة -

ج التعلیم الثانوي المساهمة في إبراز القدرات اإلبداعیة لدى التالمیذ بعد إنهاء عدم قدرة مناه

منهم والتي كانت إجاباتها %)27، 27(وتقابلها نسبة ، هذه المرحلة بعد اإلصالح التربوي

بأن هذه %)11، 44(ولقد برر المبحوثین الرافضین لهذه الفكرة بنسبة ، إیجابیة في هذه النقطة

، عیدة عن المجتمع الجزائري ولم یتم ربطها بالواقع االجتماعي واالقتصادي للمجتمعالمناهج ب

فإنها ترى أن هذه المناهج ال یمكنها إبراز قدرات خریجي هذه المرحلة %)26، 24(أما نسبة 

إن هذه النتیجة تتفق مع دراسة الباحث لخضر ، لعدم مالمتها لشروط سوق العمل الجزائري

دوره في التنمیة حیث یتجلى إخفاق إصالحات التعلیم الثانوي في و  الثانويغول حول التعلیم

تأهیل كفاءات تستجیب لمتطلبات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة و  عدم قدرته على إعداد

.بالجزائر
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التي بررت سبب عدم اقتناعها بهذه المناهج كونها ركزت على الجانب %)58، 20(أما نسبة 

والتي ترى أن هذه المناهج ال %)02، 11(مقابل نسبة، الجانب التطبیقيالنظري وأهملت 

.یمكنها مسایرة التطورات الحدیثة

بعد اإلصالح التربوي )الثانویة(یظهر تقییم األستاذ للمدرسة الجزائریة ):46(الجدول رقم 

.األخیر

%النسبة تكرارتقییم األستاذ للمرحلة الثانویة

2119.09.سلوكیةو تربویةو اة فكریةحال الثانویة معان-

2018.18.یجب إصالح اإلصالح-

1816.36.مازلت الثانویة تعاني من صعوبات-

1412.72في المستوى المطلوبو الثانویة في تطور-

1311.81.الثانویة تحسنت لكن البد من تحسین وضعیة األستاذ-

0807.27.الثانویة تحتاج إلى إعادة نظر شاملة-

0706.36.الثانویة ساءت أحوالها لألسف-

0504.45.الثانویة في تدهور مستمر نحو الهاویة-

0403.63.الثانویة أعطت نتائج متوسطة-

%110100المجموع

تشیر معطیات الجدول أعاله والذي یمثل تقییم األساتذة لمرحلة التعلیم الثانوي بعد اإلصالح 

من المبحوثین إلى أن حال الثانویة معاناة )%19.09(ث أشارت نسبة حی، التربوي األخیر

في ، انه یجب إصالح اإلصالح)%18.18(بینما ترى نسبة ، فكریة وتربویة وسلوكیة شاملة

، من أفراد العینة أن الثانویة مازالت تعاني من صعوبات عدیدة)%16.36(حین ترى نسبة 

وصرح نسبة ، في المستوى المطلوبو  طورأن الثانویة في ت)%12.72(وترى نسبة 

من المبحوثین أن الثانویة تحسنت لكن البد من تحسین وضعیة األستاذ المادیة )11.81%(

من أفراد العینة أن الثانویة تحتاج إلى إعادة نظر )%07.27(بینما صرح نسبة ، واالجتماعیة

وترى نسبة ، لألسفأن الثانویة ساءت أحوالنا)%06.36(في حین ترى نسبة ، شاملة

من أفراد )%03.63(مقابل نسبة ، أن الثانویة في تدهور مستمر نحو الهاویة)04.45%(

.العینة أن الثانویة أعطت نتائج متوسطة
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محاورتهم حول هذا الموضوع وفي هذه النقطة بالذات و  وبعد االلتقاء بمجموعة من األساتذة

:كل التاليبالشتبیانت آراءهم وتقییمهم لهذه المرحلة

هذا اإلصالح خلق عدم ، الثانویة وخاصة الجانب التكنولوجي في إنحدار إال من رحم ربي -

.وفئة الضعفاء جدا )وقد یكون ذكاء فطري عندهم (تجانس في األقسام فهناك فئة الممتازین 

.یةتقییم غیر مناسب ونتمنى عودة البرنامج القدیم على األقل أحسن من النتائج الكارث-

.اإلصالح لم یجدي نفعا ال لألستاذ وال للتلمیذ معا -

الثانویة في مرحلة من مراحل المخاض العسیر الذي تمر به المدرسة الجزائریة بسبب عدم -

.تطبیق وتنفیذ مناهج تتماشى مع الواقع 

ل المناسبة تحتاج إلى المزید من اإلصالح وتقویم األخطاء والسلبیات والعراقیل وٕایجاد الحلو -

.من أجل إصالح تربوي فعلي 

الثانویة تعد مرحلة عبور للحصول على البكالوریا والمرور إلى الجامعة والتلمیذ یحتاج -

.الطریق األسهل لبلوغ ذلك 

.أصبحت مهددة ولم تؤدي الرسالة الملقاة على عاتقها -

الواقع العلمي واإلقتصادي الزلت الثانویة بحاجة إلى إصالح ورؤیة جدیدة قصد مجاراة -

   .والدولي 

جاء اإلصالح ألمور خاصة بالفاعلیین والناشطین بالوزارة وهذا ال یعد إصالحا في رأي وٕانما -

.هو حقل تجارب 

الثانویة ینقصها الكثیر حیث أولى البرنامج اإلصالحي األهمیة الكبرى للمحتوى دون إعطاء -

.ره إستعابه أم ال قیمة لمستوى التلمیذ إذا كان بمقدا

.البرامج مكثفة نتیجة الحشو في المراحل األولى من التعلیم -

.یجب تقلیل عدد التالمیذ في القسم ووضع برامج معقولة من حیث محتواها العلمي وطوالها -

.ال یمكن إعطاء تقییم فعلي في ظل غیاب إستراتیجیة إصالح واضحة المعالم -

.ت لألسف اإلتجاه نحو الهاویة مشاكل في كل المجاال-

.أمور الثانویة كانت تمشي بقدمین وأصبحت عرجاء -

.حتى ال تتشاءم فهو سلبي إلى حد بعید مع مزایا محدودة-
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االجتماعیة لألستاذة ال ، وجود اإلصالحات وعدم تطبیقها أي كل النواحي التربویة المهنیة-

.یعد في نظري إصالح

أدائه بأحسن وجه و  رجة أغلبها لیست لها القدرة على االندماج مع عملهااإلطارات المتخ-

.وتحمل المسؤولیة كذلك

.مهزلة ال یمكنني التعلیق أكثر ال یوجد إصالح بتاتا-

الثانویة في تراجع للمستوى مقابل ارتفاع في نسب النجاح وهذا أمر غیر معقول وغیر -

.منهجي

.ت لألسباب المذكورة سابقامازال حالها بعیدا عن التطلعا-

  .طولهاو  تقلیل عدد التالمیذ في القسم ووضع برامج معقولة من حیث محتواها العلمي-

نالحظ مما سبق أن موقف أغلب أفراد العینة من اإلصالح التربوي األخیر یتمیز بالسلبیة 

ي القدیم حتى أن البعض منهم تمنى عودة النظام التربو ، والرفض وعدم قبول هذا اإلصالح 

لقد إتهم بعض األساتذة المنظومة التربویة ، و أحسن من هذه النتائج الكارثیة حسب رأیهم

االقتصادیة للمسؤولین في الدولة وال لمصالح السیاسیة و وأن هذا اإلصالح ال یمثل إال ا، بالفساد

بر عن الواقع االجتماعي الجزائريیع

.ویة بمرحلة التعلیم الثانوي حسب رأي األساتذةیبین واقع اإلصالحات الترب):47(الجدول رقم 

%النسبة تكرارواقع اإلصالحات التربویة حسب رأي األساتذة

1311.81.مراعاة الواقع االجتماعيو  یجب توفیر شروط اإلصالح

1110.00.المتعلمینو  اإلصالحات مرفوضة من طرف أغلب المعلمین

1110.00.في تطویر مستمرالتعلیم الثانوي و  أمور اإلصالح جیدة

0908.18.مستوى التعلیم في المرحلة الثانویة في تراجع خطیر

0908.18.التعلیم الثانوي مریض وعلیل ویحتاج إلى إعادة نظر وٕاصالح جذري

0908.18.الواقع یمثل تدني مستمر لمستوى التالمیذ

0908.18.ٕاصالح مستمرو  التعلیم الثانوي یحتاج إلى تقویم

0807.27.تفادیهاو  یجب قبل اإلصالح دراسة النقائص

0807.27.فسادو  التعلیم الثانوي واقع في حالة تدهور
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0807.27.اإلصالح في مرحلة التعلیم الثانوي متجه نحو المجهول

0504.54.اإلصالح یسیر وفق جانب نظري ال یمت للواقع إال بشيء بسیط فقط

0504.54.التعلیم الثانوي ال یحقق كل الطموحاتاإلصالح في مرحلة 

0504.54.غیر مجديو  اإلصالح في مرحلة التعلیم الثانوي غیر كفء

%110100المجموع

نالحظ من خالل بیانات الجدول أعاله والذي یمثل رأي أساتذة التعلیم الثانوي في واقع 

من أفراد العینة انه )%11.81(ى نسبة حیث تر ، اإلصالحات التربویة لمرحلة التعلیم الثانوي

بمعنى عدم تطبیق طرق ، مراعاة الواقع االجتماعي الجزائريو  یجب توفیر شروط اإلصالح

من )%10(مقابل نسبة ,ومناهج دول متقدمة على دول متخلفة أو سائرة في طریق النمو

ونفس ، یر مستمرالتعلیم الثانوي في تطو و  المبحوثین الذین یرون أن أمور اإلصالح جیدة

من المبحوثین الذین صرحوا بأن اإلصالحات التربویة مرفوضة من طرف )%10(النسبة أي 

أغلب المعلمین والمتعلمین ویظن هؤالء أن واضعیها یرفضونها داخلیا كذلك والیستطیعون أن 

ونفس النسبة للمبحوثین الذین یرون بإنه قبل الشروع في اإلصالح، یصرحوا بهذا اإلحساس

من أفراد )%08.18(وترى نسبة ، یجب دراسة النقائص السابقة وتفادیها في اإلصالح الجدید

ونفس النسبة للمبحوثین الذین صرحوا ، العینة بأن الواقع یمثل تدني مستمر في مستوى التالمیذ

التي ترى أن )%08.18(ونفس النسبة ، بأن التعلیم الثانوي یحتاج إلى تقویم وٕاصالح مستمر

و نفس النسبة ، علیم الثانوي مریض وعلیل ویحتاج إلى إعادة نظر وٕاصالح جذريالت

)08.18%(

ونفس ، بإن التعلیم الثانوي واقع في حالة تدهور وفساد مستمر)%07.27(بینما ترى نسبة 

من المبحوثین الذین صرحوا بإن اإلصالح في مرحلة التعلیم الثانوي یسیر )%07.27(النسبة 

من المبحوثین الذین یرون أن اإلصالح یسیر وفق جانب )%04.54(أما نسبة ، هولنحو المج

من أفراد العینة الذین یرون )%04.54(ونفس النسبة أي ,ال بشئ بسیطو  نظري ال یمت للواقع

ونفس النسبة أي ، بإن اإلصالح التربوي في مرحلة التعلیم الثانوي لم یحقق كل الطموحات

ة الذین یرون بإن اإلصالح التربوي في مرحلة التعلیم الثانوي غیر من األساتذ)04.54%(

.كافي وغیر مجدي أبدا 



عرض وتحلیل البیانات............................................الفصل السادس

520

االقتراحات التي و  هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد وقفت على مجموعة من الطروحات واآلراء

تم طرحها من طرف السادة األساتذة في هذا اإلطار والتي تدور معظمها وتصف هذا الواقع 

ولقد جمعت هذه اآلراء بعد ، رحلة التعلیم الثانوي بعد اإلصالح التربوي األخیرالتربوي بم

المحاورات والمقابالت التي أجریتها مع مجموعة من األساتذة بشكل فردي والذین أظهروا اهتمام 

وحماس للخوض في هذا الموضوع الحساس والذي یهم جمیع الفاعلین التربویین والمجتمع 

:وبالشكل التالي، ذا اآلراء تماما كما ذكرها أصحابها دون زیادة أو نقصانولقد تم نقل ه، ككل

ترددها و  لیس قوانین وضوابط تكتب على األوراقو  أتمنى أن یكون هناك إصالح فعلي-

.األلسن

ضغط وكثافة یواجهها التلمیذ منذ ، حشو، الواقع ال یوجد إصالح بل إفساد المنظومة التربویة-

فأي إصالح هذا ؟ ، المدرسة االبتدائیة فینتقل من طور إلى أخر دون قاعدةأن وضع قدمیه في

.واقعها هو تدني في المستوى وعدم قدرة التلمیذ على اكتساب اللغة-

في الواقع ال ترقى إلى المستوى المطلوب وتحتاج إلى الكثیر من التعدیل والمراجعة إلصالح ما 

.یمكن إصالحه

و حتى ، یر من األساتذة یدرس المناهج الجدیدة بطرق القدیمة هناك بعض التذبذب فكث-

.امتحان شهادة البكالوریا إلى حد الساعة ال یعد وفق المقاربات الجدیدة أي المقاربة بالكفاءات

لم نلمس هذه اإلصالحات ألنها أقرب إلى اإلفساد باعتبارها أنها أسندت لغیر أصلها وهم -

وهي ذات بعد سیاسي ، األساتذة والمعلمین على حد السواء الفاعلیین التربویین وخاصة 

.إیدیولوجي أكثر منه أخالقي تربوي تعلیمي

لم تجدي نفعا بل انعكست ذلك على حالة االنفالت األخالقي في المجتمع فهذه األجیال -

.أصبحت ضائعة لألسف الشدید

زمة للمدرسة بكل نواحیها مما اإلصالحات شكلیة فقط ولم تتواكب معها لتهیئة المادیة الال-

.یجعلها وٕان تحسنت حبرا على ورق وحلما مأموال

.اإلصالحات مست الشكل فقط إذا كان الحدیث یخص مادة اللغة العربیة-

,كما إن هذه اإلصالحات لم تراع التكوین السلیم لألساتذة إال في الفترة األخیرة-
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میذ في األطوار السابقة أما فیما یخص ضف إلى ذلك هشاشة التكوین الذي یتلقاه التال

المضمون فهناك الكثیر من النقائص التي ترقى إلى مرتبة العیوب ال یمكن لهذه المساحة أن 

.تكفي لذكرها

.واقع غیر مالئم وأدى باألفراد بصفة عامة إلى الفراغ العقلي والعلمي-

.ة في ماهیة اإلصالحال یمكن إن نتحدث عن واقع اإلصالح في ظل عدم وضوح الرؤی-

هم یعتقدون إن اإلصالحات هي كثرة الدروس لكن كثرة الدروس ال تؤدي إلى رفع مستوى -

.التالمیذ الممتازین یجب علیهم مراعاة جمیع الفئات

.یمكن اعتبار اإلصالح التربوي أحدث نسبة ضعیفة من التقدم التعلیمي-

حات أخرى فیأخذ فیها بعین االعتبار عدد اإلصالح یسیر نحو األحسن لكن البد من إصال-

.التالمیذ في القسم وطول المناهج التربویة 

لم یحقق اإلصالح أهدافه المسطرة نظرا لعدم توفر الوسائل الكافیة إلنجاح اإلصالح الذي -

.كان إصالحا شكلیا ولیس وهما

  .عياإلصالحات لم تثمر نظرا لعدم مالمتها مع الواقع التربوي واالجتما-

.واقع اإلصالحات ركزت على الجانب النظري وأهملت الجانب التطبیقي-

شكلیة فقط ولم تتواكب معها التهیئة المادیة الالزمة للمدرسة بكل نواحیها مما یجعلها وٕان -

.تحسنت حبرا على ورق وحلما مأموال

اح اإلصالح الذي لم یحقق اإلصالح أهدافه المسطرة نظرا لعدم توفر الوسائل الكافیة إلنج-

.كان إصالحا شكلیا ولیس وهما

.فشلت اإلصالحات فشال ذریعا لعدم إعطائها للمختصین الحقیقین یطمحون لتقدم الوطن-

.اإلصالحات لم تثمر نظرا لعدم مالمتها للواقع الحقیقي داخل المؤسسات التربویة والتعلیمیة-

.لسیاسیة للمسؤولینكان الدافع وراء اإلصالحات هو خدمة المصالح ا-

.ركزت اإلصالحات التربویة على الجانب النظري ولیس على المستوى التطبیقي الفعلي-

ونخلص مما سبق أن أغلب أفراد العینة غیر راضین عن النتائج المحققة بعد اإلصالح -

لسابق وهناك من یتمنى عودة النظام ا، التربوي األخیر وهناك من إتهم النظام التربوي بالفساد

ویتفق أغلب األساتذة على أن سبب الرفض یعود لعدم مالئمة ، والتخلي عن النظام الجدید 

وكونه نماذج تمت إستعارتها من الخارج ، اإلصالحات التربویة للواقع االجتماعي الجزائري
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ع م، ضف إلى ذلك هشاشة التكوین سواء بالنسبة لتلمیذ أواألستاذ معا ، والتمت له بأي صلة

الوسائل الالزمة لتطبیق وٕانجاح هذه اإلصالحات على ارض توفر اإلمكانیات المادیة و عدم 

والتي تجعل من فرص ، وغیرها من األسباب الكثیرة التي تم ذكرها من طرف األساتذة.... الواقع

.النجاح اإلصالح قلیلة وربما إن لم نكن نبالع مستحیلة

ة خالل اإلصالح التربوي األخیر المحققأما البعض من األساتذة فهو راضي عن النتائج

یستشهد على قوله بإرتفاع نتائج االمتحانات المدرسیة في مختلف األطوار التعلیمیة من و 

إرتفاع نسبة ، وهذا ما ساعد على محو األمیة، المرحلة االبتدائیة إلى المرحلة الجامعیة

.الحاملیین للشهادات العلمیة والعلیاو  المتعلمین

.یبین رأي األساتذة أووجهة نظرهم حول اإلصالحات التربویة):48(م الجدول رق

النسبةالتكرارآراء األساتذة حول اإلصالحات التربویة

%1110.إشراك الفاعلین التربویین في اإلصالح التربوي-

%81، 1311.لم تصل إلى تحقیق األهداف-

%09، 1009.غیر مواكب للتنمیةو مستوى ضعیف-

%81، 1311.االهتمام بالتكوین-

%27، 0807.یجب إعادة النظر في إصالح المنظومة التربویة-

%36، 0706.تعمل اإلصالحات على مسایرة التطور-

%09، 1009.مستوى المدرسة مقبول-

%90، 1210.المستوى في تحسین مستمر-

%27، 0807.االهتمام بالكم دون الكیف-

%18، 0908.ال تتماشى مع قیم المجتمع-

%63، 0403.واقع مؤسف ومریر-

%54، 0504االستعانة بالخبراء عند وضع اإلصالحات-

%110100المجمــــــــــــــوع

یظهر من خالل قراءتنا لمعطیات الجدول أعاله والذي یوضح رأي األساتذة واقتراحاتهم حول 

ترى أن اإلصالحات التربویة األخیرة لم %)81، 11(تربویة أن أكبر نسبة وهي اإلصالحات ال

وال تزال بعیدة عن تحقیق األهداف المرجوة لذلك فهي غیر ، تصل إلى األهداف المنشودة 

ونسبة التي أثارت قضیة االهتمام بالتكوین الجید والتعرف على الطرق وأسالیب التعلم ، واقعیة 
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فهي متفائلة لمستقبل المدرسة الجزائریة فهي ترى %)90، 10(أما نسبة ، في الدول المتقدمة

حتى ینجح اإلصالح التربوي من %)10(وترى نسبة ، أن المستوى العام في تحسن مستمر

وصرح أحدهم ، والصدق في التطبیق نظرتهم ، الضروري إشراك الفاعلین التربویین في المیدان

فهي ترى أن المستوى %)09، 09(أما نسبة ، )ما أریدأتشاور معك وأفعل:(بهذه الجملة

فهي مازالت بحاجة إلى اإلصالح ألنه ینقصها ، ضعیف وغیر مواكب للتنمیة المستدامة للوطن

فهي ترى عكس الطرح السابق حیث ترى %)09، 09(ونفس النسبة أي ، الكثیر حسب رأیهم

%)18، 08(أما نسبة ، حات التربویةأن مستوى المدرسة في تحسن مستمر بعد تطبیق اإلصال

فهي ترى أن اإلصالحات التربویة الحالیة المطبقة في مرحلة التعلیم الثانوي ال تتماشى مع 

.الواقع االجتماعي حیث ال تزال بعیدة عن قیم المجتمع الجزائري

ح بضرورة إعادة النظر في إصال%)27، 07(واقترحت نسبة ، وتكوین الفرد الجزائري الصالح

المنظومة التربویة وٕاعادة صیاغة أهدافها فهي مازالت تحتاج إلى عمل على مستوى البرامج 

فاإلصالحات المطبقة حالیا أصبحت مفرغة من محتواها حسب ، والمناهج والتأطیر والهیاكل

وهي مستوى التكوین في ، فقد تطرقت إلى نقطة مهمة %)27، 07(ونفس النسبة أي ، رأیهم

م الثانوي وأثارت قضیة االهتمام بالكم بدال من الكیف وهذا ما یفسر ارتفاع نسب مرحلة التعلی

فهي ترى أن المدرسة الجزائریة أنتجت كما هائال بدون فاعلیة ، النجاح حسب هذه الفئة

%)36، 06(أما نسبة ، كما أنتجت جیال فاشال ال یحس بالمسؤولیة حسب رأیهم، ومردودیة

لتربوي وترى بأنها تعمل على مسایرة ركب التطور في الدول فهي راضیة على اإلصالح ا

فهي ترى بأنه البد أن یسیر أي إصالح على آراء واقتراحات %)54، 04(أما نسبة ، المتقدمة

فالمدرسة الجزائریة تعاني العدید من المشكالت ، الخبراء والمختصین في میدان التربیة والتعلیم

فهي تنظر نظرة %)63، 03(أما نسبة ، ة واضحة وعلمیةوستبقى كذلك طالما ال یوجد سیاس

.وتصف الوضع الحالي بأنه واقع مؤسف ومریر، تشاؤمیة لهذه اإلصالحات 

هذه هي آراء األساتذة نقلتها بأمانة كما عبر عنها أصحابها عندما أجابوا على هذا السؤال 

.األخیر
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:النتائج المستخلصة من التساؤل الثالث

راسة المیدانیة من خالل النتائج المتحصل علیها خالل المحور الرابع والذي توصلت الد-

أهم االقتراحات التي یمكن أن تساهم في :یخص اإلجابة عن التساؤل الثالث والذي یمثل

:أوأهم البدائل المقترحة لمعالجة الخلل إلى مایلي، معالجة النقائص 

نه یجب االهتمام بالجانب المعنوي إلى جانب ترى أ)%50(تبین أن نصف أفراد العینة بنسبة 

من أفراد )%30.90(مقابل نسبة ، ویتم رفع المردود التربوي، المادي حتى یتم رضاء األساتذة 

بینما ترى ، العینة الذین یؤكدون على أن الوضع المادي لیس له دخل في رفع المردود التربوي

مادیة یساهم في رضا األستاذ ویحسن یؤكدون على أن تحسین الوضعیة ال)%19.09(نسبة 

ولقد اتفق أغلب المبحوثین على أن عدم تحسین الوضعیة المادیة لألستاذ ال ، المردود التربوي 

یعتبر المؤشر الوحید واألساسي على رفع المردود التربوي والوصول إلى رضاء األستاذ وٕانما 

، لمعلم یدرك جیدا دوره التربوي الجلیلألن ا، یجب توفیر الظروف المالئمة والمناسبة والمتنوعة

لكن إستدراك نقائص مثل التكوین الذي یمس المعلم وكذا المتعلم یساهم في تحسین التحصیل 

.یمس اإلصالح التربوي جانب دون اآلخروبالتالي الیجب أن، الدراسي

ع لمكانة یرون أنه یجب تغییر نظرة المجتم)%30(وبالمقابل فإن أغلب أفراد العینة بنسبة 

الذین یرون أن المشكل یكمن في طغیان المادیات )%25.45(مقابل نسبة ، التعلیم واألستاذ

وبالتالي یجب على المجتمع أن یدرك أهمیة التعلیم ، على فعالیة دور األستاذ والتعلیم معا

الذین نفس النسبة لألساتذة ، و ومكانة المعلم اإلجتماعیة ومساهمتهما في تطویر وتقدم المجتمع

صرحوا بأن التحوالت االجتماعیة واالقتصادیة للبالد أثرت على مكانة األستاذ والتعلیم في نفس 

أن سیاسة الدولة وعدم االهتمام بالتعلیم مثل السابق هي )%19.09(بینما یرى نسبة ، الوقت

ضعف وأتفق أغلب المبحوثین أن ، من أهم أسباب تراجع مكانة التعلیم واألستاذ في المجتمع

األستاذ في المجتمع ساهمت بشكل كبیر في إضعاف دوره التعلیمي بسبب نظرة و  مكانة التعلیم

.النقص الموجهة إلیه وطغیان المادة على جمیع نواحي الحیاة

أما فیما یخص االهتمام ببرامج التكوین والتدریب قبل وأثناء الخدمة من شأنه أن یساهم في 

مقابل نسبة ، أجابوا بنعم)%77.27(ب أفراد العینة بنسبة تفعیل اإلصالح التربوي فإن أغل

فقد أجابوا )%06.36(أما نسبة ، منهم الذین صرحوا بأحیانا یمكن أن یحدث هذا)16.36%(

على , بال وٕاتفق أغلب أفراد العینة على أهمیة التدریب والتكوین في رفع المردود التربوي لألستاذ
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إضافة إلى هذا فإن ، ولیس شكلیا كما هو األمر اآلنشرط أن یكون تكوین بمعنى الكلمة

إشراك التلمیذ في العملیة التربویة فعلیا من شأنه أن یقرب العالقة بینهما بحیث أكدت نسبة 

,بإنه في بعض األحیان یمكن أن یحدث هذا)%16.36(مقابل نسبة ، هذا الطرح ) 80%(

د مشاركة فعلیة للتالمیذ على أرض الواقع بالنفي كونها ال توج)%03.63(بینما أجابت نسبة 

.إنما األمور نظریة فقط 

أما فیما یخص مراعاة الواقع اإلجتماعي للمجتمع الجزائري من خالل مالئمة البرامج والمناهج 

)%66.36(فإن أكثر من نصف أفراد العینة بنسبة التعلیمیة للقیم الدینیة والثقافیة واإلجتماعیة

ة المناهج والبرامج الجدیدة للقیم الدینیة والثقافیة واالجتماعیة للمجتمع صرحوا بعدم مراعا

من األساتذة على إمكانیة مراعاة المناهج والبرامج )%33.63(بینما وافق نسبة ، الجزائري

ولقد أشار عدد كبیر من األساتذة بأن هناك قطیعة تكاد تكون تامة بین ، الجدیدة لهذه القیم

لمجتمع وهذا ما یؤثر بشكل مباشر على تقبل هذا اإلصالح والذي ال یمكنه النظام التربوي وا

من تحقیق أهدافه دون مالئمة هذه المناهج للقیم االجتماعیة واإلنسانیة التي یقوم علیها هذا 

.المجتمع 

فقد ، ونظرا ألهمیة شهادة البكالوریا وٕاعتبارها أحد أهم مؤشرات مخرجات مرحلة التعلیم الثانوي

تراجع نوعیة الشهادة حیث صرحوا بـ ال )%59.09(دا أكثر من نصف أفراد العینة بنسبة أك

الذي یرون بأنه أحیانا )%20.90(مقابل نسبة ، بالعكس هناك تراجع فادح في قیمة الشهادة

بحیث تمنح التلمیذ القاعدة والثروة العلمیة التي تمكنه )البكالوریا(یمكن تحسین نوعیة الشهادة 

واصلة دراساته الجامعیة بدون صعوبات وتدل على نجاح اإلصالحات الن المنظومة من م

، التربویة الجدیدة لم تأتي بالجدید بل صعبت من التحصیل والعودة إلى النظام القدیم هو الحل

بأنه نعم فنجاح التلمیذ في الجامعة یعود إلى نجاح المنظومة )%20(في حین ترى نسبة 

.یةالتربویة في الثانو 

ونصل إلى طرح قضیة مهمة من قضایا التي التهم المنظومة التربویة فحسب إنما تهم المجتمع 

، برمته والتي تتعلق بالتكامل والترابط بین مختلف األنساق االجتماعیة الموجودة في المجتمع

بأن التعاون بین المحیط االجتماعي )%72.72(بحیث صرح أغلب أفراد العینة بنسبة 

الذین یرون بأنه )%20(مقابل نسبة ، االقتصادي من شأنه أن یفعل اإلصالح التربويوالمحیط 

انه ال یمكن اعتبار هذا التعاون بین )%07.27(بینما ترى نسبة ، أحیانا یمكن أن یحدث هذا
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ال ، إن نجاح اإلصالح وتحقیقه لألهداف التي رسمت له ، المحیطین یفعل اإلصالح التربوي

.إطار تطلعات أفراده للمستقبل ولخدمة وتطور المجتمع الذي وجد فیه یمكن أن یخرج عن

ونبقا دائما في مسألة الترابط والتكامل بین مختلف المراحل التعلیمیة الذي من شأنه أن یفعل 

الذین كانت إستجابتهم )%50.90(اإلصالح التربوي بحیث صرح نصف أفراد العینة بنسبة 

الذین كانت إستجابتهم إیجابیة نحو هذا )%29.09(قابل نسبة م، سلبیة نحو هذا الموضوع

وٕان وجود هذه الهوة الواسعة بین مختلف هذه المراحل كانت نتیجته تكریس بعض ,الموضوع 

إضافة إلى ذلك ، إرتفاع معدالت التسرب والرسوب المدرسي ، المظاهر التربویة السلبیة مثل 

، یة دون كفاءة أو مستوى تعلیمي یؤهلهم لمواصلة الدراسةإنتقال بعض التالمیذ إلى مراحل تعلیم

ویقابل هذا الطرح التركیز على إمكانیة وجود إرتباط بین المواد المدرسة في الثانویة والمقاییس 

بعدم وجود )%67.27(المدرسة في الجامعة بحیث صرح أكثر من نصف أفراد العینة بنسبة 

رغم أن أفراد العینة یدركون أهمیة ، جد هذا الترابط بو )%18.18(مقابل نسبة ، هذا الترابط

ویرون ضرورته في كل المراحل التعلیمیة بدایة من ، التكامل واالرتباط وال یعارضونه بل یثمنه

ومن خالل هذا التنسیق ، اإلبتدائیة إلى المرحلة الجامعیةالقاعدة إلى الهرم أي من المرحلة 

ویمكن أن یساعد ، اعل بین مختلف الفاعلیین التربویینوالتواصل المستمر سوف یكون هناك تف

األستاذ على إقتراح برامج ومناهج جدیدة تكفل أو تسهل العالقة بین المحیط اإلجتماعي 

واإلقتصادي ولقد تباینت آراء األساتذة حول هذه النقطة بالذات بحیث صرحت 

ترى إمكانیة )%29.09(مقابل نسبة ، یمكنه إقتراح أي برامج أو مناهجال)%40.90(نسبة

أما ، بإنه ممكن ألن الفساد یتركه یبتكر)%20(أما نسبة ، حدوث ذلك إذا تفطن لهذه العالقة

فترى إنه یمكنه أن یقترح ذلك بكل سهولة الن سیاسة اإلصالح شجعت على )%10(نسبة 

وهذا ، تربويجعل الفاعلیین التربویین كشركاء حقیقیین من خالل إشراكهم في قضایا اإلصالح ال

وسوف یفتح آفاق ، بال شك سوف یساهم في رفع مستوى التكوین في مرحلة التعلیم الثانوي

وحول هذه النقطة بالذات صرح ، واسعة أمام خریجي هذه المرحلة لالندماج في سوق العمل

ال یمكن للتعلیم الثانوي بعد اإلصالح التربوي )%51.81(أكثر من نصف أفراد العینة بنسبة 

التي ترى )%26.36(مقابل نسبة ، خیر أن یمكن التلمیذ من اإلندماج في سوق العملاأل

، إمكانیة حدوث هذا االندماج بشرط أن تساهم كل القطاعات الحیویة في دعم هذا القطاع 

وبتالي سیاسة إنفتاح هذا القطاع على مختلف المؤسسات وخاصة المنتجة سوف یساهم 



عرض وتحلیل البیانات............................................الفصل السادس

527

سوف یساهم و ، هؤالء الشباب من االندماج في سوق العمل المحالة في إعطاء دفع قوي ل

في حین أجابت ، بشكل كبیر في خفض نسب البطالة المرتفعة خاصة لدى هذه الفئة بالذات

.من األساتذة بأنه أحیانا یمكن أن یحدث هذا في الواقع)%21.81(نسبة 

ن تسخر كل اإلمكانیات إن اإلهتمام بالموارد البشریة كأساس للتنمیة والذي من المفروض أ

لخدمته وتطویره وبما أن میدان التربیة والتعلیم هو أخصب مجال إلبراز قدرات ومهارات هذا 

وفي هذا اإلطار ، األخیر ونقصد بذلك على وجه الخصوص خریجي هذه المرحلة بالذات

بوي لم بأن التعلیم الثانوي بعد اإلصالح التر )%72.72(بالذات فیرى أغلب األساتذة بنسبة 

مقابل نسبة ,یساهم ال بشكل وال بأخر في إبراز القدرات اإلبداعیة لدى تالمیذ هذه المرحلة 

، ولقد برر األساتذة أسباب هذا الموقف السلبي، الذین یرون إمكانیة حدوث هذا)27.27%(

وذلك لعدم ربط هذه اإلصالحات بالواقع اإلجتماعي واإلقتصادي )%44.11(حیث ترى نسبة 

أما نسبة ، التي ترى عدم مالمتها لشروط السوق)%24.26(مقابل نسبة ، جتمعللم

، فهي ترى أن اإلصالحات ركزت على الجانب النظري وأهملت الجانب التطبیقي)20.58%(

كل هذه ، فترى أن هذه اإلصالحات ال یمكنها مسایرت التطورات الحدیثة)%11.02(أما نسبة 

عیل دور التكوین في هذه المرحلة وتضعف إرتبطه بسوق األسباب وغیرها تقف في وجه تف

.العمل 

إن الوقوف عند آراء األساتذة حول قضایا اإلصالح سوف یمكننا من رصد إیجابیات وسلبیات 

كونهم شركاء حقیقین أي السادة األساتذة ، هذه المرحلة المهمة من مراحل تكوین أبناءنا التالمیذ

عند من المبحوثین)%19.09(ولقد صرحت أكبر نسبة وهي ، لمیةفي العملیة التعلیمیة التع

بینما ، تقییمهم للمرحلة الثانویة وهي ترى أن حال الثانویة معاناة فكریة وتربویة وسلوكیة شاملة

من أفراد )%16.36(في حین ترى نسبة ، انه یجب إصالح اإلصالح)%18.18(ترى نسبة 

أن الثانویة )%12.72(صرحت نسبة و ، صعوبات عدیدةمازالت تعاني منالعینة أن الثانویة 

من أفراد العینة إن )%11.81(في حین ترى نسبة ، في تطور مستمر وفي المستوى المطلوب

منهم )%07.27(بینما صرحت نسبة ، الثانویة تحسنت لكن البد من تحسین وضعیة األستاذ

من المبحوثین أن الثانویة )%06.36(ترى نسبةو ، حتاج إلى إعادة النظر الشاملةإن الثانویة ت

فترى أن الثانویة في تدهور مستمر وتسییر نحو )%04.45(أما نسبة ، ساءت أحوالها لألسف

، من األساتذة أن الثانویة أعطت نتائج متوسطة)%03.63(بینما ترى نسبة ، الهاویة
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وقف سلبي من تطبیق والمالحظة العامة التي یمكن مالحظتها أن أغلب أفراد العینة یقفون م

هذه اإلصالحات لدرجة أن البعض منهم تمنى عودة النظام التربوي القدیم أفضل من هذا 

.التراجع المستمر في المستوى والنتائج 

إن السیاسة المتخذة من طرف الدولة في إطار تطبیق اإلصالحات التربویة والتي شرع في 

ر حقیقة تحدیا كبیرا من أجل بلوغ التنمیة تعتب2002/2003:تطبیقها منذ الموسم الدراسي 

إال أن الواقع ال ، ولقد واجهت تطبیق هذه اإلجراءات عدة صعوبات وعراقیل، الشاملة للبالد

یمنع من تثمین اإلیجابیات التي تمخضت عن هذه العملیة ومن هنا كان من الضروري تحلیل 

لیین التربویین وعلى رأسهم وهم الفاع واقع هذه اإلصالحات من طرف أهل اإلختصاص أال

من أفراد العینة )%11.81(حیث ترى نسبة ، ولقد تباینت هذه اآلراء وتنوعت، السادة األساتذة 

بمعنى عدم تطبیق طرق، انه یجب توفیر شروط اإلصالح ومراعاة الواقع االجتماعي الجزائري

من )%10(ل نسبة مقاب، ومناهج دول متقدمة على دول متخلفة أو سائرة في طریق النمو 

ونفس النسبة ,المبحوثین الذین یرون أن أمور اإلصالح جیدة والتعلیم الثانوي في تطویر مستمر

من المبحوثین الذین صرحوا بأن اإلصالحات التربویة مرفوضة من طرف أغلب ) %10(أي 

أن  ویظن هؤالء أن واضعیها یرفضونها داخلیا كذلك وال یستطیعون، المعلمین والمتعلمین 

ونفس النسبة للمبحوثین الذین یرون بإنه قبل الشروع في اإلصالح ، یصرحوا بهذا اإلحساس

من أفراد )%08.18(وترى نسبة ، یجب دراسة النقائص السابقة وتفادیها في اإلصالح الجدید

ونفس النسبة للمبحوثین الذین صرحوا ، العینة بأن الواقع یمثل تدني مستمر في مستوى التالمیذ

التي ترى أن )%08.18(ونفس النسبة ، ن التعلیم الثانوي یحتاج إلى تقویم وٕاصالح مستمربأ

ونفس النسبة ، التعلیم الثانوي مریض وعلیل ویحتاج إلى إعادة نظر وٕاصالح جذري

عبر بها بعض األساتذة عن رأیهم كون التعلیم الثانوي مریض وعلیل ویحتاج إلى )08.18%(

بإن التعلیم الثانوي واقع في حالة )%07.27(بینما ترى نسبة ، إعادة نظر وٕاصالح جذري

من المبحوثین الذین صرحوا بإن اإلصالح )%07.27(ونفس النسبة ، تدهور وفساد مستمر

من المبحوثین الذین )%04.54(أما نسبة ، في مرحلة التعلیم الثانوي یسیر نحو المجهول

ونفس النسبة أي ، ال بشئ بسیطو  یمت للواقعیرون أن اإلصالح یسیر وفق جانب نظري ال 

من أفراد العینة الذین یرون بإن اإلصالح التربوي في مرحلة التعلیم الثانوي لم )04.54%(
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من األساتذة الذین یرون بإن اإلصالح )%04.54(ونفس النسبة أي ، یحقق كل الطموحات

    .ا التربوي في مرحلة التعلیم الثانوي غیر كافي وغیر مجدي أبد

من جهة أخرى یمكن القول أن أغلب األساتذة یتفقون في بعض اآلراء فهم و  هذا من جهة

، یعتبرون اإلصالح التربوي أحدث نسبة ضعیفة من التقدم التعلیمي

فیأخذ فیها بعین االعتبار عدد ، وهو یسیر نحو األحسن لكن البد من إصالحات أخرى 

ولم یستطع اإلصالح التربوي أن، ربویةكثافة المناهج التو  التالمیذ في القسم

یحقق أهدافه المسطرة نظرا لعدم توفر الوسائل الكافیة إلنجاح اإلصالح الذي كان إصالحا 

واإلصالحات لم تثمر نظرا لعدم ، شكلیا ولیس إصالح علمي وینبع من الواقع الذي وجد فیه

النظري وأهملت الجانب ولقد ركزت على الجانب,مالمتها مع الواقع التربوي واالجتماعي

.التطبیقي 

ولقد أدى هذا لظهور نقائص وسلبیات خالل تطبیقها نتیجة لعدم إعطائها للمختصین الحقیقین 

، وكان الدافع وراء اإلصالحات هو خدمة المصالح السیاسیة للمسؤولین، یطمحون لتقدم الوطن

أن اإلصالحات لم )%11.81(حیث صرحت نسبة ، ولقد أضاف األساتذة في نفس اإلطار

أما نسبة ، ونفس النسبة التي ترى ضرورة اإلهتمام بالتكوین، تصل إلى تحقیق األهداف

فتؤكد على ضرورة إشراك )%10(أما نسبة ، فترى أن المستوى في تحسن مستمر)10.90%(

فهي ترى أن )%09.09(أما نسبة ، الفاعلیین التربویین في عملیة وضع اإلصالحات التربویة

ونفس النسبة التي ترى عكس الرأي السابق بحیث تؤكد ، مستوى ضعیف وغیر مواكب للتنمیة ال

بأن اإلصالحات ال )%08.18(بینما صرحت نسبة ، على أن المستوى العام للمدرسة مقبول

تتماشى مع الواقع اإلجتماعي حیث التزال بعیدة عن القیم المعروفة في المجتمع الجزائري 

ضرورة إعادة النظر في إصالح المنظومة )%07.27(وتقترح نسبة ، الحوتكوین الفرد الص

وٕاعادة صیاغة أهدافها فهي مازالت تحتاج إلى عمل على مستوى البرامج والمناهج والتأطیر 

ونفس ، فإصالحات المطبقة حالیا أصبحت مفرغة من من محتواها حسب رأیهم، والهیاكل

فاع نسب النجاح حسب هذه الفئة فهي ترى أن فقد أثارت نقطة إرت)%07.27(النسبة أي 

المدرسة الجزائریة أنتجت كما هائال بدون فاعلیة ومردودیة كما أنتجت جیال فاشال الیحس 

فهي ترى أن اإلصالح التربوي یعمل على )%06.36(أما نسبة ، بالمسؤولیة حسب رأیهم

همیة إستشارة الخبراء على أ) %04.54(وتؤكد نسبة ، مواكبة التطور في الدول المتقدمة
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الواقع الحالي )%03.63(وتصف نسبة ، والمختصین قبل االنطالق في أي إصالحات

.للمدرسة الجزائریة بأنه مؤسف ومریر وال یدعو لالطمئنان 

ولم یأتي اإلصالح الجدید نتیجة دراسة علمیة البد من إعادة النظر في القاعدة أولى وهي 

.ي كون األستاذ شریك رئیسي في األسرة التربویة التعلیمیةاالهتمام بالتعلیم االبتدائ

لقد شملت إجابات األساتذة حول تساؤالت هذا المحور العدید من اآلراء المتباینة بین مؤید لهذا 

ولكل من هذه األطراف مبرراته المنطقیة التي یستند إلیه في تفسیر هذا ، اإلصالح ورافض له 

احات المقدمة من أجل تدارك هذه النقائص فیتفق أغلب األساتذة أما فیما یخص االقتر ، الموقف

حول حصر النقائص المنهجیة والتطبیقیة وٕاعادة النظر في السیاسة التربویة المتبعة في وقتنا 

وٕاشراك أهل اإلختصاص في هذا المیدان خاصة ذوي الخبرة والمعرفة من الفاعلیین ، الحالى

عن كل صراع )الثانویة(وٕابعاد المدرسة ، الخبراء والمختصیندون إهمال األخذ برأي، التربویین

وأهم هذه النقاط ، سیاسي وٕایدیولوجي حتى یتماشى اإلصالح التربوي مع الواقع الجزائري

اإلهتمام بالموارد البشري من خالل إعداده وتكوینه وتدریبه بأحسن األسالیب العلمیة ألنه أساس 

واإلستثمار في قطاع التربیة والتعلیم هو أحسن إستثمار كل تطور حضاري وكل تنمیة شاملة 

وهذا ماحاولت أن إثیره من خالل ، ألن مردوده سوف یتحقق في المدى القریب والمتوسط والبعید

تبني النظریة البنائیة ومدخل رأس المال البشري وٕاشراك كل الفاعلیین في المجتمع من سیاسین 

ني من أجل اإلستثمار الحقیقي في هذا القطاع الذي وٕاعالم ومختصین وتربویین ومجتمع مد

.بتطوره یمكن تقدم وتنمیة المجتمع 
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:عرض وتحلیل المقابالت :خامسا 

نتاول من خالل هذا الجزء من الدراسة المیدانیة عرض وتحلیل المعطیات المتعلقة بالمقابالت 

من وجهة نظر المبحوثین الذین والتي هدفت إلى تقویم إصالحات مرحلة التعلیم الثانوي إنطالقا

لدیهم خبرة وأقدمیة معتبرة في هذا المیدان والذین عایشوا فترة ماقبل تطبیق اإلصالح الحالي 

والتي من خاللها یمكنهم مقارنة األوضاع الحالیة ، والفترة التي هي موضوع الدراسة الحالیة

بل أن یشغلوا مناصب إداریة وهم في األصل مربین كان معظهم أساتذة ق، باألوضاع السابقة

ولقد وجهت أسئلة هذه المقابالت إلى لبعض المربیین وهم یمثلون أعضاء لجنة تقییم ، وتربویة

بعد أن تم عقد لجسات لدراسة ملف إصالح اإلصالح على مستوى كل ، مرحلة مابعد اإللزامي

، بتدائي والمتوسطمؤسسة من مؤسسات قطاع التربیة والتعلیم بما فیها مرحلتي التعلیم اإل

وخرجت كل مؤسسة بتقریر شامل حول تقییم اإلصالحات التربویة في مرحلة مابعد اإللزامي تم 

وقد جمعت ، ومواطن الضعف وٕاقتراح معالجات لتفادیها، من خالله حصر مواطن القوة وتثمینها

لب من إداریین كل هذه التقاریر على مستوى كل والیة قام أعضاء لجنة التقییم المشكلة في الغا

ولقد وجدت صعوبة في تحدید ، وتربویین في حصرها في ملف واحد یحمل كل هذه المعطیات 

مواعید مناسبة إلجراء هذه المقابالت نظرا لإلنشغاالت الكثیرة ألفراد العینة كونهم یشغلون 

مهم وغیر متواجدین دائما بمراكز عملهم نظرا ألن مها، مناصب حساسة داخل النظام التربوي

وعموما ، وهذا بدوره أثر على تأخر الدراسة وجمع البیانات حولها، )المفتشین(تتطلب التنقل مثل

الذین ، ستة فاعلین تربویین )06(إستطعت أن أجمع البیانات حول موضوع الدراسة من طرف

تكونة وقد جاءت أسئلة المقابلة م، قبلوا أن یقدموا ید المساعدة وكانوا متفهمین لموضوع الدراسة

ألنني أعتقد أنها ، من خمسة أسئلة تناولت التساؤالت الرئیسیة التي تم طرحها خالل الدراسة 

هي صمیم الموضوع كون تقویم اإلصالح یعتمد على تحدید نقاط القوة والضعف وتقدیم 

:وقد تم توزیعها بالشكل التالي ، اإلقتراحات الكفیلة بمعالجة األخطاء

.ها في إطار لجنة تقییم اإلصالح لمرحلة ما بعد اإللزاميالمهام التي كلفوا ب-

.النتائج التي توصلوا إلیها من خالل حوصلة تقاریر تقییم اإلصالح عبر الوالیة-

.اإلیجابیات التي یمكن تسجیلها بعد اإلصالح في مرحلة التعلیم الثانوي -

.السلبیات التي تقف عائق أمام نجاح هذا اإلصالح-

.تراحاتهم من أجل إصالح اإلصالح في مرحلة التعلیم الثانويإق -
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وٕانطالقا من هذه الفكرة سوف یتم عرض إجابات الحاالت الستة من خالل اآلراء التي تم 

.تقدیمها والتي تمثل وجهات نظرهم حول تقییم اإلصالح التربوي في مرحلة التعلیم الثانوي

1:المقابلة رقم

03/02/2016:تاریخ المقابلة 

مصلحة التكوین والتفتیش :مكان المقابلة 

:البیانات األولیة

  ذكر: الجنس 

.رئیس مصلحة التكوین والتفتیش:نوع المنصب الحالي 

سنة30:األقدمیة في القطاع 

تاریخ وجغرافیالیسانس :الشهادة المتحصل علیها 

قییم اإلصالح لمرحلة مابعد ماهي المهام التي كلفتم بها في إطار لجنة ت:السؤال األول

اإللزامي ؟ 

.وحوصلة تقاریر تقییم اإلصالح التربوي، الدراسة المستفیضة لملف اإلصالح التربوي:الجواب

ماهي النتائج التي توصلتم إلیها من خالل حوصلة تقاریر تقییم اإلصالح عبر :السؤال الثاني

الوالیة ؟

ثم اإلتفاق على تقریر ، كل ثانویات الوالیةعلى مستوىتم جمع التقاریر التي درست:الجواب

والوقوف على سلبیات وٕایجابیات ، موحد یجمع جمیع المعطیات التي وردت في كل هذه التقاریر

حوصلة وتقییم ولقد تولیت مهمة اإلشراف على، وتقدیم بعض اإلقتراحات، التربوياإلصالح 

.ملف التكوین على وجه الخصوص 

ماهي حسب رأیكم اإلیجابیات التي یمكن تسجیلها بعد اإلصالح في مرحلة :الثالسؤال الث

التعلیم الثانوي ؟ 

ولقد وفرة الكثیر ، لقد رصدت الوزارة غالف مالي معتبر من أجل نجاح هذه الخطوة:الجواب

ولقد إستفاد جمیع األسلك التي هي بحاجة إلى تكوین من هذه ، من الوسائل لنفس الغرض

وأشیر في ، وأساتذة التعلیم المتوسط والتعلیم الثانوي، بدایة من معلمي المرحلة اإلبتدائیة، ةالعملی

هذا اإلطار إلى نص األمر المتضمن تنظیم التربیة والتكوین في الجزائر والذي أعطى أهمیة 

التكوین عملیة :منه على ما یلي)49(خاصة بتكوین األساتذة والمعلمین حیث نصت المادة 
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مرة لجمیع المربین على جمیع المستویات من أجل اكتساب أعلى مستوى من الكفاءة مست

.والثقافة

نظام جدید للتكوین أثناء الخدمة یوجه خصیصا للمدرسین العاملین في الشروع في تطبیق-

.مرحلتي التعلیم االبتدائي والمتوسط

ر الدولیة واإلستفادة من خبرة الدول للمعلمین لیتماشى مع المعاییتطویر نظام التكوین األولي-

.المتقدمة في هذا اإلطار 

االهتمام بالتدریب المتواصل لجمیع المستخدمین للتكفل على أحسن وجه بعملیات إصالح -

.المنظومة التربویة

.إعادة تأهیل شهادة األستاذ المبرز في التعلیم الثانوي -

برسم الوحدتین األولى والثانیة في اإلعالم اآللي منذ إستفاد المئات من األساتذة من التكوین -

   .إلى اآلن  2001سنة 

ماهي السلبیات التي تقف عائق أمام نجاح هذا اإلصالح ؟:السؤال الرابع

وكذا العمر ، المشكلة في اإلصالح وهو تطبیق هذا اإلصالح على مستوى اإلنجاز:الجواب

.الزمني لإلصالح مازال حدیثا 

تتمثل في ، تغییر جدید بما فیه اإلصالح التربوي یحمل معه إیجابیات وسلبیات مختلفةإن أي  

، عزوف بعض المؤطرین عن اإللتزام بعملیات التكوین، نقص الوسائل في بعض المؤسسات

عدم تقبل اإلصالح من إنعدام التعاون بین المدرسة ومختلف المؤسسات الحیویة في المجتمع

.ة ذوي األقدمیة الطویلة في میدان التدریس طرف بعض األساتذة خاص

.كالسكیة التقییم في كثیر من األحیان في غیاب انتهاج معیاري المهارة والكفاءة -

منعت التقییم ...)المراقبة المستمرة، تثمین المشاریع، التعبیر، المطالعة(كثرة التقییمات -

.الحقیقي للتلمیذ 

.بیداغوجیة واإلكتفاء بآلیة االنتقال الفوري عدم تفعیل دور المجالس ال-

عدم التجانس في الملممح التكویني بین منتوج المدارس العلیا لألساتذة ومنتوج مسابقة -

.التوظیف 

.عدم توفر العدد الكافي من مراكز التكوین -

.عدم وجود مؤطرین أكفاء دائمین -
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.عدم التوافق بین فترتي التكوین والعمل -

.االختالالت البینة في القانون األساسي الخاص بأسالك التربیة الجاري العمل به-

اإلستراتیجیة المتبعة في التكوین ال تتماشى وشروط المقاربات الحدیثة من حیث البرامج -

.والوسائل والوسائط 

  ي؟ماهي إقتراحاتكم من أجل إصالح اإلصالح في مرحلة التعلیم الثانو :السؤال الخامس

:هناك مجموعة من اإلقتراحات أتمنى أن تؤخذ بعین اإلعتبار وهي :الجواب

.ضرورة تعاون جمیع األطراف من تربویین وٕاداریین ومجتمع مدني -

.اإلهتمام بالتربوي من الناحیة المادیة واإلجتماعیة والنفسیة -

.ین تكون لمدة طویلة لألساتذة المكون)الرسكلة (التكوین المستمر-

.أتمنى أن تكون المیزانیة المخصصة للتربیة واإلصالح عالیة -

عن طریق الشراكة الواقعیة بین المؤسسات الثانویة ، محاولة ربط التعلیم الثانوي بسوق العمل-

.والمهنیة 

.تحدیث النصوص التنظیمیة المتعلقة بنظام التقییم والتقویم -

.التقویم المستمر تفعیل دفتر المراسلة في عملیة-

.تنظیم إمتحان شهادة البكالوریا في ظروف مناخیة مالئمة للمنطقة -

.تحدیث النصوص التنظیمیة ذات الصلة بما یتماشى والمقتضیات واإلصالحات -

.تفعیل الدور التكویني لمفتشي المواد والتوجیه المدرسي والمهني في سیاق المقاربة التقییمیة -

.فتح المدارس العلیا والمعاهد التكنولوجیة تعمیم -

تثمین مدة التكوین القاعدي المتخصص لمختلف األسالك بالمدارس العلیا لألساتذة بحیث -

سنوات 5سنوات ألستاذ التعلیم المتوسط و4سنوات ألستاذ التعلیم االبتدائي و3(تخصص

.ألستاذ التعلیم الثانوي  (

:2المقابلة رقم 

11/02/2016:لمقابلة تاریخ ا

مركز التوجیه المدرسي والمهني :مكان المقابلة 

:البیانات األولیة

  ذكر: الجنس 
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.مدیر مركز التوجیه المدرسي والمهني :نوع المنصب الحالي 

سنة22:األقدمیة في القطاع 

لیسانس علم النفس تنظیم وعمل :الشهادة المتحصل علیها 

مهام التي كلفتم بها في إطار لجنة تقییم اإلصالح لمرحلة مابعد ماهي ال:السؤال األول

اإللزامي ؟ 

المشاركة في حوصلة ودراسة التقاریر التي تم جمعها على مستوى كل ثانویات :الجواب

.ولقد كلفت بدراسة ملف التوجیه بشكل خاص ، الوالیة

صلة تقاریر تقییم اإلصالح عبر ماهي النتائج التي توصلتم إلیها من خالل حو :السؤال الثاني

الوالیة ؟

ویسلط الضوء على نقاط الضعف ، إعداد ملف خاص وموحد یبرز نقاط القوة ویثمنها:الجواب

.ویحاول أن یقترح حلول لهذه النقائص، ویبحث عن معالجتها

ي ماهي حسب رأیكم اإلیجابیات التي یمكن تسجیلها بعد اإلصالح التربوي ف:السؤال الثالث

مرحلة التعلیم الثانوي ؟ 

، لقد حاول اإلصالح التربوي أن یجعل المنظومة التربویة منفتحة على العالمیة:الجواب

.وتواكب تطورات العصر الذي نعیش فیه

.تشجیع التقنیة والتكنولوجیا الحدیثة-

والتعلیم ، دائيرفع نسب النجاح في كل المستویات التعلیمیة بدایة شهادة نهایة التعلیم اإلبت-

.وشهادة البكالوریا ، المتوسط

إنخفاض نسب الرسوب والتسرب المدرسي مقارنة بالمراحل السابقة قبل تطبیق اإلصالح -

.التربوي 

بحیث جعل التلمیذ ، وبناء التعلیمات، أعطى الحریة أكثر للمتعلم بدل األستاذ في التعلم-

.اربة بالكفاءات محور العملیة التعلیمیة في ظل نموذج المق

وتتفرع ، )جذع مشترك آداب-جذع مشترك علوم وتكنولوجیا (وجود جذعین مشتركین -

.عنهما ستة شعب 

.الشعب المختلفة المفتوحة تتماشى ومالمح ورغبات التالمیذ -
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وتوظیف عدد معتبر من مستشاري التوجیه المدرسي ، وجود مراكز للتوجیه المدرسي والمهني-

.والمهني 

ماهي السلبیات التي تقف عائق أمام نجاح هذا اإلصالح ؟:السؤال الرابع

طبیعي أن یواكب كل إصالح مجموعة من المعیقات التي یمكن أن تؤثر سلبیا على :الجواب

:ویمكن أن نوجز هذه السلبیات فیما یلي ، السیر الحسن لهذا اإلجراء

.عدم وجود أهداف تربویة واضحة ومحدودة -

.عدم ربط سیاسة التعلیم بثقافة المجتمع وقیمه -

.ضعف مكانة التعلیم لدى أفراد المجتمع -

.المقاربة بالكفاءات(عدم تحكم األساتذة في الطرائق البیداغوجیة - (

.عدم تحسن المستوى العام للتالمیذ بعد تطبیق المناهج الجدیدة -

.عدم كفاءاة طرق التقویم البیداغوجي -

.عدم توفر الوسائل البیداغوجیة التعلمیة إلنجاحه -

.عدم مالئمة أهداف اإلصالح ألهداف هذه المرحلة التعلمیة -

.عدم مالئمة المناهج المتنبأة لقدرات ومیول التالمیذ وكذلك كثافتها -

.عدم تعاون المحیط اإلجتماعي مع المحیط التربوي المدرسي -

.أولیائهم بجدوى شعبة التقني ریاضي عدم إقتناع التالمیذ و -

.الضعف القاعدي لمستوى التالمیذ خاصة في مواد اللغات األجنبیة والریاضیات -

وجود فارق بین المستوى التحصیلي في مرحلة التعلیم المتوسط وما تتطلبه مرحلة التعلیم -

.الثانوي 

.التوجیه غیر الدقیق من المتوسط إلى الثانوي -

.التحجیم في التوجیه المدرسي مشكلة-

.العزوف عن جذع مشترك آداب -

.طغیان الجانب اإلجتماعي في توجیه التالمیذ-

.عدم إحترام قرارات مجالس القبول والتوجیه في بعض األحیان -

.عدم إدراج مسار التعلیم المهني في التوجیه -

صالح في مرحلة التعلیم الثانوي؟ماهي إقتراحاتكم من أجل إصالح اإل:السؤال الخامس
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:لدینا مجموعة من اإلقتراحات یمكن أن نجمعها في النقاط التالیة :الجواب

.إعادة النظر في سیاسة اإلصالح التربوي -

.حسن اإلستثمار في المورد البشري والمورد المادي -

.تطبیق مناهج نابعة من سیاسة المجتمع وواقعه -

.نب اإلجتماعي والقیمي للمجتمع مراعاة الجا-

.اإلعتماد على برامج ومناهج نابعة من الواقع المعاش -

.تفعیل دور مدیري ومستشاري التوجیه المدرسي والمهني -

).إضافة شعب جدیدة (بحیث تتماشى ومختلف المالمح ، توسیع الخیارات في الشعب-

.ة اإلنتقال تثمین معامل شهادة التعلیم المتوسط في عملی-

.مع تتویجه ببكالوریا التعلیم المهني ، إدراج مسار التعلیم المهني في التوجیه-

تفعیل دور لجان اإلرشاد والمتابعة على مستوى المتوسطات وخالیا اإلصغاء على مستوى -

.الثانویات 

.بیة تفعیل اإلرشاد المدرسي طبقا لبنود الفصل السادس من القانون التوجیهي للتر -

.رفع معامل إمتحان شهادة التعلیم المتوسط في حساب معدل القبول في السنة األولى ثانوي -

وأخصائي نفساني في المدارس ، تعمیم تعیین منصب مستشار توجیه في كل مؤسسة تربویة-

.االبتدائیة 

.حذف عبارة التكوین المهني المهني من بطاقات الرغبات كاختیار -

.میة شعبة تقني ریاضي إلى شعبة التكنولوجیا تغییر تس-

.إدراج مادة علوم الطبیعة والحیاة في شعبة التقني ریاضي -

تعمیم جمیع الشعب في كل الثانویات باستثناء شعبة التقني ریاضي تكون في ثانویة واحدة -

.على مستوى مقاطعة 

:3المقابلة رقم 

10/03/20016:تاریخ المقابلة 

  ورقلة -ثانویة أحمد خلیل :المقابلة مكان 

:البیانات األولیة

  ذكر: الجنس 
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.مدیر ثانویة :نوع المنصب الحالي 

سنة27:األقدمیة في القطاع 

لیسانس فلسفة:الشهادة المتحصل علیها 

ماهي المهام التي كلفتم بها في إطار لجنة تقییم اإلصالح لمرحلة مابعد :السؤال األول

  ؟  اإللزامي

ودراسة ملف اإلصالح التربوي في مرحلة ، المشاركة في تقییم مرحلة مابعد اإللزامي:الجواب

.التعلیم الثانوي 

ماهي النتائج التي توصلتم إلیها من خالل حوصلة تقاریر تقییم اإلصالح عبر :السؤال الثاني

الوالیة ؟

بعد التعرف ، حلة التعلیم الثانويالوقوف عند بعض اإلجراءات التي تخص إصالح مر :الجواب

.على إیجابیات وسلبیات اإلصالح التربوي 

ماهي حسب رأیكم اإلیجابیات التي یمكن تسجیلها بعد اإلصالح التربوي في :السؤال الثالث

مرحلة التعلیم الثانوي ؟

هناك مجموعة من المكتسبات التي توصلنا إلیها من خالل دراسة ومتابعة ملف :الجواب

:اإلصالح وتتمثل فیما یلي 

وتلحق بركب الدول المتقدمة ، تطویر المناهج حتى تواكب العصر الذي نعیش فیه-

تغییر طرق التدریس إعتمادا على المقاربة بالكفاءات والتي جعلت التلمیذ محور العملیة -

.التربویة ویشارك مشاركة فعلیة في العملیة التعلمیة 

.ب المؤطرین في مختلف التخصصات فتح باب التكوین ألغل-

.تحسین النتائج المدرسیة وخاصة اإلمتحانات الرسمیة -

.خفض نسب الرسوب والتسرب المدرسي -

.نمطیة أغلب المؤسسات مقبولة إلى حد كبیر -

.دعم الصیانة والتجهیز بصفة دوریة -

.طني توحید التوازیع السنویة في المادة الواحدة على المستوى الو -

.المالئمة بین مضامین البرامج والحجم الزمني في بعض المواد وفي بعض الشعب-

.تثمین مدة العطل الفصلیة -
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.مبدأ المرافقة البیداغوجیة كمسعى للتعلیم والتعلم مكفول -

.بكالوریا موحدة بأسئلة مدروسة-

اإلصالح ؟ماهي السلبیات التي تقف عائق أمام نجاح هذا:السؤال الرابع

، ال یزال اإلصالح التربوي في المراحل األولى وهو رهین ظروف سیاسیة وٕاقتصادیة:الجواب

وعموما یمكن أن نتطرق إلى بعض اإلشكالیات التي ، متعلقة بسیاسة الدولة واألوضاع العالمیة

:تقف عائقا أمام نجاعة اإلصالح التربوي وهي 

مثل الوضعیة اإلدماجیة المطبقة في ، لي الجزئيعدم تطبیق محتویات اإلصالح بشكل ك-

.التدریس وغیر المطبقة في اإلمتحانات الرسمیة 

.عدم إنفتاح المؤسسات التربویة على المحیط اإلقتصادي واإلجتماعي -

.عدم فعالیة التكوین في هذه المرحلة -

.تركیز المناهج على الجانب النظري وٕاهمال الجانب التطبیقي -

.دم ربط المناهج بالواقع اإلجتماعي واالقتصادي الذي یعیشه المجتمع الجزائري ع -

.لشروط سوق العمل )المناهج (عدم مالءمتها -

.عدم وجود أهداف تربویة واضحة ومحددة -

.غیاب التناسق بین المعرفة والواقع المعیش خاصة في المواد اللغات األجنبیة -

.ب التطبیقي في العدید من المواد قلة اإلهتمام بالجان-

.مما أدى إلى إهمال التالمیذ لها ، ضعف معامالت بعض المواد-

.هشاشة التكامل واإلنسجام بین المضامین التعلیمیة بین األطوار-

.صعوبة تطبیق الوضعیة اإلدماجیة -

، ورة في نفس الحيض الثانویات متجاسوء إختیار مواقع إنشاء بعض الثانویات كإنجاز بع-

.ومحاذاة بعض الحجرات الدراسیة للشوارع وضجیجها دون سور یقیها من اإلعتداءات الخارجیة

.إسناد تدریس مادة اإلعالم اآللي ألساتذة في غیر اإلختصاص -

.نقص التجهیز من جهة ونقص التحكم في األجهزة من جهة أخرى -

.رشح إلغاء العمل بالبطاقة التركیبیة للم-

عدم توحید ورقة التصحیح مابین التجمیع (إجراءات مركز التصحیح المتحان شهادة البكالوریا-

.)والصحیح
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.نظام الحراسة وغیاب النزاهة -

.برمجة موضوعین لالختبار یعمل على تشتیت أذهان التالمیذ ومضیعة للوقت -

.إشراك المساعدین التربویین في الحراسة -

.لجماعیة للتالمیذ في السنة الثالثة ثانوي اإلعادة ا -

.في شهر ماي  3و 2 إستحالة التدریس في المنطقة-

.ظاهرة عزوف التالمیذ عن الدراسة قبل كل عطلة -

ماهي إقتراحاتكم من أجل إصالح اإلصالح في مرحلة التعلیم الثانوي؟:السؤال الخامس

ابیة والتكوین الحقیقي ال ر والمشاركة اإلیجیجب قبل كل شيء فتح قنوات الحوا:الجواب

وهناك العدید من اإلجراءات التي یجب إتخاذها لرفع مردود تالمیذ مرحلة التعلیم ، الشكلي

وبعضها بتعدد التالمیذ ، والبعض اآلخر بالمعامالت، بعضها یتعلق بالتقویم والتقییم، الثانوي

.وضبط مقاییس التوجیه ، بالقسم الواحد

.ماد على التقنیة والتكنولوجیا الحدیثة في التعلیم اإلعت-

.إشراك الفاعلیین التربویین في كل القضایا التي تهم التربیة والتعلیم -

.التعاون الفعال بین المحیط اإلجتماعي اإلقتصادي والمحیط التربوي -

.تفعیل الحوار بین األسرة والمدرسة -

.لمیداني تشجیع البحث العلمي والسیما ا-

.ربط سیاسة التعلیم بثقافة المجتمع أي مراعاة خصوصیة المجتمع الجزائري -

وبنظرة واقعیة ، وٕاعادة تكییفها بما یتناسب والوقت المخصص لها، تخفیف محتوى المناهج-

.تماشیا مع جودة التدریس بالكفاءات

.تحسین وتحدیث الوسائل التعلیمیة وتوفیرها بالمؤسسات -

.تفعیل دور هیئة التفتیش -

وٕاسناد مهمة مراقبة وتمحیص الكتب المدرسیة قبل ، ربط مضامین الوثائق المرفقة مع البرامج-

.طبعها للجان تقنیة مختصة 

.مع االكتفاء بنصف یوم بیداغوجي، برمجة األیام التكوینیة لألستاذ یوم عطلة التلمیذ-

.وٕاعتماد نظام السداسي ، احدضرورة تعمیم العمل بنظام الدوام الو -



عرض وتحلیل البیانات............................................الفصل السادس

541

مع إلغاء بعض المواد في بعض ، ساعة أسبوعیا لكل المستویات والشعب28إعتماد -

.الشعب

.التطیق الصارم للنصوص الخاصة بمعاییر توجیه التالمیذ إلى الشعب -

.تأطیر المكتبة بمختصین في مجال علم المكتبات -

.فتح باب التجهیز للمؤسسات -

ضرورة اإلسراع في تشكیل وتنصیب األجهزة االستشاریة المنصوص علیها في القانون -

  : أال وهي  2008جانفي 23بتاریخ 04/08:التوجیهي للتربیة الوطنیة رقم 

.المجلس الوطني للتربیة والتكوین -

.المرصد الوطني للتربیة والتكوین -

:4المقابلة رقم 

13/04/2016:تاریخ المقابلة 

مدیریة التربیة :مكان المقابلة 

:البیانات األولیة

  ذكر: الجنس 

.مدیر الدیوان :نوع المنصب الحالي 

سنة28:األقدمیة في القطاع 

.لیسانس أدب عربي :الشهادة المتحصل علیها 

ما هي المهام التي كلفتم بها في إطار لجنة تقییم اإلصالح لمرحلة ما بعد :السؤال األول

إللزامي ؟ ا

وتسهیل كل ، اإلشراف على متابعة ملف تقییم اإلصالح لمرحلة ما بعد اإللزامي:الجواب

اإلجراءات التي من شأنها أن تساهم في السیر الحسن لمساهمة كل األطراف والفاعلیین 

.الحقیقین داخل الوسط التربوي والتعلیمي 

من خالل حوصلة تقاریر تقییم اإلصالح ما هي النتائج التي توصلتم إلیها:السؤال الثاني

عبر الوالیة ؟

في  2003/2004شرعت وزارة التربیة الوطنیة منذ الدخول المدرسي المدرسي :الجواب

ثم إمتدت العملیة إلى مرحلة التعلیم الثانوي بدایة من الموسم ، إصالح المنظومة التربویة
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لوطني بتطورات العصر ویستجیب بهدف ربط النظام التربوي ا2005/2006الدراسي 

.لمتطلبات وحاجات المجتمع الجزائري

لیحدد محطات وكیفیات 2015جانفي 12الصادر في 23/15:وقد جاء المنشور الوزاري رقم 

.تقییم مرحلة التعلیم الثانوي

:حیث حدد ثالث محاور أساسیة للنقاش وهي 

.التحویر البیداغوجي :المحور األول -1

.نظام الحكامة :ور الثاني المح-2

.التكوین :المحور الثالث-3

، تلف جوانب الحیاة داخل الثانویاتویندرج تحت هذه المحاور الكبرى عناوین فرعیة تهتم بمخ

.كما وضع المنشور المذكور أعاله بطاقة منهجیة دقیقة لكیفیات التناول والمعالجة 

وحسب الرزنامة الواردة من ، من والیات الوطنوبعد مناقشة هذا الملف على مستوى كل والیة

فتح المجال واسعا لكل الفاعلین في مرحلة التعلیم الثانوي والشركاء اإلجتماعیین من ، الوزارة 

-إلیزي (نقابات وجمعیات ألولیاء التالمیذ توجت بندوات على مستوى والیات الجنوب 

وقد إتسمت هذه )وبسكرة -مسیلة  -األغواط -الجلفة -الوادي -ورقلة -أدرار -غردایة

الذي أظهر رغبة موظفي قطاع ، الندوات بالنقاش اإلیجابي والحوار البناء والتشاور المثمر

.التربیة وشركائه األساسیین في تطویر المنظومة التربویة وبلوغ مصاف الدول المتقدمة 

التربوي في بعد اإلصالحما هي حسب رأیكم اإلیجابیات التي یمكن تسجیلها:السؤال الثالث

مرحلة التعلیم الثانوي ؟ 

:هناك حسب رأي العدید من المكتسبات ونقاط القوة یمكن اإلشارة إلیها:الجواب

.وجود ثانویات في أغلب البلدیات واألحیاء الكبرى -

.وجود هیاكل النظام الداخلي والنصف الداخلي في جل الثانویات -

.تماد المقاربة بالكفاءات تطویر في البرامج وٕاع-

.وجود تقییم مستمر ألعمال التالمیذ طوال السنة تضبطه النصوص التنظیمیة ذات الصلة -

).إمتحان شهادة البكالوریا(تنظیم محطة تقییم تحصیلي تتوج المرحلة ب -

قرارات یتم إعالم األولیاء بصفة منتظمة بعمل أبنائهم ونتائج عملیات التقییم الدوریة وال-

.النهائیة المترتبة عنها بواسطة الوثائق واإلتصاالت واللقاءات الدوریة
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تجهیز المؤسسات بالوسائل التعلیمیة والكتب المدرسیة والسندات والوثائق التربویة المرافقة -

.في جمیع المؤسسات ولكل المعنیینللعملیة التعلیمیة

.متصلة بشبكة االنترنت معظم الثانویات تتوفر على مخابر إعالم آلي -

بل یحق له اإلعادة في ، سنة16إعطاء فرص اإلعادة للمتعلمین الراسبین حتى وصول سن -

وهذا یعني إعطاء المتعلم مزیدا من الحظ في استكمال ، ل سنة حتى وٕان جاوز السن السابقك

.مشواره الدراسي 

ح هذا اإلصالح ؟ماهي السلبیات التي تقف عائق أمام نجا:السؤال الرابع

هناك العدید من المثبطات والمعیقات التي تؤثر بصورة واضحة على نجاح اإلصالح :الجواب

:التربوي في هذه المرحلة بالذات ونذكر منها مایلي 

.فتح ثانویات قبل إكتمال بنائها وتجهیزها -

.یفي وتصمیم هیاكل بعض المؤسسات غیر وظ، عدم وظیفیة الثانویات المحولة-

.عدم إستشارة قطاع التربیة في البناء واإلنجاز في غالب األحیان-

.نقص التجهیزات العلمیة األولیة في بعض المؤسسات -

.إشكالیة النقل المدرسي -

.التوجیه الغیر دقیق من المتوسط إلى الثانوي -

.ظاهرة التقییم غیر الموضوعي المفضیة إلى تضخم العالمات -

.إدراج مسار التعلیم المهني في عملیة التوجیه عدم  -

.ضعف التكامل واإلنسجام بین المضامین التعلیمیة بین األطوار -

.الجمعة والسبت (اختالل الزمن الدراسي بسبب یوم العطلة األسبوعیة - (

.)الیومي واألسبوعي(إرهاق التلمیذ واألستاذ واألولیاء من جراء الحجم الساعي المكثف -

.كثرة إضرابات األساتذة خالل السنة الدراسیة الواحدة -

ماهي إقتراحاتكم من أجل إصالح اإلصالح في مرحلة التعلیم الثانوي؟:السؤال الخامس

إنطالقا ماتم الوصول إلیه من خالل دراسة ملف تقییم اإلصالح التربوي لمرحلة مابعد :الجواب

:راحات وهي اإللزامي یمكن الحدیث عن بعض اإلقت
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التركیز في بناء الثانویات على ما یستجیب للعملیة التربویة والبیداغوجیة ویتالءم مع طبیعة -

مع ، ومراعاة الجانب التربوي في تحدید مخططات الثانویات ومكان بنائها، المنطقة المناخیة

.إحترام معاییر الجودة 

اجات الخاصة أثناء إنجاز المؤسسات مراعاة ظروف تمدرس وٕایواء التالمیذ ذوي االحتی-

.التربویة 

.إعطاء أهمیة خاصة للهندسة المعماریة والمحافظة على الطابع المعماري لكل منطقة -

تجسید وتفعیل تطبیق القرارات الوزاریة المشتركة بین وزارتي التربیة الوطنیة والتعلیم والتكوین -

.المهني المهنیین والمتعلقة بالتوجیه إلى التعلیم 

المجلس الوطني للتربیة والتكوین المرصد (ضرورة اإلسراع في تنصیب األجهزة اإلستشاریة -

المنصوص علیهما في القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة الجاري به )الوطني للتربیة والتكوین

.العمل 

.صةإسناد مهمة مراقبة وتمحیص الكتب المدرسیة قبل طبعها للجان تقنیة مخت-

.في كل الثانویات من تسهیل العملیة التربویة التعلیمیةإنشاء مكتبة مدرسیة رقمیة-

.تثمین خیارات شعبة التقني ریاضي ألنها محفزة لمتطلبات سوق العمل -

)إعادة تفعیل المجلس الوطني للمناهج (إسناد بناء المناهج لخبراء مختصین-

ومراعاة للظروف ، شهادة البكالوریا في والیات الجنوبضرورة مراجعة تاریخ إجراء امتحان-

.المناخیة 

.العتبة (إلغاء العمل باإلجراء اإلستثنائي - (

.العمل بمقاربة الوضعیة اإلدماجیة -

.ضرورة األخذ بعین اإلعتبار خصوصیة الجنوب في تاریخ الدخول المدرسي -

:5المقابلة رقم 

20/04/2016:تاریخ المقابلة 

مصلحة التكوین والتفتیش :مكان المقابلة 

:البیانات األولیة

  ذكر: الجنس 

.مفتش عام في مادة العلوم الفیزیائیة:نوع المنصب الحالي 
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سنة26:األقدمیة في القطاع 

دراسات علیا في الفیزیاء :الشهادة المتحصل علیها 

ار لجنة تقییم اإلصالح لمرحلة مابعد ماهي المهام التي كلفتم بها في إط:السؤال األول

اإللزامي ؟ 

وتثمین ، وٕاثراء ملف اإلصالح التربوي لمرحلة مابعد اإللزاميالمشاركة في دراسة:الجواب

وتحدید إجراءات المعالجة والتحسین ووضع اإلقتراحات، نقاط القوة

اریر تقییم اإلصالح ماهي النتائج التي توصلتم إلیها من خالل حوصلة تق:السؤال الثاني

عبر الوالیة ؟

تثمین ماورد في تقاریر اإلصالح التربوي وتقویم المحاور الكبرى التي قامت علیها :الجواب

:هذه الدراسة والتي تتمثل في ثالث ركائز هي 

تعدیل الممارسات ، التحویر البیداغوجي والذي یعتمد على التقییم والتعدیل في تقدیم الدروس-1

.بویة التر 

)التربوي ، اإلقتصادي، اإلداري(أي التسییر الراشد )الحوكمة(الحكامة -2

كون التكوین ركیزة أساسیة یقوم ، إداریین، تربویین، إطارات، التكوین لجمیع األسالك -3

.علیها اإلصالح التربوي 

عبر الوالیة ؟ ماهي حسب رأیكم اإلیجابیات التي یمكن تسجیلها بعد اإلصالح:السؤال الثالث

ال یخلو أي عمل تربوي من إیجابیات وسلبیات كذلك اإلصالح التربوي یحمل بین :الجواب

:طیاته إیجابیات یمكن تلخیصها فیما یلي 

).على قلتها(وجود معاهد وطنیة متخصصة لتكوین موظفي قطاع التربیة-

في شقیه اإلداري خضوع العدید من الرتب المستهدفة بالترقیة للتكوین المتخصص-

.والبیداغوجي 

سوف یؤدي إلى بروز قدرات ، إعتماد الحوار النشط بحیث یصبح األستاذ موجه ولیس ملقن-

.التالمیذ الممتازین 

.جعل التلمیذ محور العملیة التعلیمیة التعلمیة -

تفادة من واإلس، والتخلي عن النمطیة، إعتماد طرق حدیثة في التعلیم المقاربة بالكفاءات-

.تجارب اآلخرین 
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.تحسن نتائج التالمیذ خاصة اإلمتحانات الرسمیة مثل شهادة البكالوریا -

99، 9_9هناك إستدراك للتالمیذ (، التحكم أكثر في نسب التسرب والرسوب المدرسي-

)تجرى في المواد الضعیفة والتي یعاني فیها التالمیذ صعوبات دراسیة 

تخفیف األعباء ولمرافقة التالمیذ ومن هنا ، ستاذ في تصحیح المعلوماتإعطاء الحریة لأل-

.یمكن إكتشاف المواهب والقدرات 

، األساتذة، مناصب المعلمین(توفر مناصب الشغل تزامنا مع زیادة فتح المؤسسات التعلیمیة -

)العمال ، اإلداریین

، إبتدائي(لمین في مختلف األطوار التوسع في فتح مؤسسات وهیئات تعلیمیة الستقبال المتع-

)ثانوي، متوسط

ماهي السلبیات التي تقف عائق أمام نجاح هذا اإلصالح ؟:السؤال الرابع

رغم ذلك یمكن أن نلمس مكامن ، ال یزال الحكم مبكر على نجاعة اإلصالح التربوي:الجواب

:الضعف في اإلصالحات التربویة في النقاط التالیة 

ولم یتم إستشارة كل الفاعلیین التربویین قبل وضع ، إلصالح التربوي مسبقالم یحضر ل-

.اإلصالحات التربویة 

.المكونیین یحتاجون إلى تكوین فیما یخص تطبیق نموذج المقاربة بالكفاءات المشرفون أو -

.هناك تناقض عند تطبیق المناهج الجدیدة بین التطبیق والواقع -

وهذا یؤثر على اإلصالح ، ویتمسكون بالطرق القدیمة ، یرفضون التغییراألساتذة القدماء -

.التربوي بشكل كبیر

.قلة الوسائل البیداغوجیة وعدم توافرها بالنوعیة والكمیة -

.كثافة التالمیذ في الفوج الواحد مما یعیق تطبیق المقاربة بالكفاءات -

.المعرفي الحقیقي التكوین ضعیف بیداغوجیا وبعید جدا عن الجانب-

.عدم فعالیة التكوین المتخصص التناوبي بحیث ال یستجیب لمتطلبات المیدان -

.نقص مراكز التكوین وقلة المؤطرین المتخصصین األكفاء -

برمجة التكوین المتخصص بالوزارة مع سیر الموسم الدراسي یحدث تذبذبا مخال بسیر -

.التمدرس 

.تكوین الحالیة عدم فاعلیة مراكز ال-
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بحیث تزید نسب هذه المتابعة كلما إتجهنا نحو المدن ، قلة إهتمام األولیاء بتمدرس أبناءهم-

.الحضریة وتقل كلما إتجاهنا إلى األریاف والمناطق المعزولة 

.إنتشار ظاهرة دروس الدعم الموازیة لما یقدم داخل حجرات الدراسة -

تكم من أجل إصالح اإلصالح في مرحلة التعلیم الثانوي؟ماهي إقتراحا:السؤال الخامس

إن المتتبع لمسار اإلصالح التربوي یقف عند مجموعة من الصعوبات التي تعبر عن :الجواب

:باعتبارنا شركاء حقیقین في هذا المیدان نقترح مایلي، مجموعة من التحدیات

عند مناقشة هذا اإلصالح ...م إعال، نقابات، أولیاء، أساتذة:إشراك جمیع المعنیین -

.وتخفیف الحجم الساعي الدراسي ، تخفیف البرامج المدرسیة-

بناء هیاكل تعلیمیة جدیدة لرفع الضغط واإلكتظاظ عن األقسام ألن ذلك یحول دون إستعاب -

.كثیر من المتعلمین 

فیه الشروط من تفعیل دور الهیئات المرافقة في جمیع المستویات بجهاز مالحظتین تتوفر-

.طرف الدیوان الوطني لإلمتحانات والمسابقات 

وٕاجراء اإلمتحانات ، مراعاة الضروف المناخیة في الجنوب عند الدخول والخروج المدرسي-

.الرسمیة مثل شهادة البكالوریا 

رد اإلعتبار المتحان شهادة البكالوریا من خالل النتائج الحقیقیة التي تسمح للناجحین -

.مواصلة تعلیمهم بیسر وفاعلیة في المسار الجامعي ب

.إعادة فتح المدارس العلیا لألساتذة وتثمین التكوین فیها -

.تفعیل وٕابراز البعد الوطني والدیني ولیس البعد العلمي والتقني فقط-

في  التكامل بین مختلف األطوار التعلیمیة بحیث یتلقى التلمیذ مایؤهله لمواصلة التحصیل-

.التعلیم العالي 

.إعادة اإلعتبار للتعلیم التقني الذي یمكن من اإلندماج في السوق العمل -

.ربط مظامین الوثائق المرفقة مع البرامج -

.تثمین التكوین البیداغوجي التحضیري في الترسیم كشرط إلمتحان التثبیت -

.داغوجي والتشریع المدرسي التركیز على مادة االختصاص والجانب النفسي البی-

إعداد إستراتیجیة عامة للممارسة البیداغوجیة كالبرامج والوسائل التعلیمیة وخصائص التلمیذ -

).بالنسبة لتكوین االساتذة (
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.مفتش عام في مادة األدب العربي :نوع المنصب الحالي 

سنة28:األقدمیة في القطاع 

.لیسانس في األدب العربي :الشهادة المتحصل علیها 

ماهي المهام التي كلفتم بها في إطار لجنة تقییم اإلصالح لمرحلة ما بعد :السؤال األول

اإللزامي ؟ 

والوقوف عند ، لمحاور الرئیسیة الثالثة الخاصة بتقییم مرحلة ما بعد اإللزاميدراسة ا:الجواب

ثم تقدیم ، وحصر العوائق والصعوبات واإلختالالت وتفادیها، المكتسبات ونقاط القوة وتثمینها

اإلقتراحات اإلجرائیة للمعالجة والتحسین بعد مرور عشر سنوات من الشروع بعد تطبیق 

.اإلصالحات التربویة 

ما هي النتائج التي توصلتم إلیها من خالل حوصلة تقاریر تقییم اإلصالح :السؤال الثاني

عبر الوالیة ؟

في تطبیق مشروع 2003/2004بدأت وزارة التربیة الوطنیة منذ الموسم الدراسي :الجواب

، ...ویم اإلصالح التربوي والذي حمل معه تغییر في المناهج والبرامج وطرق التدریس والتق

عن طریق الحوار مع ، ومواصلة لهذا المشوار كان علیها أن تقف لتقییم هذا العمل الجبار

وتحقیقا لهذا المسعى فقد حاولنا من خالل المشاركة في ، الشركاء الحقیقین في العملیة التربویة

لذي یطمح لجنة تقییم مرحلة التعلیم الثانوي أن نساهم بنزاهة في تحقیق نجاعة هذا المشروع ا

.إلى السمو بالمنظومة التربویة التعلیمیة ببالدنا وفي مختلف المراحل التعلیمیة 

ما هي حسب رأیكم اإلیجابیات التي یمكن تسجیلها بعد اإلصالح عبر الوالیة ؟ :السؤال الثالث

قوة تم هناك العدید من المكتسبات التي حققتها المنظومة التربویة والتي تعتبر كنقاط:الجواب

:تدعیمها من خالل هذا اإلصالح التربوي نذكر منها ما یلي 
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تبني طرق حدیثة في التدریس مثل المقاربة بالكفاءات والتي من خاللها یتم اإلنتقال من -

.األجزاء إلى البناء 

حیث تزرع في ، أي وضع التلمیذ في مشكل، الوضعیة اإلدماجیة عند نهایة كل محور -

ویوظف من خاللها مكتسابته القبلیة التي درسها مثل موضوع ، القیم والمبادئالتلمیذ بعض 

.السلم لزهیر إبن سلمى( (

.مراعاة البعد الوطني والعالمي واإلنساني من خالل توظیفها في حیاته الیومیة-

.وجود تقییم مستمر ألعمال التالمیذ طوال السنة تضبطه النصوص التنظیمیة ذات الصلة -

.حدیث النصوص التنظیمیة المتعلقة بنظام التقییم والتقویم ت-

.توفر أجهزة اإلعالم اآللي وشبكة األنترنت في معظم الثانویات -

.النصوص التشریعیة والقانونیة والتنظیمیة متوفرة -

.محدودیة التسرب المدرسي في مرحلة التعلیم الثانوي -

وفق الحاجات المیدانیة ومواكبة )أیام دراسیة، ندوات، یاتملتق(تنظیم الفعالیات التكوینیة -

.متطلبات اإلصالح 

ماهي السلبیات التي تقف عائق أمام نجاح هذا اإلصالح ؟:السؤال الرابع

:الجواب

منعت التقییم ...)المراقبة المستمرة، تثمین المشاریع، التعبیر، المطالعة(كثرة التقییمات -

.الحقیقي للتلمیذ 

.اكتظاظ التالمیذ في األقسام -

.عدم الصرامة في آلیة التقییم المستمر أفضى إلى تباین التطبیق من أستاذ إلى آخر -

)دیسیمولوجیا(قلة التكوین في مجال علم النقاط -

.عدم تفعیل دور المجالس البیداغوجیة واالكتفاء بآلیة االنتقال الفوري-

لى التلمیذ عملیة التحضیر لهذه االمتحان نظرا لطول أسئلة كثافة البرامج صعبت ع-

.االختبارات وتعددها 

.نقص التحكم في تقنیات اإلعالم اآللي -

.نقص الوسائل المادیة والبشریة في مراكز إجراء االمتحان -

.تخلي الكثیر من جمعیات األولیاء عن الدور المنوط بها -
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.جماعة التربویةانعدام التواصل بین أفراد ال-

).العتبة(إلغاء العمل باإلجراء االستثنائي-

.في التدریس وعدم إستخدامها في شهادة البكالوریاالعمل بمقاربة الوضعیة اإلدماجیة-

.المنافسة الشرسة والعشوائیة للدروس الخصوصیة الخارجیة -

.عزوف التالمیذ عن الدعم وزهد األساتذة في القیام به-

االعتمادات المالیة السنویة المخصصة لتنفیذ المشروع الوالئي للتكوین أثناء الخدمة  قلة -

ما هي اقتراحاتكم من أجل إصالح اإلصالح في مرحلة التعلیم الثانوي؟:السؤال الخامس

:الجواب

إعادة هیبة البكالوریا كامتحان بیریقه التربوي بعیدا عن الضغط واإلكراه وسمسرة دروس -

.م ومخاوف العتبة الدع

.تنظیم امتحان شهادة البكالوریا في ظروف مناخیة مالئمة للمنطقة -

.إقتراح تنظیم بكالوریا التعلیم المهني من طرف وزارة التعلیم والتكوین المهنیین -

.الدقة العلمیة في صیاغة األسئلة -

.اعتماد الوضعیة اإلدماجیة في امتحان البكالوریا-

.األستاذ والمتعلم باألقراص المدمجة بدال من الوثائق تزوید-

.تنظیم أیام تحسیسیة لتوضیح أهمیة االتصال والتواصل داخل المؤسسات التربویة-

التكییف الدوري لبرامج التكوین المتخصص بما یتماشى ومتطلبات المیدان ومستجدات -

.المنظومة التربویة 

.أكثر واقعیة ومرونة بشروط التوظیفلقةجعل النصوص القانونیة المتع-

.وضع مخطط وطني مدروس بدقة لتكوین كل األصناف -

.الشتویة والربیعیة ، الرجوع للجامعات الصیفیة-

.تشكیل لجان لمراقبة ذات كفاءة في كل سلك لمراقبة العملیات التكوینیة -

.الصارم لألساتذة المكونین االنتقاء-

.ات الرسكلة وتجدید المعلومات لألساتذة المكونین والمفتشین واإلداریین والعمالتكثیف دور -
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: إستخالص نتائج المقابالت سادسا:

:ربویة إنطالقا من الموسم الدراسيیعد اإلصالح التربوي اآلخیر الذي عرفته المنظومة الت

مر به قطاع التربیة بمرحلة التعلیم الثانوي من أهم المحطات التربویة التي 2005/2006

ولقد إرتكز اإلصالح التربوي على ثالثة محاور كبرى یمكن إجمالها في ، والتعلیم في بلدنا

:النقاط التالیة

- .إصالح مجال البیداغوجیا 

.إرساء منظومة متجددة للتكوین وتحسین مستوى التأطیر البیداغوجي واإلداري -

.ویة إعادة التنظیم الشامل للمنظومة الترب-

وقد عرف هذا المشروع اإلصالحي مجموعة من اإلنتقادات منذ الشروع في تطبیقه وٕالى یومنا 

  .إلخ...إعالمیین وأولیاء ، هذا من طرف الفاعلیین في المجتمع من مثقفین وتربویین

ونظرا ألن هذه الدراسة قد سلطت الضوء على تقویم اإلصالح التربوي في مرحلة التعلیم 

.الثانوي

ن األستاذ یعتبر الحجر األساسي في بنیة النظام التربوي وأكثر الفاعلیین التربویین قرب من وأل

فقد حاولت إستقصاء أراء السادة ، ومنفذ مباشر لهذه اإلجراءات أي تطبیق اإلصالحات، المتعلم

األساتذة والوقوف على وجهات نظرهم من اإلصالح التربوي من خالل حصر اإلیجابیات 

التي من شأنها أن تفعل ، ثم تقدیم اإلقتراحات لهذه المرحلة المهمة من مراحل التعلیم، توالسلبیا

لكن كانت معظم إستجابات األساتذة سلبیة نحو أغلب محاور اإلستمارة بنسب ، هذا المشروع

لذلك كان من الضروري اللجوء إلى أطراف أخرى الذین ساهموا في ، )70/80(تتراوح بین 

اإلصالح التربوي في مرحلة مابعد اإللزامي وهم یمثلون بعض التربویین واإلداریین إثراء وتقییم 

ولقد تلخصت آراءهم ، الذین وشاركوا في لجان تقییم اإلصالح التربوي في مرحلة التعلیم الثانوي

:بالشكل التالي 

في إطار تمحورت إجابات المبحوثین على السؤال األول الذي یتعلق بالمهام التي كلفوا بها 

، لجنة تقییم اإلصالح التربوي والتي تمثلت في الدراسة المستفیضة لملف اإلصالح التربوي

وتحدید إجراءات ، ثم تثمین نقاط القوة، وحوصلة تقاریر تقییم مرحلة مابعد اإللزامي، وٕاثراء 

.المعالجة والتحسین ووضع اإلقتراحات 
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ي یتعلق بالنتائج التي توصلوا إلیها من خالل أما فیما یخص اإلجابة على السؤال الثاني الذ

عبر هذه الوالیة تمثل أساسا في تثمین ماورد في تقاریر حوصلة تقاریر تقییم اإلصالح

اإلصالح التربوي وتقویم المحاور الكبرى التي قامت علیها هذه الدراسة والتي تتمثل في ثالث 

:ركائز هي 

تعدیل ، لى التقییم والتعدیل في تقدیم الدروسالتحویر البیداغوجي والذي یعتمد ع-1

.الممارسات التربویة 

)التربوي ، اإلقتصادي، اإلداري(أي التسییر الراشد )الحوكمة(الحكامة -2

كون التكوین ركیزة أساسیة یقوم ، إداریین، تربویین، إطارات، التكوین لجمیع األسالك -3

.علیها اإلصالح التربوي 

لإلیجابیات التي تم تسجیلها خالل عند حصرهمإجابات أعضاء هذه اللجنةوتنوعت وتعددت

:التربوي في مرحلة التعلیم الثانوي ویمكن تلخیصها بالشكل التاليتطبیق اإلصالح

تبني طرق حدیثة في التدریس مثل المقاربة بالكفاءات والتي من خاللها یتم اإلنتقال من -

.واإلستفادة من تجارب اآلخرین، ن النمطیةوالتخلي ع، األجزاء إلى البناء

.أي وضع التلمیذ في مشكل، الوضعیة اإلدماجیة عند نهایة كل محور -

.مراعاة البعد الوطني والعالمي واإلنساني من خالل توظیفها في حیاته الیومیة-

قدرات سوف یؤدي إلى بروز ، إعتماد الحوار النشط بحیث یصبح األستاذ موجه ولیس ملقن-

.التالمیذ الممتازین 

.جعل التلمیذ محور العملیة التعلیمیة التعلمیة -

.تحسن نتائج التالمیذ خاصة اإلمتحانات الرسمیة مثل شهادة البكالوریا -

99، 9_9هناك إستدراك للتالمیذ (، التحكم أكثر في نسب التسرب والرسوب المدرسي-

)فیها التالمیذ صعوبات دراسیة تجرى في المواد الضعیفة والتي یعاني

تخفیف األعباء ولمرافقة التالمیذ ومن هنا ، إعطاء الحریة لألستاذ في تصحیح المعلومات-

.یمكن إكتشاف المواهب والقدرات 

، األساتذة، مناصب المعلمین(توفر مناصب الشغل تزامنا مع زیادة فتح المؤسسات التعلیمیة -

)العمال ، اإلداریین



عرض وتحلیل البیانات............................................الفصل السادس

553

، إبتدائي(لتوسع في فتح مؤسسات وهیئات تعلیمیة الستقبال المتعلمین في مختلف األطوار ا -

)ثانوي، متوسط

.معظم الثانویات تتوفر على مخابر إعالم آلي متصلة بشبكة االنترنت -

بل یحق له اإلعادة في ، سنة16إعطاء فرص اإلعادة للمتعلمین الراسبین حتى وصول سن -

وهذا یعني إعطاء المتعلم مزیدا من الحظ في استكمال ، ٕان جاوز السن السابقكل سنة حتى و 

.مشواره الدراسي 

وبالتالي الیمكن الحكم علیه بالفشل ، عمر اإلصالح التربويإتفق أغلب المبحوثین على حداثة

كن ولكن یبقي اإلصالح التربوي مجهود إنساني یحمل بین طیاته اإلیجابیات والسلبیات والتي یم

:حصرها حسب المبحوثین خالل هذه المقابالت فیما یلي 

عزوف بعض المؤطرین عن اإللتزام بعملیات ، تتمثل في نقص الوسائل في بعض المؤسسات

عدم تقبل ، إنعدام التعاون بین المدرسة ومختلف المؤسسات الحیویة في المجتمع، التكوین

.الطویلة في میدان التدریس اإلصالح من طرف بعض األساتذة خاصة ذوي األقدمیة

عدم التجانس في الملممح التكویني بین منتوج المدارس العلیا لألساتذة ومنتوج مسابقة -

.التوظیف 

.عدم توفر العدد الكافي من مراكز التكوین -

.عدم وجود مؤطرین أكفاء دائمین -

.عدم التوافق بین فترتي التكوین والعمل -

.نة في القانون األساسي الخاص بأسالك التربیة الجاري العمل بهاالختالالت البی-

اإلستراتیجیة المتبعة في التكوین ال تتماشى وشروط المقاربات الحدیثة من حیث البرامج -

.والوسائل والوسائط 

.عدم وجود أهداف تربویة واضحة ومحدودة -

.سي عدم تعاون المحیط اإلجتماعي مع المحیط التربوي المدر -

.عدم ربط سیاسة التعلیم بثقافة المجتمع وقیمه -

.ضعف مكانة التعلیم لدى أفراد المجتمع -

.المقاربة بالكفاءات(عدم تحكم األساتذة في الطرائق البیداغوجیة - (

.عدم تحسن المستوى العام للتالمیذ بعد تطبیق المناهج الجدیدة -
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.جي عدم كفاءاة طرق التقویم البیداغو -

.عدم توفر الوسائل البیداغوجیة التعلمیة إلنجاحه -

.عدم مالئمة أهداف اإلصالح ألهداف هذه المرحلة التعلمیة -

وجود فارق بین المستوى التحصیلي في مرحلة التعلیم المتوسط وما تتطلبه مرحلة التعلیم -

.الثانوي 

:والتي تتمثل في حاتخلص أفراد العینة إلى الوقوف على مجموعة من اإلقترا

.ضرورة تعاون جمیع األطراف من تربویین وٕاداریین ومجتمع مدني -

.اإلهتمام بالفاعلیین التربویین من الناحیة المادیة واإلجتماعیة والنفسیة -

.تكون لمدة طویلة لألساتذة المكونین )الرسكلة (التكوین المستمر-

.إلصالح التربوي أكبر للتربیة لتخصیص میزانیة-

عن طریق الشراكة الواقعیة بین المؤسسات الثانویة ، محاولة ربط التعلیم الثانوي بسوق العمل-

.والمهنیة 

.تحدیث النصوص التنظیمیة المتعلقة بنظام التقییم والتقویم -

.تنظیم إمتحان شهادة البكالوریا في ظروف مناخیة مالئمة للمنطقة -

.التنظیمیة ذات الصلة بما یتماشى والمقتضیات واإلصالحات تحدیث النصوص -

.حسن اإلستثمار في المورد البشري والمورد المادي -

.مراعاة الجانب اإلجتماعي والقیمي للمجتمع -

.مع تتویجه ببكالوریا التعلیم المهني ، إدراج مسار التعلیم المهني في التوجیه-

ر التعلیمیة بحیث یتلقى التلمیذ مایؤهله لمواصلة التحصیل في التكامل بین مختلف األطوا-

.التعلیم العالي 

.إعادة اإلعتبار للتعلیم التقني الذي یمكن من اإلندماج في سوق العمل -

أما النتائج التي إستطعت التوصل إلیها بعد حوصلة ماورد في هذه الدراسة بشقیها النظري 

:لنقاط التالیة والتطبیقي فیمكن إجمالها في ا

یومنا هذا م أي منذ اإلستقالل إلى1962إن السیاسات التعلیمیة التي تم تطبیقها منذ عام -1

، بخصوص اإلصالحات التربویة یغلب علیها الطابع الكمي أكثر من الطابع الكیفي أي النوعي

من أبناء ویعود السبب إلى تركیز الدولة على توسیع ونشر التعلیم وتعلیم أكبر قدر ممكن
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ورغم إیجابیات كل هذه اإلجراءات إال أنها لم تكن ، ثم تعمیم التعلیم وجزأرته ثم تعریبه، الجزائر

ولم تركز على وضع المنظومة التربویة الوطنیة تماشیا مع ، مبنیة على أسس علمیة

.الخصوصیة الثقافیة للمجتمع الجزائري 

والسیاسیة والثقافیة التي مرت بها الجزائر خالل لقد أثرت التغیرات اإلجتماعیة واإلقتصادیة-2

تاریخها المعاصر على المنظومة التربویة التعلیمیة الجزائریة تأثیرا كبیرا وساهمت في وضع 

.العدید من مخططات اإلصالح التربوي 

من ...تباینت وٕاختلفت نوعیة التعلیم من حیث هیكلته وأسالیبه ومناهجه ووسائله وأهدافه-3

16أمریة (خاصة خالل فترة السبعینات ، ح تربوي إلى آخر ومن فترة زمنیة إلى أخرىإصال

الذي ( واإلصالح التربوي اآلخیر، المدرسة األساسیة خالل مرحلة الثمانیات، )1976أفریل 

.یسمى بإسم السید بن زاغو رئیس لجنة اإلصالح التربوي (

یزال أداة هامة للتنمیة والتكوین واإلستثمار في كان التعلیم عامة والتعلیم الثانوي خاصة وال-4

.ومواجهة التحدیات الداخلیة والخارجیة ، الموارد البشریة وبالتالي تطویر المجتمع

وٕانما ، وهذه لیست بالفكرة الجدیدة، إختلفت نظرة المثقفین الجزائري لإلصالح التربوي-5

وكثر النقاش وزدادت ، ا اإلصالحیةصاحب هذا الجدال المدرسة الجزائریة في جمیع محطاته

.حدته خاصة بعد تطبیق اإلصالح التربوي اآلخیر 

، والدولة هي الممول األول للتعلیم في بالدنا، كان التعلیم مركزیا والیزال إلى حد الساعة-6

لذلك فإن الدولة هي ، ومشاركة المجتمع المدني في دفع نفقات التعلیم تكاد تكون معدومة

.ل األول عن وضع السیاسات التربویة المسؤو 

ونقاط ، اإلصالح التربوي اآلخیر یحمل بین طیاته مكتسبات ومكامن قوة یجب تثمینها-7

وتصحیح مسارها حتى یستفید أكبر قدر ممكن من أبناءنا من هذه ، ضعف یجب تالفیه 

.قطاع الحساس اإلمكانیات خاصة وأن الدولة قد صرفت أموال طائلة من أجل النهوض بهذا ال

واقع النظام التربوي التعلیمي في بلدنا یؤكد أن الكثیر من التالمیذ وخاصة الذین ینهون -8

ال یستفیدون من خبراتهم التربویة ، إرتباطهم بالمدارس في نهایة المرحلة المتوسطة والثانویة

نا ال تأخذ في حیث أن البرامج التربویة في بلد، عندما یفكرون في الدخول إلى سوق العمل

وٕامداد التالمیذ بما یحتاج إلیه سوق العمل من ، اإلعتبار أهمیة اإلعداد المبكر لسوق العمل

الذین ال تؤهلهم معدالتهم ، وهذه حقیقة ثابتة حیث أن الكثیر من التالمیذ، خبرات ومهارات
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زیادة یمثلون عبء كبیر على كاهل المجتمع و ، للحصول على مقعد في الدراسات الجامعیة

.معدالت البطالة

إن اإلصالح التربوي اآلخیر الذي شرعت الجزائر في تنفیذه مع مطلع األلفیة الثالثة والذي -9

وضعت أمامها أهداف وغایات على أمل تحقیق ، خصصت له إمكانیات مادیة وبشریة كبیرة

للمراجعة تفعیل حقیقي وجاد للمنظومة التربویة التي تحتاج من حین وآخر إلى محطات من 

والتقییم للنتائج المحصل علیها ألن األمر لیس بالهین فهو یرتبط بمصیر أمة تستحق مكانا بین 

.األمم وال یأتي إال بالعمل الجاد لتحقیق األهداف المنشودة
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:التوصیات واإلقتراحات

ارات یعد النظام التربوي في أي مجتمع المرآة التي تعكس طموحات هذا المجتمع وتكرس إختی

ألن قوة المجتمع تكمن في ، إلخ...شعبه الثقافیة والسیاسیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة والتربویة

خاصة في أیامنا هذه التي تشهد تغیرات وتطورات سریعة ، قوة نظامه التربوي والعكس صحیح

.مست جمیع المیادین الحیویة بما فیها النظام التربوي

، ح التربوي وتأثیره على التغیر اإلجتماعي داخل المجتمعونظرا ألهمیة موضوع تقویم اإلصال

فقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من التوصیات واإلقتراحات بعد الوقوف على آراء ووجهات 

وأتمنى أن تسهم حقا ولو بقدر ضئیل في معالجة ، نظر الفاعلیین التربویین في هذه الدراسة

:المدرسة الجزائریة بعض اإلشكالیات التربویة التي تعاني منها

.ضرورة أن تحافظ اإلصالحات التربویة على خصوصیة وثقافة المجتمع الجزائري -1

جمیع الفاعلیین التربویین عند وضع اإلصالحات التربویة في مختلف األطوار إشراك -2

.التعلیم الجامعي التعلیمیة بدایة من التعلیم اإلبتدائي حتى مرحلة

مجال التربیة والتعلیم ألنه یعد إستثمار هام في رأس المال البشري وتحقیق اإلهتمام أكثر ب-3

.للتنمیة الشاملة 

وتجنید كل الفاعلیین في ، تجنید كل وسائل اإلعالم من أجل شرح أهمیة اإلصالح التربوي-4

.الوسط المدرسي وخارجه لتحسین األداء التربوي 

واإلستعانة بالخبراء والمتخصصین في ، التربویینوضع تقویم فعال یساهم فیه كل الفاعلیین-5

.هذا المجال 

ولیس ، یجب أن یوجه إصالح اإلصالح التربوي لتحلیل حقیقي لمحتوى النظام التربوي-6

ألن مشكلة التعلیم في بلدنا مشكلة محتوى أكثر من كونها ، التركیز على هیكل النظام التعلیمي

.مشكلة هیكلة

بأن الجزائر لها خصوصیاتها تختلف عن باقي الدول لذا ینبغي إعتماد ضرورة اإلقتناع -7

وعدم اإلتكال على النماذج الجاهزة والمستوردة ألنها ، نموذج تنموي تعلیمي مناسب لهذه الدولة

ونجعل نصب أعیننا ماوصلت إلیه بعض الدول ، التتناسب مع خصوصیة وهویة هذا المجتمع

.ومالیزیا على سبیل المثال ، الیابان، الصین، مثل النمور اآلسیویة
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واإلهتمام بتكوین المكونین ، فتح المعاهد لتكوین األساتذة قبل اإللتحاق بمناصب العمل-8

وضرورة أن یشمل التكوین كل الفاعلیین التربویین من إداریین وتربویین أي ، وتحسین مستواهم

.كل من له عالقة باإلصالح التربوي 

وتوعیة األولیاء خاصة لمتابعة ومعاینة ، مجتمع المدني وربطه بالبیئة المدرسیةتفعیل دور ال-9

.قدرات أبنائهم المدرسیة

االستفادة من خبرة األساتذة ذوي الخبرة واألقدمیة في تكوین األساتذة الجدد من خالل -10

.والملتقیات واألیام الدراسیة، الندوات الداخلیة والخارجیة

والمتوسط مع ، بین المراحل الدراسیة مرحلة التعلیم اإلبتدائي مع المتوسطتفعیل التنسیق-11

حتي یكون هناك تسلسل منطقي داخل نظامنا التربوي ونصل ، والثانوي مع الجامعي، الثانوي

.إلى تكوین حقیقي للمتعلم في جمیع األطوار التعلیمیة

ا عن كل التجاذبات السیاسیة تجنیب المدرسة الجزائریة الصراعات السیاسیة وٕابعاده-12

، واإلیدیولوجیة حتى ال تبقى رقم بسیط في لعبة المصالح بین مختلف اإلیدیولوجیات المهنیة

.والتركیز على المحافظة على دورها الرئیسي وهو التربیة والتعلیم 

وبثقافة الجزائریة اإلسالمیة، ربط المناهج الدراسیة بالواقع اإلجتماعي الجزائري-13

إعادة اإلعتبار لمكانة المربي عن طریق تحسین ظروفه المادیة واإلجتماعیة وتحفیزه على -14

.أداء مهامه النبیلة 

توفیر الشروط الالزمة لنجاح طریقة المقاربة بالكفاءات مثل تخفیف عدد التالمیذ داخل -15

معلم والمتعلم في تقبل وتوفیر الوسائل البیداغوجیة التي من شأنها أن تساعد ال، الفوج الواحد

.هذه الطریقة 

.وتخفیف الحجم الساعي الدراسي، تخفیف البرامج التعلیمیة-16

واإلبتعاد عن رفع نسب النجاح في ، إعادة البریق لشهادة البكالوریا كما كانت في السابق-17

.هذه الشهادة من غیر مؤهل علمي 

واإلتصال في تعلیم المواد وعصرنة التسییر توفیر الوسائل وٕادراج تكنولوجیا اإلعالم -18

.البیداغوجي واإلداري خاصة في مرحلة التعلیم الثانوي 
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خاصة في مرحلتي التعلیم تدعیم وتشجیع البحث العلمي وٕاستغالل نتائجه وٕاحترام حقائقه-19

ر إظافة إلى تفعیل دو ، وذلك من أجل تحسین مكانة العلم في المجتمع، الثانوي والجامعي 

والمرصد الوطني للتربیة والتكوین، المجلس الوطني للتربیة والتكوین:مراكز البحث مثل

تطویر وتحدیث طرق التدریس والتقویم واإلبتعاد عن أسالیب التلقین التقلیدیة واإلرتجال -20

.في تلقین التعلیم

، معلم(التربویة تنمیة روح الدیمقراطیة وتكافؤ الفرص بین جمیع المساهمین في العملیة -21

).أولیاء ، إدارة، متعلم

تطویر أسالیب التوجیه المدرسي والمهني حتى یكون هناك توافق بین الشعب -22

والتخصصات المدرسیة والجامعیة وسوق العمل من أجل القضاء على البطالة الحقیقیة والبطالة 

.المقنعة 

ق الشراكة الواقعیة بین المؤسسات عن طری، محاولة ربط التعلیم الثانوي بسوق العمل-23

.الثانویة والمهنیة 
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:خاتمة 

منها ، إن النهوض بأداء المنظومة التربویة ورفع وتحسین مردودها مرهون بعدة عوامل ومتغیرات

واإلتصال ماهو بیداغوجي ومنها ماهو متعلق بطرق التنظیم وأسالیب التسییر ومسالك اإلعالم 

والتحكم في هذه العوامل ، باإلضافة إلى العوامل الداخلیة والخارجیة ألي بلد، وقنواته المتعددة

والمتغیرات في عصر العولمة هو كفیل بالوصول إلى تحقیق المبادئ واألسس التي یرتكز علیها 

الناشئة وبالتالي تحقیق األهداف التي تسعى الدول من خاللها إلى تربیة، أي نظام تربوي

.وتعلیمها

كما أن هذه المسئولیة هي مشتركة بین األولیاء والمحیط اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي 

للمؤسسة التربویة التي ینبغي أن تكون العالقة وطیدة بین هذه األطراف للرفع من مستوى األداء 

.التربوي وتحقیق آمال األجیال وخدمة للتنمیة الشاملة للموارد البشریة

كما ، إن أي إصالح یجب أن یرتكز على البحوث المیدانیة التي تصف الواقع وصفا حقیقیا

یجب أن تتم تحت إشراف باحثین أكادیمیین تكون بحوثهم بمثابة المرجعیة لبناء مخطط إصالح 

  .واقعي 

یتطلب اإلصالح أیضا مراعاة تكوین العامل البشري سواء كانوا إداریین أو قائمیین على الفعل

وتبقى مجرد أفكار نظریة الیمكن ، وٕاال كانت هذه اإلصالحات محكوم علیها بالفشل، التربوي

تجسیدها في المیدان أوتبقى خاضعة لإلجتهادات الفردیة في تطبیق المفاهیم الخاصة 

.باإلصالح ومنها على الخصوص مایتعلق بطریقة التدریس والتقویم والتوجیه أو التسیر اإلداري

مسئول عن ، فیه أن التعلیم الثانوي مثله مثل باقي المراحل التعلیمیة األخرىومما الشك 

المشاركة في رفع معدالت التنمیة إضافة إلى مساهمته في تكوین األطر والكفاءات المتوسطة 

أو مختلف القطاعات ، والتكوین والتعلیم المهنیین، التي یتم توجیهها إلى التعلیم العالي

وبالتالي من الضروي ربط هذه المرحلة التعلیمیة بالتنمیة الشاملة من ، تیةاإلقتصادیة والخدما

ویصبح بذلك أداة فعالة في مواجهة ، جمیع النواحي اإلجتماعیة واإلقتصادیة والسیاسیة

.التي یفرزها الواقع اإلجتماعي المعاصر، التحدیات الخارجیة والداخلیة

فإلنسان المنشود هو اإلنسان المؤمن ، دفها األساسيوبما أن المورد البشري هو غایة التنمیة وه

لذا فالبد ، والمنفتح في نفس الوقت على الثقافات األخرى، والمحافظ على خصوصیته الثقافیة

وال بد من تحویل األعداد المتزایدة من ، من إعطاء أولویة متقدمة لتنمیة الموارد البشریة 
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لیم الجامعي بعد إعدادهم وتكوینهم بشكل مناسب الخرجین من مرحلتي التعلیم الثانوي والتع

.وقادر على المساهمة اإلیجابیة في التنمیة الشاملة

إن تحقیق مثل هذه األهداف الیمكن أن یحدث إال عن طریق إصالح تربوي شامل وعمیق 

وكل الفاعلیین في ، لجمیع المراحل التعلیمیة یتم من خالله إشراك جمیع الفاعلیین التربویین

.مجتمعال

ورغم أن اإلصالح التربوي اآلخیر في الجزائر قد حاول أن یستثیر هذه األبعاد التي سبق 

وتبقى التجربة التربویة ، لكنه یبقى جهد إنساني یحتمل الخطأ والصواب، اإلشارة إلیها سابقا

رغم التجذبات السیاسیة ، التعلیمیة الجزائریة تجربة رائدة كونها ولدت بعد اإلستقالل

تارة إتباع الخط ، إلیدیولوجیة التي تعترض مسار تقدم المدرسة الجزائریة من مرحلة إلى أخرىوا

ثم العودة إلى محاولة فرنسة هذه اآلخیرة من ، وتارة التعریب الشامل لهذه المدرسة، اإلشتراكي

كما وبالتالي فإن التقویم الحقیقي لإلصالح التربوي الذي یصف الواقع التربوي حقیقة...جدید 

أو عقد أو خلفیات سیاسیة أو إیدیولوجیة من شأنه أن یصف ، هوعلیه دون محاباة أو مجاملة

ویثمن ، ومن ثم یحصر جوانب الضعف ویحاول تحسینها، ویحلل ویدقق في كل صغیرة وكبیرة

.جوانب القوة ویدعمها 

یم في بلدنا أن یؤكد وصفوة القول یمكن لكل من له عالقة قریبة أو بعیدة من حقل التربیة والتعل

حقائق الغبار علیها وصلت إلیها المدرسة الجزائریة ومن خاللها اإلصالحات التربویة الجاریة 

إذ أن النصوص التشریعیة الكثیرة والمتنوعة كرصید تشریعي كاف وشاف لجعل المدرسة ، حالیا

ة لتحقیق الجودة الشاملة وبالتالي إعطاء الفاعلیین التربویین كل المبادرات الساعی، فضاء للنجاح

ألن من أهم األهداف األساسیة للتربیة هو إعداد جیل بمواصفات محدودة غایة ، بكل عناصرها

والبد أن تتضافر كل الجهود لیكون الفاعلیین التربویین أحد ركائز ، من غایات التربیة الوطنیة

تثمار الحقیقي في الرأس ویتم اإلیس، هذا اإلصالح التربوي ودعائمه وصمام األمان لغد أفضل

.الشاملةالمال البشري خدمة لتنمیة الشاملة

وأخیرا أمل أن یكون هذا العمل المتواضع نواة لبحوث أكادیمیة وفتح مجال أكبر للباحثین في 

خاصة وقد شرعت الوزارة في تطبیق إصالح اإلصالح الجدید وقد مس هذا ، ظل اإلصالحات

.2016/2017:الموسم الدراسيإبتدائي بدایة من اإلصالح السنة أولى والثانیة 

تقویم واقع إصالح اإلصالح التربوي الجدید في ال":ویمكن أن ننطلق من تساؤل جدید مثال

منظومة التربویة ؟
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جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة 

قسم العلوم اإلجتماعیة

العنوان :تقویم مردود اإلصالحات التربویة في مرحلة التعلیم الثانوي من وجهة نظر الفاعلیین 

التربویین 

أختي األستاذة .....أخي األستاذ

.............تحیة طیبة وبعد 

یشرفني أن أضع بین أیدیكم إستمارة البحث المیداني ضمن متطلبات الحصول على شهادة 

.ح في موضوع الدراسة الدكتواره في علم االجتماع التنمیة والموسومة كما هو موض

.في الخانة المناسبة )'(نرجو منكم التفضل باإلجابة علیها وذلك بوضع عالمة 

.نأمل أن تكون إجابتكم إسهاما منكم في خدمة البحث العلمي 

.وأحیطكم علما أن المعلومات المدونة في االستمارة الستعمل إال في أعراض البحث العلمي

شكرا على حسن تعاونكم

:تحت إشراف األستاذ الدكتور:من إعداد الطالبة 

زمام نور الدین-فرج اهللا صوریة                               -

2017_2016:السنة الجامعیة 
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هل الحظت بأن التالمیذ المتخرجین من المتخرجین من مرحلة التعلیم الثانوي یصعب _29
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:أهم اإلقتراحات التي یمكن أن تساهم في معالجة النقائص لمعالجة الخلل:رابعا 

هل تعتقد أن االهتمام بتحسینالوضعیة االجتماعیةلألستاذ من شأنه أن یساهم في رضاه _35

عن اإلصالح التربوي و یحسین المردود التربوي  ؟
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