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يترجم ضمن أوراق مذكرتي، فلك  حلميي على منحي القوة حتى أرى الحمد C رب   

.كل الشكر والحمد حتى أخر نفس حياتي  

الذي وافق على جعل اسمه  بلقاسم س'طنية: أتقدم بالشكر الجزيل لLستاذ الدكتور 

يكتب مؤطرا للدراسة وجعل بصمته تبرز على صفحات مذكرتي، فلك كل معاني اOحترام 

.الشكر على قبولك تأطيري، وتحملك والصبر علي طيلة فترة العملوالكثير من   

ا.ستاذ الدكتور جابر نصر : كما أتوجه بالشكر لكل أساتذتي بمعھد علم ا�جتماع خاصة

.والدكتور عبد الرحمن برقوق، وكذا ا.ستاذ بشار من قسم اللغة اOنجليزية نالدي  

لسيد مزردي محمد وطارق شكرا شكر جزيل إلى ھند وخليل وغنية وسمية وكذا ا 

لكل من قدم يد العون ولو بحرف من أجل إتمام ھذا العمل ولكل مديري ومستشاري التربية 

.والتوجيه في المدارس التي تم العمل فيھا  

.لكم يا أساتذتي من ا�بتدائي إلى الجامعة، ألف ألف شكر وانحناءة تقدير وتبجيل  

  أح'م مرابط: تلميذتكم وطالبتكم                                                                  
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أضحت التنمية من ضروريات المجتمعات الحالية، بل الشغل الشاغل للفرد والمجتمع، خاصة 
وأنھا عملية شاملة تتكامل فيھا كل العناصر من اقتصاد وثقافة وسياسة وغيرھا من القطاعات، فھي حتمية 

وصفة مضمونة لعبور وتخطي التخلف ومحاولة آمنة  باعتبارھامطلب ضروري عند المجتمعات النامية و
للحاق ركب الدول المتقدمة، وھي عملية لتحقيق فرص حياة كريمة للجميع وفي زمن قياسي وذلك من 

مجتمع خطوات خ6ل تعبئة وحشد مختلف الموارد المتوفرة وا�ستخدام المثل لھا وھذا كله من أجل دفع ال
  .نحو ا.مام � خطوة واحدة

    
إن تنمية مجتمع ما تتم عن طريق توظيف قدرات أفراده التي سيستفيدون منھا في آخر المطاف، 
مما يستدعي المشاركة سواء بالجھود الذاتية أو غير الذاتية .ن لھا دور أساسي في برامج التنمية المحلية 

والمحافظة عليه، فتكاتف الجھود ومشاركة الكل عامل مھم من اجل والوطنية، مما ينتج عنه ا�ستقرار 
  .تحقيق ما يسطر له خاصة إذا كان لصالح الفرد

          
من الدول اھتدت إلى أأمن  اولضمان المشاركة وبقوة في ھذه العملية الحيوية نجد أن كثير

عليم، إذ نجد أن عدد من الدول قد ا.وحد وھو التربية والت الطريق الذي قد يكون الجزم بأنه طريق، وھو
حرصت ومنذ عقود على ا�ھتمام به ودراسته واختيار ا.فضل له من عمال وأساتذة، .نھا أدركت أن 

  .التربية والتعليم قطاع ناجع في التنمية ا�قتصادية وا�جتماعية
    

عانت لعشرية من  حاله من حال الدولة التيفب6دنا ورغم ما يقال عن ھذا القطاع فيھا، أما في 
ثار المعاناة وا�ھتمام بكل قطاع فعال ومنتج، فلقد أدى آمشاكل عدة، لتحاول في السنوات ا.خيرة محو 

استقرار حال الب6د إلى العناية بقطاع التربية واختيار ا.فضل له والتغيير فيه بما يعيد الثقة في خريج 
  .المدرسة والجامعة الجزائرية

    
  

بدأ العمل في إقامة مشروع إص6ح المنظومة التربوية، ليخرج للجميع مع  2001لذا ومنذ عام
يتم تطبيق بعض مما سن منه خ6ل السنوات الث6ث ا.خيرة، أم6 في تحسين صورة ف، 2002بداية عام 

الي إ� أن العدد ـالمدرسة الجزائرية التي � يمكن .حد أن ينكر أنھا أعطت نخبة مميزة وعلى مستوى ع
  .دوما في تناقص كان
        

والجزائر بتطبيق ھذه اOجراءات تحاول مسح مظاھر الضعف والتخلف، وإعادة أو لنقل تمتين الع6قة بين 
العلم والعمل وبين التربية والتقدم العلمي، وا�ستفادة من كل طاقات أبنائھا بإكسابھم شھادة يمكن أن تنفعھم 

  .وصية المجتمع الجزائريوالبلد في المستقبل وكل ذلك في إطار خص
    

ودراستنا واحدة من الدراسات التي تحاول أن تكشف مدى تغير واقع المنظومة التربوية بعد 
اOص6حات ا.خيرة من ناحية تغير طريقة التدريس التي يعتمدھا المدرس الجزائري، وتوفير الوسائل 

  .المادية له وللتلميذ وأيضا تغير نتائج الت6ميذ
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رات أما العمل فقد اعتمدنا على خطة تضمنت جانبين جانب نظري وآخر تطبيقي ھذا كمؤش
  :     ميداني، وخطة الدراسة على النحو التالي

    
أو� تحديد إشكالية الدراسة : النقاط التالية جاءت مشكلة الدراسةففي الفصل ا.ول والمعنون بـ 

ا أخيرليأتي  الدراسات السابقةھا فأھداف الدراسة ووصياغتھا ثم انتقلنا إلى أھمية الدراسة وأسباب اختيار
  .تحديد المفاھيم

    
، فقد أدرجنا جملة التربية والتعليم في الجزائر قبل ا?ستق'لأما الفصل الثاني والذي عنوناه بـ 
نظرة سوسيوتحليلية عن واقع التعليم قبل وبدأنا بإعطاء  :من النقاط بعد تمھيد وھي بالترتيب التالي

الھياكل التعليمية الموضوعة تحت تصرف الجزائريين قبل ثم كان الحديث عن عمار في الجزائر ا�ست
وضعية لنتكلم بعد ھذا عن . ، وفيه تحدثنا عن الكتاتيب والزوايا والمساجد فالمدارس الحكومية1880عام

، ثم صمود ئرياسة فرنسا التعليمية في الجزامن ناحية س 1870التعليم الرسمي في الجزائر بعد عام 
 أھداف سياسة فرنسا التعليمية في الجزائرولم نغفل عن الحديث عن ، ا.ھالي أمام سياسة فرنسا التجھيلية

  .الث6ثة وھي الفرنسة والتنصير واOدماج
  

جمعية العلماء المسلمين ومساعيھا للنھوض بتعليم عربي حر بعدھا كان �بد علينا من أن نذكر   
التي حاولت تغيير واقع التعليم في الجزائر أثناء  جمعياتبرز الأفصل .نھا من في ھذا ال في الجزائر

  .التواجد الفرنسي ويظھر ذلك في مبادئھا وأھدافھا وإنجازاتھا
لنختم . ثم تطرقنا إلى جھود فرنسا في عرقلة التعليم في الجزائر عن طريق عرقلة عمل الجمعية

  .الك6م بخ6صة عامة للفصل
  

فقد  التربية والتعليم في الجزائر بعد ا?ستق'للثالث من دراستنا والذي ھو معنون بـ أما الفصل ا
  : بدأ بتمھيد لما سيرد فيه، وھو مقسم على فترتين

    
 وبداية الحديث كان: 1977- 1962التربية والتعليم في الجزائر خ'ل الفترة الفترة ا.ولى وھي 

التواجد الفرنسي على النظام التربوي بعد  هأفرز وما لعن وضعية المجتمع الجزائري غداة اOستق6
ا�ستق6ل، ثم قمنا بسرد أھم ا.حداث التي عرفھا قطاع التربية والتعليم غداة ا�ستق6ل لكن بتحليل 

الذي من الطبيعي أن .ثم تكلمنا عن اOجراءات المتبعة لتخطي أزمة قطاع التربية والتعليم .سوسيوتاريخية
  .يعاني منھا

    
، وھي فترة تميزت بإرساء 2005-1977النظام التربوي في الفترةلننتقل بعدھا إلى الحديث عن 

ثم ا.ھداف  .كل معالم الدولة الجزائرية، وبداية جئنا على ذكر التربية والتعليم من خ6ل المواثيق الرسمية
لجزأرة العدالة ا�جتماعية التربوية والغايات التعليمية للنظام التربوي الجزائري والتي ھي التعريب ا

عن  نظام التربوي، دون أن نھمل الحديثفالمراحل التعليمية في ال ،والديمقراطية تطور التعليم العلمي
  .تكوين المؤطرين وكذا تمويل التعليم

    
لنضيف مطلبا تكلم عن أھم اOص6حات التي طبقت على النظام التربوي وھي حسب ما وجد في 

تقرير اللجنة الوطنية : ، ومشروع إص6ح المنظومة التربوية الجزائرية1976فريل أ16أمرية : المراجع
  .Oص6ح المنظومة التربوية، ليكون ختام ھذا الفصل خ6صة عامة عن كل ما جاء الفصل

    
انب الديناميكي فيھا وھو الجانب الميداني ـدراسة وننتقل إلى الجـوننھي الجانب النظري من ال

خل االذي تكلمنا فيه بعد تمھيد المد: اFجراءات المنھجيـة للدراسـة: ه الفصل الرابعوالذي تضمن بدور
 - الزماني: ومجا�ت الدراسةواتبعه الحديث عن فروض الدراسة  لدراسةة التي تناولت موضوع االنظري
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مع البيانات التي المكاني، فعينة الدراسة وكيفية اختيارھا، ثم بينا المنھج المعتمد في الدراسة وكذا أدوات ج
  .بھا تمكنا من جمع البيانات

الذي قمنا فيه تفريغ البيانات واستخ6ص : تحليـل البيانات الميدانية :وھذا في الفصل الخامس
الذي تم طرحه وذلك لرسم م6مح واقع المنظومة  يس للدراسةئنتائج الدراسة واOجابة على التساؤل الر

  . ة من التوصيات دون أن نھمل ذكر صعوبات الدراسةككل لنطرح جمل التربوية الجزائرية
مع وضع ملخص للدراسة باللغة  فالخاتمة التي ھي من ضروريات أي عمل فقائمة المراجع

  .وأخيرا الم6حق العربية واللغتين ا.جنبيتين الفرنسية واOنجليزية
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بلغ ا�ھتمام بالنسق التربوي حدا أعتبر عنده دلي6 ھاما لفھم المجتمع وإصدار ا.حكام على مدى  
يفسر  ى إلى تحقيق التقدم الحضاري، وھذا مافي أي مجتمع يسع نتصور غيابه ، إذ �تنميته وتحضره

الجھود الكبيرة التي تبذلھا كل دول العالم في سبيل تحقيق نھضة علمية التي ھي بمثابة أساس .ي نھضة 
حضارية وقد � نبالغ إذا قلنا أن مكانة دولة من الدول أصبح لھا مقياس جديد ع6وة على تقدمھا 

تملكه الدولة من مثقفين ونخبة إذ أن  ارھا السياسي وھذا المقياس ھو ماالتكنولوجي وقوة اقتصادھا واستقر
  .تزعزع دور المدرسة ورسالتھا سيؤدي حتما إلى الحكم على المجتمع الذي يضمھا بالتخلف

  
ن أھمية قطاع التربية والتعليم تفرض علينا دائما البحث فيه ذلك أنه نظام مفتوح على باقي إ

ع فھو يتأثر بھا ويِؤثر عليھا كما أن القطاع يوصف دوما على أنه قطاع مستھلك ا.نظمة المشكلة للمجتم
ويأتي إنتاجه بعد فترات طويلة من الزمن والعمل فيه، لذا فأي استثمار فيه � يكون من السھل تعويضه 

  .سريعا
  

اء على مظاھر والجزائر دولة من الدول الكثيرة الطامحة إلى بلوغ درجة عالية من التقدم والقض        
التخلف التي أصبحت سمة من سمات مجتمعھا، فأخذت توجه جھودھا في السنوات ا.خيرة نحو قطاع 

وترجمت ھذه الجھود في اOص6حات .التربية والتعليم كسبيل مضمون للتقدم والحصول على تنمية منشودة
  .سينالجذرية التي عرفتھا المدرسة وكذا المجتمع الذي جل أبنائه من المتمدر

 
فالجزائر ومنذ نيلھا �ستق6لھا حاولت أن تعطي للعالم صورة بأنھا قادرة على إقامة المعالم   

الحضارية لوحدھا، فكان قطاع التربية والتعليم مثابة تحدي لھا، خاصة وان ھناك عدد كبير من أطفال 
جة آنذاك فليس ھناك الجزائر يطالب بحقه في التعلم، مما صعب ا.مر كثيرا، فالوضعية كانت جد حر

  .قطاع سليم البنى واOطارات
  
ا.ولى، أما وبعد عقود فالتحدي قد تغير وذلك بسبب عوامل  ا�ستق6لھذا في كان في سنوات   

عدة خارجية وداخلية، لذا أصبح الھاجس ھو كيف للمدرسة الجزائرية أن تواكب وتلحق بركب التقدم 
ت على إدخال العديد من اOص6حات سواء جذرية أو جزئية والحضارة خاصة وأن كثيرا من الدول عمد

وقطعت أشواطا سريعة وطويلة فيه، .ن العالم كله قد أدرك ا.ھمية العظمى للمدرسة ھذا اOطار الذي 
  .يكون فيه المجتمع أبناءه للغد � لليوم فقط

، فعكفت على ستق6لھاالذا كان من الطبيعي أن تدخل الجزائر إص6حات على ھذا القطاع منذ نيل   
ترقيته وإيجاد ا.نسب وا.حدث له عن طريق سن العديد من القوانين والتشريعات التي تكفل لكل طفل 
جزائري وصل سن التمدرس مقعدا ومدرسا يدرسه، وجعله إجباريا ومجانيا، كما انتشرت المدارس في 

التي تقدمھا الدولة لقطاع يعد  اتربوعھا المتباعدة دون أن ننسى تخصيص حصص كبيرة من الميزاني
  .، مع أن الجزائر تحتاج بذل ھذه الميزانية على قطاع منتجقطاع خدماتي

  
إ� أنه ورغم ھذه الجھود المبذولة ن6حظ أن القطاع يعاني من مشاكل وثغرات تنخر عضمه     

وباقي الشھادات تعبر عليه نتائج البكالوريا  بطريقة � توصف، فالمردود المدرسي المنخفض وھذا ما
والرسوب والتسرب ھما بأرقام تثير القلق، إضافة إلى تدني ا.داء التربوي للمعلمين دون أن ننسى قدم 

  .المناھج الدراسية
  

ھذا كله رسم صورة لواقع تربية وتعليم يتألم لھا كل غيور على ھذا الوطن وكل حريص على     
وية تتمحور حول العلم و� تھمش الخصائص الثقافية رقي أفراده، لذا جاءت الدعوة Oقامة منظومة ترب

والتاريخية للجزائر، فباشرت الدولة إلى إحداث تغييرات وإص6حات علھا تحسن نوعية التعليم وإعادة 
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الثقة في خريجي مدارسنا ومؤسساتنا التربوية، خاصة على مستوى التعليم ا�بتدائي الذي ھو قاعدة ھرم 
وعلى مستوى التعليم .غرس بذور اOبداع والتميز والفاعلية في نفوس ا.جيالالنظام التربوي وأرضية ل

، إن اOص6ح أمر يتطلب دقة وموضوعية -الجامعة -الثانوي الذي ھو الطريق المؤدي إلى قمة الھرم
ومنھجية خاصة مع استبعاد المصادفة والمخاطرة عند القيام به، مما يجعل من العملية أمرا صعبا .نه 

في المجتمع مباشرة فمن السھل تصحيح خطأ طبيب أو مھندس لكن من العسير تصحيح خطأ معلم يصب 
  .يعلم ويربي أجيا�

  
وعليه وبعد كل ھذا وغيره، فإن المنظومة التربوية فيھا الكثير ليقال ويدرس وھذا ما دفعنا إلى   

تطبيق إص6حات جذرية وتتبع أھم  اختيار دراسته بطريقة تتسم بالنقد والتحليل لواقعھا الحالي الذي شھد
  :محطاته وأم6 في إيجاد إجابة لسؤال يفرض نفسه وبقوة وھو

  ما ھو واقع المنظومة التربوية الجزائرية بعد اFص'حات ا-خيرة؟*
  :وتحته تندرج جملة من ا.سئلة الفرعية المحددة له وھي على الصياغة التالية

  التدريس بأكثر يسر بعد تطبيق اOص6حات؟   ھل صار المدرس الجزائري يقوم بمھنة -
  ؟ميذ بعد تطبيق اOص6حات ا.خيرةكيف ھي النتائج الفصلية للتل-
  ھل المناھج الدراسية الجديدة لعبت دورا في تغيير طريقة التدريس المعتمدة؟-
في المدرسة  ھل اOص6حات المطبقة على المنظومة التربوية قد وفرت وسائل اOيضاح للمعلم والتلميذ-

  الجزائرية؟
 

  
  

يضع أي دراسة على سكة البحث العلمي الصحيحة، ھو وضوح ا.ھداف المرجوة سواء  إن ما       
عند الباحث أو القارئ، .ن أھداف الدراسة تستمد من مصادر عدة منھا مجال التخصص ووضوح 

وھي مدرجة ضمن فئات وعلى النحو  صياغة اOشكالية، لذا فقد تم تحديد جملة من ا.ھداف لدراستنا ھذه،
  :التالي

  
إذا كانت الغاية السامية ھو توظيف كل ما تلقيناه خ6ل مشوار الدراسة الجامعية ككل،  :أھداف علمية-1

سواء من الناحية المنھجية أو من ناحية طرق جمع المادة العلمية ومعرفة القطاع من الداخل وبالتالي 
واOجابة بطريقة  ة والس6مة البنيوية من جميع النواحي النظرية والتطبيقيةإضافة اسم للدراسات يحمل الدق

  .جيدة على تساؤ�ت الدراسة وكذا تأكيد صحة أو خطأ فروضھا
 
وتتمثل في الكشف عن واقع المنظومة التربوية التي تعيش تغيرات وإص6حات متنوعة : أھداف عملية-2

كذلك .والنزول إلى الميدان والتعرف عليه أكثر باياھافي مختلف المراحل، كما سنحاول الكشف عن خ
  .معرفة مدى تجاوب الھيئة التدريسية مع اOص6حات المطبقة أخيرا

  
 :وھي في النقاط التالية :أھداف شخصية-3
إرضاء الرغبة الملحة في معرفة مدى تأزم أو س6مة واقع المنظومة التربوية الجزائرية التي التصق بھا *

وصاف على أنھا مريضة وتعاني من مشاكل تجعلھا غير قادرة على تلبية حاجات المجتمع عدد من ا.
رغم الميزانية الكبيرة المخصصة للقطاع، مع رسم صورة عن واقعه بكل أمانة، وكذا تحديد الصورة التي 

  .ا بعد اOص6حات ا.خيرة المطبقةباشر القائمون على القطاع في إعطائھ
والقوة في المنظومة التربوية ومحاولة الخروج بحلول تكون دواء لما تعانيه معرفة مواطن الضعف *

  .وكذا معرفة رأي أھل القطاع عن واقع قطاعھم. المنظومة التربوية
ويبقى الھدف الشخصي ا.سمى ھو تقديم مذكرة مطابقة للشروط الواجب توفرھا ضمن أي عمل جاد 

  .وصحيح
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التربية والتعليم في  أھمية ع المنظومة التربوية الجزائرية أھميته منواقليستقي موضوع دراستنا       
إذ � يخفى على أحد ا.ھمية العظمى للنظام التربوي من أجل النھوض وإحداث قفزات نوعية . حد ذاتھا

  .لتغيير حال ا.مم من الحسن إلى ا.حسن
اع مناھج وإص6حات من أجل والجزائر حسب الكثيرين قد حاولت بكل ما أوتيت من إمكانيات إتب  

القضاء على النقائص والمشاكل التي يتخبط فيھا القطاع، وھذا بدوره أثر على باقي القطاعات الحيوية 
  .ا.خرى

  
وعليه فإن ھذه اOجراءات أتبعت لتغير من م6مح واقع المنظومة التربوية حتى تصبح قادرة   

  .ھنا تكمن أھمية موضوع الدراسةو على إنتاج وتكوين أفراد يمكن ا�عتماد عليھم،
  :أما عن أسباب اختيار الدراسة، فھي نابعة من جملة النقاط لعل أبرزھا ھي      

  .الرغبة في اOط6ع على واقع المنظومة التربوية بشكل أدق وأعمق-
جديات المحاولة ولو البسيطة من أجل إثراء المكتبة العلمية بدراسة تتناول ھذا الموضوع مع استخدام أب-

  .البحث العلمي الصحيحة
موضوع الدراسة بشكل عام اختير من مواضيع ا�ختصاص الذي زاولته أثناء دراستي الجامعية وھو -

  .علم ا�جتماع التربوي وبالتالي الميل لمثل ھذه المواضيع التي تھتم بالتربية كطريق آمن لبلوغ التنمية
ھو قديم جديد، فمھما كتب عنه يظل قليل، .ن قطاع  ا�ستفادة العلمية من البحث في الموضوع الذي-

  .التربية والتعليم يشھد الكثير من التعدي6ت و التغييرات مما يجعل كل جديد قديم فيه
أھمية الموضوع تقتضي علينا أن ندرسه من الداخل خاصة بعد اOص6ح، بمعنى توظيف كل ا}راء -

  .المكتوبة من ذوي ا�ختصاص
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

، ا�ختصاصاعتمدنا في اختيار الدراسات السابقة لموضوع دراستنا على أن تكون من صلب  لقد  
فلقد وجدنا الكثير من الدراسات لكن في تخصصات غير التي نحن ننتمي إليھا، فھي في الغالب تنتمي إلى 

واحدة على مستوى علوم التربية، أو علم اOجتماع التربية، لكن في علم اجتماع التنمية لم نجد إ� دراسة 
المنظومة من جامعة محمد خيضر ببسكرة وھي بعنوان  عبد الباسط ھويديالماجستير وھي للطالب 

  .دراسة ميدانية لمعرفة تأثير المنظومة التربوية على التنمية: التربوية الجزائرية والتنمية
مراحل والدراسة تتألف من شقين شق نظري ضم ث6ث فصول استعرض فيھا الطالب جميع   

تطور المنظومة التربوية كان انتقاله بين الفصول من العام إلى الخاص كما بين أھم المشاريع اOص6حية 
والشق ا.خر . المطبقة على المنظومة التربوية وقطاع اOقتصاد الممول لجميع القطاعات في الجزائر
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دانية لتختم الدراسة بنتائج ميداني يحتوي على فصلين عرض فيھما الطالب جميع خطوات الدراسة المي
  .الدراسة وأھم التوصيات

  
وكانت إشكالية الدراسة تدور حول إيجاد السبل الكفيلة لجعل المنظومة التربوية الجزائرية قادرة     

على تحريك عجلة التنمية، فالع6قة بين المنظومة التربوية والتنمية ع6قة طردية فإذا فشلت ا.ولى 
واختار الباحث دراسة المشروع التنموي . لثانية � محالة والعكس صحيحفسيكون الفشل نصيب ا

مرحلة : الجزائري بالموازاة مع مشاريع المنظومة التربوية وتمتد ھذه الدراسة والمقسمة على مرحلتين
  ).2004-1990(ومرحلة اOص6حات) 1989-1967(المخططات التنموية

  
بذب الذي عاشته المنظومة التربوية الجزائرية كيف أن التذ: أما التساؤل الرئيس لھا فھو

وقصورھا على تزويد قطاعات التنمية بموارد بشرية كافية كما ونوعا انعكس سلبا على المشروع 
  . التنموي الجزائري ككل مما جعله يتميز بعدة اضطرابات وإخت'?ت

  :كما تحتوي الدراسة على جملة من الفروض أھمھا
تذبذب الذي عاشته المنظومة التربوية الجزائرية وقصورھا على تزويد قطاعات أن ال :الفرضية الرئيسة

التنمية بموارد بشرية كافية كما ونوعا انعكس سلبا على المشروع التنموي الجزائري ككل مما جعله 
   .يتميز بعدة اضطرابات واخت'?ت

زات المنظومة التربوية ھناك عدم توافق بين منج:الفرضية ا.ولى: أما الفرضيات الجزئية فھي  
مما انعكس سلبا على المشروع التنموي الجزائري ويتجلى  ا�ستق6لومتطلبات التنمية في الجزائر منذ 

  .التام بين المنظومة التربوية وباقي قطاعات التنمية ا�نفصام: *ذلك في
  .من جھة أخرى الموجودة في الجامعة من جھة ومتطلبات سوق العمل ا�ختصاصاتعدم التوافق بين *

يعتبر النظام التعليمي في أي بلد الممون ا.ساسي بالموارد البشرية لجميع القطاعات : الفرضية الثانية
والتي تسھم في تحقيق المشروع التنموي، ولكن الجزائر رغم جھودھا المبذولة في قطاع التربية والتعليم 

ي كافة القطاعات ما تزال جد منخفضة وبالتالي لم بالكفاءات والمھارات العلمية ف ا�ستعانةإ� أن نسبة 
  .تسھم المنظومة التربوية بالقدر الكافي في توفير اOطارات الفنية ا.زمة في مختلف القطاعات

أن إھمال دور التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والتكوين المھني، كان عائقا : الفرضية الثالثة
  .ل دور المنظومة التربوية للمساھمة في التنميةأساسيا يحول دون تفعي

إن عدم استقرار المناھج والبرامج التعليمية نتيجة اOص6حات العديدة والمتكررة، غير : الفرضية الرابعة
الھادفة في كثير من ا.حيان كذا اOعتمادات المالية المتدنية، كل ذلك أسھم في ضعف مردود المنظومة 

اOص6حات المتكررة ومناھج وبرامج التعليم واOعتمادات المالية : اOستقرار في التربوية ويتجلى عدم
  .   المتدنية

  
أما المنھج المعتمد فھو المنھج الوصفي الذي سمح بوصف مختلف مشاريع إص6ح المنظومة   

  .زائرالتربوية منذ ومقارنتھا، كما سمح بمعرفة مدى تأثير كل من ھذه المشاريع على التنمية في الج
سؤا�، أما عينة الدراسة  32المقابلة مع إطارات ونواب واستمارة وبھا : مع استخدام ا.دوات التالية

 %7.39ما نسبته 2704فكانت عينة غير عشوائية حصصية، أخذ من مجتمع البحث والمقدر عدد أفراده
في القطاعات الموجودة وھم إطارات في الدولة وأساتذة جامعيون، أي ھم من يشتغل في مناصب تنفيذية 

  .في و�ية الوادي
  

  : نتائج أھمھا وخلصت الدراسة إلى  
ھناك عدم توافق بين ما حققته المنظومة التربوية وما تطلبته التنمية في الجزائر منذ اOستق6ل مما /1

 عدم وصول المنظومة التربوية إلى أھدافھا وعدم: انعكس سلبا على المشروع التنموي ويظھر ذلك في
وجود توافق بين ا�ختصاصات ومتطلبات سوق العمل، معظم اOطارات � تستعمل رصيدھا المعرفي 

  .الدراسي
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انخفاض نسبة ا�ستعانة بالكفاءات والمھارات العلمية في كافة القطاعات، فالمنظومة التربوية لم تسھم /2
  .في توفير اOطارات الفنية ال6زمة

كان عائقا أساسيا حال  والتكوين المھني، والبحث العلمي والتعليم التقني،إن إھمال دور التعليم العالي /3
  .دون تفعيل المنظومة التربوية للمساھمة في التنمية

إن عدم استقرار المنظومة التربوية نتيجة اOص6حات العديدة والمتكررة، غير الھادفة في كثير من / 4
    .ظومة التربوية للمساھمة في التنميةا.حيان كانت عائقا أساسيا حال دون تفعيل المن

ھجرة ا.دمغة، التسرب (إن اOھدار التربوي واOھدار المادي عبر العديد من السنوات، متمث6 في / 5
، كان من بين ...)المدرسي، الفشل الدراسي، تكرار السنة، اOھدار المادي، اOھدار في التجھيزات

  .عكس سلبا على المشروع التنموي الجزائريا.سباب التي أضعفت كاھل الدولة مما ان
  

  
  

تحتاج كل دراسة إلى ضبط المفاھيم ا.ساسية التي تعتبر بصورة دقيقة عن فحوى البحث، لذا �     
بحث خاصة في البحوث ا�جتماعية ال تخصصينبغي تجاوز تحديدھا تحت أي ظرف، ومھما كان 

والمدارس، وعليه يمكن القول أن المفاھيم ھي وعملية التحديد ھذه صعبة بسبب اخت6ف ا�تجاھات 
  .بمثابة السكة التي يسير عليھا الباحث للوصول إلى مبتغاه، لذا �بد من تحديد المفاھيم المتعلقة بدراسته

الرأي أو مجموعة معتقدات حول شيء معين كما يمكن تعريفه "   concept:ونعني بالمفھوم
  .)1(ي من صنف واحد أو الذي يطلق على الصنف نفسهبا�سم الذي يطلق على ا.شياء التي ھ

رمز يمثل فئة أو رتبة تم تجريدھا وتشكيلھا معرفيا من خبرة مر بھا الشاخص بشكل "وھو بتعريف أدق 
وجعله يعمم  وعليه فالمفھوم يأتي بعد خبرة مر بھا الفرد حتى يتمكن من بلورته .)2(مباشر أو غير مباشر

  :عريف نقدمه .ول مفھوم في دراستنا التي بين أيديناوأول ت. على عناصر الفئة

  

  

  

   :ةـالتربي-1
ي بالمعنلقد وجدت العديد من التعاريف لھا مختلفة بسبب الزاوية التي سلطت عليھا لذا فالتربية 

مأخوذة من ربى الفعل الرباعي أي غذى الولد وجعله ينمو وأصلھا ربا، يربو أي زاد ونما ولھا : اللغوي
ر إذا كان مصدرھا رب يرب بنفس وزن مد وھو يعني أصلحه وتولى أمره وساسه وقام عليه معني آخ

  .)3(أي يقود خارجا E-ducereبمعنى القيادة  ةمأخوذة من ال6تيني Educationأما في اOنجليزية .ورعاه
  

اتھا ح بھا إمكانـتنمية الشخصيات البشرية ا�جتماعية إلى أقصى درجة تسم"فھي  اصط6حاأما    
  . )4( واستعداداتھا بحيث تصبح شخصية مبدعة خ6قة منتجة متطورة لذاتھا ولمجتمعھا ولبيئتھا من حولھا

نستشف من ھذا التعريف أن التربية مرتبطة بإمكانيات واستعدادات ا.فراد حتى تنمي      
  .شخصياتھم ليغيروا ما في أنفسھم ومن حولھم نحو ا.حسن

                                         
  .221، ص 1998، المكتب الجامعي الحديث، اOسكندرية، 3، طقاموس علم ا?جتماععبد الھادي الجوھري، )1(

  .37، ص 1997، مكتبة الشقري، المملكة العربية السعودية، 1، طمصطلحات علم ا?جتماعاحمد السيد،  سميرة )2(
 15، ص ص 1993ة، ـة، اOسكندريـة الجامعيـ، دار المعرف1، طأسس التربيـةوظ، ـاروق محفـد فـشبل البدران وأحم )3(
،16.  
   .11، ص1999، دار المسيرة، عمان، 1، طأصول التربيةمحمد حسن العمايرة،  )4(
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فس العقلية وا.خ6قية الكامنة فيھا ھدايتھا .ن تؤدي وظيفتھا التي خلقت لھا تھذيب ملكات الن: "أو ھي
   .)1( "الكمال جوتھيئتھا إلى إتباع قوانينھا في مدار

ونجد إذا أن التربية عملية تقويم لملكات النفس ودورھا توجيھھا .داء الوظيفة التي خلقت من 
  ف فھل التربية تھذيب فقط ؟أجلھا، وھنا كذلك نجد أن ھناك قصورا في التعري

  
عملية منطقية Fحداث تغييرات : إن التعريف الذي نتبناه في دراستنا ھو أن التربية :التعريف اOجرائي

الجسمية والعقلية : مرغوب فيھا في سلوك الفرد من أجل تطور متكامل لشخصية في جوانبھا المختلفة
نجد انه قد وضع جميع العناصر التي تدل د�لة واضحة من خ6ل التعريف  .)2(وا?نفعالية وا?جتماعية 

  .على معنى التربية الذي نريد ان نتبناه في دراستنا
  
  
  
  :ربويـام التـالنظ-2
قبل الشروع في إعطاء تعاريف للنظام التربوي سنحاول معرفة ما تعنيه كلمة نظام، فھو حسب    

ي تعمل بطريقة مستقلة أو سويا لتحقيق المجموع الكلي لLجزاء والعناصر الت" Koufman كوفمان
النتائج المطلوبة أو المخرجات على أساس الحاجات أو المتطلبات من النظام ومن أمثلة النظام التعليمي 

   .)3(بجميع مراحله يعد نظاما
Oنجاز ما اتفق عليه من طرف واضعي النظام من  محددة ومنه فالنظام يضم عناصر أجزاء لھا وظائف

  .مخرجاتأو أھداف نتائج أو 
  

EDUCATIONAL INSTITUTIONأما النظام التربوي فھو يشير إلى النظام الذي   
يتضمن المعايير والقواعد والقيم المحددة .دوار القائمين بعملية التربية سواء الرسمية والمتعلمين ھذا 

    .)4( باOضافة إلى أساليب ووسائل وطرق التربية المستخدمة في المجتمع
اشتمل التعريف الجوانب التي بھا يتحدد دور القائمين بالتربية سواء الرسمية أو غيرھا ويبين لقد 

في  اإذ لكل مجتمع أساليبه ووسائله التي سيستخدمھ -المجتمعات-أن النظام يختلف بإت6ف الجماعات 
  .وھو التعريف اOجرائي للدراسة.التربية

  
  :جـالمنھ-3
وكأي مصطلح وجدنا أن له عدة تعاريف , وليس المنھج العلمي المقصود ھنا المنھج الدراسي   

بأنه الطريق البين الواضح، ومنھج "يعرفھا أبن منظورفوسنبدأ بتقديم التعريف اللغوي لكلمة منھج 
سورة " لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجا: "الطريق وضحه والمنھاج كالمنھج وفي القرآن الكريم جاء

  .)5(الطريق السھل والسنن والطرائق : ابن كثيرعند  والمنھاج 48:المائدة

   
وھذا التعريف يجعل من المنھج مفھوم صالح لكل جوانب الحياة المختلفة، ھذا ما جاء في اللغة 

 فالكلمة مشتقة من جذر �تيني معناه CURRICULUMالعربية، أما المنھج في اللغة اOنجليزية 
  :غوي، أما اصط6حا فله عدد التعاريف نذكر منھاھذا في الجانب الل ،)6(مضمار سباق الخيل 

                                         
  . 134، ص 2002، عالم الكتب، القاھرة، نشأة الفكر التربوي و تطورهلي، سعيد اسماعيل ع )1(
  .17، ص1999، دار الفكر العربي، القاھرة، مفاھيم ومبادئ تربويةعلي راشد،  )2(

   
  .83، دار المعرفة الجامعية، اOسكندرية، ب ت، ص التخطيط التربويفاروق شوقي البوھي، ) 3(
  .56ابق، ص سميرة أحمد السيد، مرجع س )4(
  . 13، ص 1998، دار الفكر العربي، القاھرة، 1، طھا وتطبيقاتھاسمناھج التربية أسعلي أحمد مدكور، ) 5(
  .19، ص2000، دار المسيرة عمان، 1، طالمناھج التربوية الحديثةتوفيق أحمد مرعي ومحمد محمود حيله، ) 6(
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مجموعة الخيرات وا.نشطة التي تقدمھا المدرسة تحت إشرافھا للت6ميذ بقصد احتكاكھم بھذه الخيرات "
وتفاعلھم معھا، ومن نتائج ھذا ا�حتكاك والتفاعل يحدث التعلم أو تعديل في سلوكھم يؤدي إلى تحقيق 

من التعريف نجد أن المنھج خبرة ونشاط أي ھو )1("ي ھو الھدف ا.سمى للتربية النمو الشامل المتكامل الذ
مھارة فكرية وعملية تقدم للتلميذ عن قصد داخل مدرسته، لتحقيق أسمى أھداف التربية ككل وھو النمو 

ة والمنھج كثيرا ما استخدم على أن المقرر الدراسي، أو ھو مجموعة المقررات الدراسي الشامل المتكامل
ليتسع معناھا في السنوات ا.خيرة، بحيث أصبح يشمل كل الجوانب العملية التعليمية بما فيھا الكتب 

  .)2( "ارات المعلمين ـالدراسية والمواد التعليمية والمعدات وا.جھزة وا�ختبارات ومھ
  

�مادي مفھوم له شق مادي كالكتب والمعدات وا.جھزة وله شق  أن المنھج إن ھذا التعريف يبين
 لغاية منه أو من وضعه ھذا من جھةمعرفي كمھارات المعلمين وا�ختبارات، إ� أن التعريف لم يبين ا

أخرى يبين التعريف أن المنھج مفھوم مسه ھو ا}خر تعدي6ت وإضافات فقد اتسع معناھا كثيرا ومن جھة 
  .في السنوات ا.خيرة

  
  :استنا وجعله التعريف اOجرائي للمنھج ھووعليه فأننا سنحاول إيجاد تعريف نتبناه في در

جميع المقررات الدراسية وكل أوجه  –الكم –الكم المعين من المادة التي يتعين أن تقدم للمتعلم ويشمل "
النشاط والخيرات والمعارف الوظيفية التي تعدھا المؤسسة التعليمية للت6ميذ لينموا نموا سليما وھذا ھو 

  .)3("ى عليه البرامج مع مراعاة المحيط ا�جتماعي البيئيا.ساس الذي يجب أن تبن

  
كثيرة ھي المراجع التي حاولت إعطاء تفسيرات وتعريفات للتنمية التي صارت غاية كل دولة،    

  :ومن التعاريف نجد
مجموعة من الوسائل والطرق التي تستخدم من أجل توحيد جھود ا.ھالي والسلطات العامة بھدف "ا ـأنھ

لمستوى ا�قتصادي وا�جتماعي والثقافي في المجتمعات القومية والمحلية والعمل على خروج تحسين ا
  .)4(" دم العام للب6دـھذه المجتمعات من عزلتھا لتشارك بشكل إيجابي في الحياة القومية وتسھم في التق

تمد على إمكانيات تجمع عددا من الوسائل والطرق كما أنھا تع من التعريف أن التنمية ھي عملية نستشف
  .ومقومات كل البلد، إضافة إلى أن غايتھا دائما التحسين والتوجه نحو ا.فضل

أنھا تحقيق نمو مستمر في الناتج القومي اOجمالي، يصحبه نمو مستمر "وھناك تعريف آخر ھو 
   .)5( "في متوسط دخل الفرد اOجمالي، ويؤدي إلى تحسين في مستوى المعيشة ل|سرة وا.فراد

ھذا التعريف ربط بين التنمية والنمو خاصة في الناتج القومي، إضافة إلى أنه تعريف لم يعط العملية 
ومكوناتھا التي بھا يمكن أن نتوصل إلى تنمية كما أن الغاية من التنمية ھو تحسين مستوى المعيشة فقط 

  .تحقيق التنمية فيھاولم يبرز الجوانب التي يجب أن نجدھا من ا.ولويات التي على المرء أن 
وعليه سنجد أننا قد اخترنا كتعريف إجرائي التعريف الذي ھو لدكتور على غربي وآخرون في 

  .  كتاب تنمية المجتمع التحديث إلى العولمة

                                         
، 2003، دار المريخ للنشر، الرياض، وأسسھا وتطبيقاتھاالمناھج الدراسية عناصرھا ص6ح عبد الحميد مصطفى، ) 1(

  .20ص
  .21، ص 2000، دار الكتاب الحديث، الكويت، 1، طمناھج البحث التربويبشير صالح الرشيدي، ) 2(
  .92، ص2003، دار الغرب للنشر، وھران، وم التربيةلمحاضرات في العأحمد معروف، ) 3(
  .32، ص2003، دار الفجر للنشر، القاھرة، 1، طمن التحديث إلى العولمةتنمية المجتمع علي غربي وآخرون، ) 4(
  .217، ص1999، دار المجد�وي، عمان، 1، طعلم اFجتماع الموضوع والمنھجمجد الدين خيري خمش،  )5(
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  :ةـالمدرس-5

 :قبل أن نشرع في إعطاء تعاريف المدرسة �بد لنا أن نعرف المدرسة في حد ذاتھا وھي تعني   
  ) 1(ة المقصودة والھامة التي أنشأھا المجتمع لتنفيذ أھداف النظام التعليميالمؤسسة التربوي

المؤسسة المتخصصة التي أنشأھا المجتمع لتربية وتعليم صغاره :" وھناك تعريف آخر المدرسة على أنھا
ذا نجد في ھ )2("نيابة عن الكبار الذين منعتھم مشاغل الحياة وحالت دون تفرغھم للقيام بتربية صغارھم

ا.بوين أو ا.قارب أو الكبار الذين كانوا يقومون بوظيفة لتحل –التعريف أن المدرسة قد حلت محل ا.سرة
محلھم مؤسسات من صنع المجتمع إ� انه يعاب عليه أن لم يعط الع6قة بين وظيفة ووظيفة ا}خرة ونجد 

الحياة وتراكم منزل بعد تطور مؤسسة تربوية وجدت أساس لتكمل دور ال"لھا أيضا تعريف آخر ھو أنھا 
وھذا  )3(" لذا فقد وجدت بالضرورة للقيام بوظائف تربوية لم يستطع المنزل استكمالھا الخبرات اOنسانية،

كما أن الضرورة ھي وحدھا التي أدت إلى ظھور  ،التعريف يؤكد أن المدرسة لھا ع6قة تكامل مع المنزل
  .المدرسة

  :تعريف اOجرائي سيكون بالصياغة التاليةوبعد كله ذلك فإننا نجد أن ال
بيئة اجتماعية وتتحمل  االمدرسة منظمة اجتماعية متخصصة في توجيه النشء والشباب وتنفرد بيئاتھ

وبذلك  ارـالمدرسة مسؤولية اختيار الخبرة اOنسانية للمتعلمين ونقل معناھا ومحتواھا ونتائجھا إلى الصغ
  .)4( قافية التي تؤثر على الفردتتميز المدرسة كأحد الوسائط الث

                                         

، 2002 ، المكتب العربي الحديث، مصر،دراسة في علم اجتماع التربية-التربية والمجتمعحسين عبد الحميد رشوان، ) 1(
   .67ص

  .195، ص 1981، دار النھضة العربية، بيروت، 3، طفي اجتماعيات التربيةمنير مرسي سرحان،  )2(
  .73، ص2001، دار النھضة العربية، بيروت، 1، طةـوامل التربيـعأبو طالب سعيد، رشراش عبد الخالق،  )3(
  . 109، ص2004اOسكندرية،  ، مؤسسة شباب الجامعة،أصـول التربيــةعبد المنعم المي6وي، ) 4(



 

 

    

  

  

  

  
  
  

  

  تمھيد

  .نظرة سوسيوتحليلية عن واقع التعليم قبل ا�ستعمار في الجزائر: أو�

 الھياكل التعليمية الموضوعة تحت تصرف الجزائريين قبل عام: ثانيا

1880.  

  .1870وضعية التعليم الرسمي في الجزائر بعد عام : ثالثا

المسلمين ومساعيھا للنھوض بتعليم عربي حر في جمعية العلماء : رابعا

  .الجزائر

  .خ6صة الفصل

 
 
  
  
  
  
  

  
  

حريتھا، كذلك مع  في الجزائر قبل نيلھالتربية والتعليم فصل إبراز أھم معالم اال ھذا سيتناول
وكذا  الجزائر قطعة من أرضھااOھتمام بجانب محاو�ت فرنسا للقضاء على التعليم العربي بحكم أن 

آليات التصدي والمقاومة التي استخدمھا الجزائريون نخبة وعامة حتى يبقي نبض مقومات اول تن
  .الشخصية الجزائرية العربية اOس6مية مستمرا



  ق6لالتربية والتعليم في الجزائر قبل ا�ست:                                الفصل الثاني 
 

 

  
�كتشاف التطورات التعليم، وھذا ائر زالثاني ستبرز تتبعنا لمسار التربية في الج لوعليه فأجزاء الفص

لحساسية عناصره أيضا سنحاول  اھتمام نظراي قطاع صار محل والتغيرات التي لمست الكم والكيف ف
  :عبر صفحات الفصل اOجابة على السؤالين التاليين

  كيف كان التعليم والتربية في الجزائر قبل نيل ا�ستق6ل ؟ -
  ؟ 1962ما ھي الصورة التي يمكن تقديمھا للمنظومة التربوية الجزائرية قبل عام  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :رـالجزائ يـار فــل ا!ستعمـم قبـتعليال :أو?
  

موضوع التعليم في الفترة ا�ستعمارية من المواضيع التي أھمية وغاية كبرى تتمثل في  إن
الكشف عن جانب ھام من السياسة ا�ستعمارية، ففرنسا لم تستھدف احت6ل الجزائر فحسب بل كان العمل 

 ائر بين وھذا من خ6ل أحكام السيطرة على أھم قطاعمتمركز على محو معا لم الشخصية الوطنية للجز
  . وھو التعليمالب6د أ� في

  
وجدت فرنسا في الجزائر، التعليم أحسن حا� مما ھو عندھا، على الرغم من أن العثمانيين قد لقد 

بالتعليم أھملوا نوعا ما قطاع التربية وتركوه حرا يساير الظروف ا�قتصادية ا�جتماعية للب6د، فھو شبيه 
 .) 1 (الخاص بهفي باقي الب6د العربية، تعليم تقليدي له مؤسساته ونظامه 

أما عن انتشاره خ6ل العھد العثماني فكان طيبا حتى أن التعليم غطى المدينة والقرية والجبل  
ل والصحراء وكان خاصا .نه يقوم على جھود ا.فراد والمؤسسات الخيرية ويدخل رجال الدولة في تموي

على أنه أساس الدين، وفريضة من فرائضه، لذا فقد وجد أن  –التعليم  –أيضا لكن كأفراد إذ كان ينظر له 
صفة القرآن كان عمدة التعليم ا�بتدائي ومعرفة بعض العلوم الخاص بالقرآن كان عمدة التعليم الثانوي 

ساب كان الھدف منه دينيا بالدرجة والعالي أما عن تعلم القرآن والكتابة فھو جزء حفظ القرآن، حتى الح
  .)2( الخ...ا.ولى فبه تعرف الفرائض وتقسيم المواريث والتقويمات

  
مدارس أو  تإن ربط التعليم بالدين ساعد كثيرا في انتشاره وانتشار مؤسساته التعليمية سواء كان

  . بھذه ا.عمال مساجد وظھور من يھتم بنشره والحفاظ على مؤسساته إذ كانت عائ6ت معروفة تقوم

                                         
   .101، ص1995ج، الجزائر، .م.، دأبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرةعمار ھ6ل، (1) 

  . 313، ص 1998، دار الغرب اOس6مي، بيروت، 1، ط3، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد هللا، (2) 
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فرنسيون أنفسھم من خ6ل آراءھم وتقاريرھم الإن ھذه الصورة لم يقدمھا جزائريون بل أعطاھا 
التي كتبت حول التعليم العربي اOس6مي، كذلك فقد وصفوه بأنه كان جيدا والدليل على ذلك كثرة المدارس 

  . الوقفية لعلم كالمداخيوحرية التعليم وكثرة المتعلمين، ووفرة الوسائل المتوفرة للمت
لتعليم والمعلمين والمكتبات والمساجد وحتى تمويل اا.وقاف أو ا.حباس كانت ھي المصدر ا.ساسي لف

تصرف في سبيل العلم التي جيدة ال لمداخيالو للمعلمين ةتوفر أجور عاليفبھا – ككلالحركة العلمية 
  . ورجاله

ء أساسي من حياة الناس، فالمعلم والمتعلم يحظيان وكما في المدن كان في ا.رياف، التعليم جز
بتقدير واحترام الجميع، وھذا كله �رتباط حب العلم بالعبادة، كما اندھش كاتبو التقارير من وفرة المدارس 
التي كانت بأعداد كبيرة ومنتشرة بشكل أكبر، إضافة إلى أن التعليم كان حرا وخاصا ويكاد يكون مجانيا 

، فالكل رغم اخت6ف ھذا الكل في طبقته 1873بل أن تشرعه فرنسا .بنائھا بعد وإجباريا حتى ق
ا�جتماعية وا�قتصادية سواء في البذل من أجل تعليم أبنائھم في ديمقراطية متناھية، إذ يتلقى أبناء 

رية وتكمن ح. ا.غنياء والفقراء على صعيد واحد نفس البرنامج على يد نفس المعلم بنفس اللغة والروح
ي أي مساعدة، بل كان يكفي الكل مع أن م ا�بتدائي أو الثانوي أو العالالتعليم في أن الدولة � تقدم للتعلي

وھو زھيد وفي أغلب  يالتعليم الثانوي والعالي كانا مجانيين، أما التعليم ا�بتدائي فكان بأجر اختيار
حرية التعليم في أن المعلمين كانوا أحرارا  ا ھذا من جانب، من جانب آخر تبرزيا.حيان يدفع ا.جر عين

و� يخضعون .ية رقابة، وشھرتھم ھي التي تدل عليھم وھذه الشھرة تكون في علم أو أخ6ق أو سلوك 
  . (1) إجازة من أستاذ معروف –كما أنھم يحصلون على شھادة  ،جيد

  

ان على ث6ث مستويات ك فوذكرت كثير من المراجع كذلك أن التعليم الذي كانت ترعاه ا.وقا
خيمة تدعى الشريعة خاصة بتعليم الصغار،  –ردوا –ابتدائي، ثانوي، عالي، وكان في كل قرية صغيرة 

أما في المدن والقرى الكبيرة فكانت ھناك مدراس تدعى المسيد أو مكتب وإلى جانب كل جامع كانت ھناك 
ة مدرستان، أما عدد المدارس في المدن فيختلف وتذكر المصادر أنه كان في كل قري. مدرسة للتعليم تقريبا

وفي تلمسان وفي  الباي الحاج أحمدمدرسة ابتدائية وذلك في عھد  86عددھا فمث6 في قسنطينة كان فيھا 
  .نفس الفترة وجدت خمسون مدرسة ابتدائية

  
القرآن وأركان  ومدة التعليم ا�بتدائي آنذاك أربع سنوات يتعلم فيھا التلميذ الكتابة والقراءة وحفظ

اOس6م شعائر الدين، وكان له المجال ليواصل تعليمه الثانوي في الجامع أو في مدرسة ملحقة بالوقف 
فالتعليم الثانوي مجاني، ولم يكن ھناك فصل واضح بين التعليم الثانوي والعالي وأھم دروس المرحلة 

حساب والفلك والتاريخ والطب وھذا في التعليم الفقه وال –الحديث  –التفسير –النحو ): الثانوية والعالية 
وعليه سنجد أن مبدأ مجانية التعليم كان موجود في قطاع التربية داخل الجزائر قبل التواجد )2(العالي

  .الفرنسي وقبل أن تسنه ھي
  
  

  :م0مح عن وضعية التعليم الرسمي في الجزائر: 1.1
  

ان رسميا أو غير رسمي لن يختلف عن إن الحديث عن وضعية التعليم في الجزائر سواء ك
وضعية ا.ھالي ا�جتماعية وا�قتصادية وحتى الثقافية على اعتبار أن التعليم وسيلة نقل الثقافة إلى 

خلف الكثير من مظاھر التخلف والخلل في كيان مجتمع ھمه 1830ا.جيال، فاحت6ل فرنسا للجزائر عام 
  .  الخالق منالوحيد العيش بسكينة والتقرب 

  

                                         
  (1)  .119، ص1998، دار الغرب اOس6مي، بيروت، 1، ط1ج تاريخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم سعد هللا، 

، 162، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، ص ص3، طي تاريخ الجزائر الحديثـاضرات فـمحاسم سعد هللا، ـأبو الق(2) 
165.  
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الشعب في الجزائر جراء محاو�ت ا�حت6ل الفرنسي تغيبه وفرض  كما عانىلقد عانى التعليم 
السكان � من قريب أو بعيد، مما اضطر ھؤ�ء إلى تأسيس نظام تربوي تعليمي  منوع من التعليم � يخد

مير عبد القادر ا-خاص بھم وتولت القيادات آنذاك مھامه، ومن أبرز ا.سماء التي �بد من ذكرھا 
  .مؤسس أركان الدولة الجزائرية الجزائري
  

فإلى جانب دوره السياسي القومي والطويل لم يھمل أبدا قضية التعليم التي يعد طلبه فرض على 
في سائر المدن القرى ھياكل �ستقبال الت6ميذ ووظف  ا-مير عبد القادركل مسلم ومسلمة، فلقد رتب 
العلم الموجودة آنذاك، وخص المعلمين برواتب كل حسب درجة علمه علماء لتدريس جميع فنون 

كفرض ا�حترام لكل من يشتغل في العلم وتحصيله، إعفاء : وتخصصه، إضافة إلى امتيازات أخرى منھا
  .أھل العلم من جميع ا.وامر والمطالب ا.ميرية

  
ب علم ليمتحنه فإذا وجده كان إذا حضر عنده طال ا-مير عبد القادركما أن المراجع تشير إلى 

إ� أعرض عنه، فكان ھذا ا.سلوب سببا في اجتھاد الطلبة وتفوقھم، مما نتج  ناجحا فيه أكرمه وميزه و
عنه نجاح عظيم وانتشار العلم في جميع المقاطعات، وزيادة إقبال الناس على تعليم أبنائھم ا.مور 

  .ةا�بتدائية، فكثر النفع وعمت الفائدة أرجاء الدول
  

كما أن ا.مير حرص على توفير الكتب خاصة أن عددھا كان قليل، فاجتھد في جمعھا من كل 
جھة وأمر عسكره بإحضار كل كتاب قد يجده أحد منھم ثم شدد على حفظھا وعزم على ترتيب مكتبة فكان 

-مير عبد اخرب كل ما بناه  الدوق دوماليجمع الكتب ويرتبھا، إ� أن احتياج ابن ملك فرنسا آنذاك 
و  .)1( طاكيند القادر في الزمالة، وأتلقھا كلھا عند ا�جتياح في واقعة ـب ا.مير عبـ، فقد جمع الكتالقادر

  . ھذا دليل على أن ا.مير قد حرص على انتشار العلم بينما ما قامت به فرنسا ھو العكس

  : نـة تحت تصرف الجزائرييـة الموضوعـل التعليميـالھياك: ثانيا

من المعلوم أن نظام يحتاج إلى ھياكل ومؤسسات، يتلقى فيھا أفراد المجتمع أبجديات ومكونات      
النظام، لذا فقد كانت ھناك عدة ھياكل تعليمية في الجزائر قبل وبعد التواجد ا�ستعماري فيھا ومن بين أھم 

  : تعليمية الموجودة في الجزائر نجدالھياكل ال
  

نسبيا وغالبا ما تكون في المدن وا.ماكن التي بھا تواجد سكاني كبير نسبيا،  كبيرة بنايةھي : المساجد/1
ويقوم عليھا أشھر علماء البلد ويطلق عليھا اسم الجوامع التي  ،اءون يتفننون في بنائھا وزخرفتھاوكان البن

ظفين من مفردھا جامع كذلك .ن فيه تزاول الدروس الفقھية والعلمية، ويتواجد به عدد كبير من المو
وفيه كذلك تقام الصلوات والمذاكرة ومساحة �لتقاء الناس لتباحث كل جوانب )2(أساتذة وإمامي الصلوات 

مشھورة مثل  –جوامع  –الحياة وحتى فظ النزاعات إن وجدت ومن المعروف أن الجزائر تمتلك مساجد 
  .كما أنھا تمتاز بھندسة معمارية خاصة .الجامع الكبير بالعاصمة

  
عرفھا البعض في مراجعھم على أنھا في ا.صل ركن البناء، وكانت تطلق بادئ ا.مر على  :زواياال/2

ھي  صومعة الراھب المسيحي ثم أطلقت على المسجد الصغير أو المصلى و� يزال المصطلح منتشرا،
ة الذين يأتون إليھا من الھياكل التي أوجدھا أفراد الشعب لتعليم أبناء، فھي أماكن تتكفل بإطعام وإيواء الطلب

                                         
  .187، ص 1965، مكتبة البعث، قسنطينة، 1، طالجزائر في مرآة التاريخمحمد الميلي، عبد هللا شريط، ) 1(
  .25، ص1993ج، الجزائر، .م.، دتھاالبالتربية ومتطبوفلجة غياث،  )2(
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والزاوية بناية بذات )1(من بعيد أثناء فترة تواجدھم فيھا، كما تعفيھم من نفقات التعليم في كثير من ا.حيان
حجرات متعددة يبنيھا الفض6ء Oيواء الضيوف وقراءة القرآن وذكر هللا تعالى، وغيرھا من ا.عمال 

مراكز ثقافية تعليمية وأماكن يقصدھا الغرباء والفقراء التعبدية وإلى جانب قيامھا بھذه ا.عمال فھي 
وم6جئ للمجاھدين والفدائيين أيام الثورات، فكانت تطعھم وتسقيھم وتمد لھم المساعدة في حدود إمكانياتھا 

  .)2( المتوفرة
  

علي بن الشيخ وزاوية  الشيخ ابن عبد الرحمنبالمسيلة وزاوية  الھاملومن أمثلة ھذه الزوايا نذكر زاوية 
فإن الزاوية ھي  دوماسوحسب وغيرھا من الزوايا التي ھي منتشرة وبكثرة عبر القطر الجزائري  يحي

مدرسة دينية ودار مجانية للضيافة وھي بھذين الوصفين تشبه كثيرا الدير في العصور " على الجملة 
ضيافة مجانية حيث يجد لقد أصبحت الزوايا تستھوي قلوب الناس، فھي مدارس دينية ودور .)3("الوسطى 

  .فيھا القادم إليھا الكمال الروحي واحتياجاته الدنيوية
  

زوايا المشايخ وصاحبھا ھو صاحب طريقة في العادة وھو : وفي الجزائر ث6ثة أنواع من الزوايا
  –ا.خوان –الذي يعطي الميثاق وله أتباع ومريدون 

  . بطون أحفاد المؤسس ا.ول للزاويةوزوايا المرابطين وھي زاوية ملكيتھا جماعية والمرا
لقد  تيزي وزوو�ية  عزازقةوتقع في دائرة  سيدي عبد الرحمن اليلوليية ھي زاوأما زاويا الطلبة و

كانت زوايا القرآن والعلم والتربية في الجزائر، حصنا للثقافة اOس6مية ومنھ6 للغة العربية ومدرسة 
   )4(جاھدين و ا.حرار الذين رفضوا ا�ستعمار وما يحمل من فسادللتربية الدينية الوطنية، ومعق6 للم

ھذا إلى جانب أنھا كانت روافد تمد المدارس الحرة في الجزائر وتزود المعاھد والجامعات اOس6مية 
  . ببعض الطلبة المتشبعين بروح اOس6م والغيرة على الوطن

  
دة أو حجرتين مفتوحتين إحداھما على ا.خرى الكتاب عبارة عن مكان يقع قي حجرة واح: الكتاتيب/3

وقد يكون الكتاب مح6ت  *المسيد"وھي أقل وحدة تعليمية، ولھا اسم في بعض المناطق يطلق عليه اسم 
صغيرة، وھي منتشرة بشكل كبير جدا مقارنة بالزوايا، إذ تتواجد في أحياء المدن والقرى، وقد تكون كذلك 

والداعي إلى تأسيسھا .(5)على شكل مدرسة أو ھي ملحقة بمسجد كبير حجرة من منزل أو بناية مستقلة
سواء الزوايا أو الكتاتيب كان تجنيب المساجد أوساخ ا.طفال وضوضائھم التي يحدثونھا وكذا ا�حتفاظ 

بألفين موزعة على التراب الوطني  1871بنقاوتھا وطھارتھا وقد قدر عدد ھذه الكتاتيب والزوايا سنة 
تلميذ تقريبا، وعددھا كبير في المدن الكبرى فمث6 قسنطينة كان بھا  28000يتعلم بھا زھاء الجزائري 

تسعون مدرسة وفي تلمسان وضواحيھا أربعون زاوية، أما العاصمة فيھا مئة مدرسة لتعليم القراءة 
  والكتاب والحساب، و.ھمية الكبيرة التي بدأت تقلق فرنسا أعلنت اللجنة المكلفة من 

  
ولو ? ھذه المراكز "ما يلي 1891المجلس الوطني الفرنسي بتحقيق حول التعليم في الجزائر سنة طرف

   .)6("-صبح ا-طفال الجزائريين كلھم معرضين للجھل وا-مية
  

                                         
، تاريخ ا-وراس ونظام التركيبة ا?جتماعية واFدارية في أثناء ا?حت'ل الفرنسيجمعية أول نوفمبر في ا.وراس، ) 1(

   .107دار الشھاب، باتنة، ب ت، ص
  .16، ص 1984ج، الجزائر، .م.، دة بندرومةالكتاتيب القرآنيعبد الرحمان بن احمد التيجاني، )2(

 .27، دار الفكر، الجزائر، ب ت، صزوايا العلم والقرآن بالجزائرمحمد نسيب، ) 3(

   .118وص 106ص و 103ص أنظر  ،نفس المرجعمحمد نسيب، ) 4(

 .سمع على أنھا مسيدالمسيد كلمة تركية تعني المسجد ونظرا لعدم تمكنھم من لفظ حرف الجيم جيدا نجد أن كلمة مسجد ت*
 . 25 ، مرجع سابق، صالتربية ومتطلباتھابوفلجة غياث، ) 5(

 .14، ص 1993للنشر، الجزائر،  ، موفمالتعليم في الجزائر قبل وبعد ا?ستق'للطاھر زرھوني، ا) 6(
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لقد لعبت الزوايا والكتاتيب دورا ھاما آخر إلى جانب أنھا مراكز لتعليم القرآن والكتابة والقراءة فھي كذلك 
إذا انتشار ھذه المركز وتوزيعھا عزيا وشوقا وحتى شما� وجنوبا يدل على .شويش على مستعمرمراكز للت

صحة المعلومات التي أكدت على أن التعليم كان منتشرا في الجزائر وھذا كذلك دليل على انعكاس مدى 
كتاب قديما يماثله وكذلك نجد تنوع المواد التي كانت تدرس فال ،لجزائريين بتربية وتعليم أبنائھماھتمام ا

مستوى التعليم ا�بتدائي تقريبا وكانت تنظم في بعض الكتاتيب حلقات في دراسة مبادئ التوحيد والفقه 
  .)1(والتجويد للت6ميذ الكبار الذين ھم على وشك التخرج منه 

  
ب أنشأت ھذه المدارس في بعض المدن الجزائرية، وھي في الغال: )الفرنسية –العربية (المدارس/4

تتكون من قسم واحد أي حجرة واحدة يتداول عليھا معلمان أحدھما للعربية وھو جزائري وا}خر للفرنسية 
تطور عددھا في ووصل عددھا في العھد ا.ول في مدينة الجزائر وضواحيھا ستة مدارس ثم وھو فرنسي 

   .)2( عدة جھات من الوطن
ووجدت أربعون مدرسة ابتدائية بنيت  1850 -07 -14وھذه المدارس أسست بموجب مرسوم مؤرخ في 

سنة وھذا يدل على اكتراث  24، بمعدل مدرستين كل سنة على مدى )1873- 1850(في الفترة 
.سباب سياسية  1871المسؤولين الفرنسيين بمصلحة المواطنين وتم إغ6ق معظمھا إثر حوادث عام

وھي السنة التي أحدثت فيھا القوانين  1883وانتقاما من الشعب الجزائري لتلغى نھائيا بحلول سنة 
   .)3(الفرنسية المتعلقة بإجبارية التعليم العمومي المجاني

  
 يوالملفت للنظر ھو أن تطور ھذه المدارس كان ضئي6، فقد بلغ عددھا في كل القطر الجزائر

للذكور مدرسة  519مدرسة خصصت ل�ناث وبلغ عدد التلميذات فيھا ث6ث آ�ف و 22مدرسة منھا 541
ألف تلميذ، ھذا إلى جانب أن المدرسة العربية الفرنسية وإن لم  45وكان عدد الذين يزاولون فيھا دروسھم 

يكن للعربية نصيب فيھا قد أكدت مرة أخرى على عدم استعداد المسؤولين الفرنسيين على العمل لصالح 
ا كانت أخذ الشباب الجزائري العربي من المواطنين خ6فا �دعاءاتھم الكاذبة، فالغاية الحقيقة من إنشائھ

مستخدمين ووضبطھم في مقاعد مؤسسات بنيت بتكاليف باھضة لعدة سنوات وبھا عتاد  –الدوار - قراھم 
أنفقت .جلھم فرنسا أموا� كثيرة، ومن ثم إعادتھم إلى قبائلھم وأھلھم كخفي حنين كما يقال، أفراد أميون، 

. ن موجھا لخلق أناس مبعدين عن الجانبين ف6 ھم عرب و� ھم فرنسيونرس كاافا�ھتمام معلمي ھذه المد
إن ترسيخ المدرسة ا�ستعمارية إذا ھو في الحقيقة س6ح حرب ضد ما تبقى وسيكون في النظام التربوي 

التي تعلم ما � تريد فرنسا أن يتعلمه أھل  .)4(الديني القديم وھو كذلك تبرير Oغ6ق الزوايا والكتاتيب 
الجزائر التي ينظر لھا على أنھا جزء � يتجزأ من أرض فرنسا منذ اللحظة ا.ولى التي وطأت أقدامھم 

  . أرضھا
  

على تأسيس  30/09/1850نص المرسوم المؤرخ في : –الحكومية  –المدارس اFس'مية الث'ث /5
يھدف تكوين موظفين . ليةث6ث مدارس للتعليم اOس6مي الفرنسي تشمل على مرحلتين ھما الثانوية والعا

ويزاولون نشاطھم في التعليم ا.ھلي وفي  ،من ا.ھالي ليشغلوا وظائف في الدين والقضاء اOس6مي
ثم انتقلت إلى البليدة لتستقر في العاصمة في نھاية ( في كل من مدينة المدية وقد وجدت المكاتب العربية 

شھدت إعادة تنظيم عدت مرات وأصبحت مدة الدارسة كما أن ھذه المدارس . وتلمسان وقسنطينة) المطاف
بھا في النھاية أربع سنوات في القسم ا�بتدائي وسنتان في القسم العالي الموجود في مدرسة واحدة ھي 

  .الثعالبية التي مقرھا في العاصمة
  

                                         
 .106جمعية أول نوفمبر في ا�وراس، مرجع سابق، ص) 1(
  112 ص، مرجع سابق  ،مار ھ6لع) 2(
  .295 ،مرجع سابق ،لالتعليم في الجزائر قبل وبعد ا?ستق' ،اھر زرھونيالط) 3(

 
   .80،85، ص ص 1983ج، الجزائر، .م.، دار الحداثة ود3ط ،تاريخ الجزائر الحديثعبد القادر جغلول، )4(
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أن مع  1901 – 1898تم بناؤھا في الفترة ما بين و 1901الدراسة العليا فيھا عام  لقد انطلقت
ذا فإننا نجد أن ھناك تأخرا فاق ا.ربعين عاما ھذا إلى جانب كوھ 1850المرسوم قد صدر كما قلنا في 

 االشروط التي يجب أن تتوفر في الطلبة الذين يرغبون في ا�لتحاق بھا، والتي يمكن عدھا شروط
وعلى معلومات عربية ولم تعجيزية، منھا أنه � بد أن يكونوا حاصلين على الشھادة ا�بتدائية الفرنسية 

يحدد قرار تنظيم المدارس المذكور أي شيء عنھا وعن كيفية ومستوى القبول فيھا، فقد ذكرت عدة 
مراجع على أنه لم يكن بإمكان كل طالب قد أنھى بنجاح الدراسة في القسم ا�بتدائي أن يلتحق بالقسمين 

رغم أن عدد الطلبة في ھذه  قدر بعشرة ت6ميذ –جدا ن القبول كان محدود العاليين في المدرسة الثعالبية .
تلميذ، وخارج ھذه المدارس � وجود لمكان أو معھد  ةس بقسميھا اOبتدائي والعالي قدر بخمسمائراالمد

للدراسة العربية واOس6مية سواء في الثانوية أو العالية في الجزائر اللھم بعض المعاھد ا.ھلية الشعبية 
  . والزوايا الحرة كالمساجد

  
  

ونذكر أن المعلمين كانوا يعينون من خريجي المدارس الفرنسية أو من خريجي مدرسة اللغات 
      .)1(الشرقية بجامعة باريس أو من المعاھد اOس6مية كالزيتونة بتونس

        

لقد و كان مسيروھا مسيحيون 1878تأسست ھذه المدارس مع حلول سنة : حيةيالمدارس الدينية المس/6
مدرسة وجدت في منطقة القبائل الكبرى والبيض وأو�د سيدي الشيخ وفي ورقلة  21سجل أن عددھا بلغ 

وھي مناطق شبه نائية حسب الموقع الجغرافي لھا إ� أن وعي فرنسا بأنھا مناطق � تزال يتواجد فيھا 
تلميذا وكان  1039 جذور التعليم العربي اOس6مي جعلھا تشجع إقامة ھذه المدرس التي ضمت نحو

ومنفص6  –ادعته فرنسا فقط  –الغرض من إنشائھا ھو تنصير ا.طفال رغم أن تعليم الذي يدعى بأنه حر
عن الحكومة وله صيغة تربوية مھنية إ� أنه � يخلو من الطابع التبشيري والسياسي والذي كانت تشجيعه 

 . )2( السلطات الفرنسية كثيرا

  :1870امـر بعد عـي في الجزائـالرسم مـوضعية التعلي :ثالثا 

في ھذا العنصر سيكون الحديث متمحورا على وضعية التعليم الرسمي في الجزائر، وصفة 
الرسمية ھنا جاءت بعد أن أصبحت السلطات الفرنسية ھي المتكفل الوحيد بكل نشاط تعليمي في الجزائر، 

ا.ول .نه قد : بالتحديـد لسببين 1870ـا عـام فبنت المدارس وكونت المعلمين حسب أھدافھا، ولقد اخترن
ھو العام الذي سنت فرنسا فيه  1870مرت فترة طويلة على الوجود الفرنسي في الجزائر، وثانيا أن العام 

إجبارية التعليم وقبله قد سنت بعض القرارات التي كانت تنظم السير التربوي على ا.راضي الجزائرية، 
  : وأول جزء تضمنه ھذا العنصر ھو. المدارس في ھذا العاموتم إغ6ق عدد كبير من 

  

  

  
  :رـة في الجزائـا التعليميـة فرنسـسياس:1

                                         
الوطنية للنشر، ، الشركة 2، طالشيخ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجھوده في التربية والتعليمرابح تركي عمامرة، ) 1(

  .152، 149الجزائر، ص ص

 . 14، مرجع سابق، صالتعليم في الجزائر قبل وبعد ا?ستق'لالطاھر زرھوني، ) 2(
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إن من أبرز ما قد ي6حظه المرء عندما يسمع عن سياسة فرنسا في الجزائر عموما وعن سياستھا 

سعيھا الدائم في مجال  ،التعليمية خصوصا يجدھا أنھا مزيج بين مساعيھا ا�ستعمارية ومثيلتھا التعليمية
التربية والتعليم كان إيجاد نوع من التعليم تخص به ا.ھالي الجزائريين يتماشى وطموحات ا.فراد الثقافية 

لذا � بد من إنشاء مدارس فرنسية المحتوى والمنھج ولن تقوم ھذه  ،وا�جتماعية وحتى ا�قتصادية
  .تشكل حاجزا أمام مطامح فرنساالمدارس إ� على أنقاض المدرسة العربية التي 

  
 كرييو دوأن المدرسة جزء من آلة الحرب الفرنسية ويقل عنه  1844سنة  دومالفلقد أعلن الدوق 

De Crieu  ل قيمة كتيبة لتھدئة ھذا البلداثإن فتح مدرسة فرنسية يم" المقولة التالية  "  
L’ouverture  d’une école vaut au tant qui un bataillon pour la pacification 
de ce pays"   

فبالرغم من أن فرنسا شرعت في سنوات ا�حت6ل ا.ولى في بناء مدارس وصل عددھا بعد خمسين سنة 
نه أ، وجدت دومالوصية الدوق ومن ا�حت6ل عشر مدارس فقط ستة للذكور وأربعة للبنات متناسبة 

تلميذ غادروھا فيما بعد إلى الشؤون ا.ھلية  700وبعد خمسة عشر عاما من إنشائھا لم ينخرط بھا إ� 
 C.Antرينوخدمة الجيش، مما جعل فرنسا تنظر لLمر من زاوية أخرى خاصة بعد أن �حظ الرائد 

Rinn   مدرسة ملحقة بالزوايا أو  لفيا.أن ا.ھالي قد حافظوا بطرق مختلفة على ما يقارب  1882عام
   .)1(بھا  تقوم ھذه الزوايا بتمويلھا والتكفل

  
 ھذا ما جعلھا تنتھج سياسة ومنھاجا أشد قسوة وأكثر وضوحا .ھدافھا التي حاولت أن تخفيھا

ا لغتنا وانشروھا حتى علمو" :بتوصيات قادة فرنسا في باريس التي أوصت بھا جيوشھا منھا فعملت
 1870ية الثالثة في سنة قامت الجمھور .)2(" تحكم الجزائر فإذا حكمت لغتنا الجزائر فقد حكمناھا حقيقة

مدرسة عام  16، بحيث لم يسلم من ھذا اOجراء سوى )مدرسة ابتدائية وتكميلية 36(بإغ6ق المدارس
وقد تضمن التشريع المدرسي الجديد الذي أخرجه وزير التربية العمومية والفنون الجميلة جون  1882

أن رفض البلديات له خاصة وأن حجتھم أنه فيري إنشاء مدارس لتعليم الجزائريين وجعله إجباريا، إ� 
ھذا إلى جانب أنه إذا انتشر التعليم بين الجزائريين حال دون ذلك  .باھض التكاليف وخطير في أھدافه

ھم في الدراسة لتزيد من %1.9فالجزائر ستكون للعرب لذا لم يزاول ھذا التعليم من أطفال الجزائر إ� 
في عام  في سن التعليم  850.000من بين  47.253بعدد قدره  %5فتصل  1914النسبة مع حلول عام 

الثانوي فقد بلغ عدد الطلبة  أما التعليم) تلميذ  900.000من بين  60.644أي ( %6وصلت النسبة  1929
جزائري في شھادة  34وھي السنة التي شھدت نجاح  1914طالبا سنة 150و 1900طالبا عام  84فيه

  .)3( ا على شھادة الليسانسطالب 12البكالوريا وتحصل 
  

لقد اقترن إحكام السيطرة عند فرنسا بضرب مقومات الشخصية الجزائرية التي تتمثل غالبا في 
نه قد طغى الطابع ا�ستعماري على أالدين، اللغة، التاريخ العربي خصوصية الموقع الجغرافي للبلد، كما 

نظيره التعليمي خاصة وأن فنيي فرنسا ومختصيھا فامتزج المسعى ا�ستعماري ب, سياسة فرنسا التعليمية
فلقد  اذھين لكل سياسة وسائل لتنف.أكدوا أن المدرسة الفرنسية لن تقوم ما لم تنقضي المدرسة وأھدافھا و
سياستھا التعليمية في الجزائر  لتنفيذ وجدنا حسب المراجع أن ھناك جملة من الوسائل التي اتبعتھا فرنسا

  :ھي
  

                                         
، ص 2003ج ومنشورات ثالة، الجزائر، .م.، ديا اللسان والھويةـاية وقضـألة الثقافـالمس، محمد العربي ولد خليفة) 1(

213.   
   .359، ص1990، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2، طتربية والتعليمأصول الرابح تركي عمامرة،  )2(
   .74، 73، ص ص1997الجزائر،  ، د م ج،تاريخ ا?ستعمار والتحرر في افريقيا وآسياعبد الحميد زوزو، )3(
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أصبح التعليم ا�بتدائي في الجزائر ف 13/02/1883قافة العربية اOس6مية فطبقا للمرسوم محاربة الث-1
أما في التعليم الثانوي والعالي فقد كانت اللغة العربية لغة اختيارية،  ،فرنسيا خالصا لغة ومنھجا وتوجيھا

  .لذا فالتعليم كان استعماريا بحتا
ق الحدود، فالتعليم يفتح العيون خاصة إذا كانت عيون شعوب حصر التعليم بالنسبة للجزائريين في أضي-2

  .مستعمرة
كان  1908التقليل من إقامة المدارس الخاصة بالجزائريين في مختلف مراحل التعليم فمث6 في عام -3

  .مدرسة فقط 699ھناك 
  .اليالت6ميذ الجزائريين في كل مراحل التعليم خاصة في التعليم الثانوي والع دتحديد عد-  4
  .%5أو  % 4بلغت أكبر تحديد فخفض ميزانية تعليم الجزائريين إلى أقل حد ممكن بحيث -  5
ن الجزائر حسب .ا�ھتمام بالتعليم النظري على حساب التعليم الفني المھني خاصة في الزراعة - 6

  .طبيعته الجغرافية بلد زراعي
  .ى إضافة بكل السبلن عن تعليم ا.وربيين والعمل علفصل تعليم الجزائريو-  7
  تصعيب ا�متحانات أمام الجزائريين ووضع شروط قاسية لھا -  8
فرص تعليمية باھضة بعد مرحلة ا�بتدائية تفوق إمكانيات معظم الجزائريين المحدودة، خاصة وأن - 9

ھذا إلى جانب  )1( مصادر رزق معظم الجزائريين قد صودرت وأغلب المصادر كانت أراضي الف6حية
وھذا يعكس مدى إصرار السلطات الفرنسية على  ،رسات أخرى فاقت التصور في كثير من ا.حيانمما

   :طمس الشخصية الجزائرية ومن جملة ھذه الممارسات ما يلي
  
استي6ؤھا وقضاءھا على معظم معاھد العلم والتعليم التي كانت موجودة في الجزائر مثل الجوامع / 1

فالمباني  ةـولم تسلم كذلك المكتبات العامة والخاصة على حدا سواء التخريبي والزوايا والكتاتيب القرآنية
التي تخرب حولت أعمالھا وطبيعتھا إلى طبيعة وأعمال أخرى، فالجوامع حولت معظمھا إلى كنائس 

  .والمدارس إلى مراكز سواء عسكرية أو غير عسكرية
  
الصوفية الصالحون، كما أن فرنسا قد وجدت الطرق  ورجالالقضاء على معظم رجال العلم والتعليم / 2

من المقاومة ذريعة للقضاء على كل من يقوم بتنوير العقول وترشيدھا وھذا حتى يسھل عليھا قيادة مجتمع 
  .جاھل � يفقه ماله وما عليه

  
فرض نظامھا التربوي المسيحي الذي جلبته معھا من فرنسا على أنقاض النظام التربوي العربي / 3

مي في الجزائر وھذا يفتح مدارس تطبقه وسن قوانين تقضي بإجباره على كل الجزائريين الذين اOس6
  .)2( ينظر لھم على أنھم فرنسيون في كل ا.حوال

  
إقرار فرنسا فيما بعد بعلمانية التعليم كحل لجعل الجزائريين يغيرون موقفھم، فلقد حاولت تخليط / 4

يكفوا عن الحذر من العليم الفرنسي، ويلتحقون بمدارسھا وھذا ما  ا.ھالي بفصل الدين عن التعليم حتى
 بإعطاء تصريح والموظف ھويقوم  أنتج جملة من النتائج جعلت من أحد الموظفين الكبار في فرنسا

فرطنا في تعليم ا-ھالي  لقد: "فيه وجاء EUGENE FOURMESTRAUX أوجين فور ميتسرو
   )3("ما كان عليه قبيل ا?حت'لحتى نزل إلى مستوى ھو أدنى بكثير م

التفريط كان متعمدا وعن سبق إصرار ذلك أنه � يمكن لدولة تدعي المدنية والتحضر أن تقوم  نإذ
على إنزال أشد العقوبات وتسليط كل أنواع العراقيل على التعليم وأھله، أننا نجد فرنسا قد قامت بذلك من 

  .أجل فقط إحكام السيطرة على الجزائريين

                                         
  .143، ص1981 ، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر،2، طةـة الجزائريـم القومي والشخصيـالتعليرابح تركي عمامرة،  )1(
، موفم 2، طالشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النھضة العربية اFس'مية في الجزائر المعاصرةرابح تركي عمامرة، ) 2(

  .85-84، ص ص 2003للنشر، الجزائر، 
 ، ص1983، ترجمة حنفي بن عيسى، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الجزائر ا-مة والمجتمعمصطفى ا�شرف،  )3(

414.  
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سحب الرخص المتعلقة بالتعليم إلى أجل معين أو نھائيا من المعلمين وھذا بفضل القانون / 5

بترخيص ذي يحضر على أي جزائري أن يفتح مدرسة أو كتاب لتعليم القرآن الكريم إ� ال24/12/1904
  . )1(أو الحاكم العسكري في مناطق الجنوب) المحافظ(خاص من العمالة 

  
  ار التي ـج وا}ثـاسة فرنسا التعليمية التجھيلية للجزائريين جملة من النتائقد نجم عن تنفيذ سيل

  :ما يلي وھي  امتدت وستمتد إلى عقود طويلة

نقص فاحش في تعداد المتعلمين داخل المجتمع الجزائري، وھذا ما أثر وسيؤثر فيما بعد على  -1   
  .الحركة الثقافية في الجزائر

ليمي من استبعاد الطلبة خاصة في مراحله ا.ولى بما يتناسب وما عدم تمكين النظام التع -2   
يعرف بالعرض والطلب ا�جتماعي الذي يتزايد عدد السكان سنويا مما يجعل عدد كبيرا منھم � يجدون 

  .فرصا ل6لتحاق بالدراسة وھذا ما زاد من حدة ا.مية
فسياسة فرنسا المطبقة لم تشجع , لعامضعف التعليم الفني بوجه عام خاصة في المرحلة التعليم ا -3

  .التعليم الفني الذي يتناسب ومشاريعھا واھتمامھا
 تتفشي ا.مية بين أفراد المجتمع الجزائري بصورة مزعجة، وھذا ما يجعل بعض السلوكيا -4

ھذا خاصة بين أوساط النساء و. المنافية والتي نھى عنھا الدين اOس6مي تطفو على السطح كالسحر والبدع
  .  بالتعليم نالناجم عن عدم التحاق عدد كبير منھ نبسبب قلة وعيھ

مما � يوفر طرقا م6ئمة  ،نقص اOمكانيات المادية والتجھيزات الدراسة بالنسبة للجزائريين -5
  . )2(للتوسيع في التعليم و زيادة فعالية و تحسين مستواه 

  
ا�جتياح الفرنسي للجزائر خاصة فيما يتعلق  وھذا النقاط وصل تأثيرھا كما سنوي حتى بعد زوال

  .با.مية ھذا الشبح الذي نخر وينخر عظم المنظومة التربوية الجزائرية
  
  :رـي الجزائـة فـالتعليمي أھداف سياسـة فرنسـا: 2
  

يعد ا�ستعمار الفرنسي، استعمارا ذكيا ويعرف ما يريد، ودليل قولنا ھذا أنه قد رسم أھدافا 
أجمع  ،ومن بين ا.ھداف التي وضعت ،و قبل أن يضع أقدامه على أرض الجزائرلسياسته من أ

  :المؤرخون على ث6ثة أھداف بارزة وھي
  . صنع جزائر فرنسية بكل المعاني وا.بعاد -1
  .طمس تاريخ وشخصية الجزائر وإزالتھما من الوجود -2
رار فرنسا بالجزائر مع استخدام لكل قھر أي نوع من أنواع المقاومة التي يمكن أن تزعج أمن واستق -3

   .)3(الوسائل لوصول إلى الھدف المسطر
ومن بين ا.ساليب التي تعد ھدفا كذلك نجد التفرقة بين الجزائريين حتى يسھل عليھا السيطرة 

ومنه فإننا سنتعرض أھم وأقوى ا.ھداف التي تضمنھا سياسة فرنسا التعليمية على ا.راضي . عليھم
  .الجزائرية
  
ونعني بھا إح6ل اللغة الفرنسية وثقافتھا محل اللغة العربية والثقافة اOس6مية في : سةـالفرن -1

  . الجزائر، وھذا حتى ينسى الجزائريون بمرور الوقت لغتھم وثقافتھم القومية
ب أكتوبر أصدر وزير الحربية أمرا بتعليم اللغة الفرنسية لLطفال العر 24وبالضبط في  1842ففي عام 

  .)1( في المدارس ا.ھلية وكان الھدف منه ھو استفادة ا.طفال العرب من الحضارة الفرنسية
                                         

  . 154، مرجع سابق، ص الشيخ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجھوده في التربية والتعليم, رابح تركي عمامرة) 1(
  .165، 164، مرجع سابق، ص ص التعليم القومي والشخصية الجزائريةرابح تركي عمامرة، ) 2(
  .89، ص 1990الغرب اOس6مي، بيروت،  ، دار2ط 2، ج أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد هللا، ) 3(
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فبدأت فرنسا بفرنسة اOدارة والمحيط اجتماعي إذا تحولت أسماء الشوارع والساحات والمعالم 

المنظومة  ا.ثرية من أسماء عربية إلى أسماء رموز غريبة عن الحضارة الجزائرية، ثم انتقل ا.مر إلى
فرنسة تامة، كما طبقت النظام التعليمي  ةالتربوية التي دفنتھا وأقامت بد� منھا منظومة تعليمية متفرنس

الفرنسي الموجود عندھا في الجزائر وھكذا طردت اللغة العربية بعد أن قسمت إلى فصحى وعامية 
الموجودة في قمم الجبال أو  –المرابطات  –وحديثة، ولم يعد للعربية وجود إ� في بعض الزوايا 

  .)2(الصحراء
  
 تفامرادمھما كان اللفظ سواء قلنا التبشير أو التنصير أو التمسيح فھي : رـالتنصي: رـالتبشي -2

فالتبشير في شكله النھائي ھو نتيجة التعصب . تعني الھدف رقم اثنان من سياسة فرنسا في الجزائر
أداة من أدوات السياسة في ثوب ديني، وھو الدافع والقائد إلى  المسيحي المسلح، وكذلك يمكن اعتباره على

  .ا�ستعمار
أسس التنصير في الجزائر وكون مراكزه المھمة، ثم أتمت  ?فيجيري لديناالكارلقد وضع 

الجمعيات التبشيرية ما بدأه، وھذه الجمعيات كانت ممولة من طرف ا.غنياء المسيحيين المساھمين 
مراكز مركز ورقلة وبني إسماعيل قرب بجاية وايغيل علي و: ومن أھم المراكز نجد بالم6يين من المال

   .)3(زواوة
  

  :و قد صرح ع6نية قائ6 1867منظمة ا}باء البيض عام  ي? فيجرولقد أسس 
... ينبغي أن نرقي الشعب، فأول واجب نقوم به في ھذا الميدان ھو الحيلولة بينھم وبين القران "

Fنجيل يؤكدان لنا أنه من العار على فرنسا أن تترك ا-ھالي في حظيرة القرآنوالتاريخ وا "  
وقد استخدم التعليم كوسيلة للتبشير وركزوا على ا.طفال مع إتباع وسائل لجلب أبناء الجزائريين إلى 

م إضافة المدارس التبشيرية مثل الحلوى والنقود والمتاع وإقامة المعارض وحتى تقديم المأوى والطعام لھ
  .المعارض وحتى تقديم المأوى والطعام لھم إضافة إلى الحف6ت المدرسية

  
  :ھداف التعليم التبشيري في الجزائر نجدأومن 
  .القضاء على الدين اOس6مي �
  .نشر لغة وثقافة المستعمر بين الجماھير الجزائرية �
  .تكريس ا�حت6ل وا�ندماج والقضاء على الثورات الشعبية �
  .  ية صالحة لتنصير وإعادة المسيحية إلى الجزائرتھيئة أرض �
  .التنصير الذاتي ھدف من أھداف التعليم التبشيري �
 . تكوين نخبة موالية لفرنسا �
 .)4(الفرنسي –المدني  –مؤازرة التعليم العمومي  �

 
تمكنت فرنسا إذا بفضل عدة عوامل منھا ذكاء بعض رجالھا من توظيف كل الطاقات حتى المدرسة من 

وذلك أن المدرسة مكان يمكن داخله صنع أفراد يحملون قيما وطرق  –ل إع6ء كلمة المسيح كما يقال أج
  .أن يسير عليھا كل الشعب الجزائري تريدتفكير تتماشى والطريقة التي 

  
                                                                                                                               

   .25نفس المرجع، ص ) 1(
، مرجع الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النھضة العربية اFس'مية في الجزائر المعاصرةرابح تركي عمامرة، ) 2(

   .83-81سابق، ص ص 
   
دي الترقي بالجزائر، دار الكتب الجزائر، المنعقد بمركزھا العام ينا نسجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريي) 3(

  .72، ص 1982
، منشورات دحلب، التعليم التبشيري في الجزائر دراسة تاريخية تحليليةمحمد الطاھر وعلي، : لتفصيل ا.ھداف أنظر) 4(

  . 76 – 67، ص ص 1997الجزائر، 
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ھذا الھدف جاء من أجل صھر المجتمع الجزائري أكثر في المجتمع الفرنسي وھي : اجـاOدم -3

إذابة الجزائريين : جاء مع اعتبار الجزائر مقاطعة فرنسية، ونعني با�ندماج –ا�ندماج  -أي فكرة اOدماج
من العالم العربي اOس6مي إذ  افي الكيان الفرنسي العام، وبذلك لن تقوم للجزائر أي محاولة لجعلھا جزء

ريق ربط الجزائر أن الجزائريين سينسلخون عن دينھم ولغتھم وجنسيتھم، ولقد خطط لسياسة الدمج عن ط
ويتم دمجھا عن طريق المدرسة وھيمنة المستعمر ثقافيا، وبدأت محاولة تجنيس . سياسيا وإداريا وثقافيا

الجزائريين وخلق عائلة عربية مسيحية تعيش مثل العائلة ا.وربية وتفكر مثلھا مع تمكين خلق إدماج في 
  . )1(المجتمع روحيا وثقافيا وفكريا 

  
الذي ألحق الجزائر  04/11/1848والذي يؤكد على ما جاء في قانون  24/02/1862فمنذ قانون    

إلحاقا تماما بفرنسا، وكذلك نص على أن المسلم الجزائري فرنسي، ومحاو�ت اOدماج متزايدة، ثم جاء 
  :الذي نص على السيناتور كونسول الذي صدر عن 14/07/1865قانون 

يستمر خاضعا .حكام القانون اOس6مي ويمكن استدعاؤه للخدمة ا.ھالي المسلم الجزائري فرنسي لكنه 
على  ركزتIوبعد الحرب العالمية . الوطنية العسكرية وھو يتمتع في ھذه الحالة بحقوق المواطن الفرنسي

  .)2(محاولة دفع الجزائريين للتجنيس بعد أن تنازلوا عن قانون ا.حوال الشخصية اOس6مية 

  
Oداري وكذا زيادة وأعيد بعث فكرة اOدماج نتيجة تطور ا.عمال العسكرية وتفكك الجھاز ا

ولتغطية  يتدخل في شؤون كثيرة لم تكن له ع6قة بھا –الجيش  –ص6حية الجيش في الجزائر، فأصبح 
التجاوزات التي اقترفھا الجيش، قامت السلطات بسن القانون السابق الذي حول الجزائريين إلى مواطنين 

فتصبح الحرب الفرنسية في الجزائر حرب أھلية، فتكون تلك حجة ا�رتكاب المجازر وعمليات  فرنسيين،
  . دون خوف من الرأي العالمي آنذاك التعذيب واOبادة الجماعية

  
إن ظاھرة اOدماج في ظاھرھا ليس كما في باطنھا، فظاھرھا كان تحقيق التماثل بين المستعمرة 

ا.ولى امتداد للثانية، فالتشريع واحد والنظم واحدة، والمالية وا�قتصاد والدولة ا.صل، كما لو كانت 
أما باطنھا ف6 ينطبق في  ،بفضل اOدماج اوالجيش والشرطة كلھا واحدة في البلدين اللذين صارا واحد

الجزائر إ� على ا.رض وما عليھا من مستعمرين دون السكان ا.صليين الذين تستھدف السياسة 
رية إقصائھم وإج6ئھم عن أراضيھم، فاOدماج الذي تريده فرنسا ھو إدماج أرض الجزائر في ا�ستعما

فرنسا � التسوية بين الجزائريين والفرنسيين في الحقوق كما يقضي بذلك منطق اOدماج فھو دمج 
  . للمستعمرين الفرنسيين ولكنه إخضاع للسكان ا.صليين

  
قن أبناء الشعب في المدرسة الفرنسية عادات جديدة في التفكير ولبلوغ ھذه الغاية أخذ المستعمر يل

أن أحسن وسيلة لتغير الشعوب البدائية في : والذوق والسلوك وكتب أحدھم في ھذا الموضوع
مستعمراتنا وجعلھم أكثر و?ء أخ'صا في خدمتھم لمشاريعنا ھو أن نقوم بتنشئة أبناء ا-ھالي منذ 

معاشرتنا باستمرار وبذلك يتأثرون بعاداتنا الفكرية وتقاليدنا فالمقصود ھنا الطفولة، وأن نتيح الفرصة ل
  . )3(أن نفتح لھم بعض المدارس لكي تتكيف عقولھم حسبما نريد

  

                                         
  .110عمار ھ6ل، مرجع سابق، ص  )1(
 ع، مرجباعث النھضة العربية اFس'مية في الجزائر المعاصرة يد بن باديسالشيخ عبد الحم، عمامرة رابح تركي)2(

  . 87 -86ص ص  سابق،

  
، ترجمة حنفي بن عيسى الشركة 1972 – 1962من تصفية ا?ستعمار إلى الثورة الثقافية أحمد طالب اOبراھيمي،  )3(

  .16الوطنية للنشر، الجزائر، ب ت، ص 
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لقد اعتبرت المدرسة من طرف السلطات الفرنسية ومن المبشرين خاصة، وسيلة من وسائل    
خذ بعضھم من ا�ندماج النتيجة الحتمية التي يجب إدماج الشعب الجزائري في المجتمع الفرنسي، كما ات

إما ا�ندماج أو الھدم أي : على سلطات ا�حت6ل بلوغھا في الجزائر، ورأوا أن الخيار � يكون إ� بأمرين
أن يقبل الجزائري الذوبان في المجتمع الفرنسي مع بقائه مواطنا من الدرجة الثانية أو أن تھدم مقوماته 

  .الشخصية
  

في واقع ا.مر، الجزائري كان مھدما في كلتا الحالتين، .نه إذا اندمج وتفرنس، يكون قد داس على       
أصله ودينه وكرامته، وإذا كان في الحالة الثانية فسلطات ا�حت6ل ستھدم مقوماته الشخصية فيضيع منه 

لجزائري من الداخل وتخليه وعليه فا�ندماج ھو إفراغ ا. س6حه الذي يدافع به عن نفسه ويفقد حصانته
   .)1(عن دينه اOس6مي ولغته العربية وا�حتفاظ بنمط معيشته وملبسه تبني دين المستعمر ولغته وعاداته

  
  :صمود ا,ھالي أمام سياسة فرنسا التجھيلية: 3
  

ل وكان كما ذكرنا سابقا، فلقد وضعت فرنسا عراقيل مختلفة في وجه التعليم العربي وقاومته بشتى الوسائ
أحد ا.سلحة التي شھرتھا في وجه العاملين في ميدان ھذا التعليم، حتى تحول دون  24/12/1904القانون 

  .انتشاره بين عامة الشعب
الغيور على عروبته ودينه  –رجال  –أحزاب  –منظمات  –مما أقام صراعا رھيبا بين الشعب الجزائري 
 فرنسيا اربة اللغة العربية، وجعل التعليم ا�بتدائي الرسميوبين اOدارة ا�ستعمارية التي تفننت في مح

لذلك لم يبق ھناك سبيل لتعليم اللغة العربية، .بناء الجزائر سوى التعليم العربي الشعبي الحر،  % 100
فقاوم الشعب الجزائري بكل قوة في سبيل تعليم أبنائه اللغة العربية والدين . الذي يؤسسه ويموله الشعب

  .مياOس6
  

) ساناتو كونسيلت(ر قانون مجلس الشيوخ اصدمع إو 1834فمنذ أن ألحقت الجزائر بفرنسا عام 
تريبينو (مرورا إلى إنشاء محاكم ا�ضطھاد  1881سنة ) كود دي ?نديجينا(وقانون ا.ھالي  1865سنة 

فكلھا أعمال  يوالجزائري يعان .)2(1922ودون أن ننسى التجنيد اOجباري سنة  1902سنة ) ريبريسيف
ما ينبض بالحياة الجزائرية، إ� أن الشعب ظل فيه  1830قام بھا المستعمر مخترقا بھا ا�تفاق المبرم عام 

لقد استمر ھذا النبض بسبب عوامل عدة منھا أن ھدف ا�ستعمار كان عند الجزائريين ھو تكوين نخبة 
أنھم غرباء بين ذويھم فتنقطع صلتھم بأبناء  مقطوعة عن الجماھير بحيث يشعر ھؤ�ء, مزيفة من المثقفين

ما سماه  حسبLE BOVARYSME ما يقال عنه البوفارية العقائديةالبلد فيصابون بالتبعية الفكرية أو 
julls Gautierجول غوتيه  يلقون الرفض من طرف  واويمكن القول ھنا أن ھؤ�ء كان)3(وھو التنصل 

تحاق بالمدارس الفرنسية كما أن صمود ا.ھالي أمام سياسة الشعب، مما كون نوعا من العزوف عن ا�ل
  .كانت بسبب أخطاء فرنسا الكثيرة فقط فرنسا كلھا وليست التجھيلية

  
ھذا إلى جانب أن من بين ا.سباب التي أدت با.ھالي الجزائريين التزام الحذر من التعليم 

تمع خاصة أبناء المواليين لفرنسا بل أن رغم ندرته واقتصاره على فئة وطبقة من أبناء المج, الفرنسي
ھو أن الجزائريين وجدوا  – 1830 –عن ا�لتحاق بالتعليم في المدارس الفرنسية كان منذ البداية  معزوفھ

لما أقدمت فرنسا على اختطاف شبان صغار من أبناء زعماء  ،أنفسھم مرغمين على إتباع ھذا النھج
اك والسبب ا.قوى ـسا ل6نخراط في المدارس الثانوية العسكرية ھنالمقاومة المعروفين وإرسالھم إلى فرن

عندما أقدمت وتجرأت فرنسا على تعميد وتنصير ا}�ف من  1868و 1867من ھذا بكثير حدث بين عام 

                                         
   .71بق، صمحمد الطاھر وعلي، مرجع سا) 1(
، 1981، الشركة الوطنية للنشر الجزائر، 1، طالقسم ا.ول ،أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد هللا، ) 2(

  .57ص
  .17ص  ،مرجع سابق ،أحمد طالب اOبراھيمي) 3(
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 الذي Lavigerie?فيجريأطفال الجزائريين اليتامى بالغصب والقوة و كان وراء ھذه الحادثة الكاردينال 
طفال بعد وقوع المجاعة الكبرى التي سببتھا القوانين الجائرة المتعلقة بملكية ا.راضي جمع ھؤ�ء ا.

وأنانية المعمرين وسياسة ا.رض المحروقة وغيرھا من ا.ساليب المتبعة وھي ا.سباب التي أدت إلى 
   .)1(من ا.ھالي الجزائريين  500.000إھ6ك ما يزيد عن 

  
ن كان لما اضطرت فرنسا إلى تخفيف تطبيق قانون ا.ھالي إن أكبر دافع لصمود الجزائريي

و بالتالي سمح ھذا ا.مر إلى تنقل ھؤ�ء من إقليم إلى أخر  ،ا�ستثنائية وھذا تشجيعا لمن يخدم في فرنسا
دون حمل جواز سفر أو بطاقة مرور، أيضا سمحت بزيادة عدد النواب الجزائريين في مجالس المحلية، 

بل ولفرنسا أيضا خاصة بعد  ،على شعور الجزائريين بقيمتھم � للجزائر وحدھاكلھا أمور ساعدت 
فأضاء ھذا الوضع فكرھم ووسع اختيارھم عن طريق الوعي الذي وجد  .)2(مشاركتھم في الحرب العالمية 

رنسا بعد أن كان مقيدا، إن ھذا الوعي السليم لم يكن ليوجد لو أن الجزائريين قبلوا ورضخوا لما قامت به ف
  .من أعمال
   )3( يبين تطور أعداد الت6ميذ الجزائريين المسجلين في التعليم ا�بتدائي :)01( جدول رقم

  عدد الت'ميذ  ةــالسن

1882  
1883  
1887  
1889  
1891  
1892  
1896 

3172  
4095  
9065  
10631  
11347  
12269  
19885 

                                                    
 12269إلى 1882سنة  3172قوله كتعليق على محتويات الجدول أن العدد انتقل من  ما يمكن

أي بعد عشر سنوات تزايد عدد الطلبة بأقل من ألف تلميذ سنويا الشيء الذي يجعلنا نقف أمام  1892سنة 
  .  في الجزائر ھذه ا.رقام وقفة تأمل بين تطور أعداد الت6ميذ ومزاعم المعمرين بأنھا تولي اھتماما بالتعليم

بتدائية ھو نجد عدد المسجلين ذكورا وإناثا في المدارس ا� 1889فإذا أخذنا إحصائيات عام    
حسب ما جاء في المرجع  535389الذين ھم في سن التمدرس والبالغ عددھم  مع عدد ا.طفال 10631

ستغ6ل في العمل إما في الحقول فإننا نجد أن طفلين في المدرسة والباقي في الشارع أو أنھم يعانون من ا�
أو في أماكن تنعدم فيھا ظروف العمل الجيدة، فأي اھتمام ھذا بالتعليم الذي تدعيه فرنسا وسلطاتھا أما عن 

فأننا  م 19نسبة الت6ميذ الفرنسيين الذين كانوا يترددون إلى المدرسة مقارنة مع الجزائريين أواخر القرن 
الذي يوضح تعداد ا.طفال الجزائريين مقارنة مع نسبة الت6ميذ  )02(الجدول رقم في نجد كما ھو 

  :)4(19الفرنسيين أواخر القرن
 نسبة عدد المسجلين عدد ا-طفال في سنة الدراسة الجنسية
 %   3.84 24565 633190 جزائرية
  % 84 78531 93531 فرنسية

  
ر أن فرص التحاق الجزائريين ليس لدينا ما نقوله ھنا غيو %84و %3.84الفرق شاسع بين  إن

بمقاعد الدراسة كانت فرصة � تتحقق إ� في ا.ح6م بالنسبة للغالبية العظمى لھؤ�ء الت6ميذ مما يجعلھم 

                                         
   .415مصطفى ا�شرف، مرجع سابق، ص ) 1(
   .274، ص1959 ،فة، القاھرة، دار المعرالسياسة الفرنسية في الجزائر ،مصطفى يحي) 2(
  .18، 17، مرجع سابق، ص ص التربية والتعليم في الجزائر قبل وبعد ا?ستق'ل, الطاھر زرھوني) 3(
   
  . 18، ص نفس المرجعالطاھر زرھوني، )4(
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وھذا .عرضة �ستغ6ل المستعمرين وقيامھم في أماكن العمل أو خارجھا بنشاطات تضمن فقط لقمة العيش
  . لمجتمع، ويبقى أثرھا إلى عقود من الزمن فيما بعدما سيؤدي حتما إلى نتائج تمس كل شرائح ا

   )1(يوضح تطور أعداد الت6ميذ من ك6 الجنسيتين في التعليم ا�بتدائي والثانوي): 03(جدول رقم 

 
 التعليم الثانوي التعليم ا?بتدائي

 مجموع ذكور بنات مجموع ذكور بنات الجنسية السنة

1920  
 

جزائري       
  فرنسي

 
3454  
31472 

37786  
32696 

41240  
64168 

40  
1764 

405  
4345 

445  
6110 

  
1928  

 

  جزائري
  3603 فرنسي

33655 
51873  
32820 

55476  
66475 

85  
3533 

778  
7316 

863  
10869 

          
من خ6ل بيانات ھذا الجدول أنه وبعد ثمانية سنوات لم يتطور عدد الطلبة الجزائريين كثيرا 

فرنسيين ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن نسبة تعداد البنات يظل قلي6 مقارنة مع مقارنة مع عدد الطلبة ال
  .أو مع البنات من جنسية فرنسية) الجزائريين ( ذكور 

زاد  1928و 1920مثال عدد البنات في التعليم الثانوي سنجد أنه بين الفترة الفإذا أخذنا على سبيل 
، وإذا قارنا مع عدد ي كل سنةدة مقدارھا خمس تلميذات فأي بزياتلميذة  85تلميذة إلى  40العدد من 

اOناث الفرنسيات التي يتزايد عددھن با}�ف وھذا ما يدعو إلى القول أن النسق التربوي الذي أوجدته 
فرنسا في الجزائر لم يخدم المجتمع الجزائري فحسب المدخل النظري للدراسة أن يجب على النسق 

إذا أضفنا سؤا� عن الوسط ا�جتماعي الذي تنتمي د من أفراد المجتمع، لكن التربوي أن يجمع أكبر عد
  .المستبعد أن يكون من عامة الشعب إليه البنات سنجد أنه من

  
  :جمعية العلماء المسلمين ومساعيھا للنھوض بالتعليم العربي الحر في الجزائر :رابعا

  
ي التي وقعت تحت وي6ت ا�حت6ل، وقدر أن يكون كانت الجزائر واحدة من أقطار العالم العرب         

مغتصبھا الفرنسي من أقسى المستعمرين والمستغلين سلوكا واتجاھا، حيث استھدف طمس ھوية الجزائر 
ودمجھا باعتبارھا جزءا من أرض فرنسا، ولم يترك وسيلة تمكنه من تحقيق ھذا الغرض إ� واتبعھا، 

ا ھدف واحد ھو ھدم عقيدة ا.مة وإماتة روح الجھاد والنضال، مع فتعددت الوسائل والسياسات وإن جمعھ
إقامة فواصل بينھا وبين ھويتھا وثقافتھا وتراثھا، بمحاربة اللغة العربية وجعل الفرنسية لغة تعليم وثقافة 

  .  المجتمع أفرادوتعامل بين 
  

ك ودافعت بكل ما توفر لديھا من غير أن ھذه ا.مة لم تستسلم لھذه المخططات، فقامت بكل ما تمل        
إمكانيات، فكانت معركة الدفاع عن الھوية واللسان العربي أشد وأعظم تحديا وقوة من معارك الحرب 

عبد الحميد بن سم أعاد الحياة ا.صيلة والثقة في النفوس وھو إوبين ھذا المد والجزر ظھر . والقتال
  *2باديس

                                         
   .27، ص نفس المرجع)1(
 05/12/1889فق لـ الموا 1307/ ربيع ا.خر/11ھو عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس ولد في *

وتھذيبه فحفظ القرآن في سن  ھابقسنطينة، نشأ في أسرة كريمة ذات عراقة وثراء، مشھورة بالعلم وا.دب، فعنيت بتعليم ابن
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جزائرية ليست ھي فرنسا و? يمكن أن تكون فرنسا و? تريد أن إن ا-مة ال": الذي أعلن جھرا � سرا
ھي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد، في أخ'قھا  بل ،و? تستطيع أن تصير فرنسا لو أرادت ،تصير فرنسا

  )1(" و لھا وطن معين محدد ھو الوطن الجزائري وعنصرھا، وفي دينھا، ? تريد أن تندمج،
بالعمل ا.ول لمقاومة ا�حت6ل وھو  عبد الحميد بن باديسمدى إيمان الشيخ من ھذه المقولة يتضح لنا 

فعمل على نشر العلم والعودة باOس6م إلى متابعة ا.ولى ومقاومة الزيف والخرافات ومحاربة , التعليم
  .الفرق الصوفية الضالة التي تعاونت مع المستعمر

  
الذي  حسين أحمد الھنديبنصيحة الشيخ  وبدأ جھوده اOص6حية يعد عودته من الحج وعم6

  .نصحه بالعودة لبلده واستثمار عمله في اOص6ح ف6 خير في علم ليس بعده عم6
ويعد الجانب التعليمي التربوي من ابرز إسھامات ابن باديس التي لم تقتصر على الكبار، بل شملت 

التي يلقى فيھا  نالمساجد ھي الميادي الصغار أيضا، وتطرق إلى إص6ح التعليم وتطوير مناھجه، وكانت
وأسس مكتب للتعليم  ،الجامع ا-خضر، مسجد سيدي قموش، الجامع الكبير بقسنطينةدروسه مثل 

التربية والتعليم اOس6مية وتكونت ھذه  ثم تطور المكتب إلى جمعية سيد بومعزة ا�بتدائي في مسجد
ي6د الجمعية أعلن الحاضرون أن الجمعية دينية وعند اOع6ن الرسمي لم* الجمعية من عشرة أعضاء

حضر ا�جتماع التأسيسي " تھذيبية تسعى إلى خدمة الدين والمجتمع و� تتدخل في السياسة و� تشتغل بھا
 ،مالكيين: ة والمذھبيةـات الدينيـن ومن شتى ا�تجاھـأكثر من سبعين عالما من مختلف أنحاء الوط

  ظفين وغير الموظفين فانتخبوا مجلس إداريا للجمعية يضم مصلحين وطرقيين، مو ،إباضيين
وھذا ترأس .)2(عضوا برئاسة عبد الحميد بن باديس الذي تم انتخابه رئيسا للجمعية غيابياث6ثة عشر 

 .الع6مة جمعية العلماء المسلمين
  
  :ھاـا وأھدافـادئھـمب-1
  

بالعيد المئوي �حت6ل الجزائر قبل عام من تأسيس جمعية العلماء المسلمين، احتفلت فرنسا 
سھم وزاد في غيرتھم على دينھم افشحذ ھذا ا�حتفال ھمة العلماء المسلمين وحم)  1930– 1830(

اFس'م ديننا والعربية : ووطنھم فجعلوا للجمعية بعد إنشائھا شعارا يعبر عن اتجاھھم ومقاصدھم وھو

                                                                                                                               
( ثم سافر إلى تونس "  أحمد أبو حمدان الونيسي" الثالث عشرة، وتعلم مبادئ العربية والعلوم اOس6مية على يد الشيخ 

محمد وانتسب إلى جامع الزيتونة وتلقى ھناك العلوم اOس6مية على يد أكابر علمائه أمثال الع6مة  )م 1908= ھـ  1326
 محمدفي التكوين اللغوي ودون أن ننسى  ابن باديسالذي تأثر به  محمد الطاھر بن عاشوروالشيخ  النخلي القيرواني

  .الخضر الحسين
ه شھادة التطويع، وكان ذھابه إلى الحجاز .داء فريضة الحج له وحمل مع) م  1912=ھـ 1330( تخرج ابن باديس عام 

 :موقع اOلكترونيلمنافع جمة، في توجھه واتصاله بالعلماء، لمزيد من المعلومات أنظر ل
/history/1422/07/article02a.shtmlhttp://www.islamonline.net/arabic  

شخصية ابن باديس شخصية غنية ثرية من الصعوبة في حيز ضيق أن نلم بكل أبعادھا، فھو مفسر للقرآن الكريم وشارح 
ومسير شؤون = =كتاب الموطأ لمالك وھو سياسي يشرح أصول السياسة اOس6مية، كما أنه مربي ومفسر وصحفي، ومدير

  :ب أنه متفقد القاعدة الشعبية باتصا�ته المستمرة، لمزيد من التفصيل حول ھذه النقاط أنظر الموقع التاليالجمعية، إلى جان

pedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8http://ar.wiki
%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_D8%A8%A7%D8%AF%D 9

%8A%D8%B3%   

 /HttP: // WWW. Islamontin. Net / Arabic / History / 1422/07:أنظر الموقع) 1(
Article 02 à SHTML  

يوم  نجمعية العلماء المسلمين الجزائريي: الجمعية التي حملت اسم كانت الرئاسة لعبد الحميد بن باديس وھكذا تأسست* 
  بنادي الترقي بالعاصمة 05/05/1931

)2(htm.://menbres.lycos.fr / Mohamedabd / hhhh http    
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ما ورد على لسان أعضائھا، أما سبيلھا فھو صدى وھذه ھي أركان النھضة حسب  "لغتنا والجزائر وطننا
القرآن : "شعارا الجمعية الذي يحمل معاني كثيرة ذكره الشيخ ابن باديس في كلمات جامعة شاملة ھي

أمامنا والسنة سبيلنا والسلف الصالح قدوتنا وخدمة اFس'م والمسلمين وإيصال الخير لجميع سكان 
  .")1( الجزائر غايتنا

 

ات لخصت الكثير ووفرت الجھد والوقت الطويل لكي نفھم ما تريد الجمعية الوصول وھذه الكلم
إليه ويمكن تلخيص مبادئھا وأھدافھا من خ6ل ما كتبه الشيخ البشير اOبراھيمي في مقال كتابه في جريدة 

  :البصائر، إذا قال فيه
وتفھم حقائقه وإحياء آدابه إن جمعية العلماء تعمل لoس'م بإص'ح عقائده، : يا حضرة ا?ستعمار

  ".وتطالبك بتسليم مساجده وأوقافه إلى أھلھا –وتاريخه 
   

  :ھذا إضافة إلى بعض النقاط التي كانت موجھة للمستعمر وقد أوردنا منھا
  .تطالبك باستغ6ل قضائه �
 .ولسانه ومعابده وقضائه عدوانا بصريح اللفظ ،تسمي عدوانك على اOس6م �
 .م العربيتطالبك بحرية التعلي �
 .تدافع عن الذاتية الجزائرية التي ھي عبارة عن العروبة واOس6م مجتمعين في وطن �
 . تعمل على إحياء اللغة العربية، وآدابھا وتاريخھا، في مواطن عربي بين قوم من العرب �
 .ن في الدين والدنيايتعمل على توحيد كلمة المسلم �
 .مسلمين كلھمتعمل على تمكين أخوة اOس6م العامة بين ال �
 . تذكر المسلمين الذين يبلغھم صوتھا بحقائق دينھم وسير أع6مھم، وأمجاد تاريخھم �
 . ن ذلك طريق لخدمة اللغة وا.دب.تعمل على تقوية رابطة العروبة بين العربي والعربي  �
 .محاربة أنصار ا�ستعمار �
 .من بدع وخرافاتتعمل لتحطيم البدع والض�6ت الدينية وتطھير الدين مما علق به  �

أحياء : إن ھذه ا.ھداف مرتبطة ونابعة من مبادئھا وقد ركزت عملھا كثيرا على النقاط التالية
تقوية أواصل ا.خوة بين  –العمل على تحرير الوطن الجزائري  –الدفاع عن اOس6م  –اللغة العربية 

إذا فالعمل كان  )2(بلوغ ھذه ا.ھداف  لذا فقد جندت كل رجالھا وطاقاتھا حتى تتمكن من. العرب والمسلمين
  .دؤوبا ومن اللحظة التي تم اOع6ن الرسمي عن إنشائھا

  
  :ةـازات الجمعيـإنج -2   
  

.ن الغاية من إنشاء الجمعية كانت خدمة الشعب فإن إنجازاتھا كانت موجھة لخدمة ھذا الشعب 
عن طريق القيام بأعمال تساھم في تطويره المحروم من أبسط حقوقه وإعادة كرامته المسلوبة ولو قلي6 

وإخراجه من ظلمات العبودية والجھل إلى أنوار العلم وا�ستق6لية ومن إنجازات الجمعية التي سنوضحھا 
  :على شكل نقاط ما يلي

نشر ا.خ6ق الفاضلة والمعارف الدينية العربية والصنائع اليدوية بين ا.بناء والبنات / 1
  .المسلمين

لقانون الجمعية فإن تعليم البنين كان بدفع القادرين منھم مصاريف التعليم، بينما كان حسب ا/2
  .تعليم البنات كلھن مجانيا

  .          العناية بالطلبة ومراقبة سير عملھم وتطور معارفھم وتوفير ما يحتاجونه/3
  .حتاجينتكوين صندوق مالي مخصص Oعانة الطلبة لوافدين من أماكن بعيدة وكذا الم/4

                                         
   htm.http //menbres.lycos.fr / Mohamedabd / ffffffff :انظر الموقع التالي) 1(
-68، مرجع سابق، ص ص مـوده في التربية والتعليـحميد بن باديس فلسفته وجھلعبد االشيخ ة، رابح تركي عمامر )2(
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  .الدعوة إلى تأسيس ما يشبه جمعية العلماء المسلمين أو فتح فروع لھا في أنحاء الجزائر/ 5
قامت الجمعية بإرسال بعثات إلى العديد من البلدان الشقيقة مثل تونس ومصر، المغرب / 6

ضعف ما إطار تلقوا تعليما في مستوى الجامعي وھو  1270وسوريا وتخرج منھا قبل ا�ستق6ل حوالي 
 .)1(الجامعة التي أنشأتھا فرنسا في الجزائرتخرج من 
  

وھذا وإن دل فإنما يدل على أن الجزائريين كان معدل التحاقھم بمؤسسات الجمعية يتزايد يوما بعد 
  .ا}خر، وھذا لثقتھم بھا وبما تقدمه من معارف وعلوم .بنائھم، على عكس مع مؤسسات فرنسا التعليمية

، ولقيت المبادرة 1952دة الدراسة ا�بتدائية عقب انتھاء السنة الدراسية لعام تم إحداث شھا/7
ترحيبا وتشجيعا وتولت تنظيم امتحان ھذه الشھادة .ول مرة في تاريخ الجزائر لجنة للتعليم تكونت في 

13/09/1948.  

الشيخ  اعتنائھا بأبناء المغتربين خاصة في فرنسا وربطھم بوطنھم ا.م وھذا ما كتب عنه/8
  . في مجلة البصائر تحت عنوان رحلتنا إلى باريس )2(الورت'ني
طالبت الجمعية في العديد من المرات بإلغاء القرارات المتعلقة بالتعليم العربي واستبدال ذلك / 9

  .بقانون موحد عادل بھا � يكون لصالح طرف واحد
ة من ضروريات ا.مة، وأن كل التصريحات المتتالية على أن التعليم العربي الحر ضرور/ 10

  .)3(القرارات التي سنت ترمى إلى تضييق الخناق عليه وقتله 
والتي كان يتولى الشيخ ابن  1926سنة  المنتقدإصدار العديد من الصحف والمجا�ت مثل / 11

التي كانت تصدرھا جمعية " البصائر"و" الصراط"و" السنة"وكذا " الشھاب"باديس رئاستھا بنفسه و
  .الجزائريين والتي كان المستعمر بدوره يغلقھا الواحدة تلو ا.خرى نلماء المسلميالع

  .بناء الكتاتيب والمساجد لنشر التعليم وتقريبه من كل فرد محب للعلم والتعلم/ 12
لقد لعبت جمعية العلماء دورا بالغ ا.ھمية في تاريخ الجزائر الحديث بل يمكن القول دون مغا�ة أنھا  

ة الوطنية التي يعود إليھا الفضل في بقاء اOس6م والعروبة في الجزائر حتى اليوم، فحاربت المنظم
عدة في ھذه النقطة، وآثرت ص6ح المجتمع قبل ص6ح الفرد فقد  ىالتجنيس وسياسته وأصدرت فتاو

4جعلت من ص6ح الفرد خ6صا وسبي6 للوصول إلى تغيير المجتمع نحو ا.حسن
*.  

بادر بھا  التيال التي ظلت شاھدة على صدق نضاله وعمق تفكيره تلك اOنجازات أھم ا.عم ومن
والثقافية التي عرفتھا الب6د،  الفكريةوالتي .ثرت تأثيرا طيبا في حياة الناس، وأسھمت في تنشيط الحياة 

ھذه  ومن .الوطنية بالروح التي كانت تنھض بھا الحركةوخاصة في فترة الث6ثينات من ھذا القرن وغذت 
  :اOنجازات التي مازال الناس يذكرونھا

 اOدارةمقاومة  الناسوھو توعية  اOص6حيإنشاء الصحافة الحرة التي جعلھا وسيلة لنشر الفكر * 
  . ا�ستعمارية

الفني والسير  الدعمليضمن للصحف الحرة ) مطبعة الشھاب بقسنطينة(تأسيس المطبعة الجزائرية *
وكانت مطبعة ابن خلدون  بالعاصمةبأن يسعوا سعيه فكانت المطبعة العربية المنتظم وكلف إخوانه 

  .بتلمسان

                                         
، 1991ية للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الوطن1، طالجزائرية معطيات وتحدياتالثورة محمد العربي ولد خليفة، ) 1(

  .76ص
   .30مبر، وزارة اOع6م والثقافة، الجزائر، ص ديس/ ، السنة الحادية عشر المؤرخة في نوفمبر 66مجلة الثقافة، العدد  )2(
  .24، ص 1987، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، عيون البصائر، 1آثار البشير اOبراھيمي، ج )3(
، خ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجھوده في التربية والتعليمـالشيرابح تركي عمامرة، : لمزيد من المعلومات راجع*

  .86داء من الصفحة ابت مرجع سابق،
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ليكون ذلك إسھاما في  اOس6ميةتأسيس النوادي والجمعيات الفنية والرياضية والتجارية وفرق الكشافة  *
  .التوعيةتنظيم الحياة ا�جتماعية والمھنية وسبي6 من سبل 

 والتربوية  اOص6حيةالتي كانت ا.ساس الذي قامت عليھا الحركة ومن أعظم إنجازاته العظيمة *

المشرفة على التعليم العربي  الھيئةإنشاء جمعية التربية والتعليم اOس6مية بقسنطينة التي جعل منھا  *
  .الحر تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي رأسھا وقادھا حتى وفاته

محلية ترعاھا ماديا  جمعياتحر والعناية بإنشاء المدارس وتنظيمھا وتكوين تأسيس جمعية التعليم ال*
 . وكسر الحواجز التي تقف في طريق تعليم البنات

وظل على ھذا الوفاء  دفاعه،، مدافعا عن شخصيتھا مخلصا في ابن باديس محبا لب6ده وفيا لھا عاش ھكذا
، وكانت وفاته حدثا كبيرا اھتزت 1940 عامأفريل  المثالي إلى أن وافته المنية في السادس عشر من شھر

   .)1(أقصاھا إلىله الب6د من أقصاھا 
  

  :جـھود فـرنسا في عـرقلة التـعليم فـي الـجزائر: خامسا
  

منذ السنة ا.ولى من ا�حت6ل الفرنسي ا.راضي الجزائرية وھو يحاول بكل ما أوتي من  
من جميع ا.صعدة وسنلخص جھود فرنسا في عرقلة التعليم في إمكانيات حتى تتوقف عجلة التنمية فيھا و

الجزائر من خ6ل ما قامت به من محاو�ت للقضاء على كل نشاط تقوم به جمعية العلماء المسلمين، فقد 
   :أعلنت الحكومة ا�ستعمارية الحرب على نشاط الجمعية فوجھت جھودھا إلى

عربية لغة أجنبية � يجوز أن تصدر بھا إ� وإغ6ق مدارسھا باعتبار ال ،تعطيل جرائدھا-
  .بترخيص
  . م6حقة معلميھا وعلمائھا ومنعھم من دخول المساجد الرسمية وإلقاء الدروس-
  .إصدار قوانين التضييق على العلماء ونشاطھم-
  .منعھم من التحرك والتدريس-

كل ما تعرضت  1938سنة  ولقد ذكر ابن باديس في خطابة الذي إلقاءه في ا�جتماع العام للجمعية
  .)1()104إلى الصفحة  100من الصفحة ( 14م ،8/من مضايقات وھو منشور في الشھاب ج ةله الجمعي
تلفيق التھم .عضاء الجمعية إذ بلغ ا.مر إلى تھم الشروع بالقتل مع سبق اOصرار وذلك عن -

تذكر أنھم استلموا بعض المال طريق شراء ذمم بعض أعوان المستعمر وجعلھم يتقدمون بب6غات كاذبة 
  .مع س6ح صغير لقتل شخصيات

خطابا دوريا في  ميشيلإن ھذه ا.عمال وغيرھا جاءت بعد أن أصدر السكرتير العام لحكومة الجزائر  
كلف فيه السلطات المحلية بوضع العناصر الشيوعية والعلماء تحت المراقبة ووقف نشاط  16/02/1933

   .)2(أعضاء الجمعية 
  

ذا ففرنسا لم تدخر جھدا و� وسيلة إ� واستخدمھا من أجل قتل العلم والتعلم في نفوس المعلم إ
رف اOدارة الفرنسية إ� أن ابن باديس وجماعته كانت لھم ردود ومواقف واحتياجات على تص, والمتعلم

سؤول الفرنسي عن نشاط الجمعية، حتى أن اOدارة آنذاك ولكي تراقب سير أعمالھا عين الم وتعاملھا مع
  .ا.من في الجزائر نفسه رئيس للمجلس ا.على للشؤون اOس6مية

     

                                         
 صباحا 11/01/2005لمزيد من التفصيل أنظر الموقع بتاريخ ) 1(
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وھكذا انبثقت حركة التعليم العربي كرافد من روافد حركة التحرير الوطني وأخذت ترسم وجھا 
خاصة وأن الشعب كان يھاجم العدو وبجميع الوسائل مبرزا شجاعته وإيمانه  ،جديدا للمدرسة الجزائرية

اC وبحقه وقاومه بيقظة ووعي ولم يتغافل رغم كل ذلك عن تكوين اOطارات وتحضرھا للجزائر الحرة ب
ففتحت المدارس في الجبال وأرسلت البعثات الط6بية إلى الب6د الشقيقة طالبين العلم والمعرفة حتى إذا تم 

  .)1(نيل ا�ستق6ل جاءت مرحلة بناء الصرح الجزائري 
ة في المحافظة على شكل التربية ا.صيل والثقافة الوطنية بمثل الھياكل التربوية لقد نجحت التعبئ

خاصة وأن المحافظة على تربية يفھمھا الشعب وينفق عليھا، مما أتاح للعديد  ،التي وجدت قبل ا�ستق6ل
وانه أفرز  من ا.جيال أن تعي حقيقة انتمائھا الثقافي والديني رغم العقبات التي وضعھا المستعمر خاصة

  .أمية منتشرة وتعليما يكاد يكون منعدما في المناطق الريفية
وعليه فلقد عمل الشعب وفي وقت واحد على استرجاع السيادة المسلوبة واستعادة المصير 
التاريخي المغتصب ويحرص على تدارك التخلف الثقافي خاصة استرجاع الثقافة العربية اOس6مية بإعادة 

لواجھة التي ھي إحدى المقومات ا.ساسية للشعب الجزائري، وھي تعبر عن مطلب اللغة العربية ل
  . جماھيري دائم يتمثل في ضرورة إيجاد تربية تكون في متناول الجميع

          
ھذا كله يؤكد على أن التعليم قد نجح في مواجھة مخطط التجھيل، خاصة في النقطة التي تتضمن 

لق نخبة من البرجوازية الجزائرية تخدم مصالحه الثقافية وا�جتماعية إحباط محاو�ت المستعمر في خ
كذلك �بد من ذكر أمر مھم ھو أنه رغم أن التعليم الشعبي لم يمس سوى فئة قليلة . وا�قتصادية وتحميھا

من الشعب إ� أن الوعي الذي أيقضه كان واسعا وكبيرا فنقل الثورة من طابعھا السياسي إلى المسلح 
فرغم أمية الشعب الجزائري ذكورا , ليل على ذلك ھو رد الفعل الذي وجد بعد صدور بيان أول نوفمبروالد

فتفاعلوا معه أكثر وھذا بفضل تمسكھم , وإناثا إ� أنه لقي صدا واسعا وفھم الجميع معنى وأفكار البيان
  .بمقوماتھم الشخصية

والتعليم المتوسط والثانوي بجميع  IIلة ا�بتدائية يبين تعداد الت6ميذ المسجلين في المرح): 04(جدول رقم
  . )2(عدا التعليم المھني والتقني قبيل ا�ستق6ل–أنواعه

  
 إناث ذكور السنة
1954  
1956  
1957  
1959  
1960  
1961 

9810  
7552  
11632  
13709  
22745  
28244 

1593  
1689  
2268  
5153  
6531  
8512 

  
تعداد الت6ميذ عبر سنوات الثورة السبع كانت زيادة  ي6حظ من الجدول كقراءة تحليلية أن زيادة

قامات الجبرية، ون6حظ أن الزيادة كانت في أغلبھا Oوھذا بسبب أھوال الحرب والقتل والتفقير وا ،ضئيلة
� تزيد عن ألفين وھذه ا.لفين تضم المرحلة ا�بتدائية والمتوسطة والثانوية كلھا وھذا ما يجعلنا نقول أن 

  .�لتحاق كان ضئي6 وجدا، مما يمكن قوله أن التعليم في الجزائر سيعاني كثيراالمعدل ا
  

  
  

                                         
  .35، مرجع سابق، ص عد ا?ستق'لالتعليم في الجزائر قبل وبالطاھر زرھوني،  )1(
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يمكن أن نصور اOنطباع الذي يعطي الصورة الحقيقية للمشھد التربوي في الجزائر قبل اOحت6ل 
  :في النقاط التالية

رف نوعا من رغم أن الصورة التعليمية كانت تقليدية لكن الوضع التربوي في الجزائر كان يع �
كتب في مؤلف له -بو?رد-النشاط والحركية، وھذا بشھادة المحتلين أنفسھم فالمؤرخ الفرنسي

كان في الجزائر في القرن الرابع عشر وما بعده مراكز :"ما يلي"التعليم في الجزائر"عنوانه 
نحو والفلك ثقافية باھر، وكان فيھا أساتذة متمكنون في علوم الفلسفة والفقه وا.دب والطب وال

  ."وكانت المدارس منتشرة في روع الب6د، وكان التعليم فيھا دينيا ومدنيا
اعتماد تدريس العلوم الدينية وكل ما يتعلق بالعقيدة اOس6مية من حفظ للقرآن الكريم، وتفسير  �

 ...6غةقه، والتفسير والنحو والببيانه وتلقين ا.حاديث الشريفة، وكذا التبحر في علوم الدين من الف
رغم عدم وجود برامج أو مناھج مسطرة كسياسة عامة تتبع، وھذه الدروس الشرعية مدخلة فيھا 

  ....مقررات أخرى كالحساب والتاريخ وا.دب والفلسفة والطب والفلك
المؤسسات التعليمية التي كان لھا الدور ا.كبر في نشر الثقافة العربية واOس6مية والعمل للحفاظ  �

يكن دورھا فقط كدور العبادة بل ساھمت في نشر الدعوة اOس6مية، وتطوير اللغة عليھا، لم 
 .العربية، فكانت بالفعل ذات إشعاع ثقافي رائد

  
وھكذا زاوجت بين وظيفتھا الدينية والدنيوية، والبعد العقائدي والتربوي، وكان من ھذه 

الوسطى، وأدت إلى حركات ثقافية لھا ظھرت في العصور  ما يعرف بالزوايا والرباطات التيالمؤسسات 
وأصبحت مركزا ل|داب واOمامة واOرشاد، باOضافة إلى المعاھد الدينية ... أن تستمر ردحا من الزمن

  ...والكتاتيب والمساجد
عزلة المجتمع الجزائري وانغ6قه على حاله، وعدم تفتحه على حصيلة الخبرة اOنسانية وعدم  �

لعلمية كما حصل من ثورة صناعية في أوروبا، ھذه العزلة الثقافية كانت ا�ستفادة من الخبرات ا
  .سببا في عدم تجديد مناھج التعليم وتطويرھا وفق ا.طر الحديثة

في الجزائر إلى الجانب ) الجزائر كانت تحت راية الحكم العثماني(انصراف الدولة العثمانية  �
ة والثقافية، وھو ما يعني عدم وجود تشجيع العسكري، فلم يكن الحكام مھتمين بالشؤون العلمي

  .معنوي للنشاط التعليمي
تمويل النشاط التعليمي في ذلك الوقت كان ھو اOشكال المطروح على كل ا.صعدة بالنسبة للكثير  �

من المؤسسات، لكنه بالمقابل كانت تنشط ھيئة خيرية عرفت بمؤسسة ا.وقاف التي كان لھا دور 
...) الصدقات، الھبات، التبرعات ا.وقاف(الية من خ6ل النفقات الشعبية فعال جمع الموارد الم

فساھمت ھذه المصادر التمويلية في إنشاء مؤسسات إضافية وتجھيزھا وتعميمھا على باقي 
مداشر، وكذا العمل على دفع أجور معلمي ھذه طق ا}ھلة بالسكان من مدن وقرى والمنا

  .المؤسسات ومؤطريھا
التي يمكن ذكرھا ھي مجانية التعليم في بعض المؤسسات، إذ كان التعليم مجانيا السمة ا.خرى  �

في غير بعض الكتاتيب، ويعتمد على الذاكرة والحفظ في المدارس منتشرة على كامل ربوع 
  .)1(الب6د

لقضاء على كل ماله فائدة للمجتمع الجزائري من تعليم وصناعة، والدليل لسعي فرنسا الدؤوب  �
  .ياستھا التي انتھجتھا مع الجزائريينعلى ذلك س

ظھور مظاھر التخلف وا.مية والفقر والبدعة في الدين بسبب فرنسا وآليات ا�ستيطان التي كانت  �
  .تطبقھا

ظھور جمعية العلماء المسلمين بقيادة نخبة أنجبھا رحم المجتمع الذي يعاني من كل النواحي وعلى  �
فقد كانت الھيئة الوحيدة آنذاك التي بعثت بريق .مل للقضاء رأسھم الع6مة عبد الحميد بن باديس، 

  . على كل محاو�ت فرنسا التي سبق شرحھا
                                         

لس ا.على للغة العربية، ـ، مجلة نصف شھرية، المجةـة الثورة الجزائريـشراقإالعربية من المحنة الكولونية إلى  )1(
  .357، 356، الجزائر، ص ص 2005
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بين صفحات ھذا الفصل سيدور الحديث عن التربية والتعليم في كنف جزائر استردت حريتھا بعد  

أزيد من قرن من التبعية وا�ستغ6ل، فرياح البناء والتشييد بدأت تھب على الدولة الجزائرية بعد عام 
. تظھر على جميع قطاعات الدولة ومن بينھا قطاع التربية والتعليم ، ومعھا بدأت بوادر التنمية1962

خاصة وأن العالم شھد ما شھد من تقدم وتطور، مما أجبر جميع الدول على أن تسارع في تكوين نفسھا 
  .والسعي من أجل أخذ مقعد مع الدول المتقدمة أو السائرة في طريق النمو كما يقال

   
منا بتقسيم الحقبة لزمنية التي تتكلم على المنظومة التربوية بعد ومن أجل دراسة ھذا القطاع ق

، فبصدورھا تغيرت العديد من 16/04/1976إلى فترتين والمرجعية في ذلك كان صدور أمرية  ا�ستق6ل
الجوانب المكون له، فاختفت مشكل وظھرت معھا أخرى، وفي كل مرة نجد أفراد يحاولون السير قدما 

ية الجزائرية حتى تعيد الثقة في منتجھا الذي أصابه ما أصابه بسبب عوامل عدة بالمنظومة التربو
  .اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية

  
دون أن نھمل الحديث عن إعطاء الصورة الحديثة للنظام التربوي حتى � تكون الدراسة سرد 

ا القطاع في السنوات القليلة .حداث مضت، فلقد أردنا التكلم وبإسھاب عن اOص6حات ا.خيرة التي عرفھ
الماضية، فھل تحسن واقع المنظومة التربوية الجزائرية بعد اOص6حات؟ وھل يمكن القول أن ھذه 

  اOص6حات ھي التعويذة السحرية التي إذا ما تليت على قطاع التعليم تختفي مشاكله؟  
   
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  :1977-9621التربية والتعليـم في الجزائـر في الفتـرة  :أو?
  

مرحلة جديدة في تاريخھا الحديث، فھي مرحلة تتميز بالحرية  1962تدخل الجزائر مع عام 
وسنحاول عبر محاور ھذا الفصل أن نتكلم عن واقع التعليم في كنف الجزائر المستقلة  ،يديوالبناء والتش

  .1977-1962التربية والتعليـم في الجزائـر في الفتـرة  وسيكون أول حديثنا عن
  
  :وضعية المجتمـع الجزائري غـداة ا!ستق0ل - 1
  

احتفلت فيه الجزائر فقد يوم ليس كسائر ا.يام في تاريخ الجزائر،  1962الخامس من جويلية عام 
ورثتھا ب6دنا كبيرة تركة مع زيد من قرن من الزمن، جاء ھذا ا�ستق6ل بعد معاناة .و�ستق6ل، ا بعيد
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ترك ا�ستعمار الفرنسي الشعب لقد الذي كان استغ6ليا منذ أول لحظة،  يعن ا�ستعمار ا�ستيطان
، إدارات مؤسساته مخربة ھجرھا 98%الجزائري في أسوء أحواله، شعب تفشت فيه ا.مية بنسبة 

إطاراتھا ا�ستعمارية، خزينة خاوية تعرضت للنھب والتخريب، إذ مؤسسات كل القطاعات فارغة وثمانية 
ألف ابن شھيد ويتيم مع قرابة  900ة ومدمرة تدميرا شبه تام وأكثر من مليون أرملة وأ�ف قرية مھدم

التي لي جانب المصانع المغلقة ن معطوب حرب ونصف مليون �جئ عادوا من البلدان الشقيقة، ھذا إوملي
نجم عنھا تعطل الحياة ا�قتصادية ونقص في اOطارات، وما لحق بالمدارس من حرق وتخريب 

  .)1(روتدمي
  

حدة المشاكل بسبب الوضعية ا�جتماعية للمجتمع الجزائري بعد ا�ستق6ل كانت مزرية إن 
ا�قتصادية للجزائر المستقلة والخروج الجماعي للمعمرين الفرنسيين بھدف تفريغ الب6د من اOطارات في 

نسا للعالم عجز الجزائر عن الميادين المختلفة ا�قتصادية والصناعية اOدارية والتعليمية وھذا لتثبت فر
كان  إذفرنسي باتجاه الخارج  560000فقد غادر الجزائر حوالي . إدارة وتسيير أمورھا ا�قتصادية

ثر كبير علي سير اOدارة الجزائرية التي أمعظمھم يحتل منصبا إداريا مھما مما جعل ھجرتھم ذات 
  .   من اOدارة %82مثلون أصابھا العجز والتعطل بشكل شبه تام إذ كان ا.وربيون ي

تملك كل الخصائص المميزة ل6قتصاد المتخلف والخاضع وھذا بسبب ا.مية  1962لذا أصبحت الجزائر 
ونقص اOطارات الوطنية، المستوي المعيشي، البطالة، التخلف الصناعي وحتى الزراعي وعليه فالوضع 

  .كان مشلو� بشكل كامل
الثقل الموروث عن ا�حت6ل الفرنسي الذي مارس سياسة  أن نقول � يكون من المبالغ فيه أن

قد شكل عقبة مخيفة وكبيرة من الصعب في وجودھا توفير  ،التي سبق وشرحناھا ....التفقير والتجھيل
  .أسباب النجاح لكل مسائل التنمية ا�قتصادية عامة والتربوية خاصة

       
اثنتين بل كان أزيد من قرن، وھذا ما تسبب في فالوجود الفرنسي في الجزائر لم يدم عشرية أو 

تكون فراغ في كافة الميادين الحيوية والتي بفضلھا تتحقق مبادئ وطموحات المجتمع وعليه تصبح قضية 
كبر أالتخطيط والتدبير � تتوقف على مدى توفر الشروط والوسائل الم6ئمة ـ الضرورية ـ بل كان ا.مر 

اسة المساعدة على التحكم في زمام ا.حداث الصعبة من اجل ع6جھا قبل إذ ھو يتمثل في اختيار السي
ظھرت مشاكل عدة من جراء التواجد ا�ستعماري وكذا من آثار حرب التحرير الوطني التي . استفحالھا

  .بفضلھا جاء النصر ومعه ا�ستق6ل
  

  )2(ق6ليوضح الوضعية اOجمالية للمجتمع الجزائري غداة ا�ست ):05(والجدول رقم

  
 طبيعة الوضعية الوضعية با-رقام

300.000   
  
  

3.000.000  

500.000  

  

700.000  
  

300.000 

  .طفل يتيم ا-بوين وليس له من كفيله 30.000يتيم من بينھم حوالي 
  .من المواطنين الذين ھدمت وأحرقت قراھم وجمعوا في محتشدات

  .من المعتقلين أو المنفيين
  . رى نحو المدن أو نحو أوربامن الق) فارين ( مھاجرون 

    .?جئين من الذين قصدوا المغرب أو تونس

                                         
، الشركة الوطنية للنشر ومكتبة التعريب في الجزائر من خ'ل الوثائق الرسميةابن الدوامة، "رحمان س6مة عبد ال)1(

                                                .32، ص1981الشعب، الجزائر، 
، 2004ار الفجر للنشر، القاھرة، ، د1ط ة،ــع والسياسـالمجتما?قتصاد و: ـةدولة الجزائرية الحديثـالعبد العالي دبلة،  )2(

   .24ص
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مع وجود ھذه ا.رقام لن يكون بمقدور الجزائر التغلب على وضعيتھا بسھولة وفي وقت قصير 
إذ أن كل فئة تطالب ببعض حقوقھا، لذا يبقى تحديد ا.ولويات من أھم المنجزات، فإذا أخذنا على سبيل 

الحصر عدد المھاجرين وال6جئين الذين سيعودون إلى الجزائر، فھم وحدھم سيشكلون تحديا  المثال �
لھيئة القيادية للب6د لتوفير كل ما يحتاجونه من عمل ومأوى ومرافق عمومية ھي من حق الكل دون لكبيرا 

يھا كل أفراد فالمعاناة جمعت إل .ونقس ا.مر سيكون مع باقي الفئات الموجودة في الجدول .استثناء
  . المجتمع

  : ومن ا.ھداف التي حددتھا الدولة الفتية في سياسة التعليم منذ البداية نجد النقاط التالية
  . ا�ستجابة للمطلب ا�جتماعي للتربية وذلك بواسطة الديمقراطية ◊
  . للمواد العلمية ا.ولويةربط التعليم باحتياجات التنمية ا�قتصادية وذلك بإعطاء  ◊
 .لتعليم اجتماعيا، وذلك بالتعريب والجزأرة سواء كان لLساتذة أو البرامججعل ا ◊

  
  :كما أنه تحدد أن النسق التعليمي يرتكز على أھم عنصر وھو الديمقراطية والغاية منھا

I. إتاحة فرصة التعليم أمام جميع ا.طفال الجزائريين .  
II. سكان القرية والمدينة  تعميم المدارس في جميع أرجاء الوطن الجزائري بحيث تصل إلى

  .على حد سواء
III. مجانية التعليم من البداية إلى نھاية المراحل الجامعية العليا.  
IV.  توفير المنح الدراسية والمطاعم المدرسية والع6ج لجميع الت6ميذ في سن التمدرس خاصة

  .لLطفال والت6ميذ المعوزين
V. .طفال الفقراء تشجيعا لھم على توفير الكتب المدرسية وا.دوات وتوزيعھا مجانا على ا

 .)1(ماديةأو متابعة الدراسة دون معوقات اجتماعية 
  

لقد أبقت الجزائر النظام التربوي الحامل للصيغة الفرنسية بعد ا�ستق6ل مباشرة كإجراء أولي، 
ل ، وكانت المدرسة آنذاك تحول بين الطف1967وإلى عام  1962و�حق ھذا النظام الفرد الجزائري منذ 

الجزائري ومتابعته للتعليم المتوسط والثانوي، ولم تكن تراعي شخصية الطفل ومواھبه وميوله ورغباته، 
وتحول كذلك بينه وبين التكوين ف6 تساعده المدرسة على ا�ندماج في مجتمعه و� تقيه من كل ا.مراض 

عمل وصار عرضة لLمية ا�جتماعية، لذا حرم الطفل الجزائري من مبادئ التعليم وحقوقه، ومن ال
   .فكان الوضع شبيھا بما كان في السابق .)2(وا�نحراف وغيرھا من ا}فات ا�جتماعية

  
تكمن في أربعة جوانب أساسية والتي  ةن المكاسب الرئيسية للسياسة التنمويلذا وجب ا�ستفادة م

  : على ا.قل وھي
الساحقة لقطاعات النشاط ا�قتصادي الذي  أن السيادة الوطنية قد تجسدت كليا على مستوى ا.غلبية -1

 أصبح ا�ستثمار ا.جنبي فيه ھامشيا، فزمام ا.مور صارت بين أيادي العناصر الوطنية 
وھذا ما وضع حدا لمنطق التسيير الموجه نحو الخارج والمستغل لكل ا.نشطة ا�قتصادية، فجاءت 

 .الخ...جمية والمحروقات والبنوكالسيادة الوطنية على الزراعة والصناعة والثروات المن
أصبحت الدولة الجزائرية ھي المسير ا.ساسي للتنمية بصفتھا وسيلة تعبير عن السيادة الوطنية  -2

  .وضمان استمرارية المسار الثوري السائد
وتيرة التراكم التي كانت مبنية على تخصيص العائدات، كانت حاسمة في تشكيل القاعدة المادية  -3

 .ي رغم العراقيل طبعال6قتصاد الوطن

                                         
   .104، ص نفس المرجععبد العالي دبلة، ) 1(
، مدخل ودراسة قضايا المفاھيم، دار الھدى للنشر، الجزائر، ب علم ا?جتماع التربويعلي بوعناقة وبلقاسم س6طنية، ) 2(

   .56، 55ت، ص ص
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استفادة مئات ا}�ف من العمال من الشغل وھذا كإطار من أجل استيعاب أنواع جديدة من الممارسات  -4
  .المھنية التي تنعكس في النھاية في المجتمع الجزائري الذي يدمجھا بدوره في حياة أفراده

  .)1( ري الذي حدث فيه تحول سريعلقد كانت للسياسة التنموية ا�قتصادية نتائج على المجتمع الجزائ
  

إن التحول السريع الذي نقصده ھنا ليس على مستوى من يتخذ القرار أو على مستوى الھياكل 
ات التي حرم منھا ألخ من الحاج...يم والصحة والسكنوالمنشآت بل التحول كان أكبر، فضمان العمل والتعل

عيه يكبر وينضج، فيعي ما حوله وتحدد مكانته بين الفرد الجزائري لعقود طويلة، سيجعل فكره يتحرر وو
  .، فعن طريق ھذه المكاسب ستكون ھناك تنمية على مستوى قطاع التربيةا.مم
  

  :تاريخي- التربيـة والتعليم في الجزائـر غـداة ا!ستق0ل تحليـل سوسيو-2
  

التعليم ا.ساسي،  ، ونقصد التعليم بكل مراحله خاصةالمجتمع� ريب أن للتعليم أھمية خاصة في 
فھو يمثل قاعدة ھرم التعليم كله كنظام، إذ يشكل ا.ساس لما يبنى عليه من مراحل تعليمية ستليه، إضافة 
إلى أن ا�ھتمام بالتعليم في سن الطفولة المبكرة يحظى باھتمام عدد � بأس به من علماء التربية والنفس 

O نسانية وتتطور مستقب6 في صورة وا�جتماع، ففي ھذه المرحلة تنمو قوى الطفلOبداعية وطاقاته ا
مفاھيم وأنماط سلوكية وقوى وجدانية، كما تنبع أھمية التعليم مما يعج به عالم اليوم من متغيرات مت6حقة 
لم ينجو منھا التعليم بطبيعة الحال فرياح الخوصصة وتسارع التقدم التكنولوجي وتعاظم التنافس وتآكل 

  رة ا�تصا�ت وما اصطلح عليه بالعولمة جعل من الھوية الحدود بفعل ثو
  

وسمات الشخصية الوطنية في خطر وكذا التعليم الذي يميز دولة عن أخرى وھو ورغم أنه كان 
  .)2( يعتقد أن التعليم حصين من كل تأثر إ� أن الواقع ا}ن يشير إلى العكس

  
ونظامه الخاص به بكل ما كان يحدث في وھذا ما حدث بالفعل في الجزائر فلقد تأثر التعليم 

فتكت الجزائر حريتھا، وھي تصارع خاصة وأن مستعمرھا ترك لھا كيانا ھشا وضعيفا إفمنذ أن  المجتمع
كانت مھيئة حسب الغايات  1962خاصة على مستوى قطاع التربية والتعليم، فالمنظومة التربوية في عام 

ري الفرنسي، خدمة لمصالحه المختلفة والكثيرة والخاصة، لقد وا.ھداف التي رسمھا له النظام ا�ستعما
كانت ظروف ھذا ا�ست6م صعبة وعسيرة للغاية وزاد ا.مر صعوبة مع الطموح الكبير الذي كان في 
نفوس القادة آنذاك إذا أرادوا أن تعرف الجزائر أول دخول مدرسي لھا في تاريخھا الجديد وفي سنة 

ونقول عن الظروف التي صنعتھا فرنسا قبيل خروجھا . تأجيله مھما كانت الظروف، إذا � يجب لا�ستق6
من ا.راضي الجزائرية، فھي تعمدت توقيف عجلة التقدم والرقي بإصدارھا .وامر تطلب فيھا من كل 

 .موظفيھا مغادرة التراب الوطني،  رغم أن ا�تفاقيات المبرمة بين الطرفين نصت على عكس ذلك تماما
التحريرية وما خلفته، ه وضع المجتمع الجزائري برمته بين مطرقة التنمية وسندان نتائج الحرب وعلي

  .)3(فليس القضاء على مخلفات ا�ستعمار إ� خطوة أولى للتنمية
فلقد غادر صبيحة اOستق6ل معظم المعلمين الفرنسيين أو لنقل حسب من عايش الوضع القسم ا.كبر ولم  

معلم إضافة إلى نحو  2602سوى عشرات من المعلمين الجزائريين قدر عددھم بـ  1962يبقى منھم سنة 

                                         
بن ناصر، د م ج والمؤسسة الوطنية  .نمية والثقافة، ترجمة م ع، الت1ج، محاو?ت في التحليل اFجتماعيسفير ناجي، ) 1(

  .277، 276للكتاب، الجزائر، ص ص 
، دار الفرس للنشر، 1، مراجعة منذر المصري، طالتعليم ا-ساسي في الوطن العربي، آفاق جديدةفكتور بلة وآخرون، ) 2(

   .231، ص2002ومؤسسة عبد الحميد شومان، ا.ردن، 
  :التفصيل حول ھذه الجزئية أنظرلمزيد من ) 3(

Nadji Safir, essais d’analyse sociologique : tome1 culture et développement, o.p.u.e.n.a.l 
.alger, 1985, p217.   
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ألف معلم من أصل فرنسي، بينما كان يحتاج ھذا الدخول المدرسي حسب التقديرات الرسمية إلى نحو 
   .)1(عشرين ألف معلم على أقل تقدير 

  
ولن  –ا�كمالية  -دائية والتكميلي � يكفي حتى لتغطية المرحلة ا�بتكان إذا ما تبقى من مدرسين 

ا.ستاذة المتخصصين في المواد العلمية وا.ستاذة المساعدين في  لما يكون الحديث عنيتغير الوضع 
  .المراحل ا.خرى من التعليم

  
ونظرا للظروف وا.حداث التي مرت بھا الجزائر أثناء كفاحھا لنيل حريتھا، لم تتح الفرصة 

كوينا جيدا ولقد أشرنا إلى أساليب في الفصل السابق زادت نقطة تكوين ما بقي من للمعلمين أن يتلقوا ت
مدرسيين الوضع تدھورا، فھم � يملكون المستوى المطلوب للتدريس، إذ أغلبيتھم الساحقة � تملك شھادة 

، فزاد عربيةللغة الالقصدي  باللغة العربية و� يحسنون التعليم بھا وھذا بفعل تغييب –كاليسانس  –عليا 
ھؤ�ء اللغوي ضعيف جدا والسبب دائما المستعمر الذي أجبر الجزائريين كلھم على ا�عتماد التام على 

�  اللغة الفرنسية في شتى الميادين وإن صادف وتكلموا العربية فھي � تعد لغة بقدر ما ھي لھجة عامية
  .تخلو من مفردات فرنسية كثيرة

  
ا�ستعمار الذي دمر كل بسبب إعادة البناء التي عرفتھا الجزائر كانت يمكننا القول أن سبب أزمة 

شيء قبل رحيله حتى تبقى الجزائر في حاجة له، إ� أن إطارات وقيادي الجزائر قد رفعوا التحدي كما 
ن فبدأوا في التخطيط والبناء وا�نتقال من الثورة المسلحة إلى ثورة البناء وإعادة بناء أركا. رفعوه دائما

ففي ميدان التعليم الذي ھو محور دراستنا عملت الجزائر كل ما . الدولة، ثورة أصعب وأطول من ا.ولى
بوسعھا لضمان السير الحسن لكل ا.نشطة التي تدار في الدولة الفتية وعمل الكل على تسطير جملة من 

  . Oرادة ال6زمةلما � إذا توفرت اوا.ھداف حتى يكون العمل موجھا لتحقيق بعضھا أو كلھا 
   

إذا وللتغلب على مشاكل التربية واOسراع في بناء أركان الدولة، سارعت الجزائر المستقلة في 
البحث عن حلول سريعة، ومن بين ما تبنته من حلول أنھا أخذت التشريع المدرسي الذي كان معمول به 

اسة في المرحلة ا�بتدائية وھو ستة من النظام التربوي الفرنسي سن بداية الدر تقبل ا�ستق6ل، فأخذ
سنة وھي بعمر ثمانية سنوات أي من السنة ا.ولى 14-6تمتد فترة  وات وجعلت من المرحلة ا�بتدائيةسن

  -عام وتقني –إلى السنة النھائية الثانية التي فيھا يتقدم الطلبة �متحان القبول للسنة أولى ثانوي 
الكبير في عدد الھياكل التعليمية ومن ھذه التدابير تحويل دور نه اتخذت تدابير لتغطية النقص أكما 

دور الحضانة  23/09/1965بعد أن ألغى القرار المؤرخ في  إلى ما يشبه المدارس اOبتدائية الحضانة
  .)2(وھذه المرحلة كانت موجودة قبل ا�ستق6ل 

  
شاكل عديدة �بد من حلھا فقد فيه م توإذا تكلمنا عن نقص المعلمين فھذا الجانب ھو ا}خر وجد   

معلم على أقل تقدير إ� أن اOحصائيات  20.000كان �بد أن يقوم بمھمة التعليم بعد ا�ستق6ل ما يقارب بـ
معلم إضافة إلى ألف معلم من أصل فرنسي وھذا جعل الدولة تعتمد على  2600بينت أن العدد وصل إلى 
  :عدة خطط استثنائية منھا

  . شر لمن له مستوى مقبول من التعليم باللغتين الفرنسية والعربيةالتوظيف المبا*
اللجوء إلى التعاون الثقافي بين الدول خاصة تزويد الجزائر بمعلمين من المشرق والمغرب *

  .العربي
عقد تعاون ثقافي مع فرنسا لتزويد الجزائر بما يلزم من المعلمين إذا بلغ عدد المعلمين الفرنسيين *

  .معلم فرنسي 7691حوالي 
                                         

   .15، ص2000، المكتبة الوطنية ودار الھدى، الجزائر، 3ط ،المرجع في التشريع المدرسيعبد الرحمن بن سالم،  )1(
  
  .405، مرجع سابق، صالتعليم القومي والشخصية الجزائريةتركي عمامرة،  رابح) 2(
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من الت6ميذ بقوا من دون معلم، فسارعت عدة  امعلم إ� أن عدد 16886 وصل ورغم أن العدد
مؤسسات تعليمية إلى استعمال نظم بيداغوجية خاصة، كتجميع ا.فواج في فوج واحد أو التناوب على 

وجعل معلم واحد كذلك التخفيف من الحجم الساعي والمقرر كله  ،حجرة دراسية عدة مرات في اليوم
  .يشرف على عدة أفواج دراسية

  
استعملت قد أما وضعية الحجرات الدراسية فقد وصفھا الباحثون والمتھمون بالقطاع بأنھا خطيرة ف

الثكنات العسكرية والمراكز والمحتشدات والمساكن المدرسية، وحتى المح6ت التجارية وأحيانا المساجد 
تفتقر في كثير من ا.حيان إلى الشروط البيدوغوجية الصحيحة  ھذه ا.ماكن كانت.في بعض المناطق

  .للتعليم السليم، كاOنارة والتھوئة والمساحة المخصصة لكل طفل
  

 62/01بموجب مرسوم رقم  1962زد إلى ذلك المشاكل التي نجمت عن إنشاء وزارة فتية عام 
وتحديد  ،ھيكلتھا وتلبية حاجاتھا: لومن ھذه المشاك 27/09/1962المؤسس للحكومة ا.ولى والمؤرخ في 

الخ كما أنه �بد من ذكر المشاكل التي أتى بھا ...ھا باOطار والكفاءات ذات الخبرةطريقة عملھا وتزويد
فھم لم يكونوا كلھم في المستوى الثقافي والتكويني  المساعدون العرب الذين جاء والتعليم الجزائريين،

مما كان لزاما على الوزارة الوصية أن تتولى  ،انوا مساعدين أو ممونينفأغلب المعلمين العرب ك ،الكافي
تكوين ھؤ�ء بواسطة برمجة دورات تكوينية في المراكز الثقافية وإعطائھم دروسا مسائية، أو تكوينا عن 

أكثر قربا من عادات  جل جعل الوافدينأوھي كلھا إجراءات من   .)1(طريق المراسلة أو الورشات الصيفية
   .اريخ الشعب الجزائريوت

  
  
  

كذلك كان القصد من ھذا كله تعريف ھؤ�ء المساعدين على خصائص ومميزات المجتمع 
للت6ميذ معلومات � تتماشى مع ذھنية الشعب  االجزائري من الناحتين الثقافية وا�جتماعية حتى � يعطو

  :قعا يضماستق6ل بأنه كان ولذا فيمكن وصف واقع المنظومة التربوية بعد ا� كالدين والسياسة
  . انخفاض مستوى التمدرس عند الجزائريين*
   .حاجة الجزائر إلى إطارات فنية*
توفير قيادة وطنية حافظت على مستوى الوطنية مرتفعا حتى يعمل الشعب ويتغلب على *
   .الصعاب

  .توفير اOمكانيات المادية التي بھا تبنى المنشآت والمرافق التربوية*
  

   )2()1977-62( يوضح تطور مجموع الت6ميذ ومنھم عدد اOناث ) 06(رقم  جدول 
  

  البنات  المجموع  السنة
1962 – 1963 - - 
1965 – 1966 1.452.360 540049 
1967 – 1968 1.603.702 584586 
1971 – 1972 2.301.636 851620 
1773  - 1974 2.741.925 1.044.094 
1975  - 1976 3134892 1.218.030 

                                         
   .16، 15عبد الرحمن بن سالم، مرجع سابق، ص ص )1(
، وذلك 1977-1962لقد تم اختيار السنوات بناء على أھم السنوات التي جرت فيھا أحداث مرت بھا الجزائر في الفترة ) 2(

  .التي حدثت في المجتمع الجزائري ا.حداث والتغييراتOبراز مدى تأثر النظام التعليمي ب
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1976- 1977  3.383.051  1334323  
  .204المديرية الفرعية ل�حصاء، مديرية التخطيط بوزارة التربية، ص: المصدر

  
 ،ي6حظ أن المنظومة التربوية عرفت تطور كبيرا وھذا ما تنطق به ا.رقام المدونة في الجدولما 

فالمجتمع  عدد المعلمين والھياكل الدراسيةفاحتواء ھذه ا.رقام المتزايدة لعدد الت6ميذ صاحبه زيادات في 
تحسن ظروف المعيشة دفعت با}باء  معالجزائري في تلك الفترة عرف زيادة سريعة في نسبة المواليد 

لتعليم اOناث وھذا ما جعل عددھم على مقاعد الدراسة يزداد يوما بعد يوم رغم أن عددھم يظل أقل من 
وبالتالي سيستفيد المجتمع من  نم عن وعي ا}باء بضرورة تعليم أبنائھمعدد الذكور إ� أنھا كانت أرقاما ت

  .كل شرائحه
 .)1(يوضح تطور عدد المؤسسات التعليمية في الجزائر ): 07(جدول رقم 

  
  الثانوي IIIالطور  I و  IIالطور   المجموع  الســنة

  
ملحقات مدرسية 

  ا-ساسية 
A E F   

  المدارس ا-ساسية 
EC.FOND   

ات متاقن                   ثانوي
                  

Techniques     Lyces 

62 - 63  - 2263 364 34 5 
64 - 65 - 4065 418 - - 
65 - 66 - 4255 - - - 
67 - 68 5098 4581 454 56 7 

69 - 70 5832 5263 502 60 7 
70 - 71 7058 6467 519 65 7 
73 - 74 8014 7376 530 63 8 
75 - 76 8502 7798 545 84 9 
76 - 77 8989 8182 665 125 17 
77 - 78 9343 8380 788 156 19 

  
الم6حظ أنه خ6ل عشرية من الزمن زادت عدد المؤسسات التعليمية في الجزائر كثيرة وھذا 

لمؤسسات خر الذي يمكن إدراجه لتزايد ا}والسبب ا. �ستقبال ا.عداد المتزايدة من الت6ميذ سنة وراء سنة
التعليمية ھو التنمية التي بدأت تظھر على الجوانب الحياتية في الجزائر، فارتفاع أسعار البترول عام 

  .المالية وصرفھا بالطريقة المناسبة امكن الدولة من التحكم في إيراداتھ 1973
  
 مما � يخفى على أحد أن المدرسة تعتبر خلية حسية نشيطة في نسيج المجتمع، تعمل على 

وھذه الع6قة تؤكد أن  ،مقابل مساھمة المجتمع في النھوض بھا ورفع مستواھا ،تأثير فيه بطريقة مباشرةال
المدارس � يجب أن تبتعد عن الواقع المعاش ففي السابق عاشت المدارس وكأنھا جزر منعزلة � يربطھا 

الذين تستقبلھم لتلقتھم معلومات نظرية اللھم الت6ميذ  ،أي رابط –أو البيئة ا�جتماعية والمادية -بمحيطھا 
واقعھم وبيئتھم المعاشة، لذا أصبحت المدارس � تكترث لما  هقد تكون في أغلبھا بعيدة عن ما يتضمن

مما  –مخافة أن نقول داخله -يجري حولھا من نشاطات و� تبالي بتصرفات ت6ميذھا خارج جدرانھا 
المجتمع الخارجي فعدم  - المحيط -المدرسة -البيت: ا الث6ثجعلھا تقصي نفسھا طواعية من سلسلة الخ6ي

                                         
  .202المديرية الفرعية ل�حصاء، مرجع سابق، ص  )1(
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ولتدارك ھذه  ،)1(إثبات المدرسة لوجودھا أفقدھا فرصة تفھم الشيء وكيفية إكمال تربيتھم المنزلية
يز بين ا.ھداف المرحلية القابلة للتغير باستمرار حسب يالوضعية ولتطور المدرسة الجزائرية �بد من التم

وبين ا.ھداف البعيدة المدى التي تتطلع إليھا ا.مة وتتبناھا الغالبية من  ،ھنة والمتوقعةالحاجات الرا
وھذه ا.خيرة �بد لھا أن تكون على درجة من ا�ستقرار حتى يتسنى وضع فلسفة عامة  ،مجتمعنا

ا.شخاص  بتغير رللمنظومة التربوية بإكمالھا وا�تفاق على سياسة أي إجراء عملية لتنفيذھا � تتأث
للتعامل  ووجھات النظر الفردية ومن الضروري إشراك جميع المعنيين في التربية ووضع قواعد أخ6قية

مع ھذا القطاع الحساس والمؤثر في حاضر الوطن ومستقبله و� يوجد إذن أفضل من التشاور الواسع 
زي أو المحلي وھذا النطاق والثقة في المختصين من أساتذة ومتقنين ومسؤولين على مستوى المرك

   .)2(والوفاء بكل ما تفرضه مھنة التربية والتكوين ملتزابا�
  

لقد أنجزت الجزائر خ6ل ثلث القرن الماضي حضيرة ھائلة من الھياكل والمرافق البيداغوجية 
درس ربع سكان الجزائر فواحد من أربعة جزائريين موجود مة مترامية ا.طراف وھي تضمن تبكتكون ش
سنة يحصلون على مساعدات إما  17 سن من ا.طفال من % 65كما أن حوالي  ،عد الدراسةعلى مقا

 ،وھذا للتقليل من التفاوت الطبقي وتحقيق المبدأ تكافؤ الفرص بين كل المواطنين ،مجانا أو بأثمان رمزية
لقد قفزت . ومن إنجازات ھذه الفترة أن مدارس الجزائر صارت مفتوحة لت6ميذ وط6ب من بلدان أخرى

ثون الفرنسيون حفالنسبة التي قدمھا البا ،بعد عقدين من ا�ستق6ل قفزة كبيرة. نسبة التمدرس في الجزائر
بينما ھي عالية في الفترة عرفت ، )3(1960عام  % 12إلى  % 10واOدارة ا�ستعمارية نفسھا تقدر بـ 

  ).خ6ل السبعينات(ء صرحھا الحضري فيھا الجزائر بنا
  
  
  
  

و  1963/1964ي ـفي المرحلة ا�بتدائية في عام4*يوضح معد�ت الرسوب وا�نتقال ):08(رقم جدول
  .لكل ألف تلميذ جزائري)5(.  )1(1966/1967

  
السنة 

  في
  ا?بتدائي

  إناث  الذكور  المجموع  معد?ت

1963-1964 1966-1967 63/64 66/67 63/64 66/67 

  الرسوب  أولى
  ا?نتقال

116.  
82. 

79  

885 

118  

805 

80.  
905. 

113.  
800. 

75.  
856. 

  الرسوب  رابعة
  ا?نتقال

260.  
703 

196.  
686. 

254.  
720. 

194.  
703. 

270.  
672. 

201.  
657. 

                                         
   .151، ص 2004، دار الغرب، وھران، 1، طالتدبير اFداري التربوي ومشروع المؤسسةعبد المؤمن يعقوبي، ) 1(
، ص 1998، دار ا.مة، للنشر، الجزائر، 1، طعاد ومعالمالجزائر المفكرة والتاريخية، أبمحمد العربي ولد خليفة،  )2(

257 .   
   .283، ص نفس المرجع)3(
بإنتقال .نه مصطلح متداول عندنا في الجزائر أكثر، كما أن النسبة الناقصة من  ناھاالجدول المعنون بكلمة ترفيع فغير4*

  .1000جموع المتحصل عليه حاصل طرح الرسوب من ا�نتقال تعود إلى التسرب المدرسي لذا جاء الم
، دار العلم 6، ط1950/2000حاضرھا ومشك'تھا ومستقبلھا من عام، التربية في الب'د العربيةعبد هللا عبد الدايم،  )1(

   .284، 283ص ص ،1998للم6يين، بيروت، 
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  الرسوب  السادسة
  المردود

278.  
722. 

205.  
795. 

282.  
718. 

205.  
795. 

270.  
730. 

204.  
796. 

   
ب والتسرب المدرسي إلى عدم وجود يرجع الدكتور عبد هللا عبد الدايم ارتفاع معد�ت الرسو

أي المرحلة  السنة التي تلي السنة السادسة في بعض المناطق الريفية في بعض المناطق وغيابمدارس 
سنة  13من اOناث ينھون المرحلة ا�بتدائية بعد  15,6من الذكور و 12.6كما وجد أن  المتوسطة

في المرحلة ا�بتدائية من النظام التربوي كما أن  وھذا دليل على مدى تأزم الوضع ،يقضونھا في المرحلة
في ذلك  الفرق بين السنتين الدراسيتين ليس كبيرا وھذا يؤكد أن عمليات التطور تسير بخطا ثقيلة وبطيئة

  .الوقت
إضافة إلى أن اختيار ھذه السنوات الدراسية بالتحديد تعد محطات ھامة سواء للتلميذ أو للھيئة 

السنة السادسة تعد خطوة ل�نتقال إلى المرحلة ا.على منھا، لذا فإننا نقول أن الرسوب كما التعليمية، إذ أن 
  . ھو مبين في الجدول أع6ه ھو بأرقام كبيرة

  
  
  

في المرحلة  1966/1967و 1965/1966يوضح معد�ت الرسوب وا�نتقال في عامي  ):09(جدول رقم 
 .2)1(يلكل ألف تلميذ جزائر ،1*المتوسطة والثانوية

  
  السنة في
  ا?بتدائي

  إناث  الذكور  المجموع  معد?ت

65/66 66/67 65/66 66/67 65/66 66/67 

ا-خيرة من 
  المتوسط عليمتال

  الرسوب
  ا?نتقال

154  

846 

169  

831 

147  

853 

157  

843 

168.  
832. 

195.  
805. 

السنة ا-خيرة من 
  التعليم الثانوي

  الرسوب
  المردود

198  

802 

182  

818 

187  

813 

183  

817 

235.  
765 

178.  
822 

   
زيادة إلى أن ھناك تراجع  ،يظل معدل الرسوب مرتفعا في مرحلة التعليم المتوسط أو الثانوي

  .طفيف في معدل الرسوب بين السنتين الدراسيتين

كما تظل النسب الموجودة في خانة اOناث أكبر من ما ھو عليه عند ذكور، لذا فقد يكون السبب 
ھذه المعد�ت نفس السبب الذي أعطاه الدكتور عبد هللا عبد الدايم عند ما حلل النتائج ومعد�ت  في وجود

المرحلة ا�بتدائية وھو انعدام المؤسسات القريبة من أماكن سكن الت6ميذ مما يجعل عددا منھم ينقطعون أو 
  .يرسبون في السنة التي يدرسون فيھا

   

  :براھيمي وصفا لواقع المنظومة التربوية إذا قالحمد طالب اOأولقد أعطى الدكتور 

                                         
الثانية من التعليم، لذا فما ي الجدول الموجود في المرجع رمز الكاتب إلى مرحلة التعليم المتوسط والثانوي بالمرحلة ف1*

   .وجد من تغيير في الجدول ھو من طرف الطالبة
  .286بد هللا عبد الدايم، نفس المرجع، ص ع)1(



  التعليم في الجزائر بعد ا�ستق6لالتربية و                   :               الفصل الثالث
 

 58

وأن  ،نستطيع اليوم أن نؤكد بأن المدرسة الجزائرية قد وقفت على قدميھا وأنھا تتطور كل يوم" 
فقد أصبح للمدرسة الجزائرية إطاراتھا من المديرين إلى المفتشين العامين  ،شخصيتھا تكمل وتنمو

الممارسة ومعالجة المشاكل بصفة مباشرة وأصبح للمدرسة  واكتسبت ھذه اFطارات خبرة عن طريق
الجزائرية معلموھا وأساتذتھا وإذا كانوا في حاجة إلى مزيد من التكوين كما ھو حال بالنسبة لجميع 

 صبح للمدرسة الجزائرية مناھجھا وكتبھا التي تزداد عاما بعد عامأو ،اFطارات الفتية في بلدھا الناشئ
كما كان ، وأصبحت تحتل مكانة مرموقة رغم وسائلنا المحدودة....نا ومقوماتھاوت'ؤمھا مع واقع

   .)1("الحرص على أن تصبح المدرسة ديمقراطية توفر حظوظا متساوية للجميع

  

   :مشاكل عدة نذكر منھا 1976إلى  1965لقد عانت المدرسة الجزائرية في الفترة من 

  .اللغة التي تدرس بھا المواد ةازدواجي �

  .ا�كتظاظ الذي رجع سببه إلى نقص الھياكل والمرافق التعليمية �

  . نقص المعلمين خاصة الجزائريين �

  .التخلف وإعادة السنوات الدراسية �

  .نقص الوسائل البيداغوجية من أجھزة ووسائل إيضاحية �

  .بسبب محتوى مناھجھا البعيدة عنه عدم م6ئمة المنظومة التربوية للمجتمع الجزائري �

فقط من ت6ميذ التعليم ا�بتدائي يجدون  %50سنة فقط لذا كان  14أو  13كان التعليم إلزاميا حتى سن  �
 27000من  1978إلى  1965أماكن في المتوسط رغم تضاعف عدد ا.قسام إذا بلغ عددھا في الفترة بين 

م يتسكعون في الشوارع وما فوق يجدون أنفسھ 14قسما إ� أن الكثير من ا.طفال في سن 50.000إلى 
إن التضخم الذي تلحظه البرنامج الدراسي وكذا ا�كتظاظ داخل المدرسة  �نحراف كثيرةاحيث إغراءات 

الجزائرية، مع فرض طرق إلقائية في التدريس، يحرم التلميذ من إبداء آرائه، ويفرز تذمر من المدرسين 
6 وقت للمدرس للحوار وا�ستماع إلى أراء مما يجعل من الصعوبة بما كان لفتح قنوات التحاور، ف

  .الت6ميذ وانشغا�تھم خاصة و� التلميذ قادر على إعطاء آراءه

  :كخ6صة عامة لواقع التعليم خ6ل ھذه الفترة نقول ما يلي

 .ھناك زيادة مطردة في الكم التربوي سواء كانت متعلقة باOناث أو الذكور •

• Oناث، مما وسع الھوة بينھماالتفوق المطلق لحجم الذكور عن ا. 

 .انخفاض عدد المنتسبين في التعليم التقني مقارنة بالتعليم العام أو المتوسط •

 .ھناك زيادة في إعداد المعلمين، لكن ھذه الزيادة غير منتظمة  •

  .زيادة عدد المؤسسات التربوية المنتشرة راجع إلى ا�نتعاش ا�قتصادي بعد تأميم المحروقات •

  2005-1977م التربـوي الجزائـري فـي الفترة النظا:ثانيا
  

 1977يدخل النظام التربوي الجزائري خ6ل ھذه الفترة مرحلة جديدة في مساره التنموي فسنة  
ھي أولى سنوات تطبيق محتوى ا�مرية لذا فانه سيكون الحديث في ھذا الجزء متمركزا لدراسة واقع 

  . المليئة با.حداث النظام التربوي الجزائري خ6ل ھذه الفترة
  

                                         
، لمزيد من 1968المقتطف مأخوذ عن كلمة المؤلف على أمواج اOذاعة بمناسبة افتتاح السنة الدراسية في سبتمبر ) 1(

  .100رجع سابق، ص التفصيل أنظر أحمد طالب اOبراھيمي، م
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  :التربية والتعليم من خ0ل المواثيق الرسمية للدولة الجزائرية-1
 

يحتاج بناء الصرح الحضاري لكل دولة أن تقوم بسن تعليمات وقوانين التي تبرز مقوماتھا 
لذا فقد قامت الدولة الجزائرية ومنذ السنوات ا.ولى ل6ستق6ل بإصدار نصوص وقوانين . الخصوصية

من واجبات اتجاه الوطن وباقي  هنظم حياة الجزائريين، حتى يتعرف كل فرد على ترابھا ماله وما عليت
  .وفي أغلب ا.حيان تجمع ھذه النصوص والقوانين في مواثيق رسمية. ا.فراد

وسنحاول أن نتصفح ھذه المواثيق وإبراز نظرة كل نص أو ميثاق حول التربية والتعليم بناء على فترة   
  :اغتھا الزمنية، ومن المواثيق التي توفرت لدينا نجدصي

 
  :بيان أول نوفمبر/ 1

يعد بيان أول نوفمبر من المواثيق الراسخة وا.صيلة في تاريخ الجزائر، بل ھو مرجع لكل ما  
أبدا أي إشارة صريحة عن التربية  زإن القراءة السريعة للبيان � تبر. من بعده من مقررات ودساتير ءجا
تعليم إ� أنه يبرز أن ما يجب تحقيقه � يتأتى إ� بالتربية والتعليم وھذا تلميح غير معلن على أھمية وال

التربية، فمن بين أھدافه ا.ساسية التي لن تتحقق إ� بوجود التعليم نجد مبدأ الدين اOس6مي كإطار 
وأكد على أنه مقوم أساسي حضاري وھوية وطنية فقد وردت إشارات في البيان حول أھميته الحضارية 

للثورة ومسارھا، كما اعتبر مبادئه اOطار العام الذي تتم فيه المواصفات لقيام الدولة الجزائرية وكذا 
خصوصيات نظامھا السياسي المستقبلي، وھي مبادئ الديمقراطية والطابع ا�جتماعي الشعبي والسيادة 

طريق اOس6م والتاريخ واللغة واOطار الجغرافي الكاملة، كما ميز البيان الشخصية الجزائرية عن 
وھذا كله ، )1(والعادات التي تجعل من الجزائر ليست فرنسية، كذلك نجد احترام حريات المواطن ا.ساسية

  .� يمكن التنازل عنه تحت أي سبب
ق الذي فو-خاصة وأن قيادة حزب جبھة التحرير الوطني آنذاك أقرت بأن اOس6م دينا للدولة  

بضرورة التعلم بل يتعداه ليجعله فريضة على الجميع ف6 يمكن أن يعرف احد مبادئ  -كل ما قد يقال ينادي
وھذه . وھذه العملية تحتاج إلى تنظيم وھياكل وأفراد متمكنين. ھذا الدين طالما لم يجد من يعلمه ويلقنه إياه

  .وجود الجزائرھي اOشارة غير الواضحة التي وجدناھا في أول بيان معبر عن 
 
  : برنامج طرابلس/ 2

، وجاء فيه بما يخدم موضوعنا النقاط 1962انعقد مشروع طرابلس في شھر جوان من عام
  :التالية
  .إحياء وتجديد الثقافة الوطنية والتعريب المتدرج للتعليم، على أساس علمي ووسائل ثقافية جديدة �
  .يةالمحافظة على الشخصية الوطنية والثقافة الشعب �
  .توسيع النظام التعليمي عن طريق توفير التعليم للجميع وفي كل المستويات �
  .جزارة البرامج من خ6ل تكييفھا لواقع الب6د �
توسيع مجال الطرق التربوية الجماھيرية، وتجنيد كافة المنظمات الوطنية لمكافحة ا.مية تعليم كافة  �

ن بدون تعليم جماھيري واسع والسعي وراء تكوين ل، .جاقرب ا}أالمواطنين القراءة والكتابة في 
اOطارات الفنية وا�دراية والمعلمين من العسير التحكم في قضايا التنمية ا�قتصادية التي ھي حاجة ملحة 

   .للجميع
  .)2(كما انه عبر مصالح الطبقات الشعبية كنشر التعليم وتحسين الحالة الصحية والسكنية والمعيشية

كن القول أن القيادة العليا للب6د وقبيل ا�ستق6ل التام قد كانت واعية تماما بمدى أھمية التعليم وعليه يم
  .تحرص على ذكر كل النقاط التي تراھا مھمة لمرحلة البناء والتشييد اوھذا ما جعلھ

  

                                         
  .118، ص 1997، دار ا.مة، الجزائر، 1، طالنتائج–ات ـا?نعكاس–ات ـالمنطلق-ة في الجزائرـأبعاد ا-زمحسن بركة،  )1(
، رسالة التوقع واFنجاز 1962/1984ديمقراطية التعليم النظامي في الجزائر خ'ل الفترة بن عكي محمد أكلي،  )2(

  .121، ص 1987/1988الجزائر، سنة  ماجستير غير منشورة، جامعة
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  : 1963دستور عام /3
سياسية صعبة عرفتھا يعد أول دستور للجزائر المستقلة، جاء في ظروف اجتماعية واقتصادية و

 :الب6د آنذاك، وفي فصله المتضمن للحقوق ا.ساسية الموجود في باب المبادئ وا.ھداف ا.ساسية ما يلي
التعليم إجباري والثقافة في متناول الجميع بدون تمييز إ? ما كان ناشئا عن استعدادات كل فرد "

قوق التي يتمتع بھا الفرد خاصة إذا عمل والمادة قد عبرت عن جملة من الح، )1("وحاجيات الجماعة
لصالح الجماعة، وعليه فإجبارية التعليم والثقافة لم تأتي بعد فترة طويلة بل جاءت والدولة تبني أركانھا 
رغم الخراب والدمار، وھذا إن دل فإنما يدل على أھمية العلم التي يدركھا الجزائريون والذي حرم منه 

  .لعقود طويلة
  :1964 ميثاق عام/4 

مؤتمر الجزائر فقد نص على أن الجزائر بلد إس6مي ولذا يجب إعادة الوجه الحقيقي ل�س6م  
ودعا إلى ديمقراطية التعليم ورفض اOمبريالية وذلك بتبني ا�شتراكية والعمل على إزالة الفوارق 

فقد أشار إلى ديمقراطية ھذا على العموم أما فيما تعلق بالتعليم . اOجتماعية، وضرورة التبادل العلمي
التعليم وإلى ضرورة التوجيه السليم بما تتطلبه الب6د من احتياجات وإدخال اللغة العربية في التعليم 
اOبتدائي وتوسيع وسائل التكوين الجماھيرية ومكافحة ا.مية بكل طاقاتھا، وسمحت مسودته ا.ولى 

  .)2(فيه كل الفئاتباستفتاء شعبي واسع شمل كل مناطق الب6د واشتركت 
 
  : 1976ميثاق عام/5

جاء ھذا الميثاق بعد أن رسمت القيادات العليا للب6د ا�ستراتيجية الخاصة التي على الجزائر قيادة 
  :وشعبا تتبعھا، وأكد على أن الثورة الثقافية ترمي إلى ث6ث أھداف ھي

  .ةالتأكيد على أن الھوية الجزائرية تحقيق للتنمية الثقافي�     
  .الرفع الدائم لمستوى التعليم المدرسي والكفاءة التقنية�     
  .إعتماد أسلوب في الحياة ينسجم مع الثورة ا�شتراكية�     

  :تضمنت ما يلي 1976من دستور 66والمادة 
  .بكل مواطن الحق في التعلم •
  .دة بالقانونالتعليم مجاني وإجباري بالنسبة لمدة المدرسة ا.ساسية في إطار الشروط المحد •
  .تنظم الدولة التعليم •
تسھر الدولة على أن تكون أبواب التعليم والتكوين المھني والثقافة مفتوحة بالتساوي أمام  •

 .)3(الجميع
  :على النقاط التالية كذلك ولقد نص

حتى شھادة التعليم فيھا تأسيس المدرسة ا.ساسية ذات التسع سنوات، التي تمدد الدراسة اOلزامية  *
.ساسي، مما يسمح بإنھاء المشكل الذي يطرحه الشباب الذي يغادر الدراسة من المرحلة اOبتدائية والذي ا

لم يبلغ سن العمل، والتعليم الذي يتم توفيره في ھذه المرحلة سيكون منظما بكيفية تجعله مھيئا ل6نتقال نحو 
  .الفروع الموجودة في التعليم الثانوي إذا ما واصل دراسته

الشروع حسب اOمكانيات في إقامة منشآت التعليم التحضيري قصد إعداد ا.طفال للمدرسة  * 
  . ا.ساسية والمساھمة فيما تبذله الدولة في الميدان لمساعدة الطفولة

يتضمن التعليم الثانوي فروعا تحدد وتنوع بكيفية تفتح أفق التكوين لجميع ا.طفال المتخرجين من  * 
طبقا لمؤھ6تھم وأذواقھم مع اعتبار اOحتياجات التي يريدھا ا�قتصاد وضمن ھذه  المدرسة ا.ساسية،

  .لفروع ستطور وتھيئ للحرف التقنية ولمھام التأطير المتوسط وتحظى بتأطير جيد

                                         
  . 6، ص08/09/1963، ووافق عليه الشعب في استفتاء28/08/1963صادق عليه المجلس الوطني في 1963دستور  )1(
  .87، مرجع سابق، ص معطيات الثورة الجزائريةمحمد العربي ولد خليفة، ) 2(
الحريات ا.ساسية : ، الفصل الرابع1976دستورالوطني، الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جبھة التحرير  )3(

  .30، 29وحقوق اOنسان والمواطن، ص ص
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بناء جامعات ومراكز جامعية بكيفية تتعدد معھا عبر التراب الوطني المراكز لتنويع العلم  * 
  .)1(والثقافة

  
وعليه فقد أشار إلى أن اللغة العربية ھي عنصر أساسي للھوية الوطنية، وأن التربية ھي حجر        

الزاوية في بناء محكم، ويدعو إلى توجيه نظام التعليم في الجزائر والعمل على جزأرته، وا�ھتمام 
لقضاء على ، أيضا سعي الدولة ل)2(بالتكوين العملي والبيداغوجي في ظل وسط اجتماعي حي وديناميكي

مشكل الت6ميذ الراسبين أو المتسربين من المدرسة ا.ساسية عن طريق رفع عدد سنوات الدراسة 
  .  اOلزامية والتفكير في حرف يتعلمھا التلميذ في مرحلة الثانوية من تعليمه

 
  :1989دستور عام /6 

ما في ذلك النظام بئرية كغيره من المواثيق والدساتير فقد أكد على المبادئ العامة لLمة الجزا 
التربوي الذي أشار إلى طابعه الوطني، منھجه إس6مي، متتبع للعلوم والبحوث التطبيقية، متفتح على 

  .ا�بتكارات وا�ختراعات
وھي بداية مرحلة عرفت  1988لقد جاء ھذا الدستور بعد أحداث يعرفھا كل جزائري باسم أحداث أكتوبر

غيرت الجزائر الكثير من قناعتھا واتجھت وجھة كان يراھا البعض أنھا لن الجزائر فيھا أحلك أيامھا، و
تسلكھا، فظھرت التعددية الحزبية وظھرت اOمبريالية والتفتح على العالم با�نضمام إلى عدة منظمات بعد 

  .ھذا التاريخ
 
  : 1996دستور عام /7

ئ العامة للنظام التربوي على التي تنص في المباد 53م موضوعنا في ھذا الدستور المادة خدما ي
  :  النقاط التالية

  .مجانية التعليم*
  .ديمقراطية التعليم*
  .تكفل الدولة بتنظيم المنظومة التربوية*

إذن فھذا الدستور يوفر لجميع شرائح الشعب الجزائري بدون استثناء تعليما مجانيا، إلزاميا تتكفل 
لنا أن التعليم يكتسي أھمية بالغة نجد أن الحزب الذي ظل  فعلى سبيل المثال وحتى يتأكد .الدولة بتنظيمه

ممث6 للشعب الجزائري قبل ا�ستق6ل و� يزال بعده حزب جبھة التحرير الوطني بقي مدافعا على أسسه 
 المركزية اللجنة طرف من عليه المصادق الوطني التحرير جبھة حزب برنامج محاور أھملغاية ا}ن ف

 : الخاصة بالحزب والرياضة والثقافة واOع6م والتكوين التربية سياسة د فيفقد ور :1999) جوان(
        

 كل على والتطوير والتمويل والتوجيه التنظيم حيث من التربوية للمنظومة اOعتبار إعادة -1
 أعلى إلى أطوارھا مختلف في التربوية المنظومة لترقى والباحث والمدرس المتعلم فائدة في ا.صعدة،

  .للب6د والثقافية وا�جتماعية ا�قتصادية الحياة مع لمستويات وتتفاعلا
  .ومجانيته 16 السن غاية إلى التعليم إجبارية -2
 تفاعل كوسيلة ا.جنبية اللغات تعليم جانب إلى مراحله كل في التعليم لغة العربية اللغة اعتماد -3

  .العالم مع وتثقف
   .التربوية للمنظومة أساسا تعليميال العمومي القطاع على اOبقاء -4
 الصعيدين على تطورات من استجد ما مع والتكيف اختل، ما وإص6ح أنجز، ما تقييم ضرورة -5

   .الجزائري للمجتمع والثقافية والحضارية الروحية الوطنية بالمقومات التشبث مع والعالمي، الوطني

                                         
  270، 269، الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ص ص1976جبھة التحرير الوطني، الميثاق الوطني )1(
، ص 1986، د م ج، الجزائر، 1980 ،1962التنمية اFجتماعية ونظام التعليم الرسمي في الجزائر، مصطفى زايد،  )2(

  .157، 155ص 
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 حق ضمان مع المھنة أخ6قيات عدقوا إطار في التعبير حرية وتكريس اOع6م تحرير -6
  .والمكتوبة والمسموعة المرئية بالوسائل الموضوعي اOع6م في المواطن

 وتشجيع الكتاب وتدعيم وا.دبية، والفنية الفكرية المجا�ت كل في اOبداعي العمل تشجيع -7
  .لLجيال وتبليغه وحمايته الوطني، التراث وتثمين الترجمة

 النشاطات تنظيم ليصبح وإناثا ذكورا الشباب لفائدة والرياضية البدنية ةبالتربي ا�ھتمام -8
 من وحمايته ورعايته الشباب لتكوين الدائم العمل من أساسيا جزءا المختلفة بفروعھا الرياضية
  .)1(ا�نحراف

إن إدراج ھذه الجزئية دليل على تمسك الجزائر بمختلف تنظيماتھا الحزبية وعلى ضرورة التكفل 
 .جيد بالقطاع الذي يزود باقي القطاعات بالموارد البشريةال

 
  

لقد أكدت ھذه المواثيق على تمسك الدولة الجزائرية بالتعليم، ولقد أعطت له الجزائر حصة ا.سد 
من اھتماماتھا خاصة إذا علمنا أن الكثير من الھيئات الدولية قد نادت إلى ضرورة أن تضاعف من 

العالمي من أجل الفئات المحرومة والفقيرة حتى تنال نصيبھا من التعليم خاصة مجھودات الدول والمجتمع 
عملية تستمر باستمرار الحياة بد� من أن نعتبره نشاط مقيد بزمان معين  -أي التعليم-إذا ما اعتبرناه 

  .)2(ومكان معلوم في حياة الفرد 
  

  :كخ6صة نتوصل إليھا من ھذا الجانب ما يلي
قيم اOس6مية في المجتمع، مع تخليصھا من الشوائب التي علقت بھا إبان فترة دعم مكانة ال/ 1

  .ا�ستعمار الفرنسي
  .إعادة ا�عتبار للغة العربية وذلك بانتھاج سياسة التعريب/2
  .العمل على جزأرة كافة المجا�ت واOطارات و البرامج و المضامين/3
  .دعيم الشخصية الوطنية بكل مقوماتھا وأبعادھاإبراز الھوية المميزة للمجتمع الجزائري، وت/4
  .)3( تحقيق ديمقراطية التعليم من أجل رفع مستوى ا.فراد والقضاء على ا.مية/5
 .توظيف كل جديد قد يحدث في ميادين التربية والتكنولوجيا/6
  

  .تربويإن ھذه الدساتير والمواثيق تعد مرجعية لكل نظام يقام على الجزائر ليس فقط النظام ال

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 :لمزيد من التفصيل أنظر الموقع ا�لكتروني) 1(

ttp://www.pfln.org.dz/arabe/Page7.htmh  د8:15على الساعة 12/11/2005بتاريخ زيارة في  
  .55، ص 1993، دار النھضة العربية، لبنان، التعليم ا-ساسي بين النظرية والتطبيقحسن محمد حسان،  )2(
  .179مصطفى زايد، مرجع سابق، ص ) 3(
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 1979– 1978ة الدراسية عام ـر للسنـي الجزائـوي فـة سير النظام التربـيوضح كيفي): 10(والجدول رقم 
)1( . 

  

  السنة
78-79 

السنة ا-خيرة من 
  التعليم ا?بتدائي من

 عام 14أو  13إلى  6

  السنة ا-خيرة من التعليم 
  المتوسط

 عام 17سنة إلى  14من 

من التعليم      السنة ا-خيرة
  الثانوي في سن

 عاما 20إلى  17
نسبة المسموح 

لھم بإعادة 
 السنة

20 % 10  % 15 % 

نسبة معدل 
 % 30 % 51 %  49 النجاح

نسبة الرسوب 
والتسرب 
 المدرسي

31  % % 39 %  55 

  
 أن النسب الموجودة في آخر خانة بالجدول قد أظھرت أن الطفل الجزائري معرض ل�نحراف إذا

طفل دون الرابعة عشر ھو معرض لشبح ا.مية  100من كل  31فـما لم تتخذ إجراءات لحل ھذا المشكل 
وا�نحراف وجعله عالة على أسرته ومجتمعه مما يكون في ا.خير أحد معوقات التنمية سواء ا�قتصادية 

م فيھا تطبيق اOص6حات واOجتماعية، لذا فقد أمل الكثير من أفراد المجتمع أن تكون السنوات التي سيت
التي جاءت في ا.مرية سنوات تحمل معھا الكثير من النجاح والتغيير الذي يجعل من واقع المنظومة 

  . التربوية واقعا أكثر إشراقا وتحسنا تختفي فيه كل مظاھر الضعف
    

م6حظة عدد كم من السلبيات التجملة من مشاكل المنظومة التربوية ووجدت في تلك الفترة ولقد 
  : عليھا وھي تتمثل في

  .فتقار المدرسة إلى نصوص تشريعية جزائريةإ -
  .انعدام فلسفة تربوية وتعليمية وتكوينية جزائرية مصرح بھا -
  . ھيكل المنظومة التعليمية غير واضح -
  –ازدياد نسبتھا سنة وراء سنة  –ظاھرة ارتفاع الرسوب وتكرار السنة  -
  .خاصة في فئة ا�ناثفي تزايد التي ھي ل6مية  التسرب المدرسي والعودة -
*شعب معربة ومزدوجة –ا.فواج التربوية  ةنظام ازدواجي -

2(.  
  انغ6ق المدرسة على نفسھا  -
  ضعف مستوى المعلم وا.ستاذ وحاجتھما إلى تكوين  -
**عمومي وحر: وجود نوعين من التعليم -

3(.   

                                         
  .154، 153، ص ص2002د م ج، الجزائر،  ،رةـر المعاصـاعي في الجزائـجنوح ا-حداث والتغير ا?جتمعلي مانع،  )1(

ج دراسية زاولت وتزاول دروسھا باللغة العربية وتعد الفرنسية لغة أجنبية، أما ا.فواج الشعب المعربة وھي أفوا* 
  .المزدوجة فھم الت6ميذ الذين يدرسون مواد باللغة الفرنسية خاصة المواد العلمية والمواد ا.خرى باللغة العربية

ين الجزائريين والتعليم العمومي الذي يدرس في التعليم الحر وھو التعليم الذي ينشط به مدارس جمعية العلماء المسلم** 
  .المدارس وجدت منذ ا�ستعمار
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  . )1(واد المقررة في المنھاج الدراسيطغيان اللغة الفرنسية على تدريس كل م -
  

لقد وجد المھتمون بقطاع التربية والتعليم في الجزائر أن التعليم كله في حالة فوضى وضياع من 
قاعدته إلى قمته، إذا أن خلل لم يكن في القمة بل القاعدة، لذا كان لزاما إعادة النظر في أسسه وھيكلته 

  .إلخ...وبرامجه
  

لتي اتصف بھا التعليم ا�بتدائي خاصة وأنه كان موروث من النظام التعليمي ومن جملة العيوب ا
  :الممارس في الجزائر قبل استق6لھا وھي

وجود حاجز مسابقة الدخول إلى السنة أولى متوسط مما تسبب في إقصاء الكثير منھم في سن * 
  . مبكرة

نيا في مراكز التكوين وھذا يصعب تأھيلھم مھ ،ضعف المتوقفين عن الدراسة عند الحد* 
  .المھني

إذا � يسمح بقبولھم في  ،استحالة المربين التحاقھم بعالم الشغل بسبب صغر سن ا.طفال*
 .عالم الشغل حسب القوانين المعمول بھا في العمل

 .إمكانية رجوعھم إلى إعداد ا.مية*
 .إمكانية جنوحھم في سن مبكرة نتيجة اOھمال وتركھم في شارع*

  
  
  

  :ما تم قوله عن تعليم ا�بتدائي، أما التعليم المتوسط فعيوبه تتمثل فيھذا 
ازدواجية في طبيعة التكوين فھو أما بحت بحيث من يتخرج منه يصلح للعمل ككاتب *

  .تقني مھني بحت كما ھو معمول به في المتاقن ومركز التكوين المحدودة جدا, عمومي أو إداري
شعبتان أو مزدوجي اللغة جعل الت6ميذ � ھم معربون و� ھم فوجود : ازدواجية لغة التكوين*
، و� ھم حتى بين البين، وھذا ما أدى إلى التفريق في لغة التخاطب وتعميق ا�خت6ف بين نمتفرنسو

 .ما أوجد التأبين بين أفراد الشعبا.فراد وھذا 
 .ةصة في المناطق النائيعدم شمولية التعليم المتوسط إذا لم يكن إجباريا و� متوفر لكل خا*

تغلب الطريقة اOلقائية والتمركز حول المعلم وھذا كله كان له أثر سلبي على نفسية الت6ميذ *    
   .)1(ونجاعة التعليم

 
أن المنظومة التربوية قد عنت من مشاكل كان لھا أثر كبير  بلقاسم س'طنيةكذلك ذكر الدكتور 

راعة قد عزف الجميع عن خدمة ا.رض مما تسبب في إھمالھا على باقي القطاعات الحساسة ا}خر كالز
ومن الجنسين إضافة إلى عدم كفاية وتكامل ونقص إمكانيات المنظومة  ،وتوجھوا على التعليم بإعداد كبيرة

أمام محاو�ت التنمية التي تطمح إليھا الجزائر شعبا وقيادة، وھو عائقا  التربوية الجزائرية سبب عائقا
إذا جاءت قرارات  ،ھذه ا.عداد الزاحفة نحو المدرسة، رغم أن الب6د كرست كل ما تقدر عليه كذلك أمام

القيادة الثورية للب6د كرست جھودا معتبرة لسياسات التربية "المركزية لحزب جبھة التحرير أن اللجنة 
ادية والبشرية فحققت فأعطت لھذا القطاع ا.ولية القصوى الم ،ومنحھا اھتماما خاصا ،والتعليم والتكوين
  .)2(..."يذ والطلبةأجيال من الت6م

خاصة وأن جل سكان ا.رياف قد  ة،صحيح أن الجھود بذلت وا.موال صرفت إ� أنھا لم تكن كافي
  .ھاجروا إلى المدن من أجل تعليم أبنائھم وجعلھم يواصلون الدراسة في المدارس المتوسطة أو الثانوية

  

                                         
   .44، 41، مرجع سابق، ص ص التربية والتكوين في الجزائربوفلجة غياث، ) 1(
الصناعة الميكانيكية بقسنطينة، رسالة  ، دراسة حالةالتكوين المھني وسياسة التشغيل في الجزائربلقاسم س6طنية،  )2(

  .156، 155ص ص  1995/1996اه غير منشورة، جامعة قسنطينة، قسم علم اOجتماع، سنة دكتور
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في تلك الفترة على تعميم التمدرس والتعليم وجعل كل أفراد المجتمع  لقد كان ا�ھتمام منصبا
لذا فقد جاء على حساب التركيز والعناية بالبرامج المدرسة وكذا اOص6ح  ،الجزائري يلتحق بالمدرسة

إكماليات التعليم والتقني  –التربوي فقد حافظ التعليم وأبقى على البرامج الفرنسية في الطور ا�كمالي 
  .مع تعريب المواد التي تدرس في الشعب المعربة –لف6حي وا

  : )1(يوضح تدني المحيط وع6قته بضعف ا.داء المدرسي )01( مخطط رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
بأكثر من  نوالتحصيل الدراسي للتلميذ يتأثرامن خ6ل المخطط نجد أن ا.داء التعليمي للمعلم 

 ھاي ھو مفتوح على كل القطاعات ا.خرى فيؤثر فيھا ويتأثر بعامل وھذا بسبب طبيعة القطاع الذ
فلو أن ھذا المجتمع أھتم بتحسين حال ، اشرة في واقع المنظومة التربويةفالمجتمع له تأثير بصورة مب

دون أن ننسى  ،واضحة لسير عمل المعلم ةالمعلم عن طريق توفير متطلبات الحياة ووضع إستراتيجي
ستغل فيه اOدارة جھده ويرھق ت يذ المادية داخل أسرته بإعطاء رب البيت عم6 �توفير احتياجات التلم

  .فكرة تسيره، لما حصلنا أبدا على حالة من الضعف فإلغاء ا.سباب تغير النتائج كما يقال
فحسب المدخل الوظيفي الذي تبنيناه في الدراسة نقول أن أي عنصر من عناصر المخطط يؤثر بوظيفته 

  .العناصر ا.خرى بل سيؤدي حتما إلى تكون خلل في وظيفة ھذه العناصر على وظائف
  :ا,ھداف التربوية والغايات التعليمية للنظام التربوي الجزائري-2
  

لكل نظام أھدافه، لكن الھدف المشترك ھو ھدف التربية ا.سمى يتمثل في تنمية أنماط السلوك 
المدخل النظري للدراسة النسق التربوي أداة توازن، لذا  والقيم والمعاني نحو حياة اجتماعية، فھو حسب

قبل الحديث عن غايات النظام التربوي في الجزائر، يجدر بنا أن نشير إلى المبادئ ا.ساسية التي بنيت 
  :عليھا السياسة التربوية ونوجزھا فيما يلي

ساسية لھوية ا.مة الجزائرية التي فاOس6م والعروبة وا.مازيغية ھي المكونات ا.: البعد الوطني -أ      
لذا يتعين على المنظومة التربوية أن تعمل على ترسيخھا والنھوض بھا لضمان الوحدة . تكرس أصالتھا

لوطنية والمحافظة على الشخصية الجزائرية، كما يستوجب عليھا أن تتطلع نحو المستقبل بأن تعمل على 
  .يلة ورغبة الدولة في التقدم والحداثةإحكام الت6حم العضوي بين ھذه القيم ا.ص

                                         
  .75مرجع سابق، ص التربية والتكوين بالجزائرلجة غياث، فبو) 1(

 غياب استراتيجية

 واضحة للعمل

 ضعف التحصيل الدراسي ككل

 ت,ميذ محبطون

أولياء ت0ميذ يعانون 
تدني المعيشة من   

 سوء ا�دارة والتسيير

طونمدرسون محب  

 محيط متدن
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فالتوجھات الجديدة للب6د تقتضي العمل على بناء نظام ديمقراطي يعمل على : البعد الديمقراطي -ب      
كل عناصره بويتعين على النظام التربوي أن يتكفل ھو بمناھجه و. نشر الثقافة الديمقراطية قيما وسلوكا

  .في ذات الوقت مبدأ ديمقراطية التعليمبالنھوض بھذا البعد وأن يكرس 
التأكيد على ا�ختيار العلمي والتقني كأساس تقوم عليه المدرسة : البعد العلمي والتكنولوجي -ج      

الجزائرية، غير أن ھذا البعد يجب أن يتجسد علميا من خ6ل تخصيص توقيت مناسب للمواد العلمية 
  . .ساسيوالتكنولوجية خاصة في أطوار التعليم ا

ما يميز علم اليوم أنه مترابط في كل المجا�ت وكذا أنه وفرة المعلومات والخدمات، : البعد العالمي -د      
ومن الطبيعي أن يتفاعل .وقد أدى النمو الشديد للمعارف العلمية على تطوير طرق العمل وتشجيع اOبداع

قصد اOسھام في التنمية  ناھج وعصرنة الوسائلالنظام التربوي مع ھذه المستجدات مما يتطلب تحديث الم
المستديمة، واOشراك في بناء سرح التراث اOنساني بمراعاة ا�متداد المغاربي والعربي واOس6مي 
والتعايش السلمي اOيجابي واحترام حقوق اOنسان والتعاون الدولي وا�حترام المتبادل بين ا.مم 

  .والشعوب
  

  :مبادئ يرمي قطاع التربية والتعليم إلى تحقيق جملة من الغايات التاليةوانط6قا من ھذه ال    
، متميز بھويته المتمثلة في بناء مجتمع متكامل متماسك معتز بثقافته وأصالته واثق من مستقبله .1

   .اOس6م عقيدة وسلوكا والعروبة حضارة وثقافة ولغة وا.مازيغية ثقافة وتراثا
حرية التفكير والتعبير واحترام : إلى ترسيخ جملة من القيم منھا روح الديمقراطية التي ترمي .2

  .، دون أن ننسى المساواة وعدم اOقصاء والميزلرأي ا.خر، والعدالة ا�جتماعيةا
  .روح العصرنة والعلمية التي تمكن المجتمع من مواكبة التطورات العصرية .3
   .)1(تكوين مواطن بإكسابه الكفاءات والقدرات .4
  :فھو يمتاز في السنوات الماضية علق بخصائص التعليم في الجزائرفيما يت
  .ھيكله الجديد مبني على التعليم ا.ساسي*    
  .مجانية التعليم*    
  .سنة 16إجبارية التعليم لسن *    
  .توحيد لغة التعليم بمعنى أنه عربي المضمون، مما يستدعي إلغاء كل ما ھو بعيد عنھا*    
   .مما يجعله تعليما متشبثا بالدين الذي أرادته الدولة-ليس علماني التوجه-أنه تعليم غير �ئكي*    
جعل التعليم والتربية من إختصاص الدولة بل ھي تحتكره بعبارة أصح لما له من أھمية بالغة *    

    .)2(في إستقرار ركائزھا المختلفة
  

ة لكل مطامح ا وھي ترجمأن ھذه الغايات استمدت من توجه الدولة ككل ومن ركائزھا وثوابتھ    
أن خصائص المدرسة الجزائرية تبرز أن ا.ھداف والغايات التي من أجلھا ، كما الدولة شعبا وقيادة

فھي مدرسة ديمقراطية موحدة تضم لكل أطفال الجزائر تربية متكاملة تساعدھم على نمو شامل ، وجدت
تجنبه الوقوع في الكثير من ا.مراض  -تسعة سنوات–لشخصيتھم، كما أن مدة التعليم اOلزامي فيھا 
  .اOجتماعية كا�ستغ6ل في العمل، أو اOنحراف

والمدرسة الجزائرية مدرسة وطنية تمنح تعليما باللغة العربية وفيه الكثير من القيم اOس6مية و� 
مامات تنميتھا تنسى أن تذكر الت6ميذ بتاريخ الب6د الذين ھو محرك نحو المستقبل، كما أنھا تتكفل باھت

  .)3(الوطنية، إضافة إلى أنھا متعددة التقنيات إذ تربط المعارف النظرية بتطبيقاتھا التكنولوجية
 

                                         
  15h15على13/12/2005زيارة في  بتاريخ :موقع الكترونيانظر ال) 1(

WWW.INFPE.EDU.DZ/PUBLICATION/PIVATE/ADMINISTRATION% 20SECMOY/ 
SYSTEMEDUC/SYSTEME%20EDUC1.PDF/  

  .42عبد الرحمن بن سالم، مرجع سابق، ص  )2(
  .65، ص 2002زائر، ، دار الكتاب العربي، الجرحلة في التربية والتعليمسامية عرقوب،  )3(
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  :أھداف النظام التربوي الجزائري1.2 
قبل التحدث عن ا.ھداف التي سطرت للنظام التربوي الجزائري علينا أن نعرف أو� ماذا نقصد 

  با.ھداف التعليمية والتربوية ؟
ا.ھداف التربوية ھي تلك ا.ھداف الواسعة في النظام التربوي العام والتي تحددھا التربية أص6    

والمستمدة من طبيعة المجتمع بكل ما فيه من قيم دينية واجتماعية وخلقية وسياسية أما ا.ھداف التعليمية 
ى أنماط ا.داء السلوكي النوعي فھي التحديد السلوكي اOجرائي لLھداف التربوية وھي بالتالي تدل عل

الذي يكتسبه المتعلم وطرقه المختلفة فھي إذا تصف بشكل دقيق ما سوف يقوم به المتعلم بعد ا�نتھاء 
  .)1(عملية التدريس

  
وعليه فا.ھداف التربية أعم وأشمل من ا.ھداف التعليمية وھذا ا�حتواء التعليمية في التربية وكذا 

تحديد ودليل على نمط أداء سلوكي يكتسب المتعلم ولكي نتحصل على ا.ھداف �بد  أن ا.ھداف التعليمية
  :لنا من ا.خذ من مصادر معينة و مصادر اشتقاق ا.ھداف ھي

  . المجتمع وفلسفته التربوية وحاجته وتراثه* 
  . المتعلمون وخصائصھم وحاجاتھم ودوافعھم وكذا حاجاتھم النفسية وطرق تفكيرھم *
  . وأشكالھا ومتطلباتھا وما يواجه المجتمع من مشك6ت نتيجة التطور العلمي المعرفة *
وجھات نظر الخبراء والمختصين العاملين في التربية والتعليم وعلم : طبيعتھاوالمادة الدراسية  *

 .)2(النفس
 

  :بـلتعريا :أو?
فقامت كأول  ،عماريةبالحقبة ا�ست صلةأرادت الحكومة الجزائرية منذ إفتكاك حريتھا أن تقطع 

داخل التراب الجزائري فبدأت  تحذف اللغة الفرنسيةجراء لتحقيق ا.ھداف التعليمية المسطرة ھو أن إ
لجامعي أما اللغة الفرنسية فقد وضعت موضع ابتعريب كل المواد الدراسية من اOبتدائي إلى الثانوي ف

   .)3(ب � أكثر حسب قول الدكتور عبد القادر جغلول� بد من تعلمھا .نھا وسيلة تخاط التي اللغة ا.جنبية
  

وأضاف الدكتور أحمد طالب اOبراھيمي أن التعريب ضرورة .نه أحد الوسائل ا.ساسية 
أيضا …�سترجاع الشخصية الجزائرية بل ھي الوسيلة الوحيدة للتعبير الصادق عن الثقافة الجزائرية 

الفھم العقيم أو الجھل المطبق للغة العربية ھما السبب في نشوء : فقد أضاف أن. جعل اللغة العربية لغة علم
المسبقة وا.فكار الخاطئة التي كثيرا ما تسمع أو تقرأ في أن العربية لغة عبادة � تصلح .ن تكون  ماOحكا

ريب التي ومن أشكال التع ،)4(لغة علم واللغات اليونانية أو ال6تينية وحدھا القادرة على القيام بھذا الدور
  : تظھر في المنظومة التربوية الجزائرية نجدوظھرت 

الحرص على جعل المناھج والكتب المدرسية والمعلمون، يعلمون كل ماله ع6قة بالقيم العربية *
   .و� أن تكون نابعة من الدين اOس6مي كالطاعة والشرف وغيرھا من القيم السامية

ة لغة سھلة واضحة ممتعة، سھلة سواء في الكتابة أو جعلت الكتب المدرسية من اللغة العربي*
  . المخاطبة وذلك بتبسيط قواعدھا وانتقاء ألفاظھا وتعبيرھا المؤدية للفكرة والمعنى

  . إقحام اللغة العربية في كل الميادين العلمية وحتى التقنية*
ذلك إضفاء روح  ر اليومي سواء داخل القسم أو خارجه مع تشجيعاوحجعل اللغة العربية لغة ال*

   .الفكر العربي اOس6مي
وللقضاء على ما يسمى باللغة الثانية أو الھوية المغايرة � بد من إلغاء اOزدواجية أو ما يعرف *

استرجاع وتثبيت للغة الوطنية، فبغيابھا أو تعطيلھا يبقي الخلل صميميا يستحيل  ببالتغريب، .ن التعري

                                         
  .307، ص 2000، الدار الفكر، عمان، 1، طالوسائل التعليمية والمنھجعبد الحافظ س6مة، )1(
  . 15، 14، ص ص 2002، دار الفكر، ا.ردن، 4، طالتعلم والتعليم الصفينادر فھمي الزيود وآخرون، ) 2(
   .236ص  ،عبد القادر جغلول، مرجع سابق) 3(
  .23يمي، مرجع سابق، صأحمد طالب إبراھ )4(
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ام ويجعل المحنة اللغوية أكثر تعقيدا خاصة مع الجيل الذي واكب تجاوزه بعملية الھروب إلى ا.م
تكرس معھا سو مإن التأخير في التعريب معناه أن النموذج اللغوي الثقافي سيظل مشوھا � يستقي.ا�ستق6ل

  .فتقتل الحرية واOبداع التبعية
  

حضارتھا في إطار ھويتھا أنھا �بد أن تنھض ب والعالم لقد أرادت الجزائر أن يشھد عليھا التاريخ
التي أرادتھا الجزائر ھي عمل ثقافي متخصص مرھون بقرار  بوعليھا فسياسة التعري، اللغوية المتميزة

ثوري وتخطيط وإنجاز علمي متقدم ومتعلق بإرادة سلطوية ترفع وتسند وترعي ھذه السياسة التي تت6زم 
حركة دينامية واعية -التنمية-أنھا على اعتبار )1(وسياسات أخرى تنخرط ضمن استراتيجية التنمية الشاملة

إن  )2(تمس كل القطاعات المختلفة ا�قتصادية وا�جتماعية، دون استثناء فھي في ا.ساس قرار سياسي
فھي  1996فرنسة تماما أما جزائر تكانت م 1962بأن الجزائر في سنة  غراند غيومالذي قدمه ھو الدليل 

   )3(معربة تماما وإلى حد كبير
L’Algérie de 1962 était totalement Francisée –celle de 1996est largement 
arabisée.  

 )استق6ل ثقافي(كدة .سباب وطنية تأما يھم ھو أنه اOدارة التي كانت وراء التعريب كانت تبدو م
ا�بتدائي، ثم في الثانوي فأصبح التعريب في التعليم فعليا في  أن العملية ستنجح، )تتعلق باOس6م(ودينية 

خاصة نجاح ا�ستراتيجية المتبعة لتحقيقه  العملية نجاحمن –أخيرا في المستوي الجامعي رغم التحفظات و
التي صادفتھا حتى داخل السلطة والحزب  ةلتغلب على المعارضللعملية وامن حيث الطبيعة التدريجية 

غلبية في التعليم واOدارة ا.الجزائر مكانة  فأخذت العربية في –جبھة التحرير الوطني –الواحد 
  .)4(واOع6م
   

مستوي  ىأما عل 1964سنة  دإ� أنه �بد من ذكر أن اللغة الوطنية لم تدخل المجال اOداري إ� بع
ر الوزارية يوزارة التربية الوطنية فقد بادرة بتنصيب المدرسة ا.ساسية في الثمانينات كما أن كل المناش

والتي ت اني باستعمال اللغة العربية في المجال اOداري والتعاملي صدرت كلھا في الثمانيالتي توص
بموجبھا جاء أن التعليم يجب أن يكون باللغة العربية في جميع المواد التعليمية وفي جميع مستويات التعليم 

وقانون تعميم  1991وقانون استعمال اللغة العربية  1996والتكوين وھذا مدون في دستور نوفمبر 
المنشور  24/11/1985المؤرخ  103/85والمنشور الوزاري رقم  1998استعمال اللغة العربية في 

وھذا انتصار  .)5(1989/ا ع ت /ع ت م/105الديوان والمنشور الوزاري رقم /و .ت.و/049الوزاري رقم 
  .أخر تحققه الجزائر في مسارھا من أجل بناء صرحھا الثقافي

  
   :زأرةـالج :اـثاني

في المنظومة التعليمية التربوية الجزائرية ھدف ينادي ويقول أن مجتمع ب6 جذور  الھدف الثاني
والوطن ھوية تتجذر في الذاكرة  ،فالحاضر يبدأ من الماضي ليمتد إلى المستقبل ،ھو مجتمع ب6 آفاق

ل ا.جيال وتكامل التاريخية وفي ا}مال المعاصرة على حد سواء، ولوجود فعلي له �بد من تواص
تاريخية كافية، مجتمع مضطرب في تحديد  ةالمراحل، فلقد أكد الكثير من المھتمين أن مجتمع ب6 ثقاف

الوطنية، يعاني من الغموض والخلل وا�غتراب حتى، وقد تعطى له صورة على أنه مجتمع  يتهمرجع
  .يتحرك في فراغ .نه ب6 أصول وثوابت يستند إلى حائط ساقط آثار

                                         
  .44– 42، ص ص 1995، دار المعارف للطباعة، سوسة تونس، 1، طفضاءاتإبراھيم رماني،  )1(

)2(  Raymond Boudon et autres, dictionnaire sociologie, Larousse, Paris, sans date, p6.  
  .230رجع سابق، ص ، مالمسألة الثقافة وقضايا اللسان والھويةمحمد العربي ولد خليفة، )3(
، وجھا الحصيلة، ترجمة محمد أسليم نشرت الترجمة الحالية في الملحق التعريب في الجزائر: لمزيد من المعلومات مقال )4(

على 03/03/2005الذي تم زيارته بتاريخفي الموقع  352يونيو، العدد  9الثقافي لجريدة ا�تحاد ا�شتراكي، 
  Free.fr/traduction/articles/bilan.htmhttp://aslimnet. صباحا9:30الساعة

  .199ص  ،مرجع سابق، عبد الرحمن بن سالم )5(
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جعل المجتمع الجزائري يستند إلى حائط قائم ومتين كان � بد من تولكي نصل إلى مرحلة 
وھي تعني : رةأتحسين تعليم أبناءه وتعريفھم بب6دھم وتاريخھم وحضارتھم وھذا ما اصطلح عليه بالجز

 التدريجي للتعاون ءجعل كل مضمون دراسي جزائري مائه في مائه وھي تلزم بذلك اOلغا
Copperation  خاصة مع ا.جانب المساعدين وإزالة ا}ثار الدخيلة الوافدة من ثقافات � صلة لھا

بالجزائر والعروبة واOس6م لقد أرادت الجزائر من ھذا الھدف أن تبعث الشخصية الجزائرية ا.صلية نقية 
ب ومن واقع وع نظام حسب اھتمامات وتطلعات الشعنبو 1962خالصة من الشوائب التي علقت بھا قبل 

  : الجزائري وللجزأرة في ميدان التعليم مظاھر عدة منھا
لتقوية الروابط بين الجزائر  المستقبلية الشعبوتطلعات  يمن واقع الجزائر يةتعليم فاختيار أھدا �

   .والفرد
لمست الجزأرة النظام التعليمي ومناھجه وخططه اOص6حية مع إبعاد التقمص من  �

  .ةرورا.نظمة ا.خرى إ� للض
والغاية منھا اعتماد الدولة على أبنائھا من أھل  ،جزأرة اOطارات بصورة مطردة �

  .التخصص
  .جزأرة الكتابة المدرسي شك6 ومضمونا وجله موحدا في كل مدراس الجمھورية �
على  �بد على كل طريقة أو أسلوب تعليمي أن يكون جزائريا داخل المدرسة مع التأكيد �

غرس ا�تجاھات الوطنية وكل ماله ع6قة بتمجيد الماضي ى علالمعلمين أن يحرصوا 
 .)1(والتاريخ ككل

  
   :مـة التعليـديمقراطي: ثالثا

ثالث ھدف من ا.ھداف التربوية التعليمية التي سطرتھا الحكومة والشعب الجزائري، فھي كانت 
إن ديمقراطية  ،الجھلأمر الب6د تحقيقه لكل جزائري عان وي6ت الجوع والفقر و يعلى أولوجب  واجب

ن التربية وثيقة الصلة مع .التعليم والعدالة ا�جتماعية فيه لھا أھمية قصوى في الحياة الفرد والمجتمع 
  .إبقاء تقدمه وتطورهوالديمقراطية بل أن المجتمع يحرص على إبقاء ھذه الع6قة لضمان استمراره 

  
 صالتعليم أو ما يعرف بمبدأ تكافؤ الفرإلى أن مفھوم ديمقراطية   M.Millerميلر لقد أشار 

أو النوع ميزة   Raceا�قتصادية وا�جتماعية لLسرة أو الدين أو العرق الخلفية التعليمية يجب أ� تكون
تكون  بل يجب أن ،على إحدى الوظائف المرغوبة في المجتمع .ي فرد أو عدم الحصول للحصول باأوعي

كما أنه يجب أن  ،ا�جتماعية ھي المحدد ا.ول والرئيسي للحصول عليهقدراته العقلية وليست ا�متيازات 
والوظيفية التي تقدمھا الحكومة  –التعليمية  –تشمل ديمقراطية التعليم جميع الخدمات ا�جتماعية 

  ن والبنات، ا.غنياء  يالديمقراطية لجميع أفراد المجتمع الذين يقطنون تحت مظلتھا بما فيھم البن
إذا نجد أن ھذه اOشارة ألغت الخلفية ا�قتصادية وا�جتماعية . )2(ن وغيرھموريفيوالن وحضريال والفقراء،

للبيئة ا.سرية للطفل وأن ھذه الخلفية مھما كانت طبيعتھا لن تؤثر على مستقبل الطفل وحياته العلمية 
في  رقيي نھل العلم والتإضافية إلى أن ديمقراطية التعليم مسؤولية الحكومة التي تضم أفراد يرغبون ف

  .سلم الحضارة
  

ھو ضرورة فتح أبواب التعليم  يأول ىإن ديمقراطية التعليم والعدالة ا�جتماعية تتحدد بمعن
وبوجه خاص أمام الفئات الكادحة والمحرومة منه أص6 بحكم  ،بمختلف مراحله أمام الفئات الشعبية

سع نطاق، والغاية ا.سمى ھي تمكين وفي أ) 3(التعليمفقط في تعميم  ركما أنھا � تنحص ،وضعھا الطبقي
  .أبناء الطبقات الكادحة من الوصول إلى المدرسة والجامعة والقضاء على ا.مية

                                         
، مقا�ت في الفكر والسياسة وا.دب، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، مرايا وشظاياإبراھيم رماني،  )1(

  .10، 9، ص ص 2002
  .243 ،241ص ص  ،مرجع سابق ،علي السيد الشخيبي )2(
  .21، ص2002، الدار المعرفة الجامعية، اOسكندرية، 1، طتكافؤ الفرص نظم التعليم، شبل البدران) 3(
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ديمقراطية التعليم في الجزائر تأتي لتأكيد مسار عملية التعريب وتعميمھا عن طريق المدرسة 

ا توفره من فرص متساوية وعادلة أمام أعضاء تعد أحسن مؤسسة بم فھيسطة العملية التعليمية، اوبو
لقد اعتبر التعليم في الجزائر تعليما ثوريا .نه قام ف .المجتمع للحصول على ثقافة منسجمة في ظرف محدد

لتحقيق أھداف ھامة نظرا للتھديم الذي تعرضت له البنيات ا�جتماعية  تهل في ديمقراطييبتأسيس نظام أص
  .)1(ومطلبا سياسيا ووطنيا واسعا الذا كان توطين التعليم وإتاحته بعد .نافي الجزائر كما سبق وأشر

 
  : ومن مظاھر ديمقراطية التعليم في الجزائر نجد

 تلميذا عن آخر ھي تلك الملكات زإلغاء كل الفوارق ا�جتماعية وا�قتصادية وجعل ما يمي •
 .الخ...العقلية والكفاءات الخاصة كالذكاء والذاكرة

يتعلمه ابن ما دارس في كل ا.نحاء الدولة الجزائرية حيث يتعلم ابن الصحراء تعميم الم •
 .الشمال في نفس الوقت وبنفس المحتوى والطريقة

العناية بالحالة ا�جتماعية وا�قتصادية .بناء الشعب الفقراء مع عدم إھمال فئة ذوي    •
  .)2(الحاجات الخاصة

أن عملية الحراك ا�جتماعي � يمكن لھا أن تتم دون  –وظيفيين ال –ھذه المظاھر تجسد ا�تجاه القائل  
إذ ليس المقبول إنسانيا أن يفتح باب مؤسسات التربية أمام بعض أبناء فئة ما لتميزھم  .فرص علمية متكافئة

ويؤكد الوظيفيون كذلك على أن النظام التعليمي بالفعل يلعب دورا ھاما في تحقيق  .)3(عن فئات أخرى
ن الفرق بين ا.فراد في القدرات وا�ستعدادات والميول يتقن مع طبيعة المجتمع ، إالفرص التعليميةتكافؤ 

 Jeanجان جاك روسو،  J.Lockeجون لوك المعاصر والمتكامل وتظھر جذور ھذا الطرح في كتابات 
Jacques Rousseau ھوارس مانو Horace Man  إن ھذا الھدف قد أزال كثيرا من العقبات في 

  .المجتمع الجزائري .نه حق وواجب حسب دساتير الدولة
  

 :تطور التعليم التقني والعلمي :رابعـا
لقد شھد القرن العشرون ظھور وسائل اOع6م والتكنولوجية المتطورة، بسرعة فائقة، حتى أنھا    

أصبح على أصبحت من خصائص العصر الذي نعيش فيه، ولقد تأثر مرفق التعليم تأثرا كبيرا بھا إذا 
المناھج التعليمية وبالضرورة اللحاق بركب التقدم العلمي، وتقديم أكبر قدر ممكن من المعارف 

إلى المتعلم خ6ل سنوات دراسته، وبأقل جھد، أصبح التطور ينادي التعليم ليصبح أكثر عملية  توالمعلوما
أي زاد ربا  أشھر قاموس أنھا حسبت التربية التي تعني في التحديد اللغوي لھاكانسواء  ةوأكثر عصرن

 عليھا أن تنمي) رسمية أو غير رسمية(مقصودة أو غير مقصودة وسواء كانت  .)4(ونما، وأربيته ونميته
  .بكل جديد وتھتم

  
فلقد اھتمت الدولة الجزائرية بالجانب التكنولوجي في التعليم وھذا بغية إضفاء ثقافة عق6نية 

زاد ا�ھتمام به أكثر  دقافة التي ساھم المستعمر قب6 على نشرھا أما ا}ن فقحديثة للت6ميذ وبالتالي مسح الث
ذلك أن التعليم يعد للمستقبل � الحاضر فطفل اليوم ھو رجل الغد �بد من إعداده حتى إذا بلغ أشده أصبح 

لحكمة القائلة حتى تنطبق اق، فعا�، وھذا يتطلب تجديدا في المناھج وتأليف الكتب وتجنيد الوسائل والطرائ
 ماھتما إن توفير الوسائل التعليمية اOيضاحية يعد مظھر .ن المستقبل للجميع.فكر عالمي ونقد محلي 

فإتاحة الفرص لجميع الت6ميذ �ستخدام الوسائل التعليمية حسب ما  ،بالتطور العلمي والتقني في التعليم
المھنية  ةالمدارس ممتلئة بالدورات التدريبيتكون أن أنه �بد  ھارفاردمن جامعة  ھوارد باردنأكده 

                                         
، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الجزائر، قسم علم التنشئة السياسية بين المدرس والبيئة الثقافيةسعيد عيادي،  )1(

  .57، ص 1990/1991ا�جتماع، سنة 
  .35، مرجع سابق، ص صول التربية والتعليمأرابح تركي عمامرة،  )2(
  .313، ص 2000، دار الفكر العربي، مصر، 1، طإدارة البيئة التعليم والتعلمأحمد اسماعيل حجي، )3(
  . 304، ص 1994، الصادر بيروت، 14، مجلد 3، طلسان العربإبن منظور، ) 4(
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وذكاءه  هل كل تلميذ مھما كانت درجة استيعابعن ذلك سيج.وبالمشروعات والتكنولوجيات على اخت6فھا 
وبذلك نتيح فرصا للكل من أجل اكتشاف كل ا.نواع الممكنة  ،ممكن أن يحد محتوى التعليم المناسب له

6ھتمام بتطوير القطاع يقع على عاتق ف لذا. )1(لمناھج المختلفةلتجريب .ساليب التدريس، وتسھيل كذلك 
ممكن من الت6ميذ للحصول على فرصھم في مواصلة عدد استفادة اكبر من ن كالجميع �ن ذلك سيم

  .تعليمھم بكفاءة اكبر
  

كلما زادت حظوظ الت6ميذ في  ة،وعليه فكلما احتوت حجرة الدرس على وسائل متعددة وكثير
إن ما أوقع التربية والتعليم عندنا في ..نھا تختصر الوقت والجھد، كتساب أكبر قدر ممكن من المعلوماتإ

   :LADO.R ?دومشكل الضعف والتدني ھو ما قاله 
  .)2(إن مأساة المرحلة التي نعيشھا ھي أننا نحاول إنجاز مھمات اليوم بوسائل ومفاھيم ا-مس" 
  

بدءا من  البرامج في –التي تستعمل الترميز العالمي  –دة ل6تصال إن إدراج التكنولوجيات الجدي
التعليم ا�بتدائي من جھة، وضرورة التفتح على العالم ھي من ا.سباب التي يمكن أن تفسر قرار اOدراج 

إذ من بين الكفاءات العامة المسندة إلى تعليم مادة الرياضيات  –التدريجي للترميز العالمي في البرامج 
ث6 نجد أنھا متعلقة بالتواصل في الرياضيات، يتعلق ا.مر بالسماح للت6ميذ بتبليغ وترجمة رسالة م

ھذا على سبيل المثال والحديث لن  )3(باستعمال التعبير المتداول والتعبير الخاص في مادة الرياضيات
  .تكلمنا عن باقي المواد المقررة في المنھاج الدراسييختلف إذا 
  

جعل من التعليم تعليما � يواكب  ،يم من المناھجدئل اOيضاحية وعدم تجديد القفنقص الوسا
  : سعيھا لجعل العصرنة والتقدم العلمي رغم أن مجھودات الجزائر كبيرة في ھذه النقطة فمن مظاھرھا

   .المناھج متغيرة ومتطورة وجعل الكتاب المدرسي أكثر علمية �
لم في الدرس وجعله أكثر فعالية وإدماجه ضمن ھذا التنويع في طرق التدريس وإقحام المتع �

  المسعى 
  .التكوين المعتمد على أساليب حديثة للمكون والمعلم �
   .رفع مستوى الدارسين والمدرسين بتطور التعليم التكنولوجي �
  .سة النظرية والعلمية في التعليم العاماالمزج بين الدر �
  

عملية التربوية ككل وھي عامل مھم يضمن نجاح لوسائل التعليمية أھمية ودور كبير في اللإن 
العملية التعليمي، فالوسائل التعليمية ھي مجموعة ا.جھزة وا.دوات التي يستخدمھا المعلم لتحسين عملية 

قد أعطت لھا عدة تسميات منھا ف. التعلم والتعليم بھدف توضيح المعاني وشرح ا.فكار في نفوس الت6ميذ
به  متلعبه ھذه الوسائل من توضيح ما يقو الذي وھي تسمية تدل على الدور الحديث كوسائل اOيضاح

كما أن لھا جملة من الوظائف يمكن حصرھا ، )4(إ� بھذه الوسائل حالمدرس بشرحه بشكل نظري � يتض
ھي كل أداة  –اFيضاح  -أن الوسائل التعليمية": في ھذا التعريف الذي أعطاه دكتور إبراھيم مطاوع

ح معاني كلمات الدرس أي توضح المعاني أو يوتوض ،ا المدرس لتحسين عملية التعلم والتعليميستخدمھ
أو تنمية ا?تجاھات أو غرس  ،شرح ا-فكار أو تدريب الت'ميذ على المھارات أو تعويدھم على العادات

                                         
سلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، ، سلالمعلوماتية بعد ا?نترنيت طريق المستقبلبيل جينتس،  )1(

  .300، ص 1998الكويت، 
 ،1999جوان  ،11لعدد  ،مجلة العلوم اOنسانية، أھمية وضرورة الوسائل التعليمية في التدريس ،عبد الكريم قريشي )2(

  .66ص 
 ليم المتوسط رياضيات علوم طبيعية والعلومالوثيقة المرافقة لمنھاج السنة ا-ولى من التعمديرية التعليم ا.ساسي، ) 3(

   .17، ص 2003ج، الجزائر، أفريل .م.، وزارة التربية الوطنية، دالفيزيائية والتكنولوجية
  .73، ص 2000دار الفكر، ا.ردن،  ،1، طالوسائل التعليمية والمنھجعبد الحافظ س6مة، )4(
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ريف جملة وقد لخص التع .)1( " وا-رقام القيم دون أن يعتمد المدرس أساسا على ا-لفاظ والرموز
ار الوسيلة التعليمية يوھناك عدة شروط �خت الوظائف التي � يعتمد المدرس فيھا على أشياء ملموسة

  .المناسبة وسنوضح ذلك في الشكل
  

  : )2(يوضح العوامل المؤثرة في اختيار الوسيلة التعليمية المناسبة ):02( شكل رقم
  

  نوع العمل المطلوب آداه
  
  

  طريقة التدريس
  

  المتعلمين                    اختيار الوسيلة                        اOمكانيات المادية والفنية خصائص
      

فحسب طريقة التدريس وخصائص المتعلمين ونوع العمل ومدى توفر اOمكانيات يمكننا اختيار الوسيلة 
ه المتعلقة بتكوينه من ناحية المعتمدة في الدرس، فإذا ما أصاب المدرس خلل أو ضعف في ناحية معلومات

معرفة الخصائص الفترة العمرية والفروق الفردية لت6ميذه وكان غير ملم بأنواع طرق التدريس أو حتى 
أن ھناك طرق تدريس حديثة فانه لن يتمكن من اختيار طريقة التدريس المناسبة حتى لو توفرت 

  .اOمكانيات ال6زمة
  
  
  

  
  .)3(داد الت6ميذ ونسبة التأطير البيداغوجييبين تطور تع ):11(رقم  جدول

  
 1963- 1964 1975- 1976 1985- 1986 1991-1992 

 Iتعداد ا-ساسي الطور 
  IIو 

  نسبة التأطير
  IIIتعداد ا-ساسي طور 

  نسبة التأطير

  

  تعداد الثانوي
 

 رنسبة التأطي

1049435  
 
 

39.48 

74 384 
  

36.16  
 

5.823 
 

18.37 

2641446  
 
 

40.61 
  

395875 
  

29.00 
  

97.571 
  

17.25 

349129  
 
 

34.85 
 

1399890 
  

24.56 
  

4.23.502 
  

16.64 

4.357.352  
 
 

28.17 
 

1490035 
  

17.20 
  

742.745 
  

     / 
 

                                         
  .57، ص1988، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، تعلم عامةأھمية الوسائل التعليمية في عملية المحمد وطاس، ) 1(
  .78عبد الحافظ س6مة، مرجع سابق، ص  )2(
المجلس الوطني  1995مشروع تقرير الدورة العلنية خريف  ،الجدول مأخوذ من تقرير حول المنظومة التربوية )3(

  .9ص  ،1995وبر أكت ،ا�جتماعية تا�قتصادي وا�جتماعي الجنة السكان وا�حتياطيا
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الجدول أن تعداد الت6ميذ في تزايد مستمر المجودة في لقاء نظرة على ا.رقام إما يمكن قوله بعد  
أي من السنة  1992/ 1991إلى سنة  1964/  1963ن سنة أكثر من أربع مرات م أعداده وقد تضاعفت

وھذا راجع إلى عوامل عدة منھا زيادة الثانية ل6ستق6ل وإلى غاية بداية العشرية الدامية في الجزائر، 
سريع وكذلك زيادة في الي فراغديماللنمو اإفراز نتيجة الذي ھو والطلب ا�جتماعي على التمدرس 

ب تجسيد ا.ھداف التربوية التي سبق وان تكلمنا عنھا، كما أنه تجسيد لLھداف بسب المؤسسات التعليمية
نسبة التأطير نجد أنھا متذبذبة وھي الوطنية المسطرة للتربية بعد أكثر من عقد مر على بداية تطبيقھا، أما 

  .الثانويتعداد ا.ساسي لLطوار الث6ث بينما ھي في انخفاض مستمر في تعداد ال في ترتفع ثم تنخفض
  

  
  
  
  
  
  

   .)1(1987 – 1984يوضح تطور أعداد الت6ميذ في الفترة بين  :)12(جدول رقم
   

 1987 – 1986 1986 -  1985 1985 – 1984 الطور       السنة               
من سنة أولى  IIو Iالطور 

  إلى السنة السادسة
من السنة السابعة  IIIالطور 

  إلى التاسعة
  الثانوي

3414705  
  
  

1252895  
  

358849  
 

3481288  
  
  

1399890  
  

423502 

3635332  
  
  

1472545  
  

503308  
 

  
كقراءة سريعة نرى أنه وبعد مرور أربع سنوات على تطبيق المدرسة ا.ساسية وجد أن تعداد 

زيادة من بطبيعة الحال  هصاحب ماالكم التربوي قد عرف زيادة في جميع أطوار المنظومة التربوية و
 ىرق يبقاOناث المتمدرسات رغم أن الفاذه ا.رقام إلى زيادة في عدد ھ تشيرالتربوية، وللمؤسسات 

كذا وإن زيادة الكم التربوي ما ھو دليل على وعي الجزائريين بضرورة تعليم أبنائھم  .لذكورلصالح ا
  .اھتمام الدولة بتنمية قطاع التربية والتعليم والنھوض به

   
 -1980والمخطط الخماسي II – 1974- 1977خطط الرباعي إذا ما قارن بين محتوى الم

نجد أن الثاني كان مكم6 للمخطط الرباعي الثاني فقد عمل على تدارك الوضعية الناشئة عن  1984
إ� أنھما يشتركان في طبيعة ا.ھداف التي ھي مدونة في النقاط ، الظروف التي وجدت غداة ا�ستق6ل

  :التالية
  .العلمي والتقنيا�ھتمام بالمحتوى  •
 .تكوين اليد العاملة المتخصصة ال6زمة ل6قتصاد •
اھتمام المخطط الرباعي الثاني بالقيم العربية اOس6مية والتعريب  •

  .والتفتح على متطلبات العصر الحديث
 .ديمقراطية التعليم التي كانت من ا.ولويات •
  .توفير اOطارات التي يحتاجھا الوطن •

                                         
  .من نفس المرجع165والتعليم الثانوي إحصائياته من الصفحة  162ص  ،مرجع سابق ،بلقاسم س6طنية) 1(
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   .طار قيمنا الثقافية ا.صليةالتجديد الثقافي إ •
  : تنصرف جھوده نحو عدد من المطالب وجب ولتجسيد ھذه النقاط على أرض من قطاع التعليم أن

يفھا مع المحيط وھو مطلب ذو يالروح العلمية والتقنية مع توسيع القاعدة التربوية وتك ربث ونش/1
   .طابع سياسي اجتماعي

ف إلى تكييف التعليم مع حاجيات ا�قتصاد                                                                                       ا�ختيار العلمي والتقني وھو يھد/2
   .الوطني وجعله في خدمة التنمية ا�قتصادية و ا�جتماعية وھذا مطلب ذو صيغة اقتصادية

تكريس التعليم من أجل العمل على تفتح الشخصية والتطوير الفكري الحي الفردي وھنا يتضح /3
أن يحققھا، ا.مر الذي جعل من  IIھذه المطالب كان من الصعب على المخطط الرباعي ،أنه مطلب ثقافي

ا على كل النقاط السابقة وا�ستمرار في تحقيقھعلى تحقيق يعمل ) 1984- 1980(المخطط الخماسي 
ربط عن طريق والمتخصص بتلبية الحاجات ا�جتماعية وا�قتصادية  يالمدى البعيد وربط التكوين ا.ول

المنھاج والمحتوى التعليمي با.ھداف ا�جتماعية على المدى المتوسط والبعيد وكذا تدارك ا�خت�6ت 
  . )1(الناجمة عن فترات المخطط السابقة

بطة أكثر وبشكل أساسي بالحاجات ا�جتماعية للمجتمع الجزائري وجعل العملية التربوية مرت   
  .االذي عرف في تلك الفترة حركة تنموية حسب كل القطاعات الحيوية في الدولة تقريب

  

  :المراحـل التعليميـة في النظـام التربوي الجزائـري-3
  

ل جملة ا.ھداف المعروف عند الخاص والعام أن النظام يسير وفق طريقة أو نمط معين ليسلس
إذ  ويرتبھا حسب أھميتھا لدى الفرد والمجتمع، وللنظام مؤسساته التي تعمل على تجسيد ا.ھداف ميدانيا

والمدرسة  .سرة، والدين دور العبادةللنظام العائلي ا، والھيئات الرسميةالمصنع، وللسياسة  دنجد ل6قتصا
  .ل تحقيق النظام التربوي الجزائريالجزائرية من أج

المحلي أو القومي أو حتى  يمكن بأي شكل من ا.شكال أن نعد فردا بمعزل عن محيطه� و 
، وكذا دون مراعاة لLبعاد اOجتماعية وا�قتصادية والثقافية بكل ما فيھا من تراكمات حضارية الدولي

 ..جل التنمية ھو فشل المجتمع كام6إذا فأي إحباط وفشل  ،وعصرية
  :د مر بفترتين مھمتين ھما باختصارع القول أن النظام التربوي الجزائري قوعلى العموم نستطي 
  
  
  

  ):1976-1962( ا-ولى الفترة
 دخالإھذه الفترة تمھيدية، حيث كان � بد لضمان انط6ق المدرسة من ا�قتصار على  تعتبر

 هومن أولويات ھذ لكبرىات انتقالية تدريجية تمھيدا لتأسيس نظام تربوي يساير التوجھات التنموية �تحو
  : الفترة

  .لى المناطق النائيةإمة المنشآت التعليمية، و توسيعھا اقبإالتعليم  تعميم* 
  .طارات التعليمإ جزأة* 
  .ن التعليم الموروثة عن النظام التعليمي الفرنسييمضام تكييف *
  .التدريجي للتعليم التعريب *

 ذإالذين بلغوا سن الدراسة  ا.طفالفي صفوف  يجة ذلك ا�رتفاع في نسب التمدرستمن ن وكان
عدد  وارتفع .نھاية المرحلة في 70%لىإول بعد ا�ستق6ل الدخول المدرسي ا. أبان 20%قفزت من 

وتحققت بفضل ذلك  تكوينلف منصب أ 20يمؤسسة تقدر طاقة استيعابھا بحوال 44لى إمؤسسات التكوين 
  .ة التعليمرجزأ

                                         
  .184 – 183مصطفى زايد، مرجع سابق، ص ص )1(
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سلم الھرم التعليمي في الجزائر ويتمثل في بروز مرحلة التعليم  حدث تغيير أساسي في كما
 1976سنة  قبلالذين لم يكونا موجودين  –مرحلة التعليم ا.ساسي –التحضيري ومن ثم التعليم ا�بتدائي 

  :على الشكل التالي –تنظيم النظام التربوي  –كانت إستاتيكية النظام التربوي 
قد تضاف سنة سابعة للت6ميذ الذين ة الدراسة فيھا ستة سنوات وومد مرحلة التعليم ا�بتدائي*

  .النھائي IIومتوسط  I، متوسط ةثاني ةوابتدائي ىأول ةيخضعون للشھادة ابتدائي
وتنتھي السنة السادسة من التعليم ا�بتدائي، أي قسم المتوسط الثاني بمسابقة الدخول إلى السنة     

، بينما يحضر ت6ميذ السنة السابعة النھائية شھادة التعليم )ة سابقاسادس(ا.ولى من التعليم المتوسط 
  . وتسمح لھم فرصة ل6لتحاق بالسنة الثانية من التعليم العام CEP) (ا�بتدائي

سنوات وھي في اكماليات التعليم العام ) أربع( 4ومدتھا :-التكميلي–مرحلة التعليم المتوسط *
)CEG ( سادسةال –م المتوسط سنة أولى من التعلي: وتضم.      

   .خامسةال –سنة الثانية من التعليم المتوسط                   
   .الرابعة –سنة الثالثة من التعليم المتوسط                   
   .الثالثة –سنة الرابعة من التعليم المتوسط                   
والتي صارت تعرف بشھادة المتوسط )  BEG(التعليم المتوسط بشھادة التعليم العام تلميذ يتوج 

)BEM ( السنة من التعليم المتوسط والناجحون في ھذه المرحلة إلى السنة أولى من ھذه كما يلتحق ت6ميذ
  –السنة الثانية سابقا  –التعليم الثانوي 

  
دراسة ومدة ال) CEA(سھم وتعرف باسم ووھناك إكماليات التعليم الف6حي التي يزاول الت6ميذ در

وينتھي باجتياز ) CET(فيھا ث6ث سنوات، ھناك التعليم التقني الذي يكون في اكماليات التعليم التقني 
  )CAP(شھادة الكفاءة المھنية 

  .ومدة الدراسة فيھا ث6ث سنوات: مرحلة التعليم الثانوي*
ات العليا وتختلف مدتھا من تخصص }خر، وفيھا نجد مرحلة الدراس :مرحلة التعليم الجامعي*

 .)1(للماجستير والدكتوراه
 

  ):1976ابتداء من سنة ( الثانية الفترةأما 
المتضمن تنظيم  1976أفريل سنة  16المؤرخ في  35-76الفترة بصدور ا.مر رقم  ھذه ابتدأت

ا�تجاه الذي يكون  فيرية على نظام التعليم ذص6حات عميقة وجإوالتكوين في الجزائر الذي أدخل  التربية
كرس ا.مر السابق  وقد .وا�جتماعيةا�قتصادية  المجا�ت ر تماشيا مع التحو�ت العميقة فيفيه أكث

Oتتخذا 1976بعد إص6ح عام لذا  .سنوات تسعه وتأمينه لمدة تلزامي للتعليم ا.ساسي ومجانيالطابع ا 
التعليم ا.ساسي،  عليم التحضيريالت: الشكل التالي فلقد أصبح على ستاتيكية التعليم في الجزائر شك6 آخرإ

التعليم التحضيري تعليم �خت6ف عن التنظيم السابق ھو التعليم الثانوي والتعليم العالي ومن أوجه ا
  .وليس إجباريا لزماختياري غير م

 دمج فيما بعدنمرحلة التعليم المتوسط واختصرت من أربع سنوات إلى ث6ث سنوات لت تاختف كما
المدرسة ا.ساسية ذات التسع  هتدائية وأصبح يطلق عليھما اسم التعليم ا.ساسي الذي تمثلالمرحلة ا�بمع 

  .سنوات
مع إلغاء مسابقة الدخول إلى السنة  1981-1980ولقد ابتدأ العمل بھذا النظام من العام الدراسي 

لمرسوم الرئاسي إضافة إلى ا .ت6ميذ في نھاية المرحلة ا�بتدائيةلل ىي كانت تجرتا.ولى متوسط ال
قد صرح بأن للطفل فرصة ذھبية  23/4/1976المؤرخ في  33الصادر في الرسمية الجزائرية العدد 

  .لتوجيه قواه فأصدر وأنشئ التعليم التحضيري
  

  :وأرسى ا�ختيارات والتوجھات ا.ساسية للتربية الوطنية من حيث اعتبارھا   
  .برامجھا تھا واطارإوطنية أصيلة بمضامينھا و منظومة *

                                         
  .40، 39، مرجع سابق، ص صالتربية والتكوين في الجزائرلجة غياث، فبو )1(
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  .الجزائريينتاحتھا فرصا متكاملة لجميع ا.طفال إفي  ديمقراطية *
  .على العلوم والتكنولوجية متفتحة* 
  

  :تضمن ا.مر السابق وقد
المعارف  كسابھمإوعدادھم للعمل والحياة إطفال والمواطنين وتنمية شخصية ا. يوتتمثل ف :وطنية ھدافاأ.

 وحقلى العدالة والتقدم إجابة للتطلعات الشعبية التواقة تتمكنھم من ا�س يلتاالعامة العلمية و التكنولوجية 
  .التكوينالتربية و يالموطن الجزائري ف

 يصيانة الس6م فو الشعوبتتجسد في منـح التربيـة التي تساعـد على التفاھـم والتعـاون بين  :دولية أھدافا.
 عدادھمإوأ العدالة والمساواة بين المواطنين والشعوب مم وتلقين مبد.سيادة ا احترامساس أالعالم على 

 .ساسية.وحرياته ا نساناOكل شكل من أشكال التفرقة والتمييز، وتنمية تربية تتجاوب مع حقوق  لمكافحة
ن يشكل }حد ا إلىيزال  وما 1981-1980الدراسية  السنةمر ابتداء من ا. ھذاتطبيق أحكام  يف شرع وقد
O1(ال تحسينات على النظام التعليميخدإ يستھدفي مشروع .طار المرجعي ا(.  

  : والتحليل وسنشرع في سرد مراحل التعليم في الجزائر بشكل من التفصيل
  
  :التـــعليم التــــــحضيري:أو!

ينظم . سنوات 6و 4مجاني وغير إلزامي ويشمل ا.طفال الذين تتراوح أعمارھم ما بين ھو تعليم 
المتضمن تنظيم التربية  1976فريل أ 16في  خالمؤر 35/ 76ا.مر رقم  وفقا .حكام التعليم التحضيري

  :يمنح التعليم التحضيري باللغة العربية فقط ويھدف إلى.والتكوين في الجزائر
  .مساعدة ا.طفال على تفتح طاقاتھم و قدراتھم المختلفة �
  .تحضيرھم للحياة الجماعية �
  .البيئةمساعدتھم على التعرف على مكونات  �
  .تحفيظھم سورا من القرآن الكريم �
  .تدريبھم على ممارسة ا.نشطة الممھدة للقراءة والكتابة والحساب �
  .تنمية الذوق الجمالي لديھم �
  .تھيئتھم للدخول إلى المدرسة �

  :ا.نشطــة التربوية المطبقة في ھذه المرحلة وتشمل. 1
  .الرياضيةأنشطة ممھدة للمدرسة وھي القراءة الكتابة والتربية  �
  .الرسم، ا.شغال اليدوية، الموسيقى، المسرح، التمثيل: أنشطة ترفيھية وفنية وھي �
  .أنشطة اجتماعية وھي التربية ا.خ6قية والدينية �

  
  :يجري التعليم التحضيري في: مؤسسات وأقسام التعليم التحضيري. 2.1

وفرة و� تستوعب سوى نسبة ا.قسام التحضيرية بالمدارس ا�بتدائية في حدود ا.ماكن المت*
  .يتولى تأطيرھم معلمي التعليم ا.ساسي. نفس الشريحة العمرية من %4ضئيلة � تتجاوز 

وھي . رياض ا.طفال التي تبادر بإنشائھا الجماعات المحلية والمؤسسات واOدارات العمومية*
  .كثر منه تربوياأتؤدي دورا اجتماعيا 

اOشراف التربوي على التعليم التحضيري، حيث تضع البرامج تتولى وزارة التربية الوطنية    
  .والتوجيھات التربوية وتحدد المواقيت، ويتابع مفتش المقاطعة تطبيقھا في الميدان

  

 :التـــعليم ا,ســاسي: ثانيا

                                         
 صباحا 11على الساعة 10/02/2005وني بتاريخ زيارة في لمزيد من التفصيل أنظر الموقع ا�لكتر )1(

#organ http://www.meducation.edu.dz/menarab/sys_educ/structure%5cens_fond.htm  
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سنة ومھمة  16-6يمثل المرحلة اOلزامية التي تدوم تسعة سنوات وتشمل الشريحة العمرية : تعـريفه 1.2 
والتحاق بالتعليم ا.ساسي إجباري . ھي إعطاء تربية قاعدية مشتركة لت6ميذ ھذه المرحلة: التعليم ا.ساسي

لكل طفل بلغ ستة سنوات من عمره، واستثناء يمكن أن يرخص لLطفال الذين بلغوا خمس سنوات 
  .ل6لتحاق بالتعليم ا.ساسي في حدود ما تسمح به إمكانيات ا�ستقبال

  
  :يھدف إضافة إلى تحقيق ا.ھداف العامة للتربية إلى: افهأھـد 2.2

  التمكين من اللغة العربية، وإتقان التعبير بھا مشافھة وتحريرا، والتزود بأداة للعمل وا�تصال  -أ
  .تلقي المعارف واستيعاب مختلف المواد وإتاحة التجاوب مع المحيط -ب
من اكتساب تقنيات التحليل وا�ستد�ل وفھم العالم الحي  استيعاب ا.سس الرياضية والعلمية التي تمكن -ج

 .والجامد
 .دراسة الخطط اOنتاجية وتربية الت6ميذ -د
  .على حب العمل عن طريق ممارسته -ه
استيعاب أسس العلوم ا�جتماعية و�سيما المعلومات التاريخية والمدنية والسياسية وا.خ6قية والدينية  -و

الت6ميذ بدور ومھمة ا.مة الجزائرية وبالقوانين التي تحكم التطور ا�جتماعي واكتساب الرامية إلى توعية 
 .وتمثل السلوك والمواقف المطابقة للقيم اOس6مية

تذوق الجوانب الجمالية وإيقاظ ا.حاسيس والمشاعر التي تمكن من المساھمة في الحياة الثقافية وتنمية  -ز
 .ا المجالوترقية المواھب البارزة في ھذ

منح تربية بدنية أساسية وممارسة ا.نشطة الرياضة وتشجيع الت6ميذ على المشاركة في مختلف  -ح
 .المنافسات التي تنظم في إطار الرياضة المدرسة

 -تعلم اللغات ا.جنبية التي تتيح ا�ستفادة من الوثاق البسيطة المحررة بھذه اللغات والتعريف على ك -ط
  .ية وتنمية التفاھم المشترك بين الشعوبالحضارات ا.جنب

 14- 6للفئة العمرية  1987إلى  1966يوضح مقارنة بين نسب التمدرس من سنة : )13(جدول رقم 
  .)1(عاما

  
 المجموع نسبة البنات نسبة ا-و?د السنة
1966  

1977  

1987 

56.80  

80.40  

87.75 

36.90  

59.60  

71.56 

47.20  

70.40  

79.86 

  
بعد كل عشرية مرده لعوامل عدة منھا كثرة ا�عتمادات الممنوحة لقطاع التربية  إن تطور النسبة

والتعليم مما سمح تدريجيا لعدد ھام من ا.طفال بدخول المدرسة ثم ا�لتحاق بالمؤسسة الثانوية لتستقبلھم 
ن فئة ا.طفال كما أن النسبة زادت بسبب العدد المتنامي لسكان الدولة قد جعل م .الجامعة في آخر المطاف

  .تزايد ھي ا.خرى
 

  :تشتمل مراحل التعليم ا.ساسي على ث6ثة أطوار وھي: تنظيم مرحلة التعليم ا.ساسي 3.2
  

  :يدوم من السنة ا.ول إلى السنة الثالثة ويرتكز على:  الطور ا.ول أو القاعدي
  . )التربية الرياضية-للغة العربية ا(وسائل التعبير ا.ساسية  �
  .)ربية الموسيقية، التربية البدنية، التةالتربية التشكيلي(شاطات المتعلقة بالتربية الجمالية الن �

                                         
 تقرير اللجنة الوطنية حول المنظومة التربوية، واقع الدورة الرابعة العادية للجلسة العلنية، المجلس الوطني اOقتصادي) 1(

  .11، ص1995/أكتوبر/14/16لجمھورية الجزائرية المنعقد في واOجتماعي ل
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  .)التربية ا�جتماعية-ة اOس6مية التربي(المواد ا�جتماعية  �
  

  : ويرتكز على سادسةيدوم من السنة الرابعة إلى السنة ال: الطور الثاني أو طور ا.يقاظ
  .بقةتعزيز المكتسبات السا �
   جي وا�جتماعي اللغة اكتشاف الوسط الفيزيائي والتكنولوجي والبيولو(إدراج نشاطات جديدة  �

شرع في إدخال اللغة اOنجليزية كلغة أجنبية أولى إلى جانب اللغة ) فرنسية أو انجليزية(ا.ولى  ا.جنبية
، وقبل ذلك كانت 1993-1992اسية الفرنسية في الطور الثاني من التعليم ا.ساسي ابتداء من السنة الدر

  .اللغة الفرنسية اللغة ا.جنبية الوحيدة في التعليم ا�بتدائي
  

   :يدوم من السنة السابعة إلى التاسعة ويركز على: طور التوجيه الطور الثالث أو
   .)1(تعميق المكتسبات السابقة �

في المشاغل وفي الحديقة    العمل(تجسيد المعارف والمفاھيم المكتسبة بوضعيات عملية وواقعية  �
  ).المدرسية والرح6ت

  .في بعض المناطق إدراج اللغة ا�مازيغية بصفة اختيارية �
لمن لمن اختار اOنجليزية كلغـة أجنبية أولى أو اOنجليزية ) الفرنسية(إدراج اللغة ا.جنبية الثانية  �

 .أساسي 8أولى وھذا ابتداء من السنة  الفرنسية كلغة أجنبية اختار
أما التعليم في الطور الثالث . التعليم ا.ساسي بالمدارس ا�بتدائية يمنح الطور ا.ول والثاني من

  .فيمنح بالمدارس ا�كمالية
  

   )2(1999/2000يوضح تطور التعليم ا.ساسي والثانوي حسب إحصائيات  ):14(جدول رقم
  

نوع 
 التعليم

 ميةعدد المؤسسات التعلي عدد المدرسين عدد الت'ميذ

  ا?بتدائي
  ا?كمالي
  الثانوي

  
 المجموع

  

6.800.000  
  

920000  
  

7700000  
 

170.000  
  

101.000  
  

55000  
  

326000 

14500  
  

3000  
  

1200  
  

18.700  
 

  
أي ما يقارب ثمانية م6يين تلميذ    %89سنة بنسبة تتراوح  16 -6يلتحق الت6ميذ الذين ھم بين  

وھذا مع مجموع مؤطرين يزيد ) بين ابتدائي وإكمالي وثانوي( سيةمؤسسة درا 18700لتحتضنھم , تقريبا
 ةحثيث وھذا يدل على جھود %99.7نسبة  ترة في المنھاج الدراسي بلغأكما أن نسبة الجز ،326000

   :تقوم بھا الدولة من أجل تحقيق ا.ھداف كما أنه وجد أن
  يصل منھم إلى التاسعة أساسي  %67     :       تلميذ مسجل في سنة أولى ابتدائي 100من بين 

     المتوسط شھادة التعليميحصلون على 39%                                                        
  يصل إلى الثالثة ثانوي  34%                                                            

                                         
 11:15على الساعة 10/02/2005بتاريخ زيارة في : الموقع ا�لكتروني )1(

http://www.meduction.edu.dz/menarab/sys_educ/structure%5Cens_fond.htm#organ  
، التربية والتعليم في الوطن في الوطن العربي ومواجھة التحديات من كتاب، التربية في خدمة التنمية ،مزيان محمد )2(
  .102، 100، ص ص2002، سلسلة إصدارات مخبر التربية والتنمية، دار الغرب للنشر، وھران 1ج
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     ايحصلون على البكالوري 14%                                                            
بالمدرسة ا.ساسية "كمالية ومجموعة من المدارس ا�بتدائية الملحقة بھا ما يسمىإتشكل كل مدرسة  

وينسق التعليم بھذه المرحلة مجلس للتنسيق يتكون من مدير المدرسة ا�كمالية ومديري ". المندمجة
  .ا اOجراء معمو� به حتى فترة قريبة من الزمنوقد كان ھذ المدارس ا�بتدائية

–التعليم ا.ساسي –يظھر تطور أعداد الت6ميذ في المرحلة اOبتدائية ): 15(والجدول التالي رقم
  .2004-2001ومنھم عدد اOناث في الفترة 

  
  السنة                                

  عدد الت'ميذ منھم عدد اFناث
 
2001-2002  

 
2002-2003  

  

2003-2004  

  الطور ا-ول والثاني من التعليم ا-ساسي
  %البنات ب: منھم

4691870 
 

46.98 

4612574 
 

46.96 

4507703 
 

47.02  

  الطور الثالث من التعليم ا-ساسي
  %البنات ب: منھم

2116087  
  

48.04 

2186338  
  

48.39 

2221795  
  

48.75  
  مجموع الت'ميذ في التعليم ا-ساسي

  %نات بالب: منھم
6807957  

  

47.31 

6798912  
  

47.42 

6729498  
  

47.59  
  الت'ميذ المسجلون في التعليم الثانوي

  %منھم اFناث بـ
1041047  

  

56.24  

1095730  
  

56.73  

1122395  
  

57.54  
  .22، 21، ديوان وطني ل�حصائيات، ص ص2005، نشرة 34، رقم2003الجزائر با.رقام، نتائج  :المصدر

  
أن العدد اOجمالي للت6ميذ في تراجع لكنه طفيف إ� أن نسبة اOناث في ارتفاع  في الجدول نجد

، مما يجعلنا نقول أن ھناك تذبذب في زيادة أو تناقص عدد %0.5رغم أنه ليس بالكبير فھو � يتعدى 
كان  الت6ميذ وھذا بسبب تقلص حجم ا.سرة الجزائرية ورغبتھا في عدم إنجاب عدد كبير من ا.و�د كما

  . في السابق
كما نجد أن نسبة اOناث في التعليم الثانوي في ارتفاع مستمر، وذلك بسبب تراجع نسبة الذكور 

  . الناجحين فالنسبة تتخطى النصف مما يجعلنا نقول أن تعليم اOناث في تحسن داخل منظومتنا التربوية
السبعينات وكان يسود في لقد ظھر مصطلح التعليم ا.ساسي في المجال التربوي منذ بداية 

ا.ساسية التي تعني ذلك القدر العام المشترك من  ھو الخمسينيات والستينيات استخدام مصطلح تربوي
المھارات ال6زمة للحياة في المجتمع العلمي التكنولوجي، والذي يسمح للفرد بالقدرة على التعلم الذاتي 

ون ھذه التربية في الفترة من الرابعة من عمر ومواجھة الحراكين ا�جتماعي والمھني، على أن تك
 ا التعليم الجامعيـل فيھـة ودون أن يدخـل بداية المرحلة الثانويـر أي قبـة عشـالمتعلمين وحتى نھاية الثالث

)1(.   
  

أما ا}ن فقد أدت حداثة المفھوم إلى إخت6ف الرؤى بين الباحثين في صياغة تعريفاته وتحديد 
ن يراه على أنه التعليم الذي يعد أساسا للمراحل التعليمية التي تليه، وفريق أخر يرى أنه اتجاھاته، فمنھم م

– فأساسي Oشباع الحاجات ا.ساسية التي يستھدف التعليم إشباعھا، وعرفت منظمة اليونسكو واليونيسي
للطفل  التعليم ا.ولي بالمدرسة التي يكفل: "والذي أخذ معنى 1974في نيروبي -في إطار مشترك

التمدرس على طريقة التفكير السليم وتؤمن له حد أدنى من المعارف والمھارات والخبرات التي تسمح له 
   ."بالتھيؤ للحياة وممارسة دوره كمواطن منتج

                                         
    .78، ص1997-1996ـامعية، اOسكندرية، ، الدار الجيم اللغة العربية في المرحلة اFبتدائيةتعلحسنى عبد الباري،  )1(
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إن التعليم ا.ساسي صيغة من التعليم للقاعدة العريضة من الجماھير ويشكل البناء ا.ساسي من 

ا.فراد �كتساب المزيد من التعليم الذاتي، فھو ليس مجرد  ئبط بالحياة وتھيالمعارف والخبرات التي ترت
، يتمھيدالمصطلح يطلق على المرحلة الدنيا من سلم التعليم، ومن ثم فھو ليس مرادفا للتعليم اOبتدائي أو 

ليم المھني، في مرحلة واحدة كما أنه � يعني التع–اOبتدائية واOعدادية –و� ھو مجرد دمج المرحلتين 
إنما ھو نمط جديد من التعليم الشامل يعوض التعليم اOبتدائي والمتوسط ويشكل البنية الموحدة والمضمونة 

   .)1(للجميع
ومن ذلك أصبح اOھتمام بالتعليم ا.ساسي وا.خذ به كنظام بديل عن البنى القاعدية التقليدية أمرا واقعا  

 .في كثير من ا.قطار
 
 
 
 
 
 
 

-1987خ6ل الفترة  يوضح النسبة المئوية لتعداد البنات في مراحل التعليم الجزائري): 16(مجدول رق
2003)2(.  

  
  السنة             

 2003 1999 1992 1987 المراحل

سنوات 6ابتدائي   
سنوات3متوسط   
سنوات3ثانوي   

 

 تعليم عالي

44.0%  
  

40.7%  
 

43.5%  
  

35% 

45.9%  
  

44.1%  
 

49.8%  
 

42.0% 

46.6%  
  

47.2%  
 

54.9%  
  

54.0% 

48.0%  
 

48.2%  
 

55.0%  
 

55.0% 
 

خ6ل ھذه الفترات المعبر عنھا بسنوات معينة في الجدول نجد أنه ھناك زيادة مستمرة في نسبة 
وھذا مرده للوعي الذي أصبحت ا.سرة الجزائرية  ،إلتحاق وتعداد البنات في مراحل التعليم الجزائري

6 أيضا ـثقفة خصوصا في عملية استقرار وضمان حياة أفضل لھا مستقببأھمية دور المرأة المو ،تملكه
في  2003في سنة  %55عدة كانت حكرا على الذكور فنسبة  افالتعليم يجعلھا تتبوأ مراكز وتحتل أدوار

لقد وعى  .التعليم العالي دليل كاف على غياب التمييز بين تدريس اOناث والذكور الذي كان موجودا سابقا
لھا أھمية بالغة في عملية التنمية التي تحتاج كل ا.فراد وأن  -اOناث –المرأة بدور دون استثناء  الجميع

دون تمييز لذا نجد أن نسبتھا قاربت نسبة الذكور في الخانة المعبرة عن تعدادھم في التعليم الثانوي لسنة 
  .55%والمقدرة بـ 2003

6 مھم من أجل القيام بتنمية تستخدم من أجلھا جميع وعليه فإلحاق بالبنت بمقاعد الدراسة يعد عام
شرائح المجتمع، وھي أيضا بھذا اOجراء ستساعد على تماسك المجتمع وتعمل على استقراره ونھضته 

  .  بتعليم أبنائھا في المستقبل
  

                                         
دار الفكر العربي لبنان، ومكتبة طرابلس العلمية العالمية، ليبيا،  علم النفس التربوي للمعلمين،عبد الرحمن ا.زرق، ) 1(

        .195، 194، ص ص 2000
   .127، ص2004، آلفا للنشر، الجزائر، فيفري2009. 1999ة الجزائر حصيلة وآفاق عصرنآشنھو،  بن عبد اللطيف) 2(
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 2005/2006و 2002/2003يبين تعداد الت6ميذ للسنة الدراسية): 17(جدول رقم

  
 

  لدراسية  السنة        
  الطور الدراسي

2002/20031*  2005 /2006  

  4209000  4612574  الطور اFبتدائي
  2253000  2186338  الطور المتوسط
  1149000  1095730  الطور الثانوي

  7612000  7894642  المجموع
  .3، ص23/08/2005الصادر في  11616جريدة النصر، العدد :المصدر

  
نجد أن المدرسة الجزائرية : رقام الموجودة في الجدول ما يليما يقال كمقارنة سريعة حول ا.

عرفت انخفاضا محسوسا في عدد الت6ميذ خاصة في السنوات القليلة الماضية، و يظھر ذلك في تعداد 
في العام 1149000إلى 2002/2003في العام 4612574 الت6ميذ في المرحلة ا�بتدائية فمن

  .ى أن ھناك انخفاض ستشھده المنظومة التربوية في السنوات القادمةوھذا يؤكد عل. 2005/2006الدراسي
وفيه ھذا الجدول نجد كذلك أن باقي ا.طوار الدراسية قد عرفت زيادة في عدد الت6ميذ المنتمين إليھا فعلى 

مما يحتم إعادة النظر  53270سبيل المثال � الحصر نجد أن الزيادة التي عرفھا الطور الثانوي وصلت 
زيادة اOھتمام بمؤسسات ومدرسي المرحلة الثانوية، ونفس الحديث سيكون عن التطرق إلى المرحلة و

  .المتوسطة
إن ھذا اOنخفاض في عدد الت6ميذ سيكون عام6 من أجل تحسين نوعية التعليم والقضاء على المشاكل 

  . التي انجرت عن التزايد الكبير لعدد الت6ميذ في السنوات الماضية
  
  
  
  
  
  

يوضح التوقيت المخصص للنشاطات التعليمية في قسم السنة ا.ولى من التعليم المتوسط  ):81( جدول رقم
   .)2(المنھاج التربوي الجديد–

  

  التوقيت  المواد

  .  اللغة العربية
  . اللغة الفرنسية

  . اللغة اFنجليزية
  . اللغة ا?مازيغية

  . رياضيات

5.  
3.  
3.  
3.  
5.  

                                         
، وزارة التربية يرية التخطيطمد، المديرية الفرعية لoحصائياتإحصائيات، بيانات و: ھذا الجزء من الجدول مأخوذ من *

  .13، ص 2002/2003لسنة  41، العدد الوطنية
  .13ص  ،مرجع سابق ،السنة أولى من التعليم المتوسطمناھج  ،مديرية التعليم ا.ساسي )2(
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  . العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
  . علوم الطبيعة والحياة

  . التربية اFس'مية
  . التربية المدنية

  . التاريخ
  . الجغرافيا

  . التربية الموسيقية
  . التربية التشكيلية

  .التربية البدنية والرياضية

2.  
2.  
1.  
1.  
1.  
1.  
1.  
2.  
1.  

  ساعة) 3+ ( 28  المجموع  
  

بقسم السنة ا.ولى من التعليم المتوسط بالمنھاج ھو  ما وجدناه كم6حظات على التوقيت الخاص
أن الحصص التي أخذت أكبر عدد من الساعات ھي اللغة العربية والرياضيات بخمس حصص لتأخذ 
اللغات ا.جنبية حجما مقدرا بث6ث حصص مع العلم أن زمن الحصة ھو ساعة، مع جعل اللغة ا.مازيغية 

ا بعد، لتأخذ باقي المواد حجما يتراوح بين الساعة والساعتين، رغم أن لغة اختيارية .نه لم يعمم تدريسھ
إن نقدنا حول ھذه الجزئية لن يكون في التوقيت أو . التوقيت المخصص لمادة التاريخ قليل نظرا .ھميته

المواد بل عن الكيفية التي تدار بھا الحصة من قبل المدرس وكيف يجعل مھمته تتم على أكمل وجه، وعليه 
  .      فنجاح المنھاج يرجع إلى مستوى وتحكم المدرس

  
  :تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم ا.ساسي 1-3

   .الدراسة في مرحلة التعليم ا.ساسييبين تنظيم  ):91(الجدول رقم 
 الطور ا.ول الطور الثاني الطور الثالث

 المستويات
 المواد أ1س  أ 2س أ3س  أ4س  أ5س أ6س  أ7س أ8س أ 9س 

                
 المواد الخطية

 اللغة العربية 14 14 12 8.30 7 7 6 5 5
 1اللغة ا.جنبية        5 5 5 5 4 4
 2اللغة ا.جنبية                4 5
 الرياضيات 6 6 6 5 5 5 6 6 5
                

 المواد ا?جتماعية

 Oس6ميةالتربية ا 1.30 1.30 1. 30 1. 30 1. 30 1. 30 1 1 1
 التربية المدنية 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 التاريخ.         0.30 0.30 1 1 1.30
 الجغرافيا         0.30 0.30 1 1 1
 المواد التجريبية والتطبيقية                
 دراسة الوسط     2 2 2.30 2.30      

 العلوم الطبيعية             3 3 3
 بيةالتكنولوجيةالتر             3 2 2
 المواد الجمالية                
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 التربية التشكيلية  2 2 2 1.30 1.30 1.30 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 

1 
 التربية الموسيقية 1

 ر.ب.التربية 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 2 2 2

 ا-سبوعي. س.  27 27 27 27 27 27 31 32 32.30
 السنوي. س.م 810 810 810 810 810 810 930 960 975
 
  
  . ھذا التوقيت خاص بكل الت6ميذ :م'حظة 

  :تضاف إلى توقيت المعلم حصص ا�ستدراك وھي كالتالي 
                                                                                           .في الطور ا.ول) 1.30(ساعة ونصف  �
  .)اللغة والتربية الرياضية(الثاني لغة العربية في الطور لمعلم ال) 2(ساعتان  �
  .لمعلم اللغة ا.جنبية في الطور الثاني) 1(ساعة واحدة  �
   .في مادة الرياضيات في الطور الثالث) 1(ساعة واحدة  �
  .في مادة اللغة العربية في الطور الثالث) 1(ساعة واحدة  �
 .ى في الطور الثالثفي مادة اللغة ا.جنبية ا.ول) 1(ساعة واحدة  �

 
 يتميز التقييم في التعليم ا.ساسي با�ستمرار، ويتم ا�نتقال إلى  :نظام التقييم وا�نتقال والتوجيه 1-4

   .المستوى ا.على اعتبارا للنتائج المحصل عليھا في فروض واختبارات المراقبة المستمرة
  :يشعر ا.ولياء بنتائج التقويم الدوري .بنائھم بواسطة

  .الدفتر المدرسي بالنسبة للطور ا.ول والثاني �
  .كشف النقاط، دفتر المراسلة بالنسبة للطور الثالث �

  
يستفيد الت6ميذ الذين يعانون عجزا في المواد ا.ساسية من حصص  :تعليم ذوي ا�حتياجات الخاصة 1-5

جھون مؤقتا إلى التعليم ا�ستدراك، أما الذين يعانون تأخرا دراسيا بعد سنتين من التمدرس فإنھم يو
ويھدف التعليم المكيف إلى منح الت6ميذ ذوي  1983-1982المكيف الذي شرع فيه منذ السنة الدراسية 

ينظم ھذا .ا�حتياجات الخاصة تعليما ع6جيا يسمح لھم بتدارك النقص ثم إعادة إدماجھم في ا.قسام العادية
معلم التعليم "يؤطره معلم متخصص ھو عليم ا�بتدائي ومجة بمؤسسات التالنوع من التعليم في أقسام مد

يستفيد أيضا الت6ميذ الماكثين في المستشفيات مدة طويلة من تعليم خاص يسمح لھم با�ندماج  ".المكيف 
وفي إطار ا�ھتمام بأبناء الجالية الجزائرية، يستفيد ا.بناء من تعليم يربطھم بثقافتھم  ،بعد العودة

لى ارض الوطن من تعليم خاص يمكنھم من ا�ندماج في إكما يستفيد ا.بناء العائدين  يةوحضارتھم ا.صل
  .)1(ا.قسام العادية

  
تتوج الدراسة في مرحلة التعليم ا.ساسي بشھادة التعليم :تتويج الدراسة في مرحلة التعليم ا.ساسي 1-6

  . إلغاء ھذه العملية قبل ا.ساسي التي تنظم في دورتين واحدة للجنوب وا.خرى للشمال
يتم ا�نتقال والتوجيه إلى الجذوع المشتركة الث6ثة في السنة  :ا�نتقال والتوجيه إلى التعليم الثانوي 1-7

أساسي والنتائج المحصل عليھا في ) 9(ا.ولى ثانوي على أساس نتائج المراقبة المستمرة للسنة التاسعة
  :ل في السنة ا.ولى ثانوي كما يليويحسب معدل القبو. شھادة التعليم ا.ساسي

:معدل القبول X  2أ .ت . معدل ع6مات شھادة + أساسي  9المعدل العام للسنة   

                                         
على  20/12/2005من التفصيل أنظر بتاريخ زيارة في  لمزيد) 1(

  15:40http://www.meducation.edu.dz/francais/congre/congre/enseig_second.htmالساعة
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  :ا�لتحـاق بالتكـوين المھـني 1-8 

نھم إبالنسبة للت6ميذ الذين لم يتمكنوا من ا�نتقال إلى السنة ا.ولى ثانوي، وبعد استفادتھم من اOعادة، ف
  .ن إلى التكوين المھني الذي تتكفل باOشراف عليه وزارة خاصة ھي وزارة التكوين المھنييوجھو

  
   :أھمية المدرسة ا.ساسية في نظامنا التربوي1-9

  
تعد المرحلة ا.ساسية في النظام التربوي الجزائري مرحلة مھمة ومرحلة قاعدية لذا فالمدرسة 

 لدراسة والحياة العامة بحيث تأخذھا وتعطيھا في وقت واحدفي أنھا تجمع بين اا.ساسية تمكن أھميتھا 
تأخذ منھا رجا� وتعطيھا ت6ميذ ومواطنين صالحين منتجين قادريين على حل مشاكلھم عن علم ودارية 

  .ودوره الخاص في ھذه البيئة، وھي بذلك تساعد الطالب على البيئة المحلية
  :قسمت إلى مرحلتيندرسة ا.ساسية قد فإن الم)  1977. 1974( وحسب المخطط الرباعي 

سنة وفيھا  12إلى  6سنوات من  6وتستغرق ھذه المرحلة : مرحلة ابتدائية مدتھا ست سنوات �
  :تكون الدراسة عامة وتتركز على أشياء

بة وفيھا يتم جعل الطفل يتقن ا.شياء ا.ساسية في اللغة العربية من قراءة وكتا لغة الكتاب*
ا�بتدائية شفھية وقراءة  وذلك لجعله يستطيع التعبير بعد انتھاء المرحلة ،م6ء وإنشاءومحفوظات وقواعد إ

  .وكتابة
راسته في ويتعلم فيھا الطفل تقنيات الحساب والھندسة حتى يتمكن من مواصلة د لغة ا.رقام*

  .مختلف المراحل الموالية
اسطة تعليمه تاريخ وطنه وقومه، العمل على دمج الطفل في بيئته ا�جتماعية والطبيعية ويتم بو*

  .مجتمعه ومن ثم جعله مواطنا صالحاوبذلك يتم دمجه في ب6ده و، جغرافيته ومبادئ الصعبة والعلومو
ي تتكون من ث6ث سنوات وھ ،لق عليھا مرحلة التعليم المتوسطويط: مرحلة ما فوق ا�بتدائية �

ھنا دور المدرسة في ربط التعليم  وتحتوي ھذه المرحلة على عدة تخصصات، ويظھر )سنة15- 13(
 ،ات الصناعية وا�قتصادية وغيرھابالحياة العامة وذلك بالمزج بين النظريات العلمية وبين التكنولوجي

  .)1(بالعمل  تكون مواطن صالح منتج وربط الفكروتھدف المرحلة إلى 
  
   :الجمع بين المرحلتين�

مدرسة تجمع  1981-1980دءا من العام الدراسي تعد المرحلة ا.ساسية التي بدأ العمل بھا ابت
ا�بتدائية والمتوسطة في مدرسة واحدة وتعد إجبارية بعد أن تم اختصار  نبين المرحلتين التعليميتي

   )2(المرحلة المتوسط من أربع سنوات إلى ث6ث
  :إجما� ھي: خصائصھا
 .          ضمان تسع سنوات دراسية لكل طفل �
  .تربويا�ھتمام بالبحث ال �
  .من المعلومات لكل طفل يضمان قدر متساو �
  .ترغيب وتحبيب الطفل في العمل اليدوي �
           .يكون باللغة العربيةتوحيد لغة التعليم و �
  .ربط المحتوى بالقيم العربية اOس6مية �
          .إنشاء مجالس التربية والتسيير �
  .بعث حياة اجتماعية في المدرسة  �

                                         
  .106-105ص ص ، مرجع سابق ،أصول التربية والتعليم ،رابح تركي عمامرة) 1(
  .100صنفس المرجع، )2(
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     .لمخطط الشامل للتنميةوي باربط النظام الترب �
  . إشراك ا.سرة في العمل المؤسسة التربوي �
  .عليه الباب الثامن من ا.مرية صالعناية بالتوجيه المدرسي والمھني وھو ما ن �
  .تمتع المؤسسات بالشخصية المعنوية وا�ستق6ل المالي �
   .فلا�ھتمام بالطفل من الناحية وذلك بتوفير الخدمات ا�جتماعية للط �
 .)1(مراعاة الطفل في وضع البرامج �

يمكن للمؤسسة التربوية وا.سرة والمجتمع تحقيقھا إذا توفرت اOمكانيات وحسن  و كلھا خصائص
  . استخدام خبرات الخبراء في مجال وضع البرامج التربوية

  

  
  :أھداف التربية في المدرسة ا?بتدائية�

  :ة التاليةوتقوم على تحقيق جملة من ا.ھداف التربوي 
ويجب على المدرسة مساعدة الطفل على أن ينمو نموا : مساعدة الطفل على النمو المتكامل .1

  .ا�جتماعية والروحية ،الوحدانية ،العقلية ،كام6 في جميع المجا�ت الجسميةمت
وذلك بتعريف على مصادر الثروة في بيئته التي ھو فيھا ومجا�ت  ،إعداد الطفل للحياة العملية .2

مل وكيفية استخدامھا وا�ستفادة منھا وتعويده على احترام العمل اليدوي وكذا العاملين به الع
وكيفية استغ6ل وقت الفراغ، أيضا تنشئة الطفل على ا�عتزاز بالوطن وبمقومات ا.ساسية بزرع 
المقومات ا.ساسية وبزرع حب الوطن، والدفاع عنه إذا استدعى ا.مر، وا�عتزاز به وغيرھا 

ع حر وعادل، وأن ينمو الطفل متمن ا.مور المتعلقة بالوطن وحبه تربية الطفل للحياة في مج
  بروح الديمقراطية القائمة على الحرية 

   .أن يدرك الطفل أن الوطن للجميع أن كل فرد فيه مسؤول عن حمايتھا وتقدمه .3
حقق العدالة لكل أن يربى الطفل على الو�ء العدالة ا�جتماعية، كأفضل نظام اجتماعي ي .4

نة في ذلك باقي المؤسسات الموطنين يمنع ا�ستغ6ل، كذلك أن تقوم المدرسة بخدمة البيئة متعاو
تعمل المدرسة على النھوض بالبيئة صحيا، وذلك ببشر الوعي الصحي عن طريق : الفرعية

طريق نشر  الملصقات والدعوة إلى نظافة الشوارع تعمل على النھوض بالبيئة اقتصاديا وذلك عن
تقوم به المدرسة ء أھم شي .فرائد ا�دخار والتوفير التنمية ومحاولة التدبير على ا.شغال اليدوية

ھو أنه تعمل على تبصير مجتمع البيئة بإضرار الخرافات والمعتقدات والبدع والقضاء عليھا في 
  .أفكار الطفل

  
  :تقييم المدرسة ا-ساسية�

ما مرتبط بصفة جوھرية بنجاح المرحلة ا.ولى للتعليم ونعني إن نجاح المنظومة التربوية عمو
ھنا المدرسة ا.ساسية التي تبنتھا الجزائر كخيار لكسب رھان المستقبل المرتبط حتما بالتعليم كمنھج 

  .وكمضمون وكتأطير أيضا
أو غير فإذا عدنا إلى المدرسة ا.ساسية فرغم كل ا�نتقادات الموجھة إليھا سواء بطريقة موضوعية 

موضوعية، فإنھا استطاعت خ6ل سنوات بطريقة تطبيقھا أن تسجل بعض التحوي6ت اOيجابية التي مست 
مناھج التعليم والتكوين وأسلوب التدريس، وتفتح المدرسة على محيطھا حتى � تحدث قطعية بين المدرسة 

ية، وھي كما جاء في كتاب معركة والمجتمع فتبتعد بذلك عن إحدى وظائفھا الحيوية وھي التنشئة ا�جتماع
  : المصير والھوية في المنظومة التعليمية للدكتور علي بن محمد

إن المنظومة التعليمية سايرت مراحل النمو الوطني ورافقت وتيرة ما أنجز في الب'د في جميع ''
رة للبلد بشكل النواحي ا?قتصادية وا?جتماعية والسياسية ونستطيع أن نقول إنھا من ھذه الناحية صو

عام فيھا من اFيجابيات والنقائص، عرفت كما عرف تقدما مشھودا، وامتدت إليھا مكاسب المجتمع 

                                         
ص  1982فبراير  ،السنة ا.ولى1، مجلة التربية العدد المدرسة ا-ساسية خصائصھا وغاياتھا ،محمد الطيب العلوي )1(

   .19 ،11ص 
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المتنوعة، فتمكنت بفضل ذلك، من أن توصل نور المعرفة إلى أماكن في الب'د أبقاھا ا?ستعمار خارج 
إضافة إلي ذلك ".إلى ا-مة والوطن الزمن، كما تمكنت من أن ترقى الوعي لدى أبنائنا بانتمائھم الحميم 

فقد بذلت جھود ھامة في مجال طبع من الناحية الكمية من طرف المعھد التربوي الوطني التابع لوزارة 
التربية، ويقابل ھذا أيضا تغطية كل الحاجات تقريبا في جميع التخصصات وتعني ھنا تكيف بعض 

ادرين على تدريس المواد العلمية باللغة الوطنية المدرسين من التعليم المتوسط سابقا حتى يصبحوا ق
  ."بعدما كانوا يدرسونھا بالفرنسية

  
وھكذا تحقق مبدأ الجزارة من حيث التأطير وانط6قا من كل ھذا فإن المدرسة ا.ساسية وطبقا 

  . جاءت لتحقيق جملة من ا.ھداف، سنأتي على ذكرھا �حقا1976أفريل  16المؤرخ في 76/35.مر رقم 

بعدما %  94,8قد بلغت  2005أشارت اOحصائيات الرسمية أن نسبة الدخول المدرسي لسنة قد ل
في السنوات الماضية، مما يعني ارتفاع معد�ت الدخول المدرسي السنة الحالية وتوحي % 83كانت 

تراب النسب المقدمة باستقرار مستوى التعليم، رغم أن نسب الدخول المدرسي تبقى غير متكافئة عبر ال
الوطني، حيث تقل في المناطق النائية التي تبعد فيھا المدارس عن المداشر والمناطق السكنية، مما يقلل من 
حظوظ التعليم بھا نتيجة عجز ا.ولياء عن توفير وسائل نقل .بنائھم باتجاه المدارس البعيدة وعادة ما 

نائھم و�نعدام ثقافة تدريس البنات بھذه تكون الضحية ا.ولى لھذه الظروف جراء خشية ا.ولياء على أب
المناطق نتيجة العقلية والعادات المتحجرة السائدة بھا والتي تضطر الفتاة فيھا مغادرة مقاعد الدراسة في 

. أو لتكوين أسرة الذكور إخوتھاسن مبكر رغم تفوقھا الدراسي لمساعدة ا.م في أشغال البيت وفي تربية 
ور نسب ا.مية وسط ا.طفال والتي أشارت اOحصائيات الرسمية إلى أنھا ھذه الظروف ساعدت على ظھ

عند ا.طفال، رغم أن بعض الجھات والمصادر غير الرسمية أكدت أن نسبة ا.مية لدى %  6بلغت 
   .)1(ا.طفال تفوق النسبة المعلن عليھا

  :ثانويـــعليم الــــالت :ثالثا
ة في بنية التعليم العام، والحلقة الوسطى بين التعليم ا.ساسي تُعد المرحلة الثانوية المرحلة الثالث

وتتميز ھذه المرحلة بجملة من الخصائص الھامة التي تتطلب من القائمين على النظام . والتعليم العالي
التعليمي ترجمتھا إلى برامج علمية وتربوية تحقق الطموحات من جھة وتستوعب التجديدات العالمية 

كما يُعد التعليم الثانوي مرحلة مھمة وحاسمة للمتعلمين في التعليم  .عل معھا من جھة أخرىالناجحة وتتفا
العام، حيث يفترض في ھذا التعليم أن يُعد الط6ب والطالبات إعداداً شام6ً متكام6ً مزوداً بالمعلومات 

فسية وا�جتماعية ا.ساسية والمھارات وا�تجاھات التي تنمي شخصيتھم من جوانبھا المعرفية والن
في رأس  واستثماراً  وتأھي6ً والعقلية والبدنية، وينظر لھذا التعليم باعتباره قاعدةً للدراسة في الجامعة، 

           .المال البشري للحياة العملية
  

وقد أصبحت مقتضيات العصر ترتبط بشكل كبير بمجموعة المھارات التي يتطلبھا العمل الذي 
ذلك في إطار من المرونة التي تسمح له بالتكيف مع متغيرات سوق العمل، وضمن ھذا يُعد له المتعلم، و

السياق تحرص ا.نظمة التربوية على تخريج ط6ب أكفاء، مزَودين بالمعارف العلمية والمھارات الفنية 
التي تؤھلھم لحل مشك6تھم ومشك6ت مجتمعھم بطرق إبداعية، لذلك لتعديل وتحسين مدخ6تھا 

وھذه صفة إيجابية تتمتع . التنظيمية يقع في ھذا السياقل كااتھا، ولعل تعديل الخطط الدراسية والھيوعملي

                                         
من الموقع ا�لكتروني الذي تم زيارته  !أطفال الجزائر يعانون :عبد المالك حدادمقتطف من مقال لـ ) 1(

 8:50لساعةعلى ا  19/12/2005بتاريخ
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1073  
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الديناميكية التي تحرص على النماء والتطور اOيجابي المتوازن و يأتي ھذا النموذج الخاص   بھا النظم
  .)1(عطاءبالتعليم الثانوي الجديد ليمثّل رافدا أساسيا للتنمية في ھذا الوطن الم

 
لي مباشرة مرحلة التعليمية التي ت المرحلة: ھذا بصفة عامة، أما عن التعليم الثانوي عندنا فھو

من ت6ميذ مرحلة التعليم ا.ساسي على أساس استعداداتھم  % 50ويستقبل حوالي  التعليم ا.ساسي،
ي مؤسسات التعليم الثانوي من وقدراتھم لمواصلة الدراسة الثانوية من جھة وطاقات ا�ستقبال المتوفرة ف

. 1976أفريل  16المؤرخ في  76سنوات طبقا لLمر ) 3(تدوم مرحلة التعليم الثانوي ث6ث، جھة أخرى
  .  مواصلة المھمة التربوية العامة المسندة للتعليم ا.ساسي -: ومن مھامه
                                   .دعم المعارف المكتسبة �
  . صلة التعليم العاليالتحضير لموا �
                 . التخصص التدريجي في مختلف الميادين �
  .التحضير ل6لتحاق بالحياة العملية �

   
  :الثانوي إلىيرمي التعليم : التعليم الثانوي أھداف 3.1
  .إكساب الت6ميذ المعارف الضرورية لمتابعة الدراسات العليا - 
  .التكيف مع مختلف الوضعياتتنمية قدرات التحليل و التعميم و  - 

                     .تنمية روح البحث - 
  .تنمية القدرة على التقييم الذاتي - 
  
التعليم الثانوي العام : تشمل مرحلة التعليم الثانوي نوعين من التعليم: تنظيم مرحلة التعليم الثانوي 3.2

يم الثانوي بنوعيه في شكل جـذوع مشتركـة ث6ث تنظم السنة ا.ولى من التعل، إذ والتعليم الثانوي التقني
  :ھي
  . المواد ا�جتماعيةيرتكز على اللغات و: ع المشترك آدابذالج �
  . يرتكز على العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية والرياضيات: ع المشترك علومذلجا �
  .الرسم التقني ولتكنولوجيايرتكز على الرياضيات، والعلوم الفيزيائية و: ع المشترك تكنولوجياذالج �

المخطط التوضيحي للمراحل التعليمية في الجزائر أنظر( شعبة تعليمية  15تنبثق عن الجذوع المشتركة 
تعطي للشعبة طابعھا التخصصي من حيث ) 5-2من (تتميز كل شعبة بمواد أساسية تتراوح ) 03رقم

  .حجمھا الساعي ومعام6تھا
  : السنة الثانية والثالثة منه إلىيتفرع التعليم الثانوي بدء من 

  :شعب ھي) 5(تعليم ثانوي عام يحتوي على خمسة �
  .شعبة علوم الطبيعة و الحياة -.                                     شعبة العلوم الدقيقة -
  .شعبة ا}داب و اللغات ا.جنبية -                          .شعبة ا}داب والعلوم اOنسانية -
   .شعبة ا}داب والعلوم الشرعية -

)عام(ھادة بكالوريا التعليم الثانوي تتوج الدراسة في ھذه الشعب بش  
  :تعليم ثانوي تقني ويحتوي على الشعب التالية �

  .ا.شغال العمومية والبناء -                                 .ا�لكترونيك -
  .تقنيات المحاسبـة -                                 .ميـائىيالك -
       .ةالميكانيكــي ةعاالصن -                             .الكھرو تقنـي -
  .التقنيبكالوريا  توج الدراسة في ھذه الشعب بشھادةت

 :ني في الشعب التكنولوجية التاليةويشترك كل من التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي التق
  . الھندسة الكھربائيـة -                     .نيكيـةالھندسة الميكـا -

                                         
بتاريخ 2http://www.hs.gov.sa/~hsgovs/index.php?Show=News&id= لمزيد من المعلومات أنظر) 1(

  .14.51 ى الساعةعل 13/12/2005زيارة ھو
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  .اقتصادتسيير و -                            .الھندسـة المدنية -
  ).التكنولوجي(ھادة بكالوريا التعليم الثانوي تتوج الدراسة في ھذه الشعب بش

  :يمنح التعليم الثانوي في مؤسسات التعليم الثانوي التالية
  ). تعليم عام وتعليم تقني(الثانويات المتشعبة  -).متاقن(ثانويات التعليم التقني  -. عليم العامثانويات الت -

مؤسسات ذات نظام نصف مؤسسات ذات نظام داخلي و: م الدراسة تنقسم إلى ث6ثة أنواعومن حيث نظا
  .مؤسسات ذات نظام خارجيوأيضا  داخلي

  
ز التقييم في التعليم الثانوي با�ستمرار، ويتم ا�نتقال إلى يتمي :نظام التقييم وا�نتقال والتوجيه 3.3

  .المستوى ا.على بناء على النتائج المحصل عليھا في الفروض وا�ختبارات الفصلية
  :يشعر ا.ولياء بنتائج التقييم الدوري .بنائھم بواسطة

  .ية كل مشروع بيداغوجيدفتر المراسلة أين تسجل الع6مات والم6حظات الخاصة بكل أستاذ في نھا -
  .كشف النقاط لكل فصل دراسي الذي ينقل النتائج والم6حظات الخاصة بكل أستاذ -

تدون م6حظة عامة في نھاية كل سنة دراسية تبين انتقال التلميذ إلى القسم ا.على أو إعادة السنة أو إنھـاء 
  .الدراسة

  
لمشتركة إلى شعب التعليم الثانوي العام أو في نھاية السنة ا.ولى ثانوي يوجه ت6ميذ الجذوع ا

  .التقني وفقا لرغباتھم و نتائجھم الدراسية ومتطلبات الخريطة المدرسية
  

  : م'حظة
في إطار الدعم وا�ستدراك تفتح أقسام خاصة بالمؤسسات الثانوية لفائدة ت6ميذ السنة الثالثة ثانوي الذين  -

  .ظا إضافيامرة ا.ولى أو الثانية لمنحھم حلم يحصلوا على شھادة البكالوريا في ال
  .نظام الدراسة في ھذه ا.قسام يرتكز خاصة على المواد ا.ساسية لكل شعبة -
  .ساعة 19الحجم الساعي لLقسام الخاصة ھو  -
في نفس اOطار تفتح أقسام لفائدة الت6ميذ الذين يرغبون في إعادة الترشح لشھادة البكالوريا بالثانويات  -
  . ي المساء عند انتھاء ا.وقات الرسمية العاديةف
  .الحجم الساعي ھو نفس الحجم المخصص لLقسام الخاصة -
  

  
  
  
  
  

  
  :للمراحل التعليمية في الجزائر ):03(مخطط توضيحي رقم 
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 http://www.meducation.edu.dz/francais/congre/congre/enseig_preparatoire.htm :المصدر

يظھر من المخطط أن التكوين المھني حلقة مھمة في المنظومة التربوية و التوجه إلى التكوين 
ن المھني يكون للطلبة الذين أصبح من الصعب عليھم مواصلة دراستھم قانونيا و ا�لتحاق بعالم الشغل م

شأنه أن يجعل الدولة تستفيد من أفرادھا فھي تمدھم بحرفة تستخدم كوظيفة يكون لھا دور في التنمية 
  .)1(عموما

إن من بين ما يجھله الكثير من العناصر التي تحسب على أنھا تنتمي إلى قطاع التربية ھو عملية 
دف إلى تشخيص الظاھرة المقاسة ھو عملية استكشافية مستمرة تھ: التقويم التربوي التي تعرف على أنھا

عند تقويم أي ظاھرة تربوية يجدر بنا أن نطرح ف ناجع Oزالة اOعوجاج في الظاھرةمن أجل تقديم الفعل ال
  بماذا نقوم ؟ -متى نقوم؟   -ماذا نقوم؟ -لماذا نقوم؟ : جملة من ا.سئلة

 

                                         
  :لمزيد من التفصيل انظر)1(

F.z.Oufriha et A.Djeflat : industrialisation et transfert de technologie dans les pays en 
développement : le cas de l’Algérie, éditions : publi sud .o.p.u. paris sans date, p 197. 
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                                      : بعاد التالية تم تقسيم التقويم إلى ث6ثة أنواع وفق ا.:  أنواع التقويــــم
       مكتسبات سابقة                 قبل أو في بداية الدرس                       تقويم تشخيصي     
  
  تقويم تكويني          معطيات جديدة                        خ6ل مراحل الدرس  

    
  
  تقويم إجمالي           أھداف نھائية              ..)الوحدة(نھاية الدرس  

 
صل على ھو إجراء عملي يقوم به المعلم قبل أو في بداية الدرس كي يح: التقويم التشخيصي -1

 .معلومات بقدرات ومعارف ومھارات ومواقف المتعلمين السابقة، وھذا نراه شبه منعدم في مدارسنا
 

  :  أھداف التقويم التشخيصي
  . ضبط الحصيلة النھائية لمعارف المتعلمين السابقة*
  . تشخيص القدرات والمھارات لدى المتعلمين*
  .تحديد طبيعة الفروق بين مستويات المتعلمين*
  . يتمكن المعلم من معرفة مدى استعداد الت6ميذ �ستقبال المعارف الجديدة*
     ماعية من أجل دراسة مدى جمع بيانات ومعلومات تخص وضعية وظروف المتعلمين ا�جت*

  . تأثيرھا على العملية تربوية         
  .جمع مؤشرات عن نوعية التفاع6ت والع6قات الموجودة بين المتعلمين*
            يساعد المعلم على تحديد نقطة ا�نط6ق وضبط ا�تجاه الصحيح نحو تحقيق ا.ھداف *

  التربوية         
  .أسئلة مكتوبة - 4حوار أفقي مفتوح  -3واجبات منزلية  -2أسئلة في بداية الدرس  -1 :مقتضيات إنجازه

ھل التلميذ يتابع بكيفية منظمة وم6ئمة : أن التقويم التكويني يجيبنا على السؤال التالي: التقويم التكويني -2
تقاله من فكرة إلى إجراء عملي يقوم به المعلم أثناء أو خ6ل الدرس عند ان: " لمراحل الدرس؟ إذن فھو

  :أخرى أو من ھدف إلى آخر أجل
اكتشاف المدرس والمتعلم درجة تحكمھما في تعليم معين .ن التقويم عملية تخدم التلميذ ومدرسه في  -

  .ا.ن نفسه
  . اكتشاف المعلم لوقت وموقع الصعوبات التي تعترض المتعلمين -
  .ريق تصحيح مسارهاكتشاف المتعلم بنفسه طرق تمكنه من التطور عن ط -
  

  : أھـــداف التقويـــم التكويني
   .يمنح المتعلم درجة مواكبته للدرس* :بالنسبة للمتعلم -أ

   .يبين له الصعوبات التي تعترضه*      
  .يمكنه من التقويم الذاتي لمجھوده وتصحيح مساره*     
  .التعلم الذاتي يساعده على*     

  .ن تمييز الفروق الفردية بين المتعلمينيمكنه م*:  بالنسبــة للمعلم -ب
  . يمكنه من معرفة فعاليات ا.دوات والوسائل المستعملة*                   

  . يمكنه من درجة صعوبة المحتوى*  
يمكنه من التحكم في الفعل التعليمي بحيث أنه � ينتقل من مقطع إلى آخر *           

  .إ� إذا تأكد من تحكمه
يلجأ المعلم إلى ھذا النوع من التقويم إذا أراد ا�نتقال من عنصر إلى آخر ومن ھدف  :مقتضيـات إنجازه

  .إلى آخر
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وھو إجراء عملي يقوم به المعلم في نھاية حصة أو درس أو قسم من " ):  التجميعي(التقويم النھائي  -3
  : المقرر أجوبة التساؤ�ت التالية

  نھا بحيث تحدد ھدفا عاما ونھائيا؟ھل أن أھداف التدريس مرتبطة فيما بي -1س
   ھل أن مراحل ومقاطع التدريس تقود الى ما نتوخاه في نھاية الدرس؟ -2س
  

  : انط6قا من التساؤ�ت السابقة فان التقويم اOجمالي يتوخى تحقيق ا.ھداف التاليـة: أھـدافــه
فارق بين ا.ھداف أي أنه يتيح قياس ال)  FEED BACK(يتيح القيام بالتغذيـة الراجعة *

  .المتوخاة وا.ھداف التي تحققت فع6
  .الخ...يمكن من قياس الفارق بين عناصر الفعل التعليمي من أھداف ومحتويات وطرق*
  .يمكن من صيرورة التعليم ويغطي جوانبھا*
  .يفتح قناة التواصل بين ا.شخاص المعنيين بتكوين المتعلمين من أساتذة وإداريين ومؤطرين*
  .ن من قياس مستوى المتعلم والنتائج النھائية عند اختتام التدريسيمك*

  
  :الھدف التربوي، �بد أن يشمل نواحي عديدة، نذكر منھاكحقق التقويم توحتى ي

أن يكون مستمرا طوال عمليات التعلم وفي مراحل زمنية مختلفة، وھذا ما أقرته الوزارة *  
اقبة مستمرة في التقويم الخاص بكل فصل دراسي جعل الوصية في عدة مناشير فتوظيف ما يعرف بمر

كل من ا.ستاذ والتلميذ في عمل دائم .ن وظيفة التقويم حسب ما جاء في المناشير الخاصة بھذا الموضوع 
يساعد على تعديل مسار التعليم والتعلم وكذا إقرار كفاءات التلميذ، دون أن ننسى تثمين نتائج : تقر أنه

  )أنظر الم6حق....) (توزيع جوائز، إجازات مختلفة(أعمال رمزية التلميذ عن طريق 
أن يتيح الفرصة للمتعلمين لتقويم أنفسھم، فمعرفة نقاط القوة والضعف إذا لم يعرفھا المتعلم ھو *    

  .  نفسه فلن يكون ھناك تقدم أو تحسن في المستوى التعليمي
   .تهأن يمكن المدرس من معرفة الفروق الفردية لت6مذ*    
  .)1( تحسين وتنقيح الطرق والوسائل التعليمية المستعملة*    

  

وھذا العمل لم يكن يعمل به بالشكل المطلوب بسبب أنه يحتاج إلى شروط �بد أن تتوفر في 
  .المدرس وفي تكوينه كما أنه ھو المسؤول الرئيسي فيھا من حيث اOنجاز والتنفيذ والتقييم

  
ن ا�نتقال مرھون بضرورة الحصول على معدل أدنى يساوي أو وفي منظومتنا التربوية نجد أ

وفي كل المستويات، أيضا إشعار ا.ولياء بنتائج أبنائھم يجعل من المدرسة  20من 10أو  10من  5يفوق
  .مفتوحة ا.بواب لكل مساھمة من طرفھم

  
  
  
  
  

  :'ك التعليـم والتـأطـيرـن أسـإعداد وتكـوي-4
 

لم ليس من اليوم بل ھو منذ أن بدأت في مرحلة البناء والتشييد فالمعلم ھو أن اھتمام الجزائر بالمع
العنصر ا.ساسي في أي تجديد تربوي .نه أكبر مدخ6ت العملية التربوية وأخطرھا بعد الت6ميذ ومكان 

                                         
 �9/11/2005لكتروني ومع توظيف بعض اOضافات من قبل الطالبة بتاريخ زيارة لمزيد من التفصيل أنظر الموقع ا )1(

  دصباحا9.10على الساعة
020.htm-http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag20/www/MG   
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 المعلم في النظام التعليمي تتحدد أھميته من حيث أنه مشارك رئيسي في تحديد نوعية التعليم واتجاھه
ھو الذي يعمل على تنمية  :وبالتالي نوعية مستقبل ا.جيال وحياة ا.مة وأكبر دور له في العملية التعليمية

قدرات الت6ميذ ومھارتھم عن طريق تنظيم العملية التعليمية وضبط مسارھا التفاعلي ومعرفة حاجات 
لى مصادر المعرفة وطرق التعلم الت6ميذ وقدراتھم واتجاھاتھم وطرائق تفكيرھم وتعلمھم، وھو مرشدھم إ

   .)1(الذاتي التي تمكنھم من متابعة تعلمھم وتجديد معارفھم دوما وأبدا
عناية بتكوين المعلمين وا.ساتذة حيث  لقد أولى ا.مر المتضمن تنظيم التربية والتكوين في الجزائر     

بين على جميع المستويات، التكوين عملية مستمرة لجميع المر": منه على ما يلي 49المادة نصت 
ومھمته أن يتيح الحصول على تقنيات المھنة، واكتساب أعلى مستوى من الكفاءة والثقافة والوعي 

  ."الكامل بالرسالة التي يقوم بھا المربى
  

  : ينصب حاليا في اتجاھينوفي ھذا المجال فان مسعى الوزارة 
ي رفيع في المتقدمين للعمل حاليا لمھنة التدريس، ھو اشتراط توافر مستوى علمي وثقاف: ا�تجاه ا.ول *

وفي ھذا اOطار تعمل الوزارة على مراجعة شروط ا�لتحاق بمھنة التدريس، كما تعمل على إعادة النظر 
في وظائف ومھام مؤسسات التكوين القائمة حاليا وتكييف مھامھا وفقا للمتطلبات المرحلة الحالية 

   .والمستقبلية
 يكثر م6ءمة لتأھيل المعلمين الذين يمارسون عملھم فأھو البحث عن صيغ جديدة : انيا�تجاه الث* 

  .الوقت الحاضر، والذين لم يحصلوا على الحد ا.دنى الضروري لممارسة ھذا العمل علميا وتربويا
ك بوضع وكانوا قد وظفوا في السنوات السابقة تحت تأثير الطلب المتزايد على التربية، الذي لم يسمح آنذا

  .نتقائية مناسبة ل6لتحاق بھذه المھنةإشروط 
ن التكوين أثناء الخدمة يشكل أبرز ا�نشغا�ت ويتو�ه حاليا مفتشو التربية إوفي ھذا اOطار، ف 

وتتجه سياسة التكوين أثناء . والتكوين ومفتشو التربية والتعليم ا.ساسي في شكل تجمعات تكوينية ميدانية
و التوظيف ا.مثل للتكنولوجيات الجديدة ل�ع6م وا�تصال التي تسعى الوزارة إلى الخدمة مستقب6 نح

  .تجسيدھا ميدانيا كأفضل خيار بتوفير فضاءات م6ئمة لھذا الغرض على مستوى المؤسسات التعليمية
اھد كان يتم تكوين ھذه الفئة بالمع :تكوين معلمي التعليم ا�بتدائي وأساتذة التعليم ا�كمالي. 1.1

   .الحاصلين على شھادة البكالوريا المرشحينالتكنولوجية للتربية من بين 
  .  بالنسبة لمعلمي التعليم ا�بتدائي) 2(مدة التكوين  سنتان  -
  .كماليسنوات بالنسبة .ساتذة التعليم اO) 3(ث6ث -
  .التكوين الجانب المعرفي والمھني ويشمل -

 30بنصاب أسبوعي قدره  "معلم المدرسة ا-ساسية" يدرس في الطورين ا.ول والثاني نمط
ساعة، وكان يوظف ھذا النمط من بين الحائزين على شھادة البكالوريا الذين تلقوا تكوينا معرفيا ومھنيا 

  .بالمعھد التكنولوجي للتربية مدة سنتين
  

الثاني فإلى  أما في أقسام الطور. يتكفل معلم واحد بتدريس جميع المواد في أقسام الطور ا.ول
  .جانب معلم المواد المدرسة باللغة العربية، يدرس اللغة ا.جنبية ا.ولى معلم مختص في ھذه المادة

ساعة وكان يوظف  22بنصاب أسبوعي قدره  "أستاذ التعليـم ا-ساسي"يدرس في الطور الثالث نمط  
نا معرفيا ومھنيا بالمعاھد التكنولوجية ھذا النمط من بين الحائزين على شھادة البكالوريا الذين تلقوا تكوي

  .سنوات ث6ثللتربية مدة 
  

أو في ...) رياضيات، تربية تكنولوجية(يكون أستاذ التعليم ا.ساسي إما متخصصا في مادة واحدة 
  ...).المواد ا�جتماعية(أكثر من مادة 

                                         
ب الجامعي ، المكت1، طالتربية في الوطن العربي على مشارف القرن الواحد والعشرينعبد العزيز بن عبد هللا سنبل،  )1(

  .127، 126، ص ص 2002الحديث، اOسكندرية، 
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" ي توظيف نمط ف 1996-1995وقد شرعت وزارة التربية الوطنية ابتداء من الموسم الدراسي 

في التعليم ا.ساسي من بين حملة شھادة الليسانس دون غيرھم للتدريس في التعليم  "ا-ستاذ المجاز
  .ا.ساسي

  
  :   وفي إطار السياسة الجديدة للتكوين، فان المؤسسات الجامعية ھي التي تتولى تكوين جميع ا.نماط 

  المعلمين لمدة ث6ث سنوات -
  �كمالي لمدة أربع سنوات أساتذة التعليم ا -
  أساتذة التعليم الثانوي لمدة خمس سنوات  -

  
يتولى اOشراف على ھؤ�ء المعلمين وا.ساتذة مفتشو التربية والتعليم ا.ساسي المرشحين لھذه 
الوظيفة من بين المعلمين وا.ساتذة عن طريق مسابقة وطنية وبعد ا�ستفادة من تكوين بالمعھد الوطني 

  .)1(مستخدمي التربية وتحسين مستواھم لتكوين
  

يتم تكوين أساتذة التعليم الثانوي بالمدارس العليا لLساتذة، تدوم مدة  :تكوين أساتذة التعليم الثانوي. 2.1
التكوين  سنوات في جميع مواد التخصص للحاصلين على شھادة البكالوريا، ويشمل) 05(التكوين خمس

  .الجانب المعرفي والمھني
ن المؤسسات الجامعية ھي التي تتولى تكوين جميع أنماط المعلمين إطار السياسة الجديدة للتكوين فوفي إ

لى خمس سنوات حسب مراحل التعليم، ويشترط في من إوا.ساتذة لمدة تتراوح مابين ث6ث سنوات 
أو التقني أنماط يدرس في التعليم الثانوي العام  :يلتحقون بھذه المؤسسات الحصول على شھادة البكالوريا

  :ا.ساتذة التالية
أساتذة التعليم الثانوي المتخرجين من المدارس العليا لLساتذة، والمدارس العليا .ساتذة التعليم التقني،  - 

  .سنوات) 05(معرفيا ومھنيا لمدة خمستلقوا تكوينا  اصلين على شھادة الليسانس الـذينالح
م على المستوى الوطني لى شھادات الدراسات العليا بعد مسابقة تنظأساتذة التعليم الثانوي الحاصلين ع - 

  .عند الحاجة
  .أساتذة التعليم الثانوي المبرزون - 
  .ا.ساتذة المھندسون - 
  .)2(ا.ساتذة التقنيون للثانويات - 
  

يتولى اOشراف التربوي على ھؤ�ء ا.ساتذة مفتشو التربية والتكوين في مواد التخصص 
سنوات على ا.قل عن طريق  10لھذه الوظيفة من بين أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون المرشحين 

  .مسابقة وطنية
  
  
  
  

  )2004-2001(يبين تعداد معلمي وأساتذة التعليم في النظام التربوي خ6ل الفترة: )20(جدول رقم
   

  السنة الدراسية                         
  الطور الدراسي

2001-2002  2002-2003  2003-2004   

                                         
 15:40على الساعة 20/12/2005من التفصيل أنظر بتاريخ زيارة في  لمزيد )1(
.http://www.meducation.edu.dz/francais/congre/congre/enseig_second.htm  
)2(http://www.Meducation.edu.dz/francais/congre/congre/enseig_preparatoire.htm  
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الطور ا.ول والثاني من التعليم ا.ساسي                         
 منھم اOناث  

ا.جانب  

170039 
  

167529  170031  

81388  81463  84598  

46  40  25  

الطور الثالث من التعليم ا.ساسي                       
منھم اOناث                        

 

  ا.جانب  

104289  104329  107898  

52949 
  

53462  56683  

81  76  64  

 طــور التعـليم الـــثانوي     
  

 منھم اOناث                           
  ا.جانب

57274 
  

57747  59177  

25753 
  

26598  27925  

107  90  83  
  .22، 21ديوان وطني ل�حصائيات، ص ص ،2005، نشرة 34، رقم2003الجزائر با.رقام، نتائج : المصدر      

  
قد شھدت انخفاض في عدد المعلمين  2002/2003نجد كتحليل للجدول أن السنة الدراسية 

مقارنة مع السنة التي قبلھا خاصة في المرحلة ا�بتدائية والمتوسطة لكن نجد ارتفاع في عددھم في 
وفي المقابل نجد أن عدد المدرسات في قطاع جانب قد قلت كثيرا، .المرحلة الثانوية، كما أن نسبة ا

إذا ما أخذنا مجموع اOناث من جملة المعلمين  فالتربية والتعليم قد زاد بشكل ملحوظ فھو يتجاوز النص
ككل لسنة معينة سنجد أن العدد كبير وھذا كله يؤكد أن تعداد المدرسين في ازدياد وكذا تعليم البنت 

  . الجزائر من ا�ستفادة من كل فئات المجتمع لتحريك عجلة التقدم والتنميةالجزائرية التي بفضلھا تتمكن 
   

ويخص مديري المدارس اOبتدائية، مديري المدارس ا�كمالية، مديري  :تكوين موظفي التأطـير. 3.1
فالمعروف أن أشق .الثانويات، المسيرون الماليون، مستشارو التربية، مفتشو التربية والتعليم ا.ساسي

دارة ھي اOدارة المدرسية .نھا عبء كبير وثقيل على كاھل من يرضى بھا إذا فھي تكليف � تشريف إ
المدير  ديمنج كما يقال، .ن وظيفة المدير عموما ليست ترأس اOدارة بل ھي قيادتھا نحو ا.فضل فحسب

د مستقبل كل العمال مسؤول عن ثبات الھدف واستقرار وكذا استمرار المؤسسة وھو الوحيد الضامن لوجو
يتولى المعھد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواھم والمعاھد  .)1(داخل المؤسسة التعليمية

الجھوية للتكوين تكوين ھذه ا.نماط الذين يتم انتقاؤھم من بين العاملين بقطاع التربية الوطنية وفقا لشروط 
  .)2(تأھيلية محددة

  
أھمية اOدارة المدرسية التي ھي محصلة مجموعة عمليات تنفيذية وفنية ف6 يمكن أن ننكر أبدا 

تتم عن طريق العمل الجماعي التعاوني المنظم الھادف، من أجل توفير المناخ الفكري والنفسي والمادي 
المناسب، الذي يحفز الھمم ويبعث الرغبة في العمل الفردي والجماعي لتحقيق ا.ھداف التربوية 

التي تسعى المدرسة لتحقيقھا نستشف أنه �بد أن تقوم اOدارة المدرسة على أسس دينية وعلى  وا�جتماعية
ما ينادي به النظام السياسي، وما أوحت بھا معطيات ا.بحاث اOدارية والنفسية واOجتماعية وا�قتصادية 

  .)3(السليمة
                                         

، الدار الدولية ل6ستثمارات الثقافية، 1، ترجمة فائزة حكيم، طالحديثة مدرسة الجودة إدارة المدرسةج6سر،  موليا (1)
  46، ص 2000مصر، 

 15:30على الساعة  20/12/2005بتاريخ زيارة في : أنظر الموقع اOلكتروني لمزيد من التوضيح(2) 
http://www.meducation.edu.dz/francais/congre/congre/form_cadre.htm  

، 2001، دار الفكر للطباعة، ا.ردن، ب القيادية واFدارية في المؤسسات التعليميةا-ساليطارق عبد الحميد البدري، (3) 
 .109ص 
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انجازات معتبرة، إ� أن  انبمن خ6ل كل ما قلماه نخلص إلى أن الجزائر قد أنجزت في ھذا الج

مسألة التكوين صعبة ذلك أنھا تحتاج إلى الكثير من اOمكانيات وا.فراد المتخصصين والتجديد الدائم، 
وإذا لم تتم عملية التجديد ھذه فإن تكوين المكونين سيصاب بالضعف وھو أحد أبرز ا.سباب التي أدت إلى 

ن يؤدي المدرس الوظيفة التي من الواجب تأديتھا، فالخلل ضعف المنظومة التربوية، فمع ھذا الضعف ل
   .   الذي يصاب به تكوين المدرسين سيصاب به حتما الت6ميذ ومن بعدھم المجتمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوضح الھيكل التنظيمي للمؤسسة التربوية الجزائرية ):03( مخطط رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
    
  
  

  . 18، ص 1993ج، الجزائر، .م.، د2، طتنظيم وتسيير مؤسسة التربية والتعليم، يونالطاھر زرھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مـــــــدير

 ا-مانة 

  العمال مستخلفون 
  وغير المستخلفين 

 رئيس الفريق 

 الت'ميذ 

نائب المقتصد 
  وأعوانه

المتصرف 
  المالي

  نالمساعدو

  المراقبون 
 ا.ساتذة 

 

 مدير الدراسات 

 المجالس 
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  :تــمويل التعــــليم في الجزائر -5
  

يحتاج كل نظام إلى إعتمادات مالية حتى يغطي نفقاته، فتمويل التعليم ھو الركيزة ا.ساسية في     
وھناك عدة أنماط للتمويل مثل ما ھو موجود في فرنسا أو  تحقيق المساواة في مدخ6ت العملية التعليمية،

الو�يات المتحدة، أو حتى عندنا في الجزائر، وھو أي التمويل ليس عملية سھلة أبدا في أي دولة خاصة 
وأن ھناك مستويات عدة تقوم به مثل المستوى اOقليمي، أو المحلي أو حتى القومي، ويتم توفير ا.موال 

الرسوم والمساعدات والتبرعات ورسوم التعليم التي ھي وت التعليمية عن طريق الضرائب ال6زمة للخدما
في نظامنا التربوي تعد رمزية، فلقد صرفت الجزائر الكثير من اOعتمادات المالية على قطاع التربية، بل 

ع ودفع أجور تسيير القطا تعد من الدول التي تخصص أكبر الميزانيات له، وھي في الغالب تأتي من أجل
و نعني بالتمويل كل ما يستطيع البلد أن يعبئه من موارد لخدمة أغراض مؤسسات وأجھزة التربية ھ أفراد

  .التربية والتعليم توالتعليم وللتمويل بالغ ا.ھمية كونه نمط اقتصادي له دوره في اقتصاديا
   

  :أھمھا و�وللتغلب على مشكل التمويل الذي يتخبط فيه القطاع وجدت حل       
  .ضرورة وضع البحث العلمي في أولويات سلم اOنفاق الحكومي العام*
  .استثمار الجھود ا.ھلية والنقابية وحتى الشعبية استثمارا صحيحا*
طرح عدد من بدائل لتوفير سبل دعم التمويل ال6زم للبحث كوضع ضريبة مخصصة ل�نفاق على *

  .دات إنتاجيةالبحث واستخدام المؤسسات التعليمية كوح
واOكثار من فرق العمل  - إن وجدت-تحديد أولويات التربية وتخفيض عدد اللجان ا�ستشارية*

  .)1(المتخصصة
وھي حلول من السھل تطبيقھا وذلك عن طريق توفير اOرادة التي يجب التحلي بھا من أجل القضاء أو 

  .كل التي ھي مرتبطة بهالذي يعد وسيلة للقضاء على باقي المشا تقليص حجم ھذا المشكل
  
  
  
  
  
  

يوضح تطور توزيع ا�عتمادات المالية المخصصة لميزانية التسيير لوزارة التربية  ):21(والجدول رقم
   *20022إلى  1998الوطنية من سنة 

  
  %النسبة  ا?عتماد المالي  السنة  الوزارة

وزارة التربية 
  الوطنية

  

1998  124668015 16.1%  
1999  128647426 15.6%  
2000  132753160 13.7%  
2001  137413766 16.4%  

2002  158042316 
 

15 % 

  

                                         
، الدار المصرية اللبنانية، 1ط ،-أساليب جديدة- تمويل التعليم والبحث العلمي العربي المعاصرمحمد متولي غنيمة، )1(

  .230، 229، ص ص2001مصر، 
جدول في المرجع ھو الجدول مأخوذ كجزء من  2001إلى  1997ة من سنة كل ا�عتمادات مستقاة من الجرائد الرسمي *

رسالة ماجستير  ،2001– 62مكانة التعليم العالي والبحث العلمي في البرنامج التنموي الجزائري  ،دليلة خينش :التالي
  .370ص  ،2003/  2002السنة الدراسية  ،جامعة بسكرة، غير منشورة
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الم6حظ ھو زيادة في كمية ا�عتمادات المالية سنة رغم أن النسبة يظھر فيھا تأرجح فأعلى نسبة       
داد يوما بعد ، حقيقة أن اOعتمادات المالية تزمن الميزانية اOجمالية للدولة 16.4بـ  2001نجدھا في سنة 

نسبة صغيرة مقارنة مع % 16.1والمقدرة  1998يوم إ� أن نسبتھا تظل قليلة جدا، فالنسبة الممنوحة لعام
يبقى  وھو اعتماد كبير لكنه158042316 بـ 2002كبر اعتماد فھو يظھر في سنة أأما  ما يجب أن يكون،

يستخدم القسم ا.كبر من اOعتماد في  غير قادر على تغطية جميع نفقات المنظومة التربوية، وعادة ما
، وھذا سيؤثر على النصيب المالي الموضوع من أجل توفير وسائل صرف أجور العمال وا.ساتذة

  .اOيضاح أو رسكلة المعلمين
  

كخ6صة نقول أن النظام التربوي ھو النظام الذي يمد باقي ا.نظمة الموجودة في المجتمع 
عليه تلك النظم في أدائھا ودورھا ووظيفتھا، كما أن ھذه النظم تمده بمقومات  بالموارد البشرية، لذا تعتمد

ومن أبرز النظم ذات الع6قة الوثيقة النظام .وجوده ووظيفته، من حيث التنظيم أو المتطلبات ا�قتصادية
دوار اOقتصادي الذي ھو أساس النظام التربوي من حيث توفير حاجاته لتوفير الكفاءات التي ستشغل ا.

لمساعدتھا على أداء وظيفته التربوية بكفاءة ) الوسائل(المختلفة، وتوفير متطلباتھا الفنية والتكنولوجية 
عالية، لذا فاOعتماد الوظيفي بين القطاعين كبير وھو عامل أساسي في دعم النظامين وجعلھما على 

  .مستوى ا.داء الوظيفي المطلوب للمجتمع والفرد على حد سواء
  
  

  :إصــ0حات المــنظومة الــتربوية الجــزائرية :لثـاثا
  

ستكون أخر وريقات ھذا الفصل التكلم في الجزء الثالث منه عن أھم وأخطر عنصر، نقول   
أخطر من حيث ا.ھمية وكبر دوره وھذا العنصر ھو عملية اOص6ح الذي يجب أن تقوم به الدولة لجميع 

Oص6ح التربوي عملية تقوم بھا كل دولة مھما كان مستوى تقدمھا أو إن اقطاعات � قطاع التربية وحده، 
تخلفھا، فاليابانيون مضرب المثل في العالم بأسره، تنطلق رؤيتھم في إص6حھم للنظام التربوي الياباني، 

  :تحقيق المعادلة التاليةلوذلك " بقدر ما تعود إلى الماضي، ترى المستقبل:"إلى مقولة ھي
  .تقدم حضاري راق+ تنمية شاملة+نظام تربوي جيد = ا?ھتمام بالتعليم+لمالرغبة في الع

  
عملية تخطيطية وتطبيقية Oستراتيجية محددة والتي ھي من  :عرف اOص6ح التربوي على أنه  

الناحية اOجرائية مجموعة من التصورات والمبادئ المقررة لخطوات العمل المحددة التي يتوقع منھا 
خطة اOص6حية بكيفية جيدة وبصورة دائمة تقضي على المشك6ت المتأزمة في تحقيق أھداف ال

  1.)1(المجتمع
يبين التعريف على أن أي إص6ح له خطوات �بد أن يستوفيھا، منھا شروط تتوفر في واضع اOص6ح 

  .ةنفسه، كما أن له امتداد اجتماعي، .نه وضع من أجل إص6ح المجتمع ككل � المؤسسة التعليمي
كما أظھر أن اOص6ح عملية دائمة من أجل القضاء على مشك6ت المجتمع التي تعيق أفراده عن تأدية 

  .وظيفتھم، مما يحدث نوعا من ال6ستقرار
    

لقد قامت الجزائر ومنذ السنوات ا.ولى من ا�ستق6ل على بذل الجھود الحثيثة من أجل تطوير   
نظيمات والتشريعات المدرسية التي ورثتھا عن العھد ا�ستعماري، قطاع التربية والتعليم، ومحو كل الت

الجزائري غداة ا�ستق6ل عرف  المجتمعف .فكان �بد من التفكير في إص6ح القطاع �ستكمال ا�ستق6ل
الجزائريين  السكانأوساط  في 1962 سنة% 85نسبة مرتفعة جدا من ا.ميين قدرت بـ  فيتمثل  امر اواقع

 بينما حسب بعض اOحصائيات، أمي 5.600.000من بينھم  نسمة م6يين 09عددھم آنذاك بـ  قدرالذين 
مر طيلة فترة عنتيجة سياسة التجھيل التي انتھجھا المست اذوھ% 20كانت نسبة الدارسين � تتجاوز 
                                         

، سلسلة إصدارات مخبر التربية والتنمية ص'ح التربوي ومشك'ته في العالم العربياتجاھات اFعلي براجل،  )1(
  .22، ص 2002اOجتماعية، دار الغرب، وھران، 
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تربية بعد ال قطاعفقد عرف  وبالتالي. تعليم الجزائريين فيالتحرير الوطني  جبھةرغم محاو�ت  ا�حت6ل
، ھذا من جھة ومن جھة الفرنسيينا�ستق6ل مشاكل جمة نظرا لفرار عدد ھائل من المعلمين وا.ساتذة 

وللخروج من . الوطني الترابعلى مستوى  تم توزيعھا بطريقة غير عادلة التيأخرى قلة الھياكل القاعدية 
  . 1963الجھل وا.مية سنة قامت الجزائر باOع6ن عن حملة وطنية ضد  المزرية الوضعيةھذه 

الوطني، شارك فيھا كل المعلمين  المستوىوطنية لمحو ا.مية على  بحملة 1963الجزائر سنة  قامت
جـھل وا.مية، أطلق عليھا محاربة ومكافحة ال منھاوأيضا موظفين من مختلف القطاعات، كان الھدف 

أي من شھر جانفي إلى غاية  أشھر 06إ�  أن ھذه الحملة لم تدم إ�) أتحرر -الحرب على الجھل(شعار 
 لمحوالوطني  المركزتم إنشاء  عندما 1964سنة  أوت 31تم بالفعل في . 1963شھر جوان من سنة 

الجھد  إلىمن الجھد السياسي الحزبي المعتمد على التطوع   ا.ميةمحو  مھمةانتقلت  وھكذا ا-مية
  .)1(الحكومي

 
م عن واقع الجزائري الذي يعي أنه إن لم يتعلم ا}ن فلن يصل أبدا إن الك6م عن ا.مية ھنا ھو ك6

فمشكل ا.مية ھو واحد من أقدم المشاكل التي يعاني منھا النظام التربوي الجزائري، والتي سببھا بدأت 
الجزائر في التفكير مليا في واقع الفرد الذي عليه أن يبدأ في العمل من أجل ا�ستق6ل اOقتصادي 

  .1962اعي ولعمري أن المعركة � تختلف عن ما خاضه الشعب قبل عام وا�جتم
وفي ھذا المطلب سنتكلم عن اOص6حات التي مرت بھا المنظومة التربوية حتى وصلت إلى الشكل الذي 

  .  ھي عليه ا}ن
  
  :بدايات التفكير في إص'ح المنظومة التربوية - 1

جزائر كان منذ أن نالت الجزائر حريتھا، وھذا كان بداية التفكير في إص6ح قطاع التعليم في ال
القيادة الوطنية قبل اOستق6ل، فإقبال جماھير الشعب على التعليم الذي حرم منه أدركته  مطلبا شعبيا

كما تم شرح ذلك في العنصر ا�ول من  ولعقود طويلة ولد مشاكل كان على المسؤولين اOسراع في حلھا
  .الفصل

كانت فترة تذبذبات خاصة من الناحية السياسية، العمل في 1969-1962دة بين ففي الفترة الممت
حيث تولى وزير  1965مؤسسات التربية والتعليم كان يسير وفق النمط الفرنسي، إلى أن جاءت أحداث 

معه الرغبة وا.ھمية في جعل النظام التربوي نظاما  تسدة الحكم، فظھر ھواري بومدينالدفاع آنذاك 
خالصا، فكانت الدعوة إلى إقامة مدرسة جزائرية سليمة وقادرة على تكوين نخبة تسير مرحلة ما  جزائريا

بعد اOستعمار قوية وجادة، ومن ثم اتخذت سلسلة من اOجراءات واOص6حات لتترجم ميدانيا في شكل 
  :قرارات ونصوص يتم العمل بھا في القريب العاجل ونذكر منھا

تضمنت  ومعنونة بـ مدخل إص6ح التعليم1969في تلك الفترة وثيقة سبتمبر وظھرت : 1969إص'ح سنة 
عددا من النقاط منھا تأكيدھا على ديمقراطية التعليم، وضمان كل الوسائل المادية والبشرية التي تسمح 
بتحقيق مدرسة جزائرية تستجيب للمرحلة الجديدة التي تعيشھا للب6د حتى تخرج من دائرة التبعية 

  .عمر الفرنسيللمست
  

إن الفترة ھذه فترة كل التحو�ت ا�قتصادية واOجتماعية وحتى السياسية، وفيھا تبنى قواعد 
أساسية للنمو اOقتصادي وللتنمية اOجتماعية، وذلك في إطار ربط المدرسة بالواقع الجزائري وإيجاد 

التي وجدت من أجلھا، كما أن في الحلول لمشاكل الوطن، وھذا كله من أجل أ� تفقد محتواھا وا.ھداف 
  .- المخطط الث6ثي ا.ول–ھذه المرحلة نجد تطبيق المخططات التنموية اOقتصادية 

وبداية تعريب السنوات ا.ولى  1969/1970أما ما يميز قطاع التربية والتعليم فھو إدراج اللغة العربية منذ
وبعد عقود جاءت  16/04/1976عھا أمرية التي حملت م1976لتأتي بعدھا سنة. من التعليم اOبتدائي

  .2000إص6حات اللجنة الوطنية Oص6ح المنظومة التربوية في سنة 

                                         
 :9:30على الساعة 15/02/2005من الموقع ا�لكتروني بتاريخ زيارة في  )1(

http://www.Onaea.edu.dz/contenu.htm  
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  :محاو?ت إص'ح المنظومة التربوية - 2
مستوى إلى الوصول لھناك جملة من ا.سباب التي تقف وراء عدم قدرة المدرسة الجزائرية    

قتصادية واOجتماعية وحتى السياسية المتداخلة التي حالت مجموعة من العوامل اOھي ا.داء المطلوب، و
  : دون تحقيق البرنامج المسطر ومن أھمھا وذلك حسب ما توفر نجد

نقص اOمكانيات البشرية والمادية .ن الدولة لم تعط ا�ھتمام المطلوب لقضايا التربية والتعليم  �
اضي الجزائرية قام بتخريب وحرق غداة اOستق6ل، خاصة أن اOستعمار قبيل خروجه من ا.ر

  .العديد من المنشآت والمباني وقتل العديد من المواطنين مما أزم الوضع أكثر مما كان
نقص الھياكل المدرسية والتجھيزات المختلفة وانخفاض ا�عتمادات المالية وقلة مصادر التمويل،  �

  ..ن الدولة لم تكن تسير على مواردھا الطبيعية كالنفط والغاز
ھي  إنعدام رؤية شاملة فيما يخص ا.ھداف المتوخاة من المنظومة التربوية، بمعنى ما �

اOستراتيجية التي تتبعھا الدولة في التعليم، وھذا ناجم عن عدم تمكن الدولة من تحديد إستراتيجية 
ة عامة لھا، ونسجل في ھذا المجال أيضا التأخر الكبير في إنجاز المؤسسات التعليمية المطالب

باستقبال ا.عداد الھائلة من الت6ميذ التي تتزايد يوما بعد يوم وھذا بسبب النمو الديمغرافي وتحسن 
  ..فراد المعيشيةأحوال ا

إھتمام المسؤولين على التعليم في الجزائر بتحقيق الجانب الكمي فالطلب كان يتزايد أكثر من  �
1يعاني العرض الذي رغم اOجراءات المتبعة إ� أن القطاع ظل

، وذلك على حساب النوعية *
  .التربوية المطلوبة والتي بإمكانھا تحقيق قفزة نوعية في التنمية الب6د

يضاف إلى كل ھذا ضعف اOطارات المنتسبة إلى قطاع التعليم وھذا من حيث الخبرة ومنھج  �
من التعليم مقبول تكويني التدريس فأثر ذلك سلبا على المردود العام فإلحاق كل من له مستوى 

  .جعل ا.مر صعبا
، وھذا ما جعل وجود سانقسام اOطارات الموجودة في قطاع التربية والتعليم بين معرب ومتفرن �

  .   تيارين متناقضين في اOتجاه وا}راء
  

وتبعا لذلك فإن التعليم في المراحل السابقة خضع على فترات عديدة، Oص6حات جزئية لم يكن في 
حتى وإن كنا �  ركة ا.حداث اOجتماعية واOقتصادية والسياسية التي عرفتھا الجزائر،مقدورھا مواكبة ح

المبذولة لتطوير قطاع التربية والتعليم، كتكوين إطارات وطنية بكيفية جادة وذلك  نستطيع إنكار الجھود
 16/04/1974لغلق باب المساعدات التي كانت تأتي من عدة بلدان شقيقة وصديقة، فكان نشر أمرية 

  .خطاھا بنفسھا ومن دون مساعدة رسم بمقدورھابمثابة إع6ن عن أن الدولة الجزائرية 
   

عرف القطاع زيادة في إعتماداته المالية سنة بعد سنة .نه يتطلب إمكانيات مادية ضخمة من وبدأ ي
داغوجية دفع أجور عمال ومعلمي المدرسة الجزائرية، وتوفير كل الشروط البيأجل نشر المدارس و

لضمان حق الطفل الجزائري في مقعد دراسي، وھذا ما يجعل المجتمع ككل يسعى إلى جعل كل فرد يقوم 
  .بدوره مما يحقق التكامل والتوازن بين قطاعاته

د اOص6ح الشامل يتجسل كل محدود على قطاع التربية، وذلكبھذه الزيادة تحقق تغيير ولو بش 
  .لتجسيد أھداف المدرسة الجزائرية بكل أبعادھا وآلياتھافي ظل إستراتيجية وطنية شاملة 

إن استكمال الدولة الجزائرية لدورھا في السيطرة والتحكم في النسقين اOجتماعي واOقتصادي وحتى 
السياسي دفع إلى دمج المدرسة أكثر في المحيط الخارجي الذي تعمل فيه وتؤثر عليه وجعلھا أداة فعالة 

  .تقدم تجسيدا لما ورد في المواثيق الرسمية للدولةلتحقيق التنمية وال
أخيرا فالجزائر ا}ن بعدد سكانھا وشساعة مساحتھا وتحدياتھا التي تختلف يوما بعد يوما يفرض عليھا 
انتھاج سياسة تعليمية جديدة تستجيب للمرحلة الراھنة التي تعيشھا، ف6بد من البحث عن جميع الوسائل 

حو ا.مام ونحو تحقيق غايات المجتمع وذلك حتى � تتكون قطيعة بين المدرسة الكفيلة بدفع القطاع ن
وا.فراد و الدولة بكل مؤسساتھا، وھذا ما جعل الدولة الجزائرية تبدأ في البحث وبشكل جدي عن حلول 

                                         
  .55زمة التربوية في الجزائر، القسم ا.ول من الفصل الثالث صأنظر اOجراءات المعتمدة لتخطي ا. *
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لتطوير المنظومة وعصرنتھا فكان مشروع إص6ح المنظومة التربوية ا.خير بمثابة انط6قة جديدة 
اOتحاد السوفياتي وقد مر على زواله مدة طويلة، درس اع وربطه بكل المستجدات ف6 يعقل أن ندرس للقط

أو أن تظل مادة التاريخ متوقفة عند حقبة زمنية بعيدة و� نجد لLحداث الجديدة مكانا لھا في مقرراتنا، أو 
سواء  ه يقبل على الدرس بكل نشاطالعمل بكتب لھا كل الع6قة بالدرس إ� أن تجلب إنتباه التلميذ وتجعل

، وا.مر أن تظل بعض ا.خطاء البيداغوجية والمعلومات سارية المفعول من حيث المحتوى أو الشكل
  .ويعمل بھا إلى يومنا الحالي

  
أھم اOص6حات التربوية التي عرفتھا الجزائر عبر مراحلھا بتحليل في ھذا المحور وسنبدأ 

، ثم ننتقل إلى الحديث عن تحليل مشروع إص6ح المنظومة 16/04/1976ية أمرالمختلفة فنبدأ بتحليل 
  .التربوية الجزائرية ا.خير

  
  :16/04/1976أمريــة :أو?   

  
تعد ا.مرية أول ترجمة حقيقية Oص6ح التعليم في الجزائر سواء في الجزائر المستقلة أو 

لھامة والتي تعد أول انط6قة لقطاع تربية الجزائر تحت وي6ت ا�ستعمار، ولقد جاءت ھذه الوثيقة ا
جزائري بأتم معنى الكلمة في ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية مستقرة نوعا ما، فقيادة الب6د بقيادة 

عرفت المنھج السياسي الذي ستسير عليه الب6د، وحددت التوجه  ھواري بومدينالرئيس الراحل 
منتج وقطاع الصناعات الثقيلة القطاع ھذا الھتمام بقطاع الزراعة اOشتراكي كاOستراتيجية اقتصادية، وا

لجلب العملة الصعبة، وكل ھذا حدث بعد أن صارت مسيطرة على كل الموارد الطاقوية للب6د بعد تأميم 
، وانجاز العديد من المشاريع التنموية اOجتماعية كفتح العديد من المستشفيات 1971المحروقات سنة

ارس في ا.رياف والمدن والمناطق النائية، وكل ذلك من أجل تعويض الفرد الجزائري عن وانتشار المد
  .سنوات الحرمان التي عاشھا

  
لقد جاءت الدعوة إلى صدورھا قوية إذ أصبح اOھتمام ا}ن منصبا على تغذية العقل بعد تحديد 

  : أنھاجزت ا.مرية على نسبل تغذية الجسد، ويمكن حصر نقاط التي من أجلھا أ
أن النظام المدرسي الذي ورثته الجزائر عن النظام الفرنسي، قد كان موجھا نحو غايات أخرى /1  

وكانت أھدافه تتمثل في محو الشخصية الجماعية للشعب الجزائري، والقضاء على مكتسبات حضارته 
  .وطمس معالم تاريخه وبث السموم في عقول ا.جيال

الجزائري اOشتراكي، تنص على أن المدرسة �بد أن تنھض مقتضيات التشييد في المجتمع /2  
الحضارة الجزائرية لمعرفة بالمھام الكبرى المسندة إليھا منھا بناء الشخصية القومية ا.صيلة، نشوقھم 

ھام الكبرى للمدرسة الوطنية بين أفراد الشعب وتزيد على ذلك فنقول أنه من المونشرھا العربية اOس6مية 
  اط من السلوك تتماشى مع النظام ا�جتماعي المتحول بسرعة       لق أنمھو خ

  . عي اشتراكي عميق ونضج سياسي بالغتقتضي ھذه المرحلة و/3
  . توفير ما يلبي مطابع الجماھير وتطلعاتھا الثقافية وا�قتصادية وا�جتماعية/4
  .)1( قيةتطبيمراسيم  زارة التشريع الوطني ومتبوعة بعدةجاءت ا.مرية في نطاق ج/5
  

أما عن المبادئ والمھام التي وضعت في صفحات ا.مرية فھي تدور في فلك الوطن والمواطن 
  :  وھي على شكل النقاط التالية

  .تنمية شخصية ا.طفال والمواطنين وإعدادھم للعمل والحياة* 
  .          رف العامة والتقنية والتكنولوجيةمنح المعا*
  .ماھير في العدالة والتقدمامح الجا�ستجابة لمط*

                                         
، الصادرة عن المديرية العامة للدراسات 185العدد  16/04/1976النشرة الرسمية للتربية الوطنية المؤرخة في) 1(

   53،76والبرامج، ص ص 
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  .تنشئة ا.جيال على حب الوطن*
  .  والمساواة بين المواطنين والشعوبتحقيق مبادئ العدالة *

  : أما عن أھم مبادئھا فھي
  .كوين وھي حق معترف به لكل جزائريالحق في التربية والت �
  . سنة مكتملة 16-6إلزامية التعليم لجميع ا.طفال الذين ھم بين  �
  .لدولة لمبدأ المساواة في شروط ا�لتحاق بمرحلة التعليم التي تلي المرحلة ا.ساسيةضمان ا �
  مجانية التعليم في جميع المستويات وفي جميع أنواع المؤسسات التعليمية �
  .نصت ا.مرية على أن اللغة العربية ھي لغة التعليم  في جميع مستويات التربية والتكوين �
ة كما تسمى في مجال النشاطات التربوية والتكوينية، وھكذا فإن إلغاء كل مبادرة خاصة أو حر �

 .)1(فتح المدارس و القيام بنشاط تربوي أو تكويني قد أصبحا من اختصاص الدولة وحدھا
وعليه فا�مرية ترجمة فعلية لكل الخصائص التي عرفھا المجتمع خ6ل العھد ا�شتراكي الذي ينص 

   . لLوضاع التي تمر بھا الب6د على جعل الكل مشتركين ومتقاسمين
  
  
  
  

               تقرير اللجنة الوطنية Fص'ح -مشروع إص'ح المنظومة التربوية الجزائرية:ثانيا 
  :المنظومة التربوية الجزائرية             
 

�جتماعية وا�قتصادية وحتى أول ما نبدأ به حديثنا في ھذه النقطة بالذات ھو ذكر الظروف ا
 تقدما حققتر حقيقة لجزائالسياسية التي أنجز فيھا ھذا اOص6ح، فحسب ما ورد في المراجع المعتمدة أن ا

فيما كان ف. الماضيفي مجال تحسين المؤشرات ا�جتماعية، وإن كان تقدما محدودا فقط خ6ل العقد 
قد انخفض إلى حد ما بحلول  يكون المعدل، ف1995م فقراء في عا) م6يين 4أو نحو (من السكان % 14

. في القطاع الصناعي الخاص غير البترولي ا�نتعاشاOنفاق العام ونتيجة بعض   نتيجة زيادة 2000عام 
ومنذ أوائل السبعينات حتى عام . الريفية منه في مناطق الحضر المناطقويظھر الفقر بصورة أوضح في 

 العامسنة، بينما انخفض عدد المواليد الذين يموتون قبل بلوغ  71إلى  56من  المتوقع العمر، ارتفع 2001
، أسفرت 2000حتى عام  1990ومنذ عام ). مولود حي 1000لكل ( 39إلى  120ا.ول من العمر من 

إلى  59بالنسبة للرجال، ومن  %24إلى %36التحسينات التي أدخلت على التعليم عن تخفيض لLمية من 
  .)2(ة للنساءبالنسب 43%

  
الوضع تحسن كثيرا فقد فيما يتعلق بطبيعة النظام السياسي الجزائري والذي ھو وفق الدستور 

، وقد بدأت بوادر ذلك تظھر من خ6ل سلسلة التغييرات التي استحدثت على عدة قطاعات من بينھا ا.مني
اصلة اOص6ح التربوي فيما قطاع التربية والتعليم، وفي السياق نفسه يتمحور الھدف الخامس حول مو

وشرعت وزارة ، *3"وھي لجنة إص6ح المنظومة التربوية" إص'حات بن زاغو"اصطلح عليه إع6ميا 
بتدريس اللغة  التربية تنفيذ بعض بنودھا عن طريق المقررات والمراسم التنفيذية فانطلقت ومنذ فترة تقريبا

) التربية الس6مية(غير اسم مقياس مختلف البنود الخاصة بتالفرنسية في السنة الثانية ابتدائي، فيما أجلت 
: ، وكذا فتح المبادرة أمام القطاع الخاص بسببوالعلوم والرياضيات بدأ العمل بهوتعليم مواد الفيزياء 

من تعداد السكان اقتضى الترخيص القانوني  %25التكفل بتعداد مدرسي يتجاوز ثمانية م6يين تلميذ أي 
                                         

  . 52،7نفس المرجع، ص  )1(
 صباحا 15/01/2005اريخ زيارة في بت:لمزيد من المعلومات راجع الموقع ا�لكتروني )2(

http://wbln0018.worldbank.org/MNA/ArabicWeb.nsf/0/021C71AF60F470FF85256DBB
007C278E?Opendocument  

يوم في  100المدرسة ا-ساسية واFص'ح أنظر رابح خدوسي،  حول أعضاء اللجنة وكيفية اختيارھم ليلمزيد من التفص *
  .2002، دار الحضارة، الجزائر، 1، طاللجنة الوطنية Fص'ح المنظومة التربوية، مذكرات شاھد
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المنظومة التربوية فتح ھذه  جنبية في الجزائر كما شمل إص6حسة الخاصة والجامعات ا.Oسھام المدر
  1.)2(ا.خيرة على اللغات ا.جنبية والعلم والثقافة العالميين وعلى التعاون الدولي

  
  : الجانب التشريعي لمشروع إص'ح المنظومة التربوية الجزائرية 1.2

والذي  2000ماي  9الموافق  1421صفر  5خ في مؤر 101/2000رقم  رئاسي مرسومفحسب 
 :نجد التربويةيتضمن إحداث اللجنة الوطنية Oص6ح المنظومة 

 ما يرسممنه ) الفقرة ا.ولى(125و 77و 65و 53الدستور � سيما المواد  على بناء الجمھورية، رئيس إن
  :تيأي

  والص6حيات المھام: ا.ول الفصل
السامية لرئيس الجمھورية لجنة وطنية Oص6ح المنظومة التربوية  لطةالستحت  تحدث: ا.ولى المادة

من رئيسھا  بمبادرةويمكن أن تجتمع . اللجنة في مدينة الجزائر مقر يحدد "اللجنة" النصتدعى في صلب 
  .الوطني الترابفي أي مكان آخر من 

ء تقييم للمنظومة التربوية القائمة مقاييس علمية وبيداغوجية بإجرا أساساللجنة على  تكلف :الثانية المادة
مؤھل وموضوعي ومفصل لجميع العناصر المكونة لمنظومة التربية والتكوين  تشخيصقصد إعداد 

  .التقييمالعالي ودراسة إص6ح كلي وشامل للمنظومة التربوية على ضوء ھذا  والتعليمالمھني 
يحدد العناصر المكونة لسياسة تربوية جديدة  اOطار باقتراح مشروع ھذااللجنة في  تكلف: الثالثة المادة

رئيسي يتضمـن المبادئ العامة وا.ھداف وا�ستراتيجيات وا}جال  مخططاقتراح  الخصوص علىتشمل 
وكذا  ومحاورھاالتدريجي للسياسة التربوية الجديدة من جھة وتنظيم المنظومات الفرعية  بالتنفيذالمتعلقة 

  .أخرىية والمادية الواجب توفيرھا من جھة تقييم الوسائل البشرية والمال
أشھر من تاريخ تنصيبھا نتائج أشغالھا في شكل تقرير عام ) 09(تسعة أجلاللجنة في  تقدم :الرابعة المادة

عداد ترتيب قانوني جديد يحكم منظومة التربية المنظومة التربوية في مجملھا وO ص6حOيستخدم كأساس 
  .والتكوين

في إطار المسعى العام لمھمتھا وعلى أساس التشخيص الذي تعده  وتقترحاللجنة  تدرس :الخامسة المادة
التي تراھا ضرورية وعاجلة لتطبيقھا في ميادين ذات أولوية مباشرة مع  التدابيرضمن تقرير مفصل 

  .الذي يلي تاريخ تنصيبھا المدرسيالدخول 
  :قيام بما يأتيإنجاز مھمتھا لل إطاراللجنة في  تؤھل :السادسة المادة

اOحصائية أو  والمعلومات والدراساتمن اOدارات والھيئات العمومية إب6غھا بـجميع الوثائق  تطلب*
  .استع6مھاغيرھا المتعلقة بالمنظومة التربوية التي من شأنھا أن تكمل 

   .ذات الصلة بمھامھا الدراساتجميع  تستلم*
  .ئدة في سير أشغالھايكتسي ا�ستماع إليه فا شخصإلى كل  تستمع*
  .لمنظمات دولية لمساعدتھا في أشغالھا تابعينبخبراء ومستشارين جزائريين أو أجانب أو  تستعين*

رئيس  يعين :التي جاء فيھا المادة السابعةوفيه نجد  التشكيلة والتنظيم فقد نص على الثاني الفصلأما 
التربية  لمنظومةربتھم والعناية التي يولونھا أعضاء اللجنة �عتبار شخصي بحكم كفاءتھم وتج الجمھورية

   )2(.والتكوين

وقد نوقش ھذا اOص6ح في كثير من المرات أمام المجلس الشعبي الوطني، إذ جاء أن الغاية من 
إص6ح المنظومة التربوية ھي تثمين المجھودات المتواصلة من خ6ل تقليص الحجم الباھظ للتسرب 

                                         
بتاريخ :؟ من الموقع اOلكترونينإلى أي...الجزائرلمزيد من التفصيل راجع مقال فاروق أبو سراج الذھب الذي بعنوان ) 2(

   :طالبةد صباحا، مع بعض التعديل من طرف ال8:15على الساعة  15/01/2005زيارة للموقع في 
mag.com/Detail.asp?InNEWstemID=149930-http://www.almujtamaa    

   .13:49على الساعة 6/5/2005أنظر الموقع ا�لكتروني بتاريخ زيارة في ) 2(
http://www.meducation.edu.dz/bo/bo2000/beo439/beo339_2.htm  
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على مستوى المدرسة أو الجامعة والتكوين المھني، كما سيأتي ھذا اOص6ح  المدرسي، وكذا ضياع الثمار
   .)1(بتحسين تدريجي لظروف التعليم وا.داء البيداغوجي وكذا البرنامج

  :أھم ا?ص'حات التي جاء بھا المشروع 2.2
  :ما ميز ھذه اOص6حات ھو

سنوات على مستوى كل الب6د في  تعميم التعليم التحضيري لكل ا.طفال بالغي سن الخمس*      
من  171كل ا.طفال ما بين سن الثالثة والسادسة، وھذا في الصفحة  2015ليصل التعميم في  2005عام

  .التقرير العام للجنة الوطنية Oص6ح المنظومة التربوية
ا.سرة حقيقة أن التعليم التحضيري له من ا.ھمية ما يجعلنا نفكر في تطويره، لكن ھل باستطاعة 

الجزائرية أن تبعث بأطفالھا إلى التعليم التحضيري في ظل المشاكل التي تعاني منھا، أن تطبيق ھذا 
اOجراء لن يتم ما لم تتحسن وضعية ا.سرة اOقتصادية، كما أنه سيكون صعب التطبيق إذا لم تكن ھناك 

    .  ا.مرين محاو�ت جادة للتنفيذ خاصة في المناطق الريفية التي يعاني ا.طفال
 ةمخزي تف6 يمكنه أن ينكر أن وضعية المناھج عندنا صار *2تغيير المناھج التربوية وعصرنتھا*       

  . عد عن المقاييس المعمول بھا في باقي الدولبكل ال ةبعيد يفھ
تتم  الرجوع إلى تسمية القديمة للمرحلة اOكمالية وھي المرحلة المتوسطة، وصارت الدراسة فيھا*     

خ6ل أربعة سنوات بدل ث6ث، مع إبقاء مدة التعليم اOبتدائي على ما ھي عليه أو تقليصھا إلى خمس 
   3.)1(سنوات

تعليم اللغة الفرنسية إبتداء من السنة الثانية من التعليم اOبتدائي وكذا اللغة اOنجليزية ابتداء من السنة *      
التقرير العام للجنة الوطنية Oص6ح المنظومة التربوية،  من151أولى متوسط وھذا ما وجدناه في الصفحة

، لذا جاء القرار لتمكين الطلبة *4والسبب القوي الذي أدى إلى اتخاذ ھذا القرار ھو ضعف نتائج البكالويا
من الوصول المباشر إلى المعارف العالمية وا�نفتاح على ثقافات العالم، كما أن تدريسھا في ھذه السن 

كرة سيسھل عملية حفظ اللغة .ن التلميذ باستطاعته تعلم أكثر من لغة، كما أن اللغة الفرنسية ھي اللغة المب
التي تستعملھا الجالية في المھجر، ھذا اOجراء موجود في الكثير من دول العالم، وقد �قت ھذه النقطة 

لتي تدعو إلى مدرسة أصيلة بقيادة بالذات موجة احتجاج كبيرة من قبل عدة أطراف أھمھا تنسيقية القبة ا
  .على بن محمد الوزير السابق للقطاع

إدراج اللغة ا.مازيغية بدءا من السنة الرابعة وھذا بعد أن تم أدراج ا.مازيغية كأحد الثوابت لLمة *      
  .2005/2006الجزائرية إ� أن ھذه النقطة لم تعمم إلى غاية السنة الدراسية 

وين معلمي ومربي المنظومة التربوية، يعتمد تطبيق ھذا ا�قتراح أموا� وإمكانيات كبيرة، إعادة تك*       
  .  .ن توفير مدرسين ذوي خبرة عالية وإعادة التكوين تحتاج إلى وقت وجھد

   *.*5إلى ستة شعب خ6ل خمس سنوات القادمة 15تقليص عدد الشعب الممتحنة في البكالوريا من *       
  .مادة التربية اOس6مية مع مادة التربية المدنية دمج*      
1)2(إلغاء شعبة العلوم الشرعية من المرحلة الثانوية وتقليص حجمھا الساعي*       

  

                                         
، المجلس برنامج حكومة أحمد أويحي أمام نوابالجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الوطني لشعبي،  )1(

  .29، ص2003الجزء ا.ول، يونيو 
تجدر اOشارة إلى أن محاو�ت نقد المناھج التربوية في الجزائر قليلة فھي تكاد تكون معدومة، ومن أبرز وأوائل من نقد  *

  =المدرسة الجزائرية من طريقة التدريس والمناھج التعليمية نجد مليكة بودالية قريفو في كتاب لھا عنوانه
وفيه وضعت مقارنة بين ما يتعلمه الطفل في  .1989ائرية للطباعة، الجزائر، ، المؤسسة الجزابن باديس إلى بافلوف= 

.مه نظيره في مدارس التكيف بفرنسا انظر المقدمة الخاصة بالكتابالمدرسة الجزائرية وبين ما يتعل  
193ص مرجع سابق، أنظر التقرير العام للجنة الوطنية Oص6ح المنظومة التربوية، )1(   

أنظر التقرير العام للجنة الوطنية Oص6ح  ،%7اما اللغة اOنجليزية فھو %6لفرنسية في البكالوريا � يتعدىفمعدل اللغة ا* 
  .149، 148المنظومة التربوية، ص 

ا-مازيغية تدرس رسميا بدءا اسماعيل، . التقليص جاء بدعوى لما سمي تفادي التخصص المبكر داخل الطور، أنظر س **
، ص 24/08/2005، الصادر بـ 4482جريدة الخبر، العدد ،من الرابعة ابتدائي  
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مع استخدام باللغة ا.جنبية  -الفيزيائية - تدريس المواد العلمية كالرياضيات والعلوم التكنولوجية*      
ة المتوسطة أو الثانوية، .نه أكثر نجاعة .ن في المراحل العليا من سواء في المرحلالترميز العالمي 

التعليم � تزال تدرس ھذه المواد باللغة الفرنسية، ومن خ6ل ذلك سيتعلم التلميذ اللغة الفرنسية 
   2.)1(والرياضيات مث6 في وقت واحد

واحدا من التوجھات الرئيسية للتربية التعليم الخاص يمثل  تطويرفتح المبادرة أمام القطاع الخاص، ف*      
ل6نضمام للھيئات  صار مھيئًا الذي)3)2(، وھذا ما تقتضيه معطيات اOقتصاد الوطني الجديدوالتعليم

من خ6ل الم6حظات التي  ذلككما يتضح  والسبب ھو إيجاد مصدر لتمويل القطاع، الرأسمالية العالمية،
ھذا والمنظمة تؤكد أن التعليم الخاص يشكل  ،الماضيةشرين سنة سجلتھا ھيئة اليونسكو خ6ل الخمس والع

  .كانت ا.نظمة السياسية ومستويات التنمية لدى البلدان المعنية أياتكملة ضرورية لعمل الدولة 
  

تاح له في تتعتبر أنه يمكن لھذا التعليم الخاص، بفضل سعة الحرية التي قد  اليونسكوھيئة  إن
   . بجملتھاوالبيداغوجي، أن يسھم في رفع أداء المنظومة التربوية  تنظيمه اOداري اختيار

العظمى  الغالبيةيستجيب لحرية ا.سر في اختيار منظومة التعليم التي تفضلھا .بنائھا، فإن  أنهحيث  ومن
   .من البلدان قد اعترفت اليوم للتعليم الخاص بمشروعيته

المنظوم�ة  م�نالعمومي�ة، ينبغ�ي اعتب�اره ج�زءا � يتج�زأ التعل�يم الخ�اص يض�طلع بمھم�ة الخدم�ة  كان ولما
لتعل��يم وتأھي��ل ا.طف��ال  ا.ساس��يةعل��ى غ��رار المدرس��ة العمومي��ة، يق��وم بالمھ��ام  التربوي��ة ف��ي جملتھ��ا .ن��ه

لھ��م م��ن المع��الم م��ا يعص��مھم م��ن ض��6ل  م��واطنينالمتمدرس��ين والطلب��ة، وإدم��اجھم ف��ي المجتم��ع بجعلھ��م 
  . )4(العالم المعاصر  السبيل ومھيئين لمواجھة

وحتى تكتمل الصورة العامة بإطارھا المحدد يجب اOشارة إلى ث6ثة عوامل أساسية أثرت بقوة 
أول ھذه العوامل وربما أھمھا ھو .على تطور الساحة الثقافية والعلمية في الجزائر خ6ل العقود ا.خيرة

منذ أواخر الستينات، إ� أن التقويم  سياسة التعريب التربوي شبه الشامل التي أنتھجتھا الجزائر
الموضوعي لLحداث وما خلفته يستدعي منا التوقف عند نتيجة ھامة تمثلت في بروز ھوة واضحة بين 
الجيل الجديد المعرب تعريبا شبه كلي في ثقافته وعلومه ومصادر معرفته خاصة وبين الجيل ا.قدم 

 .في ثقافته وعلومه ومراجعه الفكرية" المفرنس"

في الخارج وھي  -في دراساتھم العليا على ا.قل - أما العامل الثاني فھو سياسة تكوين العلميين
سياسة تضحية عظيمة فرضتھا الجزائر على نفسھا في أيام اليسر والعسر، إ� أن ھناك م6حظة ھامة 

منا باھظاً، لم يجب توضيحھا ھي أن الغالبية العظمى ممن كونتھم الجزائر في الخارج، ودفعت في ذلك ث
أو ربما  -وھكذا ساھمت الجزائر. يعودوا إلى بلدھم بل استقروا في الغرب ولم ينفعوا الجزائر بذلك شيئا

ومن ھذا نستنتج أن . في تھجير معظم كفاءاتھا العلمية وأقدر ا.دمغة من شبابھا -بعض العوامل الداخلية
  . لن تكون سھلة أبدا -مستقب6  - نھضة الب6د 

العوامل الث6ثة الھامة التي أثرت على التطور العلمي والثقافي للجزائر ھو انھيار سعر وآخر 
النفط في منتصف الثمانينات وما انجر عنه من تقلص حاد في ميزانية الدولة عموما وميزانيات التربية 

ية وتقلص ميدان وتمثل ذلك مث6 في توقف عملية استيراد الكتب والمج6ت ا.جنب. والثقافة والعلوم خاصة
) بانعدام الدعم المالي له(النشر المحلي، سواء باللغة العربية أو الفرنسية، وكذلك مجالي البحث العلمي 

                                                                                                                               
، جريدة الشروق، ، سياسة التجويع الروحيبشير. لمزيد من التفصيل حول نقد ھذه الجزئية، أنظر مقالة ل ب )2(

10، ص 1426جمادى ا.ولى/14الموافق لـ 21/06/2005، صادر1411العدد  
  .152 ،151ص ص مرجع سابق، المنظومة التربوية،أنظر التقرير العام للجنة الوطنية Oص6ح ) 1(
  .181ص ،نفس مرجع )2(
 11 ا�ثنينبومرداس  في و�ية 2005/ 2004افتتاح السنة الجامعية رئيس الجمھورية بمناسبة  كلمةالمقتطف من  )3(

   :، وھو من الموقع ا�لكتروني2004أكتوبر 
http://www.elmouradia.dz/arabe/Discoursara/2004/10/html/D111004.htm  
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وكذا مستوى اOع6م، الذي انحدرت نشاطاته حتى لم يعد التلفزيون مث6 قادرا على عرض برنامج 
ف ثقافي وعلمي كبير يتناقض بشكل صارخ أسبوعي يليق ببلد مثل الجزائر، كل ھذه العوامل أدت إلى جفا

ومحزن مع نشاط وطموح الشباب الجزائري المتطلع إلى نھضة واسعة وقوية والمتفائل بأن النھضة 
  .)1(تصنعھا اOرادة وليس اOمكانيات

وعليه فان ھذه اOص6حات قد غيرت عدة نقاط كانت موجودة في ا�مرية منھا مجانية التعليم وفتح 
مام القطاع الخاص فھل ستحقق ھذه اOص6حات الحلول وما كانت ترمي إليه خاصة أن النظام المبادرة أ

التربوي الجزائري، مازال يعاني من أمراض ومشك6ت رغم المحاو�ت التي ظھرت في فترات متقطعة، 
  :وھي كا}تي

 .غياب فلسفة واضحة وإطار وطني •
 .ا�فتقار إلى التكييف مع حاجيات المجتمع والسوق •
 .عدم م6ءمة المناھج مع المتغيرات الجديدة •
 .انخفاض مستوى إعداد المعلم خاصة معلم المدرسة ا.ساسية •
 .قصور في حماية ا.طفال وضمان التعليم •
 -المستوى العالمي -النقص في المباني المدرسية وعدم م6ءمتھا مع متطلبات العصر •
 تضخم أعداد ا.ميين نتيجة التسرب المدرسي  •
 .التكوين وسوق العملمشكلة  •

  : ليزيد عليھا وجود مشك6ت تعليمية أساسية في النظام التربوي ومنھا

  .أسلوب التدريس المباشر .1
  .عدم كفاية الوسائل التعليمية الجديدة خاصة بالمعلوماتية .2
  .نقص ا.جھزة التكنولوجية كالكمبيوتر والتدرب عليھا في المدارس خاصة الريفية .3
  .عتيقة التي � تستھدف احتياجات سوق العمالةالمادة التعليمية ال .4
 .مناھج التدريس التي � تت6ءم ومرحلة المعلوماتية .5
 .نظام المھنة التي تتم فيه الترقية على أساس ا.قدمية .6
  .)2(غياب البحث التربوي العلمي الجاد .7

وأي خاصة أن جملة المشك6ت التي تم طرحھا في المرجع المستخدم تبين أي منظومة نمتلك 
مستقبل ينتظر أبناء الجزائر إذا لم نجد أفرادا يتحلون بكثير من الصفات التي من شأنھا أن تغير وتجد 
الحلول المناسبة لما ذكر سابقا، فإذا أخذنا على سبيل المثال طريقة التدريس المعتمدة من شأنھا أن تغير ما 

ا.ساسية لنجاح عملية التعليم والتعليم وھي  وتعد الطرق التعليمية أحد ا.ركان تغير إذا أحسن استخدامھا
لمنھج أساس لتحقيق ا.ھداف التربوية، كما أنھا عنصر ھام في المنھج لذا فمن الصعب أن نفصل محتوى ا

فطريقة التدريس ھي تنظيم لخطوات عملية التعلم للوصول إلى أھداف .عن طريق المتبعة في تدريسه
  .الدرس بأفضل الطرق الممكنة عمليا

  
وعليه فأھداف الدرس لن تتحقق إ� إذا تبع المعلم طريقة مناسبة في إيصال المعلومات وكذا 

لنفس .نه يعرف كيف ومن أين فالطريقة الصحيحة للتدريس تعطي المعلم الثقة با ،المتعلمينالمعارف إلى 

                                         
 :ا�لكتروني موقعاللمزيد من التفصيل أنظر من  (1)

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Station/9720/astroalgeria.htm  زيارة الموقع كانت
  دصباحا159.لى الساعةع 12/11/2005بتاريخ

  .63، 61علي بوعناقة وبلقاسم س6طنية، مرجع سابق، ص ص )2(
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تعلم ذات فائدة أيضا كما أنه توفر له الوقت والجھد وھي الم ،كيف وإلى ماذا سينتھي خ6ل الحصةو، يبدأ
مما ، الصلبة بحاجاتإذ بفضلھا تصبح الدراسة شقية وواضحة بالنسبة للمتعلم ومناسبة لمستواه ووثيقة 

  .يجعله يقبل عليھا بقوة أكبر
  

  : الطريقة أو الطرق المناسبة منھا وھناك عدة عناصر �ختيار
   .لوسائل التعليمية المتاحةا ،نوعية الت6ميذ –نوعية أھداف المنھج والمحتوى الدراسي  *
       .الخ... كاديمي والمھني البيئة المحيطةا.: طريقة إعدادة المدرس ونوعي*

     :نه � بد أن تتسم طريقة التدريس الجيدة بصفات عدة منھاكما أ
  .أن تكون مناسبة للمرحلة التعليمية) 1
   .مناسبة لموضوع الدرس) 2
   .فهOغراض التعليم و أھدا مناسبة) 3
  .مناسبة لعدد الط6ب في القسم) 4
  .مناسبة لظروف الط6ب) 5
   .مناسبة Oمكانيات المدرسة) 6
   .مدى مرونتھا) 7
  .)1(روق الفردية الموجودة بين الط6بمراعاتھا للف )8
فالسؤال الذي نجد وبعد كل ما قلنا حول الشروط التي يجب توفرھا داخل المدرسة الجزائرية،  عليهو

؟ خاصة وان ھناك كثير من الشروط نطرحه ھل يتبع ا.ستاذ الجزائري الطريقة الجيدة في التدريسأنفسنا 
  .بفعل عوامل عدة � تتوفر في العديد من المدارس والمؤسسات التربوية والتكوينية في الب6د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :خ'صة الفصل الثالث
  

حقبة مليئة با.حداث التي شھدتھا الجزائر، ما يكمن قوله كخ6صة عامة لھذا الفصل المعبر عن  
تميزت ھذه  1977ففي المرحلة ا.ولى من عمر الجزائر المستقلة والتي ھي من عام ا�ستق6ل إلى عام 

الفترة بجملة من التطورات التي مست كل القطاعات دون إستثناء أما ما ميز قطاع التربية والتعليم على 
ب رھان ضمان مقعد وُمدرس لكل طفل جزائري وصل التمدرس، وجه الخصوص ھو رفع التحدي لكس

وجعل المدارس قريبة ومنتشرة عبر كامل القطر الجزائري المترامي ا.طراف، رغم المشاكل التي 

                                         
 ، 234ص ص، 2001 ،عمان ،رالصفاء للنش ،مدخل إلى التربية اFدارة ،يرعمر أحمد ھمش )1( 

236.   
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واجھت القائمين على القطاع منذ ا.يام ا.ولى من ا�ستق6ل كنقص المعلمين وضعف تكوينھم وقلت 
  .ھا القطاعاOعتمادات المالية التي يحتاج

وھو العام الذي تميز بصدور  1976وامتدت رحلة إرساء الھوية الجزائرية في النظام التربوي حتى عام 
أفريل وھي وثيقة مقاطعة لما كان قبلھا وبداية العمل على جعل النظام التربوي جزائري بأتم  16أمرية 

  .معنى الكلمة
  

تلت صدور ا.مرية وحتى سنة كتابة المذكرة،  ثم جاء القسم الثاني من الفصل وھي المرحلة التي
وھذه الفترة الطويلة شھدت عدة تغيرات وأحداث لم يكن تأثيرھا على قطاع التربية وحده بل مست جميع 

صار القطاع أكثر جزأرة  1976القطاعات المكونة للمجتمع الجزائري، فبعد تطبيق قرارات أمرية 
رية بكل أبعادھا، وُوفر التعليم للجميع، إ� أن ذلك لم يخلو من وتعريبا، وصار معبرا عن الھوية الجزائ

مشاكل وثغرات جاءت نتيجة ما خلفه اOستعمار أثناء تواجده، أثرت على مردوده وكفاءة منتوجه مما 
  .استلزم في كل مرة وضع حلول ترقيعية

  
منظومة إلى أن جاءت مع مطلع القرن الحالي وثيقة أخرى عرفت باسم مشروع إص6ح ال 

التربوية، اعتمد في وضعھا ھدف ھو جعل المنظومة التربوية أكثر حداثة ونجاعة، وجعله نسقا يؤدي 
وظيفته داخل المجتمع على أكمل وجه ومن بين ما سن فتح المبادرة أمام القطاع الخاص و إدراج اللغة 

  ...ا.جنبية في سنوات مبكرة من التعليم وإلغاء شعبة الشريعة اOس6مية
  

وككل عمل وجه نقد لھذه اOص6حات التي شرع في تطبيقھا خاصة النقاط السابقة الذكر، مما صعب  
  .  ويبقى العمل كله موجھا للتلميذ الذي بيده بناء مستقبل جزائر الغد. المھمة على الكثيرين

  

 

  

  

  

  
  
  

  

  تمھيد

  .المداخل النظرية التي تناولت موضوع الدراسة :أو�
  .دراسةفروض ال :ثانيا
  .المكاني - الزمني: مجا?ت الدراسة: ثالثا

  .عينة الدراسة وكيفية اختيارھا :رابعا



  

 

  .المنھج المعتمد في الدراسة :خامسا
  .أدوات جمع البيانات: سادسا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  
   
الجانب النظري الذي جاء فيه سرد مختلف مراحل تطور المنظومة  قمنا باستعراض  أنبعد  

جاء فيه النظام  وا}خرالجزائرية ضمن فصلين، فصل تكلم عن التربية والتعليم قبل ا�ستق6ل،  التربوية
  .التربوي الجديد بعد نيل الجزائر لحريتھا

  
من مراحل البحث العلمي بل تعد أساسه الذي يبنى عليه أخرى مرحلة  إلىوبعد كل ذلك سنقوم با�نتقال 

القسم ا.ول فيه المدخل النظري للدراسة وفرضياتھا ثم مجا�ت  وھو الجانب الميداني للدراسة، وسيضم
  .والمنھج المعتمد، أدوات جمع البيانات الدراسة والعينة 

  
قادتنا بالبحث إلى اكتشاف الكثير من الجوانب التي تتعلق بالنظام التربوي وھذه الدراسة 

الذي يدرس فيه المدرس الجزائري  الجزائري ، منھا خصائص لم نكن على علم بھا من قبل كالجو العام
فاستمارة المدرس ودليل مقابلة المدير كانتا بمثابة إطار يحدد للمبحوث المجا�ت التي بعد اOص6حات، 

تثبت أو تنفي الفرضيات المتعلقة سندرسھا دون سواھا، وقد تضمنتا أسئلة أعدت من أجل معرفة أمور 
  .بھا

  
ان محفوفا بالصعوبات التي أعاقت عملنا خاصة وأن إ� أن ھذا العمل لم يكن سھ6 بل ك

  .موضوع الدراسة من المواضيع الصعبة حسب رأي الكثير من التربويين والباحثين
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  :وع الدراسةـت موضـة التي تناولـل النظريـالمداخ :أو?

    
المادية  –زادت حركة البحث العلمي في ھذا القرن، وھذا بفضل إنجازات اOنسان العلمية  
حتى صار ھناك بين العناصر المختلفة تشابك وتشابه قد يصعب الفصل بينھا في كثير من - والفكرية
إن الحالة التي وصلت إليھا الحياة العادية والعلمية بالخصوص كانت بفضل البحث والدراسة التي  .ا.حيان

مدخل نظري، الذي على التطورات نجد إدراج بين تطورا ومن  -الدراسة والبحث-شھدت ھي ا.خرى
  .الكاتب أن يتبناه عند تحليل وتفسير نتائجه وبياناته

  
بأنھا الطريقة ل6قتراب من الظاھرة المعينة بعد اكتشافھا : approcheويعرف المدخل النظري 

من وجھة نظر الباحث (وتحليلھا وذلك لتفسيرھا، با�ستناد إلى عامل أو متغير، كان قد تم تحديد دوره 
   .بناًء على خبرته التي اكتسبھا في مجال البحث العلمي )1(في حركة الظاھرة مسبقا) يالمعن

من التعريف نجد أن المداخل النظري � تعطي للباحث إ� تفسيرات ذلك أنھا تقربه من الظاھرة التي قام 
  .بتحديدھا مسبقا

لظواھر المعينة، فعملھا يبدأ بعدما يتم إن العمل بالمداخل النظرية يأتي بعد العمل بالمناھج في التعامل مع ا
  .التأكد من وجود الظاھرة المعينة

  
فالظاھرة التي عليھا تقوم دراستنا ھي ضمن قطاع التربية والتعليم، ھذا القطاع المھم في حياة 
البشر على اخت6فھم، .ن فئات المجتمع كلھا أدركت أنه الطريق الوحيد لضمان حياة كريمة وحصول 

  .كل ا.صعدة فھي تعنى بالعنصر البشري الذي ھو أساس كل تطور تنمية في
وفي ھذا المبحث سنتطرق إلى أھم المداخل النظرية التي تناولت التربية بالتفسير وكيف جعلت منھا أداة 

الثالث سيكون م سرد مدخلين على سبيل التدعيم وأو س6ح من أجل إحداث التغيير المطلوب، على أن يت
 .معتمد في الدراسة، وسنبين لما تم إختيار ھذا المدخل دون سواهھو المدخل ال

 
 
 
  
  

  :نظرية بيار بورديو:رأس المال الثقافي -اتجاه–مدخل : 1.1
     

قدم  ھذا المدخل يعد من احدث المداخل النظرية التي وجدت في ساحة علم ا�جتماع الحديث، فقد
تفسير دور التربية في ترسيخ وإعادة إنتاج ع6قات نظريته ل *∗P.Bourdieuبيار بورديوعالم ا�جتماع 

التفاوت الطبقي القائم في المجتمعات المعاصرة، إذ تعد التربية ا}لية ا.كثر ضمانا لتحقيق ھذا الدور 
  .ا�جتماعي الخطير داخل المجتمع الحديث

  
ما في إعادة ولقد ھدف بورديو أساسا إلى تفسير دور الثقافة المسيطرة أو السائدة في مجتمع 

إنتاج وترسيخ بنية التفاوت الطبقي السائد، ضمن حدود ذلك المجتمع، وعرف بورديو نظريته على 
العلم الذي يدرس الشروط ا?جتماعية التاريخية التي تحدد الع'قة بين إعادة إنتاج الثقافة السائدة :"أنھا

                                         
، 2002، دار وائل، عمان، 1، طة وعملية البحث العلميـورات المنھجيـالتطعبد المعطي محمد عساف وآخرون، ) 1(

 .53ص
  

جنوب غرب فرنسا وھو من أھم علماء ا�جتماع والفلسفة  Béarnفي منطقة بيارن1930يعد بيار بورديو ولد عام  ∗
ليوم، بل لعله من أھمھم على اOط6ق ومن أكثر علماء ا�جتماع المعاصرين تجديدا وخصوبة في المتميزين في فرنسا ا

   .ا.فكار، ذاع صيته من خ6ل أعماله التي حاولت تحطيم الحدود بين العلوم ا�جتماعية منذ الستينات
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ة، السائدة والمسيطرة ومن خ'لھا والمسيطرة في مجتمع ما، وإعادة إنتاج وترسيخ البنى ا?جتماعي
يصبح النسق الثقافي السائد في المجتمع سلطة تعزيز الميل نحو اFبقاء والمحافظة على المجتمع القائم 

)1("وع'قاته المسيطرة
1(   

    
ونستخلص من ھذا التعريف أن نظرية رأس المال الثقافي، تحدد دور النظام التربوي، في 

مع القائم، وإعادة تكوين جميع أشكال ع6قات النفوذ الطبقي، كما أن النظرية المحافظة على بنية المجت
ولتأدية .حد ا}ليات الفعالة في المحافظة على النمط ا�جتماعي السائد في المجتمع الذي يضمهأترى فيه 

سيطر ، فذكر أن النظام التربوي ت**تبريرات نظرية لواقع التفاوت ا�جتماعي بورديوھذه الوظيفة وضع 
عليه ثقافة القوى ا�جتماعية السائدة و� تعترف سوى بع6قته مع ثقافة الصفوة التي � يستطيع أن يصل 

  .إليھا إ� من امتلكھا من قبل
كما أن طريقة التدريس والتدريب التي يتبناھا النظام التعليمي تظل ھي نفس طريقة تعليم وغرس الثقافة 

أي  .)1( فعاليتھا إ� ھؤ�ء الذين يملكون ثقافة الصفوة وألفوا طرائق غرسھاتملك شرائط  السائدة وبالتالي �
   )2. يجب أن يكون من نفس الطبقة التي تمتلك وتدرك معنى ثقافة الصفوة جيدا

ويتضح لنا أن عمل النظام التربوي مرتبط بما يوجد داخل طبقة المجتمع، فا.سرة وكل المؤسسات التي 
ولقد أعطى .، تعطي ثقافة تمارسھا طول الوقت وھذه الثقافة � وجود لھا عند البقيةتملكھا الفئة المسيطرة

رأسمال الرمزي، فكل الطبقات تملك مستويات أو أنواع منه، خاصة الوزنا أكبر لھيمنة ثقافة  بيار بورديو
الطبقي  لوضعوالتثقيف، وھو يعمل كمصدر تأكيد لوأنه يتولد من خ6ل التنشئة ا�جتماعية والتعليم 

تتشكل  الذي والدفاع عنه، ومن خ6ل تقاطع محوري رأسمال الثقافي ورأسمال ا�قتصادي في المجتمع
ھو الذي يزوده بمبادئ معرفية ينظر  فھذا الموقعفيتحدد موقع الفرد في المجال،  فيه المجا�ت ا�جتماعية

  .)3(ممبادئ النظر والتقيي بھا للواقع ا�جتماعي وھذا ما أسماه بورديو
  

فجملة مبادئ النظر والتقييم تساعد الفرد على رؤية الظواھر ا�جتماعية ورسم الحدود بينھا 
وفق منظار نظريته على أنه رأسمال ثقافي يقوم بدور  بيار بورديووالتعليم موضوع مذكرتنا ينظر إليه 

قات القوة والسلطة، بل رأسمال الرمزي، وھو يستطيع أن يعيد إنتاج الع6قات ا�جتماعية السائدة وع6
يحافظ على السلطة القديمة، فمن المفترض أن التربية والتعليم يقضيان على ا�متيازات الوراثية وتوارث 

إلى ا.على لمن يحوز على  ى فكرة ا�رستقراطية بإتاحة حراك اجتماعيالقوة في العائ6ت الكبيرة وعل
عاھد مديو يحدث العكس، فالتعليم يقسم الط6ب إلى ط6ب لكن حسب بور -الجدارة التعليمية–التعليم الجيد

ويتيح للثانية حرية ولى انضباطا صارما وحياة داخلية عليا وط6ب جامعات، وھو يفرض على الفئة ا.
  .وأعباء دراسية كبيرة، عكس الفئة ا.ولى تأكبر قد تقترب من حياة الناس العاديين، و� يلزمھم بالتزاما

ب أن يكون طبيبا، وابن المحامي أن يصير محاميا، وھكذا يرث كل طفل مھنة فينجح ابن الطبي
ما أسماه ھذا المدخل بـ ارستقراطية مدرسية وراثية  ليمية ذاتھا، ويتم بالتالي تكوينأبيه، عبر المؤسسة التع

في  ھذا ما يجعل التعليم ينجح كرأسمال رمزي .من كبار الموظفين وا.طباء وحتى القادة السياسيين
  . )4(المحافظة على بقاء الطبقات المھيمنة

  

                                         
   .115، ص2000عية، مصر، ، دار المعرفة الجامعلم ا?جتماع التربية المعاصرشبل بدران وحسن البي6وي، ) 1(

، وضمنه التفاوت ا�جتماعي بين الجزائريين سوسيولوجيا الجزائركتابا عنونه بـ  1962ألف بيار بورديو عام  **
   .والمعمرين، وكذلك من أجل فھم خصائص المجتمع الجزائري

  .131شبل بدران وحسن البي6وي، مرجع سبق ذكره، ص )1(
، ترجمة أحمد محمود ونورا أمين، المجلس ا.على النظرية ا?جتماعية والثقافة الكونية العولمةرونالد روبرتسون، ) 3(

   .97، ص 1998للثقافة، مصر، 
،دار المعرفة الجامعية، مصر - ا?تجاھات الحديثة والمعاصرة–، نظرية علم ا?جتماع سيد عبد العاطي وآخرون) 4(

   .30،29، ص ص2004
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يمكن أن نوظف ھذا المدخل في جزء من الدراسة فقط وھو الفصل الذي نتحدث فيه عن التعليم 
ما في  -كما سبق وأن أشرنا إليه في الفصل الثاني من الدراسة -أثناء التواجد الفرنسي، ففرنسا عملت

  .المحافظة على تواجدھا واستقرارھا داخل الجزائر وسعھا من أن القضاء على المقاومة وكذا
فالمجتمعات  يمكننا القول أن التعليم حسب ھذا ا�تجاه قد يؤدي ھذه الوظيفة لكن ليس مع كل المجتمعات

ھي المجتمعات التي تظھر فيھا الطبقية بوضوح وتنعدم فيھا الطبقة العاملة  بيار بورديوالتي يتكلم عليھا 
ا، كما أنه ليس دائما يصبح ابن الطبيب طبيبا، رغم أنه سار على نفس الدرب ودخل التي تتقاضى أجور

نفس المدارس، إضافة إلى أنه لم يقدم تفسيرا حول مھام التعليم ا.خرى، إذ � يعمل التعليم دوما على 
ولد في الطبقة المحافظة وإعادة اOنتاج، و� يمكن في مطلق ا.حوال اعتبار التعليم ميزة يحظى بھا إ� من 

  .ا�رستقراطية
  

  :-نظرية الصراع- المدخل الماركسي: 2.1
  

يعد من ثاني أكبر ا�تجاھات والنظريات المھيمنة على علم اOجتماع، وحاولت أن تعطي مفاھيم 
فريدريك و  *كارل ماركسلقد أرسى دعائم ھذا الطرح كل من ووتفسيرات لمختلف الظواھر ا�جتماعية، 

  .**أنجلز
  

اتجاه استغل التربية مثلما استغله الماركسية، خاصة لما أقيمت أو كن القول أن ما من مذھب ويم 
لن نخوض في تفاصيل ھذا ا�تجاه بل سنحاول إبراز فقط النقاط التي من  نالكن .دولة ا�تحاد السوفياتي

  .التعليم ودورھما في المجتمع وتنمية أفرادهوقطاع التربية  هخ6لھا يفسر أنصار
 

  :المادية الجدلية والمادية التاريخية: إن ھذا المدخل النظري يقوم على مقولتين أساسيتين ھما
لذا فمصدر  ا�يجابي الھادف للعالم الواقعي، فالمادية الجدلية، ترى أن المعرفة ليست سوى اOدراك

ا أنھا حسب ھذا الطرح المعرفة ھو العالم الخارجي، الذي يؤثر في اOنسان ويتأثر به عمليا وإيجابيا، كم
الجھل إلى  الذي تقدمه المادية الجدلية أن المعرفة عملية مستمرة، حركة يقوم بھا الفكر ا�نتقال من حالة

  .-اليقين-حالة المعرفة
أما العمل الذي تقصده الماركسية المؤدي إلى المعرفة فيتضمن اOنتاج المادي والعمل السياسي 

ليس عمل أو نشاط أفراد منعزلين بل ھو ما يقوم به كل الشعب العامل المنتج، وكذا الكفاح الطبقي، إذ أنه 
  ..ن عمل اOنسان حسب منظور ماركس ھو مصدر جميع القيم، لذا جمع بين التعليم والتربية البدنية

، فقد 1818المولود بروسيا عام مكارنكوومن أبرز من طبق مقو�ت ماركس في التربية، نجد 
المدرسة الشاملة بين العلم كمعارف والعمل ففي برامجه الذي وضعه أنشأ فكرة التعليم و جمع فيما عرف ب

  .الفنون التطبيقية
بإيجاز يمكننا القول أن الماركسية رأت أو اعتبرت المدرسة تنظيما أو مؤسسة كرست من أجل 

أيدي إدارة المدرسة أو المھارة، وضمن ھذا التنظيم القوة تكون في وك وإكساب الفرد المعرفة وتغير السل
لذا فإننا نجد كثيرا من الت6ميذ يقاومون  المدرسيين من أجل تقويم العملية التربوية أو وضع تنشئة م6ئمة،

رس عموما اھذه السيطرة و� يقبلون الخضوع فتظھر مظاھر عدم ا�متثال والطاعة، وھذا ما يعيب المد
فئاتھا المختلفة، وھذا الصراع ما ھو إ� انعكاس للصراع بأنھا تنظيمات تحتوي على الصراع الظاھر بين 

                                         
، أحد أقطاب 1883وتوفي عام 1818رز المفكرين ا.لمان على اOط6ق، ولد عامأب منKarl Marx كارل ماركس  * 

، حاول وضع نظرية متكاملة فيه، كما انه قام بتوظيف مفاھيم جديد لم تكن فيه إلى ا}ن علم ا�جتماع التي لم يمحى اسمھا
تمعات المعاصرة، ونظريته على العموم موجودة قب6 كالمادية الجدلية والمادية التاريخية، التي على ضوئھما تفسر المج

 ،سعيد إسماعيل علي: انتقاد لكل ما ھو رأسمالي معتمدا في ذلك على خلفيته ا�جتماعية والدينية، لمزيد من المعلومات أنظر
   .322،323،ص ص 2001، دار الفكر العربي، مصر، 1ط فقه التربية مدخل إلى العلوم التربوية،

 ** ، برع ن قادة ومنظري الحركة ا�شتراكيةم 1895وتوفي عام1820ولد عام  Feredriek Engels فريدريك أنجلز 
في العديد من العلوم، وشارك مع رفيقه ماركس في تأليف العديد من الكتب أشھرھا العائلة المقدسة، لمزيد من التفاصيل 

   .484، ص 1999بيروت، ، الدار العربية للموسوعات، 1، طموسوعة علم ا?جتماعراجع إحسان محمد حسن، 
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يمثلون نفس الفئات ا�جتماعية المتفاوتة في الدخل  ام أفرادتضالموجود في المجتمع الخارجي فالمدرسة 
كما يوجد في المدرسة طابع تسلطي يحد من عناصر ممارسة الحرية أو الديمقراطية داخل . أو الثقافة

  .القسم
  

الحياة التعليمية في المدارس على أنھا جزء إلى المدرسة وأن منظور الصراع ينظر أخيرا نجد 
من الحياة التعليمية الثقافية التي توجد في المجتمعات التي تنتمي إليھا، خاصة وأن المدارس تلعب دورا 

لمشاركة في الحياة وظيفية ل اأساسيا في عملية اOعداد والتعلم والتنشئة ا�جتماعية للت6ميذ وتكسبھم أدوار
المستقبلية التي يؤھلون إليھا خ6ل سنوات الدراسة، ولھا كذلك نظرة مغايرة للتوجه الرأسمالي الذي يريد 
إبقاء الوضع على ما ھو عليه من خ6ل إنتاج نفس القيم والتقسيم، وجعل الت6ميذ خاصة أبناء الطبقات 

وھذا ھو جوھر التصور الماركسي )1(متلكھا الرأسماليونالعاملة والفقيرة أدوات في عملية اOنتاج التي ي
من عملية التعليم والنظام المدرسي في مجتمعات تجعل من التلميذ إذا لم يحصل على نتائج جيدة يشعر 

الذي يتسم  رأسماليبا�غتراب والدونية، ونجد كذلك أن أنصار ھذا ا�تجاه ركزوا على انتقاد ا�تجاه ال
حراك ا�جتماعي المقصود، وا�ستقرار وغياب الفرص والعدالة ا�جتماعية، لذا ف6 بعدة مظاھر منھا ال

نجد فيھا كذلك الصراع والخلل بين أن توجد على التعاون والخضوع والتكامل  التي  يمكن للمدرسة عندھم
  .اجتماعية فئات الدراسة أو بين الت6ميذ وا.ساتذة وھذا �خت6فھم في مظاھر متعددة اقتصادية كانت أو

إن من بين النقاط التي يجب العلم بھا لفھم التربية والتعليم من منظور الصراع والتي اعتبر 
  .ماركس فيھا أن ا.فكار التربوية جزء من البناء الفوقي للمجتمع المسيطر

ھي أن أصحاب ھذا الطرح يرون أنه �بد من استخدام الصراع لفھم موضوع ا.دوار السائدة  
س سيطرة الرجل على المرأة مث6، فھذه السيطرة موجود في النظام التربوي أو النسق الوظيفي التي تعك

المسؤول عنه، فللحفاظ على ھذه السيطرة وجدت تنشئة ا�جتماعية الحاصلة وھي من أھم الطرق التي 
تي توجد عند تحقق للرجل ھذا الھدف، فتكسبه وعيا اجتماعيا محم6 بالقيم والمعايير التي تختلف عن ال

اOناث، مما ينتج عنه ما يعرف عند الماركسيين بـ وعي زائف، ھذا كله نجده في نظرية تتسم بأنھا حتمية 
ومن النظريات الخطية، التي ترد التغيير إلى عامل واحد، لذا عد ماركس من أنصار الحتمية 

  .)2(ا�قتصادية
  

رة من طرف من يملك القوة ووسائل اOنتاج، كحوصلة مما قيل آنفا أن التربية والتعليم عملية مسي
لذا يمكنه السيطرة عليھما وبإحكام، كما أن ما اسماه الماركسيون بالصراع داخل المدرسة مھما بلغت 
شدته فلن يكون مدمرا، لعوامل عدة منھا سن الت6ميذ الذين يرتادون المدرسة، وھناك مآخذ أخرى عديدة 

س وأنصاره لم يتحقق إضافة إلى أنه من غير المنطقي تفسير كل لعل من أبرزھا أن ما توقعه مارك
  .الظواھر بناء على مرجعية مادية بحتة، وجعل ا�قتصاد أساس الحياة البشرية

  
أما فيما يتعلق بدراستنا فيمكن توظيف ھذا الطرح على قسم صغير من المذكرة وھو القسم الذي 

دون ذلك سيكون من الصعب . تربوي جزائري بعد ا�ستق6ليتناول تغيير النظام التربوي الفرنسي بنظام 
توظيفه كمدخل نظري لكل الدراسة التي تتسم بتتبع تطور التعليم في الجزائر من قبل ا�ستق6ل إلى يومنا 

  .ھذا
  

  :المـدخل الوظيــفي:3.1
  
ترة طويلة تعد النظرية الوظيفية من النظريات ذات الوزن في علم ا�جتماع، فلقد ھيمنت ولف    

أو  من الزمن على أفكار وأراء كثير من العلماء، فلقد ظھر ا�تجاه الوظيفي

                                         
   .70، 68، ص ص 2001، دار المعرفة الجامعية، مصر، علم اجتماع المدرسةعبد هللا محمد عبد الرحمن، ) 1(
، 1999، دار غريب، القاھرة، النظرية المعاصرة في علم ا?جتماعطلعت إبراھيم لطفي وكمال عبد الحميد الزيات، ) 2(

   .114ص 



  اOجراءات المنھجية للدراسة                                                         :  الرابعالفصل  
                             

 139

أول ما ظھر كمنھجية ونظرية متميزة لدراسة المجتمع ومن أبرز  ،fANCTIONALISMEالوظيفية
 أما أشھرھم على.باريوتو ووفالفاريد إميل دوركايما.سماء تأثيرا في تطور الوظيفية السوسيولوجية نجد 

ھذا ا.مريكي الذي ھيمن على النظرية ا�جتماعية، إذ وضع أسس ھذه  *تالكوت بارسونزاOط6ق فكان 
تطورت في  بارسونزأن نظرية  ألفن جولدزالنظرية خ6ل ا.زمة ا�قتصادية في الث6ثينات وحسب 

  .حقيقة ا.مر ردا على تحديات الماركسية التي سبقتھا في الظھور
  

بجملة من الموضوعات أھمھا  -الذي وصف نفسه بأنه مريض بداء التنظير- بارسونز لقد اھتم
النظرة التي ينظر إليھا للحياة ا�جتماعية وجوھرھا أفكار البشر، خاصة معاييرھم وقيمھم فالمعايير ھي 

ا ما القواعد المقبولة اجتماعيا والتي يستخدمھا البشر في تقرير أفعالھم، أما القيم فأفضل وصف لھا ھو أنھ
يعتقده البشر عما يجب أن تكون عليه الحياة، كما أن المماثلة بين النسق ا�جتماعي والكائن العضوي، لھا 

  .حيز معتبر بين اھتماماته
  

أربعة  فيه جعله يضعالذي النظام على كان منصبا على حالة ا�ستقرار و بارسونزفتركيز 
  .)1(لتكامل وأخيرا المحافظة على النمطالتكيف وتحقيق الھدف وا: متطلبات أو مستلزمات وھي

 فمھما كان مستوى النسق أو نوعه �بد من أن يفي بھذه المتطلبات حتى يضمن ا�ستقرار والتوازن .ن
  .وكذلك ھناك تكامل عمله مع باقي ا.نساق التي تربط بينھا ع6قة تأثر وتأثير كبيرين ذلك ھو المھم

  
ذكر نظرة المدخل الوظيفي للتربية والتعليم والمدرسة عموما فلقد  بالعودة إلى موضوع دراستنا أو لنقل

أعطى ھذا ا�تجاه صورة مميزة عن القطاع إجما� لما درسوا المدرسة كبناء اجتماعي وإعطاء المدرسة 
  .وظيفة اجتماعية تربوية

ھتمام فالمدرسة مؤسسة تربوية أساسية مسؤولة عن التنشئة ا�جتماعية والتربوية، لذا وجب ا�
بھا نتيجة تقلص وظائف وأدوار ا.سرة في المجتمع الحديث، والمدرسة يجب أن تكون مدرسة حديثة 
تلعب دور وظيفي إيجابي في النسق ا�جتماعي الكلي، مما يحتم على الكل دون استثناء ا�ھتمام با.خ6ق 

وخلق عناصر ا�نسجام والتكامل الحميدة، والروح التضامنية، واحترام القواعد والمعايير المعمول بھا، 
  .ألخ...بين الفئات التدريسية والت6ميذ

كما أنه �بد من سيادة الخضوع والطاعة وا�متثال للقواعد العامة للمدرسة من طرف الجميع 
وھذا كله في إطار نظرية الدور والتي بموجبھا تحدد الحقوق والواجبات للكل كما تحدد ضمنھا أنساق 

وإلى جانب ھذا كله ھناك ا�ھتمام بعملية تقسيم .من أجل تحقيق عملية الضبط ا�جتماعي الجزاء والعقاب
عموما فاھتمامات أنصار  )2(العمل داخل المدرسة لتحديد طبيعة ا.دوار وتنظيم عملية الفعل ا�جتماعي

يمتثلون لقواعد  من اھتمامھم بضرورة إنشاء ت6ميذ سويين، ةالبنائية الوظيفية بالمدرسة والتربية، نابع
يتعلمون ويعملون  -الت6ميذ -المجتمع والمؤسسات التربوية التي يقضون فيھا جل نھارھم، فھم داخلھا

  .ويتعايشون لفترة ليست قليلة من الزمن
  

أن ا.فراد باعتبارھم أعضاء في النسق ا�جتماعي تتم تنشئتھم اجتماعيا  تالكوت بارسونزويرى 
الذي يھدف إلى إعدادھم لممارسة أدوارھم المتوقعة منھم في نطاق مجتمعھم، عن طريق النظام التربوي 

وأكد على أن النظام التعليمي ھو المسؤول عن أعداد الموارد البشرية المؤھلة اجتماعيا ومھنيا، للقيام 
6ميذ ووظيفة المدرسة عند بارسونز ا�كتشاف المبكر لقدرات الت -النسق ا�جتماعي-المستقبلي فيهبدورھا 

                                         
من أھم عقول علم ا�جتماع ا.مريكي ساعد على  1979وتوفي عام  1902ولد عام  Talcot Parsonsتالكوت بارسونز * 

من أھم أعماله بناء  .بروز اسمه عدة عوامل منھا احتكاكه المباشر بعلم ا�جتماع في أوربا وكذا مع أسماء �معة آنذاك
جتماعي والشخصية، علم ا�جتماع ا.مريكي، الحدث، دراسات في النظرية ا�جتماعية، أبحاث في نظرية الحدث، البناء ا�

   .144لمزيد من التفاصيل عن حياته وأعماله أنظر إحسان محمد حسن، مرجع سابق، ص 
، ترجمة محمد حسين غلوم، عالم المعرفة الصادرة عن سالنظرية ا?جتماعية من بارسونز إلى ھابرماإيان كريب، ) 1(

  .43، ص 1999، المجلس الوطني للثقافة ا}داب، الكويت
   .72، 71عبد هللا محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ص  )2(
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وتوجيھھم وتنمية دوافعھم للعمل، أما دور المعلم فھو مساعدة الت6ميذ على إدراك ومعرفة  مواستعداداتھ
  .قدراتھم وتوجيھھم

ويضيف أن المدرسة تقوم بعملية اOعداد ا.كاديمي والمھني للفرد، فلقد ميز بين المدرسة 
، وغرس كل قيم المجتمع في شخصيته، وبين ما ا�بتدائية التي تكسب الطفل المھارات والخبرات ا.ساسية

تؤديه المدرسة الثانوية من دور فھي التي تھتم أكثر باOعداد ا.كاديمي والتخصصي كأساس �ختبارات 
ما يجب قوله ھو أنه عندما يكون الحديث عن ، )1(الطالب في المرحلة الجامعية، ومواصلة دراسته فيھا

فإننا يجب أن نتناول الع6قات دون ا.شياء، فھي ا�تجاه المنھجي الذي البنائية الوظيفية كمدخل دراسي 
يقوم على الربط بين أجزاء أي بناء كلي لكشف ما بينھا من روابط وع6قات، خاصة وأن ا�تجاه يؤكد 

  .)2(على التبادل الوظيفي بين البناء ومكوناته
ات أقوى من ا.شياء المادية، كما أن والتفسير المقدم ھو أنه في أحيان كثيرة تكون شبكة الع6ق

ففي التربية يمكن أن . إبراز دور الكل وأجزائه المكونة له أمر بالغ ا.ھمية في ھذا الطرح الذي يتناوله
  :نذكر أھم النقاط التي يتفق عليھا أصحاب ھذا ا�تجاه وھي تؤكد وجھة نظرھم حول دراسة التربية

اد المجتمع وفق قدراتھم وإمكاناتھم، كما أنھا تساعد المدرسة التربية تقوم بتصنيف وانتقاء أفر/ 1
على تحقيق المساواة ا�جتماعية بين ا.فراد أو على ا.قل تحقيق الفرص المتكافئة أمام أبناء كل المجتمع، 
كما أن المدرسة تساعد على تسكين الفرد المناسب في المكان الذي يتناسب مع قدراته وإمكانياته في سوق 

  .مل، إذن فالمدرسة أداة لتحقيق الكفاية والمساواةالع
تساعد على خلق مجتمع يقوم على الجدارة وا�ستحقاق، بمعنى خلق مجتمع طبقي مرن غير / 2

تتحدد فيه المكانة ا�جتماعية لLفراد وفق ما يمتلكونه من مواھب وقدرات، ومن ثم تتاح لھم  *منغلق
  .ا�جتماعي داخل طبقات المجتمع فرص واسعة ومتكافئة في عملية الحراك

التربية في المدرسة أداة Oعداد ا.يادي العاملة الماھرة، التي يمكنھا أن تقابل متطلبات / 3
  .التطور التكنولوجي وامت6ك المھارات المطلوبة في سوق العمل الذي ينتمون إليه

ات ومستوى أدائه في العمل ھناك ع6قة موجبة بين ما يتعلمه الفرد داخل المدرسة وبين مھار/ 4
ويترتب على ذلك أنه كلما زاد المستوى التعليمي، تحسن أداء الفرد في العمل فيزيد مستواه المادي و 

  .الوظيفي
المھارات المعرفية التي يتعلمھا ا.فراد في المدارس، ليست �زمة فقط لتحقيق النمو / 5

تحقيق التنمية السياسية وا�قتصادية وا�جتماعية ا�قتصادي، في المجتمعات الحديثة بل أيضا �زمة ل
على حد سواء فا.ولى تحافظ على . )3(فالتربية أداة تحديث المجتمع في المجتمعات المتقدمة أو المتخلفة

  .وضعھا والثانية تغير من حالھا نحو ا.حسن
ي والجذري إن ھذه النقاط قد عبرت وبوضوح عن دور التربية الكبير في إحداث التغيير القو

  .نحو التقدم والتحديث في المجتمع الذي يضمھا مع باقي ا.نساق ا�جتماعية ا.خرى
وأخيرا فدراستنا تتبنى المدخل الوظيفي كمدخل نظري لھان على اعتبار أن التربية نسق من أنساق 

العناصر  المجتمع التي مھما حصل فيه فلن يستغني عنه، نسق وظيفته إحداث ا�ستقرار والتوازن بين
  .المختلفة

كما أن الطرح الوظيفي الذي أعطى تفسيرا للتربية مقنعا لنا أكثر من باقي المداخل ا.خرى، ذلك أن 
حاجتنا لتربية تعطي يد عاملة ماھرة، وخلق الجدارة أمور يطلبھا كل فرد عندنا، مما جعل الدولة تسارع 

فة التخلف إلى ضفة الريادة والتنمية وھذا مطمح في إص6ح قطاع التربية والتعليم، وھذا ل6نتقال من ض
  .كل شعوب العالم

                                         
   .55، ص 2002، دار الفكر العربي، مصر، 1، طعلم اجتماع التربية المعاصرعلي السيد محمد الشخيبي،  )1(
   .149، ص1997، مكتبة اOشعاع الفنية، مصر، المنھج العلمي والعلوم ا?جتماعيةسيد علي شتا،  )2(

وعدم ا�نغ6ق ھنا يقصد به أن  Open and fluide class system:باللغة ا�نجليزية تكتب العبارة بالصيغة التالي  *
الفرد قادر على تغيير نمط معيشته وتحسين أحواله مما يجعله ينتمي إلى طبقة اجتماعية غير التي كان يتواجد فيھا، فقد 

  .ته في العمل وكمية اOنتاج التي يعطيهيصعد الفرد أو ينزل بناء على مھارته وخبرا
  .139، 138مرجع سابق، ص ص  ،- ةـة في علم اجتماع التربيـدراس- عـة والمجتمـالتربيحسين عبد الحميد رشوان، ) 3(
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إن اعتماد المدخل الوظيفي سيجعل من تحليل البيانات أكثر سير وسھولة وكذا تحليل ما يرد في 
الشق النظري في الدراسة، خاصة وأننا نحاول معرفة اOجابة عن انشغال ھم ھل كل ا.طراف في 

  .وظيفتھا على أكمل وجه أم �؟المنظومة التربوية تؤدي 
  

  :فــروض الدراسة: ثانيا
 

من الخطوات الھامة في المنھجية العلمية .ي دراسة مھما كان مجال التخصص الذي تنتمي إليه 
ھو أنه على الباحث وضع صياغة دقيقة وواضحة للفروض التي توضح صورة البحث ككل في ذھنه 

بشأن مشكلة أو عينة أو أنه تعميم أو تقرير، يتكون من حل أو تفسير مقترح، :"تعني-الفروض- وھي
  . )1("عناصر صيغت كنظام منسق تحاول تفسير أحداث لم تتأكد بعد عن طريق الحقائق

لھذا انطلقت دراستنا من فرضيات حتى تسھل علينا وعلى قارئ الدراسة رسم الم6مح الكبرى للموضوع، 
  :وقد جاءت على الصياغة التالية

  أكثر يسرا مما كانت عليه في السابق علممناھج الدراسية الجديدة إلى جعل مھمة التأدت ال -1
  .اFص'حات المطبقة على المنظومة التربوية وفرت الوسائل المادية واFيضاحية للمدرس - 2 
  .ھا المدرسعتمدعلى طريقة التدريس التي يإيجابا تؤثر المناھج الدراسية الجديدة  -3
 وتغيير طريقة التدريس أدى إلى رفع من التحصيل الدراسي الفصلياFيضاحية  توفير الوسائل -4
  .تلميذال
 

  :مـجا?ت الــدراسة :ثالثا
  

من بين كثير من الصعوبات التي تواجه الباحث العلمي خاصة في العلوم ا�جتماعية، أن دراسة 
لذا وجب الباحث أن يحصر أي ظاھرة اجتماعية � يمكن أن تعمم في كل ا.زمة وعلى كل ا.مكنة، 

  .دراسته في نطاق حدود معينة، .ن الظاھرة المدروسة قد تتغير نتائجھا حسب المكان والزمان
كذلك لقد قمنا بوضع حدود لدراستنا فموضوع الدراسة الذي ينتمي إلى حقل التربية والتعليم الذي يتميز 

  .عبر مستويات التعليم المعتمدة بالتغيير يجعله حق6 ثريا بالمواضيع التي تستحق الدراسة
ودراستنا الموسومة بواقع المنظومة التربوية الجزائرية وضعت ضمن الحدود العلمية المتعارف 

  :عليھا، فلقارئ لعنوان المذكرة يراه كبيرا جدا، لذا تم حصرھا في ث6ثة حدود ھي
  
وبدأنا باستط6ع المجال  *تم الجزء الميداني من الدراسة في مدينة بسكرة: المجال المكاني1.3

الجغرافي للمؤسسات التربوية قصد تحديد أماكن تواجدھا والتعرف على عدد المؤسسات بالو�ية وقمنا 
الموجودة في  -التسمية القديمة كانت اOكماليات -من مجموع المتوسطات%30باختيار نسبة قدرت بـ
من مجموع اOبتدائيات التي تتوفر عليھا  %10متوسطة، وأخذنا ما مقداره  26المدينة والبالغ عددھا 

مدينة بسكرة كحد أدنى وكذلك بسبب أن عدد التصريحات المقدمة من طرف مديرية التربية لو�ية بسكرة 
  .� يجب أن يتعدى عددھا في أحسن ا.حوال عشر رخص للقيام بالدراسة الميدانية

على مستوى اOبتدائيات والمتوسطات وعليه تمت الدراسة الميدانية للمذكرة في مدينة بسكرة و
فقط، ذلك أن مرحلة التعليم الثانوي لم يطبق عليھا أثناء إجراء الدراسة الميدانية للموضوع أي إص6ح 

  .تربوي، لذا فقد تم استبعاد الدراسة فيه
  :المتوسطات التربوية التي أجريت فيھا الدراسة الميدانية فھي

 2م3300أحمد بن عبد الرزاق، على مساحة قدرھا وتقع بشارع: متوسطة يوسف العمودي �
  .وبھا ث6ثة عشرة فوجا تربويا، واثنا عشر قسما 2م1290المساحة المبنية منھا بلغت 

                                         
   .27ص ،2000، دار الكتاب الحديث، الكويت، 1، طمناھج البحث التربويبشير صالح الرشيدي، ) 1(
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  .بطريق سيدي عقبة، بھا اثنا عشر فوجا تربويا واثنا عشر قسما: متوسطة زراري محمد الصالح �
اسم الشھيد مؤخرا، تتربع على  مسكن بالعالية حملت 748تقع بحي : متوسطة عاشوري مصطفى �

بھا ستة عشر فوجا تربويا  2م1749.80، المني منھا مساحته 2م 9686.64مساحة قدرھا 
  .وأربعة عشر قسما

مسكن طريق شتمة العالية تضم ث6ثة عشر 300توجد بحي : حمي متوسطة إبراھيمي محمد بن �
  .قسما واثنا عشر فوجا تربويا

  .2م3500ا الساحة المبنية فيھا فھي أم 2م3900أما المساحة فقدرت ب
تتواجد بالعالية الجنوبية يوجد بھا عشرون قسما وكذا واحد وعشرون فوجا : متوسطة رضا حوحو �

  .2م19950تربويا مع مساحة قدرت ب 
  :أما فيما يتعلق اOبتدائيات فھي

ربعة وعشرون فوجا فھي بالعالية الجنوبية عدد أقسامھا إثنا عشر قسما وبھا أ: أكتوبر 17إبتدائية  �
  .تربويا

مسكن بالعالية، تضم ث6ثة عشر قسما ونفس 300مكان تواجدھا حي : إبتدائية حبة عبد المجيد �
  .2م1000.38بني منھا  2م3500العدد لLفواج التربوية بمساحة بلغت 

ج تقع بحي سطر الملوك عدد أقسامھا ستة عشر قسما، أما ا.فوا: إبتدائية بليلي أبي بكر الصديق �
  .التربوية فھي تقدر بث6ثة وعشرين فوجا

تقع في حي سطر الملوك بسكرة، تضم أربعة عشر قسما أستعمل : إبتدائية بركات عبد الرحمن �
  .منھا عشرة، يستعملھا ثمانية عشر فوجا تربويا

  .مسكن تضم إثنا عشر قسما وسبعة عشر فوجا تربويا400توجد بحي : إبتدائية محمد قوبع �
  

  :زمنيالمجال ال2.3
  :دامت دراستنا الميدانية قرابة الشھر والنصف تقريبا وھي على المراحل التالية

حيث تم التعرف على أماكن تواجد العشر مؤسسة التي ستتم بھا الدراسة  :النزول للميدان ل6ستط6ع-
  .2005وكان ذلك في أواخر شھر أفريل

، حيث 26/05/2005وإلى غاية  07/05/2005تم كل ذلك من : توزيع ا�ستمارات وإجراء المقابلة-
وزعت ا�ستمارات على مختلف المعلمين وا.ساتذة بعد تعريفھم على طبيعة الموضوع وشرح بعض 
ا.سئلة، كما تم إجراء المقاب6ت مع مدراء المدارس ومديري ومستشاري التربية والتوجيه في 

  .المتوسطات
  

ھا رغم أن العملية أخذت من الوقت أكثر مما كان أثناء نفس الفترة تم جمع ا�ستمارات بعد ملئ
  .مسطرا لھا، وھذا بسبب إنعكاف ا.ساتذة على التحضير �ختبارات نھاية السنة

  .ليخصص بعد ذلك شھري جويلية وأوت بالكامل لتحليل الجداول بعد تفريغ البيانات
  

  :المجال البشري3.3
ذة التعليم المتوسط ومعلمي المدارس ا�بتدائية الذين أساتفقد ضم مجموع  أما عن المجال البشري للدراسة

  :ھم في التعليم لفترة تزيد عن خمس سنوات، والسبب في اختيارنا لمعيار الخمس سنوات ھو
  .أن اOص6ح التربوي الذي باشرت في الوزارة الوصية مدته عامين حاليا -
عف في المنھاج الدراسي قبل أن تكون خبرة المدرس مقبولة نوعا ما، بحيث عرف مواطن الض -

  .ا�ص6حات
أن يكون المدرس عارفا بمستوى الت6ميذ الذين درسھم من قبل حتى يتمكن من اOجابة على بعض  -

  .ا.سئلة الموضوعة في استمارة ا�سئلة
يدرسون حاليا المناھج التربوية التي أقيمت عليھا اOص6حات،لذا استبعدنا المتربصين أن يكونوا و-

سنوات الرابعة (ساتذة والمعلمين الذين يدرسون السنوات أو الطور الثاني من المرحلة ا.ساسية وا.
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، أما المتربصين )التاسعة أساسي(وكذا السنة ا.خيرة من الطور الثالث ) والخامسة والسادسة ابتدائي
  .فاستبعد منھم من له اقل من سنتين في سلك التدريس

علمين وا.ساتذة وتمت المقابلة مع مدراء اOبتدائيات والمتوسطات التي لقد وزعت ا�ستمارة على الم
  .عوض عنھم في حالة الغياب المستشار التربوي

  
  :المـنھج المـعتمد فـي الــدراسة:رابعا

  
بالحيوية موسوم  يتدفق ما يميز اOنسان العلمي عن العادي أن ا.ول يعيش باستمرار في وسط

ھام التي من بالعمل على فھم كل ما يجري حوله واOجابة عن ع6مات ا�ستفبالتعقيد لذا فھو مطالب 
وفي طريقه إلى اOجابة عن ھذه التساؤ�ت وغيرھا عليه أن يسلك طريقا � يوقعه أبرزھا كيف؟ ولماذا؟ 

  .في تناقضات أو أخطاء تعيده للوراء
  

من ا.ھداف التي وضعت لذا فإنه انط6قا من اعتبارات عدة فرضھا موضوع البحث علينا، و
والمبينة أساسا على الدراسة النقدية التحليلية التي نحن بصدد إعدادھا وجدنا أن أنسب أسلوب نعتمده في 

إذ يعد من المناھج المحببة للباحثين في العلوم اOنسانية ولذا له حصة كبيرة .الدراسة ھو المنھج الوصفي
وا�جتماعية كما ھي وھو مكمل للمنھج اOستردادي  فيھا، وھو يستند على وصف الظواھر الطبيعية

وتم وظفناه  .)1(التاريخي الذي يصف الظواھر في تطورھا من الماضي حتى يصل إلى الوقت الحاضر
  .�ن تتبعنا لتطور النظام التربوي عبر مراحل تاريخية ثم انتقلنا إلى ما يخدم عرض الدراسة وأھميتھا

فلقد جاء في .لمعتمد علينا أن نعرف كلمة المنھج وخاصة المنھج العلميفإذا ما أردنا تعريف المنھج ا
أما المنھج العلمي فھو  على أنه إجراء يستخدم في بلوغ غاية محددة، "رونز"قاموس الفلسفة التي نشره

تحليل منسق وتنظيم للمبادئ والعمليات العقلية والتجريبية التي توجه بالضرورة البحث العلمي أو تؤلفه 
  .)2(علوم الخاصةال

من أھم ما  تإن المنھج الوصفي أو ما يعرف عند البعض با.سلوب الوصفي، له عدة تعريفا
وھو طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى ": وجدنا التعريف التالي

ه جمع معلومات حقيقية فكان الھدف من .)3("أغراض محددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة أو سكان معينين
ومتصلة بظاھرة موجودة أص6 في المجتمع، وكذا مساعدتنا على إجراء مقارنة وتقييم بعض الظواھر 

  .وكذا جمع معلومات حقيقية ومتصلة بظاھرة موجودة أص6 في المجتمع. واختيار العينة
  

يل وربطھا با.حداث فلقد أردنا أن نتتبع واقع المنظومة التربوية الجزائرية عبر مسارھا الطو
ا�جتماعية والتغيرات التي طرأت على المجتمع الجزائري السياسية وا�قتصادية، منذ التواجد الفرنسي 

مع تقسيم ھذا المسار إلى مراحل زمنية مقوم في كل مرحلة -2005-على أراضي الجزائر إلى غاية ا}ن
ميزة، لنربط في ا.خير المراحل مع بعضھا برسم الم6مح العامة وإعطاء تحليل ونقد لكل ا.حداث الم

  .البعض وھذا من أجل فھم الصورة الحالية التي ھو عليھا واقع المنظومة التربوية الجزائرية
  

الزمنية والمكانية  دوعليه فأنسب طريقة كانت إتباع المنھج الوصفي الذي يتسم باھتمامه با.بعا
، خاصة في إطار إيضاح الحقائق الواجب إبرازھا وفقا لجمع للظاھرة وتحليل فعالياتھا وفق العد والقياس

البحثية وتحليلھا، ذلك للوصول لنتائج يمكن اختبار صحتھا في إطار التعميم  تالمعلومات با.دوا
   .)4(والشمولية

                                         
  .98، ص 1985، دار البعث، الجزائر، 1، طالعلمي عند المسلمين منھجية البحث ،غازي عناية) 1(
 .52، ص 2003، مصر، المدخل إلى مناھج البحث العلمي، دار المعرفة الجامعيةمحمد محمد قاسم، ) 2(
، ص ص 1992 ، د م ج، الجزائر،2، طمناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش ومحمد ذنيبات، ) 3(

139 ،140.  
   .178، ص 2000، منشأة المعرف ودار الفكر العربي، مصر، تقنيات ومناھج البحث العلميحمد سليمان المشوخي، ) 4(
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وعليه فاستخدامنا المنھج الوصفي التحليلي كان بغرض كشف ووصف واقع المنظومة التربوية 
ومن كتب عنه،  حتى نتمكن من قرأته قراءة تحليلية نقدية، مع  هء القائمين عليمن خ6ل عيون وأرا

يمكن أن � تكون ھناك مؤشرات تحدد وبدقة الجوانب التي سيكون  استخدام مؤشرات للدراسة، إذ �
التركيز عليھا منصبا أكثر من غيرھا، ونحاول من خ6لھا معرفة كيف أثرت اOص6حات ا.خيرة على 

م6مح ھذا الواقع، خاصة أن نظرة الكثير من أفراد المجتمع الجزائري تملؤھا الحسرة لما آل إليه تغيير 
  .قطاع التربية بسبب نتائج خريجه

  
  :خطوات تطبيق المنھج فھي على النحو التالي أما عن

لواقع وھذه وتم فيھا جمع كل البيانات والمعلومات النظرية التي حاولت تحليل ونقد ا: مرحلة ا�ستكشاف -
المرحلة ذات أھمية قصوى فيھا يتحدد الموضوع من حيث أبعاده ومصادره، إضافة إلى جمع المعلومات، 
حاولت مناقشة والتحدث مع بعض العارفين بالميدان فيما يتعلق ببعض الجوانب اOدارية والفنية، كذا 

  .تزويدنا ببعض المعلومات الدالة عن الواقع لكن ليس عبر صفحات الكتب
تساؤ�ت وفرضيات الدراسة وتحديد مؤشرات نستند عليھا في مرحلة الوصف وشملت صياغة كل  -

في  حصره الدراسة ككل، فالموضوع بالنسبة للقارئ عنوانه كما سبق وأن أشرنا كبير جدا لذا حاولنا
ذا ا.دوات مؤشرات تم بعدھا تحديد مجتمع الدراسة وإعطائه مميزات حتى نختار العينة الممثلة له، وك

  .الم6ئمة لجمع المعلومات منھا ا�ستمارة والمقابلة والم6حظة
أخيرا جاءت مرحلة تحليل البيانات ونقدھا عبر إط6ق تفسيرات .سباب وجودھا وذلك للخروج 

  .باستنتاجات، تكون بمثابة إجابة عن التساؤل الرئيسي للدراسة، وكذا كإثبات أو نفي للفرضيات
  

  :جــمع الـبيانات أدوات :خامسا
  

يحتاج كل منھج إلى أدوات لجمع البيانات، فالقيام بالدراسة الميدانية يتطلب اختيار سليم لLدوات 
التي من شأنھا أن تجعل العمل متكام6 أو �، لذا فدور إختيار ا.دوات المناسبة عملية � تقل أھمية عن 

جز دراسة علمية من دون توفر أدوات مناسبة باقي العمليات ا.خرى، و� يمكن تحت أي ظرف أن نن
لطبيعة الموضوع ولنوع المنھج المختار تطبيقه في الدراسة، ولما تكلمنا عن المنھج في المبحث السابق 

  :جاء دور الحديث عن ا.دوات التي استخدمناھا في جمع بيانات الدراسة، وھي على النحو التالي
  

  : الم'حظة:1.5
  

دون  ممع البيانات في كافة العلوم المختلفة، ف6 يقتصر استخدامھا على علتعد من أھم أدوات ج
ا}خر، وھي من أقدم الوسائل التي عرفھا اOنسان خ6ل سعيه نحو الحقيقة، وھي ركيزة البحث العلمي في 

وكتعريف  .تنبؤالتفسير والتحليل ووال الكشف عن مختلف جوانب الظاھرة المبحوثة، مع ما سيتيح الكشف
ھي ا.داة ا.ولية لجمع المعلومات وھي النواة التي يمكن أن يعتمد عليھا للوصول إلى المعرفة : لھا نقول

  .)1(العلمية، وفي أبسط تعاريفھا النظر إلى ا.شياء وإدراك الحالة التي ھي عليھا
  

 سلوكاتولقد اعتمادنا على ھذه ا.داة من أجل جمع بعض المعلومات عن طريق رصد بعض 
وكذا التواجد الشخصي في بعض الحصص للقيام برصد العملية داخل المؤسسة، 6ميذ أو ا.ساتذة الت

التعليمية التي تدار من طرف المدرس داخل القسم، أيضا اعتمدنا عليھا بشكل كبير لم6حظة أھم الوسائل 
النقاط التي وجب  اOيضاحية التي يعتمدھا المدرس وكيف أن غيابھا يؤثر على السير الجيد للدرس، ومن

علينا م6حظتھا كانت بعض الع6قات الموجودة ضمن شبكة الع6قات الموجودة داخل المؤسسة التربوية 
مع م6حظة الطريقة بطريقة غير مباشرة على تحصيل الت6ميذ كذا تأثيرھا كيف تؤثر على أداء المدرس و

                                         
، المكتب الجامعي الحديث، التفكير العلمي والتفكير النقدي في بحوث الخدمة ا?جتماعيةمحمد صبري فؤاد النمر، ) 1(

  .300، 299ص ، 2003اOسكندرية، 
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) حجرة الدرس(م6حظة الشروط التدريسية التي يعتمدھا المدرس في تسيير الزمن الخاص بالدراسة، وكذا
   .التي يستخدمھا المعلم والتلميذ طيلة أيام ا.سبوع

         
  :المــقابلة:2.5

  
ر من الدراسات، وتعرف على واحدة من ا.دوات المعتمدة وھي من الوسائل التي تعتمد في الكثي

بارزة من أدوات البحث العلمي،  ع6قة دينامية وتبادل لفظي بين شخصين أو أكثر، وھي أداة:"أنھا
  .)1("وظھرت كأسلوب ھام في ميادين عدة منھا علم ا�جتماع

من أجل خلق ع6قة تفاعلية لعدة أفراد يجري بينھم تبادل لفظي  تخدموھذا التعريف أبرز أن المقابلة تس
، خاصة إذا كانت مباشرة وقد يكون في أماكن مختلفة، إ� أنه لم يبرز إذا ما كان ھناك شروط للقيام بمقابلة

  أو� بمعنى ھل لزاما على ا.فراد تبادل الك6م وجھا لوجھا أم �؟
المواجھة أو المعاينة أو ا�ستجواب وھي تقوم على : "ونجد التعريف التالي الذي يقول بأن المقابلة ھي

بحوثين كل على اOتصال الشخصي وا�جتماع وجھا لوجه بين الباحث أو معاونيه المتمرنين معه والم
 "حدا، وتحدث مناقشة موجھة من أجل جمع البيانات التي يريد الباحث الحصول عليھا وذلك لغرض محدد

)2(.  
إذا فقد وضع التعريف شروطا منھا التواجد الشخصي للباحث أو معاونيه مع المبحوث، مع وضع 

  .تنظيم لتفعيل المنافسة للحصول على بيانات يحتاجھا الباحث في بحثيه
  
الدراسة الميدانية مع مديري، أو مستشاري التربية والتوجيه  ولقد استخدمنا المقابلة في 
التي وزعت فيھا  ي تم اختيارھا، وھي نفس المؤسساتالت ت وكذا مع مديري بعض اOبتدائياتللمتوسطا

سة لواقع استمارات البحث وكان ھدفنا من وراء ھذه المقاب6ت معرفة نظرة المسؤول ا.ول عن المؤس
التربية والتعليم في الجزائر، وكذا فھم بعض النقاط التي � يعرف موقعھا إ� ھو، منھا معرفة كيفية 

، وقد وجودنا من خ6ل بعض مقاب6تنا أن ھناك ن وكبرى مشاكل المؤسسة التعليميةا�تصال مع المسؤولي
تدائية التي كل مؤسسة، فالمدارس ا�باخت6فا في المشاكل بين مؤسسة وأخرى وكذا التمويل الذي تتلقاه 

التي تتلقى  ةأو من نشاط جمعية أولياء الت6ميذ وضعيتھا صعبة مقارنتھا با�كماليتمول من طرف البلدية، 
   *.دعمھا من الوزارة الممثلة في مديرية التربية

  
ة المؤسسة وجل ا�سئلة كانت تدور حول واقع المنظومة التربوية الجزائرية الحالية وعن وضعي 

ھذا وقد قمنا قبل إجراء المقاب6ت بتصميم دليل المقابلة وذلك من أجل أن نتفادى طول .التعليمية حاليا
  ).الموجود فيه دليل المقابلةأنظر الملحق (الوقت مع المدراء، والتركيز على بعض ا�سئلة دون غيرھا 

  
ده التعاون مع من قبل إجراء ويمكننا القول أن جل المقاب6ت التي تمت قد رجت في جو يسو

المقابلة، إذ أن ھذا المدير أو المستشار قبل أن يصل إلى منصبه كان معلما أو أستاذا لفترة طويلة من 
الزمن، لذا فخبرته مكنته من فھم ا.مور أكثر من المعلم أو أي شخص أخر، ذلك أنه يتعامل مع كل 

  .أطراف العملية التربوية طول الوقت
  

ة قد ساعدتنا كثيرا في فھم وإعطاء تفسير أعمق لواقع المنظومة التربوية، أيضا لضبط أن المقابل
 .ا.بعاد ا.ساسية للمشكلة المطروحة ا}ن حول جدوى اOص6حات ا.خيرة

  

                                         
   .247، ص 2000، دار المسيرة للنشر، ا.ردن، اھج البحث في التربية علم النفسمنسامي ملحم، ) 1(
  .156، ص 2003، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، البحث العلمي لأصو حسين عبد الحميد رشوان،) 2(
إلى 9من الساعة أكتوبر بمقر مكتبه بالمؤسسة 17ھذه المعلومة قدمت لنا أثناء المقابلة التي أجريناھا مع مدير إبتدائية  *

   .14/05/2005صباحا وكانت بتاريخ 10الساعة 
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  :-ا?ستمارة - اFســـــتبيان:3.5
   

ر من الوقت والجھد ثاني أداة تم ا�عتماد عليھا في بحثنا وھي ا.داة الرئيسة فيه، وقد أخذت الكثي
أداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع بحث محدد عن طريق : "لھا وجدنا أنھا فتعركو .في إعدادھا

استمارة يجري تعبئتھا من قبل المستجيب ويستخدم لجمع المعلومات بشأن رغبات المستجوبين وكذلك 
حوثين، إذا كانوا متواجدين في أماكن الحقائق التي ھم على علم بھا، إضافة إلى أنه يقرب الباحث من المب

  .)1(متفرقة
   

ھو الحصول على معلومات دقيقة �  Questionnaire والغاية من وضع ا�ستبيان أو ما يعرف
  .يمكن للباحث م6حظتھا بنفسه في المجال المبحوث، كون المعلومات � يملكھا إ� صاحبھا

كمية تفيد الباحث في إجراء مقارنات رقمية أو كيفية وتستقى المعلومات في ا�ستبيان على شكل بيانات 
تعبر عن مواقف وأراء المبحوثين من قضية معينة، وعليه فقد استخدمنا ا�ستبيان المقنن وھو يستخدم في 
العادة لجمع المعلومات الكمية ذات الع6قة بقياس درجات ا�ھتمام بموضوع ما لدى جمھور معين أو 

  .)2(ألخ...عينة في أوساط محددةمعرفة مدى سيطرة فكرة م
  

استمارة تجريبية أول  توضع ه بعد محاو�ت عدة لصياغته حيثوجاء ا�ستبيان الذي تم وضع
ا.مر وكانت موجھة لعدد محدود من ا.ساتذة والمعلمين والغرض منھا معرفة مواطن الضعف والخلل 

عضھا في احتما�ت، إضافة أسئلة جديدة فيھا وبواسطة ھذه ا�ستمارة تم حذف جملة من ا.سئلة ودمج ب
وكذلك قمنا بإعطاء ا�ستمارة إلى لجنة . بناء على طلب المدرسين الذين أشركناھم في ھذه النقطة

المحكمين وھم أستاذين في التعليم الجامعي وأستاذين آخرين أحدھما في المرحلة الثانوية وا.خر في 
  . صيا أي من طرف الباحثة إلى المدرسين مباشرةللعلم فلقد تم زويعھا شخ التعليم المتوسط

  
ليكون بعدھا إجراء سلسلة من التعدي6ت خاصة من الناحية اللغوية وترتيب ا.سئلة من السھل 

  .)الموجود فيه استمارة الدراسةأنظر الملحق  (إلى المعقد، خرجت ا�ستمارة في صورتھا النھائية 
  :تضمنت ا�ستمارة قسمين

  
وضعنا فيه أسئلة خاصة بالمعلومات الشخصية للمبحوث، كالجنس والسن وعدد  القسم ا.ول

سنوات التدريس ووضعنا فيه عددا من ا.سئلة قصد التعرف على جزئيات المبحوثين خاصة من ناحية 
طبيعة التكوين ا.كاديمي، وعدد ا.قسام التي يدرسھا، ذلك أن كل ما تم السؤال عنه عوامل لھا تأثيرھا في 

Oجابة سواء على ا.سئلة المفتوحة أو المغلقة، لكل أفراد العينةا.  
  

فتضمن جملة من ا.سئلة بلغ عددھا الثمانية والعشرون سؤا� وھذا حتى � نكثر  القسم الثانيأما 
مع تنوع في ا.سئلة المفتوحة والمغلقة وا.سئلة ذات ا�حتما�ت، وھذا . منھا و� يمل المبحوث من طولھا

رك للمدرس المجال ليعطي رأيه دون قيد والھدف منه كان الرغبة في مساعدتنا في اكتشاف نقاط حتى نت
  .لم ننتبه إليھا قب6

  
وقسم ھذا الجزء إلى أربعة محاور حسب عدد الفرضيات التي وضعناھا سابقا، إذ أدرجنا لكل 

  .المؤشرات الموضوعة في الدراسة محور جملة من ا.سئلة التي تقيس
  :البيانات تم با�عتماد على الخطوات التالية تفريغ*

                                         
، دار وائل للنشر، ا.ردن، 3، طأساليب البحث العلمي في العلوم ا?جتماعية واFنسانيةفوزي غرايبية وآخرون، ) 1( 

  .71، ص2002
، 2003لجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات امناھج البحث العلمي في علوم اFع'م وا?تصالأحمد بن مرسلي، ) 2( 

   .223ص 
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تفريغ البيانات على شكل تكرارات موضوعة ضمن جداول مركبة وذلك بسبب احتواء عينة الدراسة -
على فئتين تمث6ن مرحلتين مختلفتين من مراحل المنظومة التربوية الجزائرية وھما المرحلة اOبتدائية 

  .والمرحلة المتوسطة
رات ووضع خانة خاصة بالتكرار العمودي من الجدول والذي يمثل تكرار الفئة فقط حساب التكرا -

  ).2(وتكرار المرحلة المتوسطة بالرمز تك ) 1(ورمزنا لتكرار المرحلة ا�بتدائية بالرمز تك 
  :أما التكرار ا.فقي فھو محصلة مجموع تكراري المرحلتين لنفس اOجابة

  
  .ثل تكرار نفس ا�جابة وعلى نفس الخط ا.فقي للمرحلتين التعليميتين، وھو يم)2(التك )+ 1(التك = مج
  
  :حساب النسبة الخاصة بكل إجابة ولكل مرحلة تعليمية وھي محسوبة بالطريقة التالية-

  100 �التكرار                     
  )=ن( النسبة

  المجموع                       
واستخدمنا الطريقة التالية ) 1(سي المرحلة ا�بتدائية بالرمز نرمزنا للنسبة المعبرة عن إجابات مدر

  :لحسابھا
  100 �) 1(تكرار            

  ) = 1(ن 
                      95  

  :وبنفس الطريقة تم حساب النسبة الخاصة بالمرحلة المتوسطة وھي 
  �100 )2(تكرار              

  )=2(ن
                      90    

   
  
  
  

  :أما النسبة المتعلقة بالعينة ككل فطريقة حسابھا ھي
  

   �100 )] 2(تك) +1(تك[            
   )=ن(

  المجموع الكلي                
        

ھي الفئة ا.كثر تكرارا، سواء تعلق ا.مر بالعينة ككل أو المرحلتين، وھي مبينة بخط : الفئة المنوالية
  .  خليظ

  طرف الفئة ا.كبر+طرف الفئة ا.صغر                                    
  = ويرمز له بـ مر: مركز الفئة

                                                           2   
وتم توظيف مركز الفئة في التفريغ من أجل معرفة العدد الذي يمثل الوسط حتى نتمكن من تحليل البيانات 

ھو مركز الفئة، وھذه العملية جعلناھا في الجداول التي تضم فئات كثيرة مثل  بناء على العدد الذي
  .  إلخ...السن

  
  :عينة الدراسة وكيفية اختيارھا:سادسا
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تعتمد البحوث ا�جتماعية في الوقت الحالي على العينات وعلى نطاق واسع ھذا لما لھا من فوائد 
الجھد التي يحتاجھما الشامل وأكثر توفيرا للوقت و مسحكونھا أكثر اقتصادا للنفقة على البحث من ال

  .الباحث كثيرا
مجموعة جزئية يقوم الباحث بتطبيق دراسته : والعينة في أبسط تعريفاتھا المقدمة تعني على أنھا  

   .)1(عليھا ويجب أن تكون ممثلة لخصائص مجتمع الدراسة الكلي
  

ومعلمي التعليم ا�بتدائي، ذلك أنه كما سبق  وعينة دراستنا أفرادھا من أساتذة التعليم المتوسط
أما عن نوع العينة  ،وقلنا أن التعليم الثانوي لم يطبق فيه أي إص6ح على أرض الواقع في الوقت الحالي

قصدية وھي تعني التي يقوم الباحث باختيار مفرداتھا بطريقة تحكمية � مجال فيھا  فكانت عمدية أو
  .)2(شخصيا باقتناء المفردات الممثلة أكثر من غيرھاللصدفة، بل يقوم الباحث ھو 

  :فأما الشروط التي وضعناھا في أفراد العينة فكانت
  .أن يكون المدرس قد درس في المنھاج القديم لمدة كافية �
  .أن يدرس بالمنھاج الجديد المطبق أثناء ملئ ا�ستمارة �
  .أ� يكون متربصا �
  .أكثر من خمس سنوات -عدد السنوات–أن تزيد خبرته في التدريس  �

وعليه فقد تم استبعاد معلمي الطور الثاني من المدرسة ا�بتدائية، وكذا المدرسين الذين لم يدرسوا السنوات 
 سالتعليمية التي تم فيھا اOص6ح، إذ يفضل كثير من مدراء المؤسسات التربوية وضع ا.ستاذ الكفء يدر

  .مصيرية كشھادة التعليم ا.ساسي سنوات التي سيجتاز الت6ميذ فيھا امتحانات
  :والنسبة المختارة للعينة كانت على الشكل التالي

  المجتمع ا.صلي �النسبة الممثلة                  
  :عينة الدراسة

                              100    
     

                                       11  �990  
  108=                              : بتدائيةبالنسبة لعينة المرحلة ا�

                                            100  
       

الذي وجد في عدد المؤسسات  ساتذةوذلك حتى تت6ءم مع مجموع ا. % 11ولقد وضعنا نسبة 
ت واستبعاد ا�ستمارات إ� أنه وبعد جمع ا�ستمارا .التي وقع عليھا اOختيار للقيام بالدراسة الميدانية

  .إستمارة 95الملغاة تحصلنا على 
  

  :أما عينة أساتذة التعليم المتوسط فكانت على الشكل التالي
                                   18 � 743  

  .134=                               =عينة التعليم المتوسط
                                  100    

  
  
  
  
  
  

                                         
  .92، ص 1999، دار الكندي، ا.ردن، 1، طمنھج البحث التربوي، حسن المنسي )1(
  .197أحمد بن مرسلي، مرجع سابق، ص ) 2(



  اOجراءات المنھجية للدراسة                                                         :  الرابعالفصل  
                             

 149

وبعد الدراسة ا�ستط6عية ومعرفة عدد ا.ساتذة الذين تتوفر فيھم الشروط السابقة الذكر تم توزيع 
إستمارة تم  90ا�ستمارات، وبعد جمعھا تم حذف ا�ستمارات التي فيھا أخطاء، لنحصل في ا.خير على

  .اعتمادھا في الدراسة
مرحلتين التعليميتين الموضوعتين قيد وقد تم صياغة استمارة لكل المعلمين والمدرسين في ال

  .، كما أننا حرصنا على أن يتم تسليم ا�ستمارات ل6ساتذة المعنيين شخصيا ومن دون وساطةالدراسة
  

نه لم يتوفر العدد كله في المؤسسات التي أجريت فيھا الدراسة الميدانية مما جعلنا نبحث أوحقيقة 
ة الذكر لكن في مؤسسات تعليمية أخرى موزعة على كامل عن مدرسين تتوفر فيھم نفس الشروط السابق

  . لم يقع ا�ختيار عليھا الو�ية
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  .تفريغ البيانات وتحليل الجداول: أو?

 .نتائج الدراسة: ثانيا
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :لھاـات وتحليـغ البيانــتفري :أو?
  
  :البيانات العامة – 1
  

 :يبين جنس أفراد العينة :(01) ل رقمجدو
 

  العينة       
  اOجابة

  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية
  )ن(  )2(تك )+1(تك  )2(النسبة  )2(التك  )1(النسبة  )1(التك

  ذكر
  أنثى

  مجموع

40  

55  

95  

42.10%  

57.90 %  

100%  

40  

50  

90  

44.4% 

55.6%  

100%  

80  

105  

185  

43.2%  

56.8%  

100%  
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من الجدول أع6ه يتبين لنا أن عنصر اOناث يسيطر على أعلى النسب فقد بلغت النسب اOجمالية 
مدرسة، بينما وجدنا أن العدد اOجمالي للذكور من مدرسي عينتنا 105وقدر عددھم ا�جمالي% 56.8له

  :، وھم موزعون على النحو التالي%43.2مدرسا أي بنسبة 80بلغ 
ل�ناث بينما لم يتحصل عدد الذكور في ھذه الخانة سوى  % 57.90رحلة اOبتدائية في خانة الم-

42.10% .  
بينما نجد نسبة اOناث في المرحلة المتوسطة أقل من النسبة المعبر عنھا في خانة المرحلة اOبتدائية إذ -

  .للذكور %44.4لتعود نسبة  %55.6بلغت 
في قطاع التربية والتعليم في مختلف أطواره تزداد حتى أنھا  إن ھذه النسب تدل على أن مشاركة المرأة

  .فاقت نسب الذكور في كثير من المرات
  

يحتاج قطاع التعليم كثيرا للمرأة خاصة في مراحله ا.ولى ذلك أن التلميذ يحتاج إلى معاملة 
في مدرس المرحلة شبيھة بمعاملة أمه له في المنزل، كذلك لوجود جملة من الميزات التي يجب أن تتوفر 

اOبتدائية، بينما يزداد دورھا أھمية في المرحلة المتوسطة، فإلى جانب وظيفة التدريس نجدھا تقوم بدور 
المرشد والموجه .ن التلميذ في ھذه المرحلة التعليمية يكون على أبواب المراھقة مما يجعل التعامل معه 

وجود المرأة في التعليم كبير سواء من قبل أھلھا .ن وظيفة بالغ التعقيد وشديد الحساسية، لذا نجد أن تحبيذ 
التعليم تحظى بقبول إجتماعي أكثر من أي مھنة قد تزاولھا المرأة، ھذا إلى جانب تفضيل العديد من اOناث 
التخصصات ا.دبية في الجامعة والتي بفضلھا تلتحق بسلك التعليم بعد اOنتھاء من دراستھا، أيضا ھناك 

  .ر وھو النسبة ل�ناث في الجامعة الذي يزداد دائماعامل آخ
مشكل تغيب المرأة عن : إ� أن ھذا ا.مر يشكل كذلك رغم ھذه اOيجابيات سلبيات نذكر منھا

العمل بسبب العطل المرضية أو ا.مومة الذي يشكل مشك6 كبيرا للت6ميذ الذين � ذنب لھم إ� أنھم ألفوا 
مدرس مستخلف سواء كان رج6 أو امرأة، فيفرض عليھم نمط جديد وھذا ما  طريقة تدريس وتعامل ليأتي

  .يؤثر على نتائج الت6ميذ سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
  
  :يبين سن أفراد العينة ):02(جدول رقم 

  
  العينة       

  
  اOجابة

  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية  مركز
  ن  )2(تك )+1(تك  (2)النسبة  )2(التك  )1(لنسبةا  )1(التك  مر

]30 -35]  
]35 -40]  
]40 -45]  
]45 -50]  
]50 -55]  

  مجموع

32  

37  

42  

47  

52  

10  

40  

15  

12  

18  

95  

10.52% 

42.10 % 

15.80% 

12.64% 

18.94% 

100%  

12  

8  

35  

20  

15  

90  

13.3%  

8.9%  

38.9%  

22.2%  

16.7%  

100%  

22  

48  

50  

32  

33  

185  

11.9%  

26%  

27%  

17.3%  

17.8%  

100%  

    
بعد تفحص ا.رقام المبينة في الجدول أع6ه نجد أن سن أفراد العينة فيه الكثير مما يستحق 

ھي الفئة المنوالية في ھذا الجدول قد حصلت على [ 45-40[القول، فمن خ6ل خانة المجموع نجد ان فئة 
سنة وھو سن � بأس به  42ـ، كما أن مركز الفئة فيھا قدر ب%27مدرسا بنسبة تقدر بـ 50اكبر عدد وھو

  .فھو سن يعتبر جيد مقارنة مع ا.رقام التي تليه
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، وعلى العموم فالنسب ليست %26مدرس ونسبة وصلت إلى 48بـ[ 40-35[لتلي ھذه الفئة، فئة 
متباعدة جدا فيما بينھا، كذلك فالفئتين اللتين جاءت النسب فيھا كبيرة فئتين يعتبر سن مقبول فيھما من 

 من جھة أخرىلنواحي الصحية والمعرفية، فالفارق ليس كبيرا جدا بين المدرس والتلميذ من جھة، جميع ا
أن المدرس � يزال يتمتع بلياقته البدنية خاصة إذا كان مدرس رياضة، وكذلك فھو جيد من الناحية 

إ�  .أدية وظيفتهالجسمية والنفسية، وھذا ما يساعد المدرس على مجابھة كل الصعاب التي تعترضه أثناء ت
  %17.8تظل معتبرة نوعا ما فھي تقدر[ 55-50[أن نسبة المدرسين الذين سنھم موجود ضمن نطاق فئة

  :   وبشكل من التفصيل نقول
وھو  %38.9، والنسبة المعبر على ذلك بلغت 45و 40أن سن أساتذة المرحلة المتوسطة محصور بين -

  .سنه يمكنه من العطاء أكثرأس بھا ومدرس قد اكتسب خبرة � بسن مقبول ذلك أن ال
وھو مؤشر جيد [ 40-35[قد أخذتھا الفئة العمرية لبينما في خانة المرحلة اOبتدائية نجد أن أعلى نسبة 

وتتعدى النسبة لھذه الفئة [35-30[ فئتھا العمرية محصور في  10.52%كذلك، مع وجود أكثر من
أن الفئة العمرية بدأت في التراجع من ناحية السن وأن  في خانة التعليم المتوسط، مما يدل على 13.3%

  .المدرس � يزال قادرا على تقديم معلوماته ودروسه بكثير من الثقة التي اكتسبھا
  

وقد حصلت على نسبة [ 55-50[إ� أنه �بد من ذكر أنه تم وجود فئة عمرية كبيرة نسبيا وھي 
في المرحلة المتوسطة، وھذا يجعلنا  %16.7 ت النسبةفي المرحلة اOبتدائية، بينما وصل %18.94بلغت

  .نتساؤل عن مدى قدرة فعاليته التدريسية ضمن شروط بيداغوجية توصف بالصعبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :يبين طبيعة التكوين ا.كاديمي .فراد العينة :(03) جدول رقم

  
العينة        

  اOجابة
  النسبة  لمجموعا  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية

  ن  )2(تك )+1(تك   )2(النسبة  )2(التك   )1(النسبة  )1(التك 

  خريج جامعة
خريج مدرسة 

  أو معھد
  مجموع

20 

75 

21.05 %  

%79.04  

33 

57 

36.7 % 

%63.3  

53  

132  

28.6%  

71.4%  
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95  100 %  90  100 %  185  100%  

     
تكوين ا.كاديمي للمدرس الذي يلعب من العوامل التي لھا بالغ ا.ثر على الكفاءة المھنية نجد ال 

، وھذا راجع إلى أن وحسن أداء الوظيفة دورا ھاما في نوعية المعلومات وكذا فنيات التعامل مع الت6ميذ
العلم في تطور سريع والمعلومات دائمة التجديد، ورغم ا.ھمية الكبرى لنوعية التكوين الذي تلقاه المدرس 

انات، أن النسب ا.كبر عادت لخريج المعاھد التكنولوجية أو مدراس، فبلغ إ� أننا وجدنا بعد تفريغ البي
أما خريجي الجامعة  %71.4وبلغت نسبتھم المعبرة عن ذلك 185مدرسا من أصل  132عددھم ا�جمالي

وھي نسب متباينة إذ أن الفارق كبير بين النسبتين مما  %28.6وبنسبة تقدر بـ 53فكان عددھم اOجمالي
  .ول أن المدرس الجزائري يحتاج إلى الكثير من إعادة النظر في تكوينه ا.كاديمييجعلنا نق

  
من معلميھا الممثلين للعينة من خريجي المعاھد  79.04%فبالنسبة للمرحلة ا�بتدائية وجدنا أكثر من-

الجدول  إ� أننا إذا ما ربطنا تحليل ھذا % 63.3والمدارس، ونفس ا.مر مع المرحلة المتوسط فقد وجدنا
تجد أن السن كبيرا مما يؤكد 160 ،159في الصفحة رقم مع تحليل بيانات الجدول الممثل لسن أفراد العينة

 % 36.7على أن التحاق بعض المدرسيين كان منذ فترة طويلة تتجاوز العقدين من الزمن، لتبقى نسبة
 21.05جي الجامعة وبلغت النسبة لخريجي الجامعات، بينما في المرحلة ا�بتدائية نجد نسبة أقل من خري

%.  
  

ومن خ6ل ا}راء التي رصدناھا تبين لنا أن كثير من المدرسين الذين لھم تكوين في المعاھد أو 
المدارس قد كان الشق التطبيقي أطول من الشق النظري في تكوينھم إذ يتميز تكوينھم بالعديد من حصص 

النمو، ھذا إلى جانب باقي و علم نفس الطفل المتعلقة التربص ووجود مادة علم النفس بشكل موسع خاصة
والعقاب مما يجعلھم قادرين ولو نسبيا على تطبيق مبدأ الثواب  1*المواد التي تكون الجزء النظري للتكوين

تقليل  فقد يشير العقاب إلى العمليات السلوكية التي تعمل فيھا مثيرات بيئية، تحث بعد السلوك على
  ا السلوك في المستقبل، احتما�ت حدوث ھذ

  
)1(والعقاب قد يتم بإضافة مثير منفر بعد السلوك مباشرة أو عن طريق إزالة مثير إيجابي

بينما  2
ا.ساتذة الذين لھم تكوين جامعي فإن تكوينھم يمتاز خاصة الذين لم يدرسوا مادة المنھجية وعلم النفس 

تي يجب على كل مدرس أن يدرسھا مھما كانت المادة والبيداغوجية التربوية التي ھي من أھم المقاييس ال
التي يتكون فيھا، إ� أنه � وجود لھذه المقاييس في اOختصاصات الجامعية التي يمكن لھا مزاولة مھنة 

كتخصص الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية، ونفس الحديث سيكون مع تكوين .التدريس في المستقبل
ي رغم أن الوزارة تولي خريجي المدارس العليا فرص ا�لتحاق بمناصب التدريس أساتذة التعليم ا�بتدائ

قبل خريجي الجامعة، لذا بدأ ا�ھتمام بھذه النقطة وذلك بوضع شرط الحصول على شھادة البكالوريا 
كشرط ضروري ل�لتحاق بمھنة التدريس، بغية جعل القطاع أكثر عصرنة بفضل إطاراته التي تمتلك 

حديثة نوعا ما، فالمعلومات التي قد حصل عليھا المدرس قديمة مع العلم أن حصص الرسكلة لمعلومات 
قليلة جدا، وكذا ندرة الندوات التي يجريھا المدرسون مع المفتش .سباب عديدة ومتنوعة، ھذا إلى جانب 

حاول بجھده نقص ا�جتماعات التي تبرمجھا المؤسسة للمدرسين فيما بينھم ا.مر الذي يجعل المدرس ي
الخاص إعادة تكوين نفسه وبوسائله الخاصة، أو ا�ستعانة بزم6ئه في المؤسسة والذين لديھم سنوات أكثر 
في التدريس مما يجعله يضيع الكثير من الجھد على حساب التلميذ خاصة وھذا مؤشر من شأنه أن يشكل 

  .     مام المدرس والتلميذ على حد سواءمشكلة حقيقية أ

                                         
ھذه المعلومات مقدمة من طرف أستاذة في التعليم المتوسط أجريت معھا حوار بمتوسطة *

  .صباحا10-9 على الساعة 04/05/2005رضا حوحو بتاريخ 
  .18ص 2001، مركز اOسكندرية للكتاب، مصر، فن التعامل مع الطفلسلوى محمد عبد الباقي، ) 1(
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ة عامة من تحليل ھذا الجدول يمكن القول أن تكوين المدرس الجزائري � يزال بحاجة وكنتيج

إلى الكثير من الدعم إذ بسببه يبقى مشكل الضعف متوارثا من جيل إلى جيل، ف6 خريج المعاھد والمدارس 
رس أبناء منى أن نجده يدأصبحت له المعلومات الجديدة والعصرية و� خريج الجامعة ھو المدرس الذي نت

المستقبل، وھذا ما جعل اOص6حات ا.خيرة تولي ھذه النقطة أھمة بالغة، خاصة من ناحية إعادة التكوين 
    .لكل اOطارات الموجودة في القطاع

  
 

والمتعلق بطبيعة المادة التي يدرسھا المدرس الذي ھو فرد من عينة  :في ا?ستمارة 04تحليل السؤال رقم
  .الدراسة

ليلنا عبارة عن تبرير أكثر منه تحليل، ذلك أننا سنبين في نقاط لماذا تم وضع ھذا السؤال في وسيكون تح
  :اOستمارة، والنقاط ھي

  
لقد ارتأينا أن يكون كل المدرسين الذين ستسلم لھم ا�ستمارة يدرسون كل المواد و� نكتفي بمادة واحدة،  -

ھج التربوية الجزائرية، إذ لكل مادة دورھا في صقل وھذا بغية اOحاطة الشبه التامة بكل مواد المنا
مواھب التلميذ واكتسابه بما سيواجه به أعباء الحياة بكل قوة، فإن لم تكن المادة علمية فھي مادة تزوده إما 

  .بالزاد اللغوي، أو تقوم بالترفيه عنه وإبراز ميوله الفنية
ء اOجابة خاصة في ا.سئلة المفتوحة، فمدرس تلعب المادة التي يدرسھا المدرس دورا مھما في إعطا-

اد التي ھي مھمة بالنسبة التربية الفنية أو البدنية � يأخذ نفس اOنطباع عن الت6ميذ عكس مدرس المو
  .للتلميذ

المدرس ھو أكثر ا.شخاص علما بنقاط القوة والضعف في المادة التي يدرسھا، لذا فخبرته ستجعله قادرا  -
ام على ما سنقدمه له من أسئلة بناء على طبيعة المادة التي يدرسھا، فما يراه معلم اللغة على إعطاء أحك

  .العربية مشكلة قد � يراه معلم الرياضيات أنه مشكلة تستحق البحث فيھا
� يمكن لنا أن نغفل أي مادة تعليمية مقررة في النظام التربوي الجزائري، ھذا ما يحتم علينا أن نتعامل  -

ل المدرسين دون إستثناء طالما أن المشرع التربوي الجزائري قد أقر أن المادة يجب على كل طفل مع ك
إضافة إلى أن نظرية التدريب العقلي تؤكد على أن لبعض المواد أھمية . تعلمھا وفي سنة دراسية محددة

غيرھا في تدريب  خاصة في تدريب الملكات العقلية، فكان ينظر للرياضيات واللغات على أنھا أجدى من
العقل فالرياضيات تساعده على استخدام تفكيره وتقوي ملكة التفكير والتركيز وغيرھا عنده، أما اللغات 

ن البعض � يزال أفإنھا تقوي وتستخدم التذكر، ونظرا للدراسات الحديثة أثبتت خطأ ھذه النظرية إ� 
ت أھمية الرسم والموسيقى والمواد يصر على قيمة بعض المواد دون أخرى، فلقد أثبتت الدراسا

كا�جتماعيات والتربية الفنية وغيرھا من المواد التي تعد ثانوية،  )1(ا�جتماعية واOنسانية في إعداد التلميذ
  .ومن أجل توظيف كل جديد فقد قدمنا ا�ستمارات لكل المدرسيين دون استثناء

يھا مع التلميذ أو قصرت، فمعلم اللغة العربية مث6 إبراز وجھة نظر المدرس مھما طالت الفترة التي يقض -
لذا فمعرفته بت6ميذه ستكون  -الفرنسية - يقضي مع تلميذ المرحلة اOبتدائية أكثر من معلم اللغة ا.جنبية

  .أعمق من مدرس الفرنسية
ميذھم حاولنا ومن خ6ل وضع ھذا السؤال أن نعرف إذا ما كان كل المدرسيين ينظرون إلى نتائج ت6 -

  .بنفس المنظار أو أنھا تختلف بسبب المادة التي يدرسھا
رصد أراء كل المدرسيين حول ما استحدث من تعدي6ت على المناھج الدراسية التي سيدرسون بھا أي -

  .وجھة نظرھم الشخصية
 

  :يبين عدد الت6ميذ داخل القسم عند أفراد العينة): 04( جدول رقم

                                         
   .13، ص 2002، دار المعرفة الجامعية، مصر، التعلم أسسه ونظرياته وتطبيقاتهإبراھيم وجيه محمود، ) 1(
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  العينة          

  
  اOجابة

  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية  مركز

  ن  )2(تك)+1(تك  )2(النسبة  )2(تك   )1(النسبة  )1(تك   مر

]30 -35]  
]35 -40]  
]40 -45]  
]45 -50]  
]50 -55]  

  

  مجموع

32  

37  

42  

47  

52  

15  

12  

48  

20  

/  

95  

15.79 %  

12.63%   

50.53 %  

21.05 %  

/  

100 %  

2  

16  

35  

20  

17  

90  

2.2%  

17.8%  

38.9 %  

22.2 %  

18.9 % 

100 %  

17  

28  

83  

40  

17  

185  

9.2%  

15.1%  

44.9%  

21.6%  

9.2%  

100%  

  
الجدول التالي يبين عام6 مھما في العملية التدريسية وھو عدد الت6ميذ في القسم الدراسي الذي 

�بد من أ�  يعده كثير من المدرسين مشكلة المنظومة التربوية، فرغم أن عدد كبير من المراجع أكدت أنه
تلميذ، إ� أننا لم نتمكن حتى من وضع ھذا الرقم في فئة لعدم وجوده في  25يتجاوز عدد الت6ميذ في القسم 

أقسامنا التربوية، وذلك أنه بعد تفريغنا للبيانات لم نجد استمارة تجيب على أن عدد الت6ميذ في القسم 
  .تلميذ 29حتى

  
ووصل عددھا [ 45-40[ن عدد الت6ميذ محصور في الفئة إذ كثير من ا�ستمارات أجابت على أ

وھي تقارب النصف مما يمكننا أن نجزم  %44.9استمارة وكانت النسبة المعبرة عنھا 83اOجمالي إلى 
 42أن الوضعية التي يدرس بھا المدرس من ناحية ھذه النقطة ھي صعبة، خاصة وأن مركز الفئة يتجاوز

شروط فيزيقية صعبة خاصة مع المساحة التي يجب أن يحظى بھا كل  تلميذ في القسم، ومع ظروف أو
  .  تلميذ، تجعل ا.مر حقيقة صعبا للغاية

   
بينما في  % 50.53ومع نفس الفئة وجدنا في خانة المرحلة اOبتدائية النسبة المعبرة عنھا ھي 

  .% 38.9خانة المرحلة المتوسطة فھي تقدر بـ 
  

تلميذ ووصلت  52المتوسطة أقساما يصل عدد الت6ميذ فيھا أكثركما أننا وجدنا في المرحلة 
كما أن . وھذا ما يجعل الوضع مأساويا سواء للمدرس أو للت6ميذ. % 18.9النسبة المعبرة على ذلك بـ
  .ھي أيضا مرتفع سواء في ا�بتدائي أو المتوسط[ 50-45[نسبة ا.قسام التي تضم فئة

  
المرحلة ا�بتدائية أن ھناك أقساما عدد الت6ميذ فيھا محصور في إ� أننا وجدنا في المقابل في 

وھذا بسبب انخفاض عدد الت6ميذ الذين وصلوا سن  %15.79والنسبة التي تقابلھا ھي [ 35-30[الفئة
التمدرس، وھذا راجع لعوامل عدة منھا تقلص حجم ا.سرة الجزائرية وتأخر سن الزواج عند الفرد 

  .انب أن عدد المؤسسات ا�بتدائية أكبر من عدد المتوسطاتالجزائري، ھذا إلى ج
  

الذي يلبي ھذا السؤال وجدنا أن معلم المرحلة  6كما أنه وبعد تفريغ البيانات المتعلقة بالسؤال رقم
ا�بتدائية خاصة مدرس اللغة العربية يدرس قسما واحدا بينما مدرس اللغة الفرنسية، وكذا أساتذة المرحلة 

  .درسون أكثر من قسم خ6ل السنة الدراسية لذا جاءت المعلومات المقدمة متباينة وبھذا الشكلالمتوسطة ي
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وھذا ما يجعل المدرس في كثير من ا.حيان يفقد التواصل والتفاعل الجيد والقوي بينه وبين كل 
  .الت6ميذ وا�كتفاء فقط بالنجباء من قسم قد يدرسه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  :وات التدريس .فراد العينةيبين سن :)05(جدول رقم 
  

العينة        
  اOجابة

  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية  مركز
  ن  )2(تك )+1(تك   )2(النسبة  )2(تك   )1(النسبة  )1(تك   مر

]5-10]  
]10 -15]  
]15 -20]  
]20 -25]  
]25 -30]  

  مجموع

7  

12  

17  

22  

27  

5  

10  

15  

40  

25  

95  

5.26%  

10.53%  

15.79%  

42.11%  

26.31%  

100%  

8  

6  

18  

38  

20  

90  

8.9%  

6.7%  

20%  

42.2%  

22.2%  

100%  

13  

16  

33  

78  

45  

185  

7.1%  

8.6%  

17.8%  

42.2%  

24.3%  

100%  

     
تجعل في كثير من ا.حيان الخبرة المكتسبة عن مزاولة مھنة أو نشاط لفترة من الزمن، العمل في 

أي عمل � تتم إ� بمزاولته لفترة طويلة، سيمكنه من التغلب ھذا النشاط سھ6 نوعا ما، ذلك أن معرفة كنه 
  .على الصعوبات في وقت وجھد أقل، أكثر من الفرد الذي التحق بنفس المھنة حديثا

  
لكثير من وتلعب الخبرة في ميدان التربية والتعليم دورا ھام ذلك أن التعامل مع الت6ميذ يتطلب ا

خل القسم، وتظھر النسب في الجدول أع6ه أن .فراد العينة فترة ھم وفھمھا داالصبر والتحكم في سلوك
على أعلى نسبة لذا ھي الفئة المنوالية لھذا [ 25-20[ليست بالقصير في ميدان التدريس، فقد تحصلت الفئة 

فمركز الفئة فيھا دل ، %42.2الجدول سواء في المجموع العام .فراد العينة ككل ووصلت النسبة إلى 
عالية نوعا ما  سنة وھي مدة طويلة مع نسبة 22توسط سنوات تدريس ھذه الفئة وصل إلى على أن م

راد العينة الذي مقارنة مع باقي النسب التي توجد أمام الفئات ا.خرى، كما أن ھذه النسبة تتناسب وسن أف
ذه الفئة أيضا لھا في المرحلة ا�بتدائية والمرحلة المتوسطة فنجد ھ[ 45- 40[حصرناه في الفئة المنوالية 

  . %42.2أما في خانة المرحلة المتوسطة فتقدر بـ. %42.11أعلى نسبة إذ تبلغ في ا.ولى تبلغ 
  

سنة ووجدنا 25كما ن6حظ وجود أفراد من العينة بلغت الفترة التي قضوھا في التدريس أزيد من 
، وھي نسب كبيرة %22.2لنسبةفي المرحلة اOبتدائية، أما في المرحلة المتوسطة فبلغت ا %26.31نسبة

وتعبر على أنه �بد من إعادة النظر في وضعيتھم المھنية ذلك أن قدراتھم الصحية تصبح في وضعية 
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صعبة إذ يعاني عادة المدرسون الذين تطول فترة التي قضوھا في مھنة التدريس بأمراض مختلفة 
ترك المجال لتجديد أفراد القطاع  من جھة، من جھة أخرى اكالسكري والضغط الدموي وضعف النظر ھذ

بعناصر متحصلة على نتائج علمية عالية وتملك معلومات حديثة، وتعرف الطرق الحديثة للتعامل مع 
  .   الت6ميذ

                    
  :تفريغ وتحليل أسئلة الفرضية ا-ولى.2
  
  :عينة حول المنھاج الدراسي الجديديبين إجابة أفراد ال :)06(جدول رقم  
  

  العينة       
  اOجابة

  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية
  ن  )2(تك )+1(تك   )2(النسبة  )2(التك   )2(النسبة  )1(التك 

  أفضل مما كان
  مشابه للقديم

  أحدث من القديم
  مجموع

30  

12  

53  

95  

31.6%  

12.6%  

55.8%  

100%  

27  

13  

50  

90  

30%  

14.4%  

55.6%  

 100%  

57  

25  

103  

185  

30.8%  

13.5%  

55.7%  

100%  

      
كثر في ا}ونة ا.خيرة الحديث حول تجديد المنظومة التربوية الجزائرية ومن جميع النواحي ذلك 
أن المدرسة باعتبارھا المؤسسة التربوية التعليمية ذات الصفة النظامية التي تعمل على استمرارية بقاء 

لنظم ا�جتماعية وا.خ6قية المختلفة، فالمدرسة كبناء أو تنظيم المجتمع والحرص على احترام القواعد وا
اجتماعي لھا أدوار اجتماعية وظيفية متعددة تتحقق في إطار التنسيق بين النظام التعليمي والمؤسسات 

   )1(ا�جتماعية ا.خرى
   

ففي  ة المقررةتغيير المناھج التعليميلذا ولھذه ا.ھمية باشرت وزارة التربية الوطنية في تعديل و
الجدول أع6ه وجدنا أن عددا � بأس به من المدرسين من رأى أن المنھاج الدراسي أحدث من القديم في 
كثير من الجوانب سواء من حيث حداثة الوسائل التي يجب ا�ستعانة بھا أو وضوح ا.ھداف أو درجة 

لرأي في خانة المجموع المعبر عن كل ووصلت النسبة المعبرة عن ھذا ا –لم تعد قديمة  - تقدم المعلومات
مدرس وھو بذلك يتجاوز النصف مما يجعل اOجابة على العموم  103بمجموع قدر  %55.7أفراد العينة 

  .أن أفراد العينة ترى أن المنھاج الدراسي أحدث من القديم
   
ي المرحلة ، وأما ف%55.8ولنفس اOختيار وجدنا أن في المرحلة اOبتدائية وصلت النسبة إلى  

  .%55.6المتوسطة وصلت النسبة 
  

أما اOختيار الذي أخذ نسبة مرتفعة بعد اOختيار الثالث فھو ا�ختيار القائل أن المنھاج صار 
المرحلة المتوسطة  نسبة في خانةونجد ال %31.6أفضل مما كان عليه في المرحلة اOبتدائية بنسبة 

من حيث المحتوى على أقل نسبة وتقدر في المرحلة  -قديممشابه لل-، ليحصل اOختيار الثاني%30تبلغ
  .المرحلة المتوسطة في خانة % 14.4، ونسبة  %12.6اOبتدائية بـ
  

وعلى العموم جاءت النسب أكبر في خانة التعليم اOبتدائي لما شھده ھذا ا.خير من تغييرات 
رس ابتداء من السنة الثانية منه رغم جذرية سواء في برمجة بعض المواد كاللغة الفرنسية التي صارت تد

                                         
   .49 ، مرجع سابق، صعلم اجتماع المدرسةعبد هللا محمد عبد الرحمن، ) 1(
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أن ھناك اعتراضات كثيرة حول ھذا اOجراء من طرف من يطلق عليھم المعربون وأصحاب المدرسة 
ا.صيلة، وتقرير إلزامية التعليم التحضيري، والتعدي6ت التي مست شھادة التعليم اOبتدائي التي تقرر 

لتمكين عدد كبير من الت6ميذ ل�لتحاق بالمرحلة ) 2004/2005في السنة الدراسية(إجراءھا في دورتين
  . المتوسطة، دون أن نغفل الكتاب الذي أحدثت فيه العديد من التعدي6ت على شكله ومضمونه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يبين إجابة أفراد العينة حول ما إذا كان المنھاج الدراسي الجديد أكثر تطبيقا مما كان  :)07(جدول رقم 
  :بقعليه في السا

  
  العينة         

  اOجابة
  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية

  ن  )2(تك )+1(تك  )2(النسبة  )2(التك  )1(النسبة  )1(التك
  نعم
�  

  مجموع

83  

12  

95  

87.4%  

12.6%  

100%  

60  

30  

90  

66.7%  

33.3%  

 100%  

143  

42  

185  

77.3%  

22.7%  

100%  

  
للدراسة كبيرا كلما  –العملي  –وي أنه كلما كان الشق التطبيقي من المعلوم عند كل مھتم ترب

كانت استفادة التلميذ من المادة أكبر ذلك أن الشق العملي يحتاج إلى التركيز الدائم واستعمال عدة حواس 
مثل اللمس والسمع والمشاھدة، فيكتسب التلميذ من ذلك دقة الم6حظة وتجعله منتبه طيلة فترة التطبيق، 

  .ا عكس ما يكون عندما نجد أن الجانب النظري في المادة كبير جداوھذ
  

ترى في المنھج الدراسي الجديد أنه أكثر تطبيقا مما كان  %77.3الجدول أع6ه بين أن ما نسبته 
. عليه من قبل وھي نسبة معتبرة مما يجعلنا نقول أن المنھج الدراسي أكثر تطبيقا مما كان عليه كنتيجة

من أفراد المرحلة ا�بتدائية فقد وجدت ھذه النسبة أن المنھاج  % 87.4ة أمام ھذا التأييد وبلغت النسب
الدراسي الجديد أكثر تطبيقا بمعنى أن على المدرس عدم اOكتفاء بإلقاء الدرس بطريقة جافة بل �بد من 

ر في ذاكرة التلميذ الحوار والتمثيل أن تطلب ا.مر وإحضار أدوات مساعدة من أجل ترسيخ المعلومة أكث
وبعد إجراء المقاب6ت  %12.6لتحصل عبارة � على نسبة . التي � تحتوي على الكثير بسبب صغر سنه

مع بعض المدرسين ممن أجابوا ب6 أن طريقة تدريسھم في أصل تعتمد على التطبيق سواء مع المنھاج 
  .القديم أو الجديد

  
 %66.7" نعم"ة المتوسطة فبلغت نسبة أمام عبارة بنفس الترتيب وجدنا النسب في خانة المرحل

، ذلك أن عدد المواد التعليمية في ھذه المرحلة أكبر مما ھو مقرر في المرحلة %33.3" �"وأمام عبارة 
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ا�بتدائية، أيضا لكل مادة مدرس قد تختلف وجھة نظره عن البقية، ھذا إلى جانب وجود مواد تعتمد في 
ھو الحال مع الموسيقى والرسم والتربية الرياضية، أو مواد تحتاج فقط إلى ا.ساس على التطبيق كما 

  .الحفظ كاللغة العربية والتربية اOس6مية
  

كذلك نزيد فنقول أن عدد الوظائف المنزلية قد زادت وبطريقة أكثر حداثة ككتابة مقال صحفي 
ط، وطلب ا�ستعانة ا�نترنيت في بعض في مادة اللغة العربية لت6ميذ السنة الثانية من التعليم المتوس

التمارين، جعلتنا نقف على مدى التغيير الذي طرأ على المقررات الدراسية، رغم أن ھناك بعض المسائل 
  .التي ھي فوق طاقة ا.سرة الجزائرية كا�ستعانة باOع6م ا}لي

  
  :جديد إذا قلت أم �يبين إجابة أفراد العينة حول كثافة المنھاج الدراسي ال):08(جدول رقم 

  
  العينة          

  اOجابة
  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة ا�بتدائية

  ن  )2(تك)+1(تك  )2(النسبة  )2(التك  )1(النسبة  )1(التك 
  نعم
�  

  مجموع

75  

20  

95  

78.9%  

21.1%  

100%  

32  

58  

90  

35.6%  

64.4%       

100 %  

107  

78  

185  

57.8%  

42.2%  

100%  

  
ني الكثير المدرسين من كثافة المنھاج الذي يجب عليھم أن يتموه مع نھاية السنة الدراسية وإن يعا

أكملوه فذلك بفضل الحصص التعويضية التي يبرمجھا المدرس مع ت6ميذه وذلك على حساب راحتھم 
ضطرابات وراحته، وفي الغالب � يتم عدد منھم المقرر الدراسي لعدة أسباب منھا طول المقرر، أو ا�

التي تحدث أثناء السنة الدراسية، كالمرض أو اOضرابات أو وجود أساتذة مستخلفين إذا كان غياب 
  المدرس مؤقت

وسعيا منھا على القضاء على كل ما قد يعرقل عمل المدرس الجزائري، جاءت اOص6حات ا.خيرة 
في أخر خانة في الجدول أظھرت بمنھاج اختلف فيه المدرسون، فالنسبة العامة ل�جابات والموجودة 

  .رأت أن كثافة المنھاج الدراسي قد قلت سواء لھم أو لت6ميذھم%57.8أن
 %21.1من ترى أن المنھاج الدراسي قد قلت كثافته، ونسبة  %78.9ففي المرحلة ا�بتدائية وجدنا نسبة  

ما قمنا بتفريغ ا�ستمارات ، بينما وجدنا العكس عند*رأت العكس وھم في الغالب مدرسو اللغة ا.جنبية
من العينة � ترى أن  %64.4التي تضم اOجابات المقدمة من قبل أساتذة المرحلة المتوسطة، إذ ما نسبته 

المنھاج قد نقصت كثافته بل أن المنھاج الجديد يحتاج إلى عمل أكبر وإعداد الدرس صار أطول مما كان 
رأت  %35.6فيا � بد على المدرس أن يحضر سلفا، أما عليه .ن المعلومات غالبا ما تتطلب شرحا وا

عمل به منذ تطبيق العكس فالمنھاج الجديد صار مناسبا لزمن الحصة والحجم ا.سبوعي الذي شرع بال
  .  اOص6حات

أن كثافة البرنامج الدراسي أو عدم كثافته ليست ھي السبب الرئيس لعدم إنھاء المقرر، وفي ھذه الحالة  
سر الوحيد ھو التلميذ خاصة إذا كانت مقررات السنة التي يدرس بھا لھا ع6قة بمقررات السنة يكون الخا

التي تليھا،  ويبقى أحسن رأي ھو أن عدم إنھاء المدرس للمقرر راجع إلى عدم تمكن المدرس من التحكم 
إدارة يجعل في الجو العام في القسم مما يجعله يضيع زمن الحصة الدراسية في أغلب ا.حيان مما 

  . *المؤسسة عاجزة في ذلك الوقت

                                         
.82ص ،ةالفصل الثالث من المذكرفي  ، الموجود02لمنھج الدراسة رقم مخطط المبينأنظر ال  *  
من  03/05/2005المعلومة قدمت من قبل مدير متوسطة مصطفى عاشوري بالعالية، أجريت المقابلة في مكتبه بتاريخ*

  .       11،00إلى 10،00الساعة 
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يبين إجابة أفراد العينة حول مدى اعتماد المناھج الجديدة على المناھج القديمة من حيث  :)09(جدول رقم 
  :المضمون

  
  العينة          

  اOجابة
  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية

  ن  )2(تك)+1(تك  )2(النسبة  )2(التك   )1(النسبة  )1(التك 
  في مجملھا

  في جزء منھا
  لم تعتمد عليھا  

  مجموع

7  

70  

18  

95  

7.4%  

73.7%  

18.9%  

100%  

11  

59  

20  

90  

12.2%  

65.6%  

22.2%  

 100%  

18  

129  

38  

185  

9.7%  

69.7%  

20.6%  

100%  

  
كل ما كان يعمل به سابقا بل  نع استغنيناأننا قد � يعني دوما قمنا بإص6حات أو تغييرات،  أن

ھو البحث عن ا.فضل ل�ستفادة منه وإعادة توظيفه لكن بطريقة أفضل، وھذا ما تم لما شرع ھنا القصد 
في وضع اOص6حات التربوية ا.خيرة، إذ حسب الجدول أع6ه تبين لنا أن المناھج الدراسية الجديدة قد 

مناھج القديمة، لذا فقد أخذ ا�ختيار الثاني المبين في الجدول أبقت بعض المحاور التي كانت موجودة في ال
أن غالبية ا.فراد  وھي تتجاوز النصف بكثير مما يعني %69.7أعلى نسبة وبلغت في خانة النسبة العامة

  .ترى اOختيار الثاني ھو ا.نسب لوصف الع6قة التي تربط بين المنھاج الجديد والمنھاج الدراسي القديم
  

في الجزء  %73.7من التفصيل نجد أن النسب مرتفعة أمام ھذا اOختيار فھي تصل إلى وبشكل
في الجزء المخصص المرحلة المتوسطة، وھذا يدل على أن ھناك  %65.6المخصص للمرحلة اOبتدائية و
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رس من المحاور � يمكن إلغاءھا مھما حدث من تغيير، أيضا أن ا.خذ من المنھاج القديم سيسھل على المد
  .التعامل مع المواضيع الجديدة ولو لفترة من الوقت

  
وھناك من أفراد العينة من رأى أن المناھج التي لمسھا اOص6ح جديدة كلية لم تعتمد أبدا على 

في المرحلة اOبتدائية ونسبة  %18.9كل ما كان يدرس به سابقا وتبلغ النسبة الممثلة عن ھذا اOختيار 
وسطة، لكن ھذا في بعض المواد وھي قليلة كمادة التربية اOس6مية على سبيل في المرحلة المت 22.2%
  .المثال

  
اعتماد بين المناھج قب�ل اOص�6ح  ھناك ووجدنا كذلك أن ھناك قسما من أفراد العينة من يرى أنه

لمرحل�ة ف�ي خان�ة ا %12.2في خانة المرحلة اOبتدائية ونسبة %7.4وبعده، وتبلغ النسبة ھي ھذا ا�ختيار 
المتوس��طة، وھ��ي رغ��م أن النس��ب قليل��ة ف��ي الخ��انتين إ� أن��ه � يمك��ن إلغاؤھ��ا إذ ي��رى ھ��ؤ�ء أن مح��اور 
وطريقة العمل لم تتغير وإنما تغيرت الص�ياغة فق�ط، ف�المنھج الترب�وي كم�ا ھ�و معل�وم � نعن�ي ب�ه المق�رر 

  أمام ھذا اOختيار %9.7ككل وشمل النسبة اOجمالية المعبرة عن العينة . الدراسي بل ھو أشمل منه
  

والذي طرحنا فيه السؤال عن الجوانب التي  من اFستمارة12بالسؤال المفتوح رقم فيما يتعلق 
تغيرت في سير التعامل مع التلميذ مع بداية تطبيقات اOص6حات فقد وجدنا أن عدد معتبر من المدرسين 

بقي على حاله طالما أن العدد لم يتغير إ� أن التلميذ قد أقروا أن ھناك تغير لكنه ليس بالكبير، فالتعامل 
أصبح أكثر مشاركة مما كان عليه زميله وفي نفس السنة مع المقرر الدراسي القديم، فأصبح المنھاج أكثر 
ارتباطا ببيئة الطفل وھذا سھل المھمة نوعا ما على المدرس .ن الطفل ھنا ھو صاحب العمل لذا فقد زاد 

ل الطفل يجري امتحانات بدل الفروض كل شھر جعله في عمل مستمر رغم أن ھذا يزيد نشاطه، كذلك جع
من جھد المدرس المطالب بالقيام بعملية التصحيح ل6متحانات كل شھر والتحضير لھا بدل القيام بالمھمة 

  .  كل فصل دراسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :تفريغ وتحليل أسئلة الفرضية الثانية.3
  

ين إجابة أفراد العينة حول ما إذا كان سبب ضعف المنظومة التربوية الجزائرية ھو يب ):10(جدول رقم 
  :نقص وسائل اOيضاح المعتمدة

  
  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية  العينة          
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  ن  )2(تك)+1(تك  )2(النسبة  )2(التكرار  )1(النسبة  )1(التكرار  اOجابة
  نعم
�  

  مجموع

60  

35  

95  

63.2%  

36.8%  

100%  

55  

35  

90  

61.1%  

38.9%  

 100%  

115  

70  

185  

62.2%  

37.8%  

100%  

  
من المسلمات التي يعلم بھا الجميع دون استثناء أن المنظومة التربوية الجزائرية لم تكن ترضي 

طريقة طموح الكل الذي يريد الخير لجيل سيبني قطاعات الدولة في المستقبل سواء من ناحية المنھاج أو 
دات، و.نه كما سبق وأن قلنا أن النظام التربوي االتدريس أو غيرھا من العناصر مما جعلھا عرضة ل6نتق

نظام مفتوح على باقي ا.نظمة الموجودة داخل المجتمع فقد تعددت زوايا التي رأى منھا أولوا ا�ختصاص 
  .أسباب ھذا الضعف

  
ونقد واقع المنظومة التربوية الحالية ھو وجود أو و.ن من بين المؤشرات التي وضعناھا لتحليل 

انعدام وسائل اOيضاح ا}ن، فقد تضمنت اOستمارة على سؤال حول ھذه الجزئية فكانت الترجمة الكمية 
  :Oجابات المبحوثين موزعة في نسب يوضحھا الجدول أع6ه

  
ھو نقص وسائل ترى أن سبب ضعف المنظومة التربوية عندنا  %62.2فتبين لنا أن نسبة 

  . اOيضاح، خاصة وأنه السبب الذي يھدر الوقت والجھد سواء ل�دارة أو المدرس أو للتلميذ
من أساتذة التعليم المتوسط يؤكدون أن تدھور وضعية المنظومة التربوية ھو  %61.1فقد بين أن نسبة 

من معلمي  %63.2ا يقارب النقص الكبير لوسائل اOيضاح التي من المفروض أن تتوفر وأيدھم في ذلك م
  .المرحلة اOبتدائية

  
في المرحلة المتوسطة عكس  %38.9في المرحلة اOبتدائية ونسبة %36.8بينما رأى ما نسبته 

ذلك .ن المدرسة مؤسسة تتأثر وتؤثر في المجتمع ووظائفھا تصب فيه سواء بطريقة مباشرة أو غير 
لمجتمع، لذا ف6 يمكن أن يكون السبب الرئيسي لضعف مباشرة، فالمدرسة تعمل على استقرار وتماسك ا

المنظومة التربوية ھو نقص وسائل اOيضاح بل ھناك ما ھو أھم كوضعية المدرس ا�جتماعية من ناحية 
ا.جر مث6، وقدم المعلومات نتيجة غياب عمليات الرسكلة وإن برمجة فھي غير كافية، دون أن نغفل 

ضعف المنظومة التربوية، فا.سرة التي � تربي أبناءھا على حب العلم الت6ميذ الذين ھم أيضا سبب 
وا�نضباط وكذا ا�جتھاد و� توفر لھم الجو ا.سري للتعلم، كلھا عوامل تؤدي إلى ضبط عزيمة التلميذ 

  .ومن ثم المدرس الذي يستمد طاقته من تجاوب الت6ميذ معه أثناء الدرس
  

في نقطة أو  *ف وتدھور حال المدرسة والنظام التربويلذا ف6 يمكن أن نحصر أسباب ضع
إثنتين، بل الواقع أن أسباب الضعف عديدة ومتشعبة بسبب المجتمع الذي عانى ھو ا.خر من مظاھر 

  .الضعف
  
  
  
  
  
  

                                         
  .72فصل الثالث من المذكرة الصفحة الموجود في ال 01أنظر المخطط رقم * 
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يبين إجابة أفراد العينة عن مدى اعتماد الدرس في المنھاج الجديد على استخدام وسائل  ):11(جدول رقم 

Oيضاحا:  
  

  العينة          
  اOجابة

  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية
  ن  )2(تك)+1(تك   )2(النسبة  )2(التكرار  )1(النسبة  )1(التكرار

  كثيرا
  متوسط
  قلي6

  � يعتمد

  مجموع

28  

55  

12  

/  

95  

29.5%  

57.9%  

12.6%  

/  

 100%  

18  

45  

27  

/  

90  

 20%  

50%  

30%  

/  

100%  

46  

100  

39  

/  

185  

24.9%  

54.1%  

21%  

/  

100%  

  
من خ6ل كل الطرق التي قمنا بواسطتھا بجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة  

يبين الجدول أع6ه إجابات المبحوثين حول السؤال المطروح، وجدنا أن لوسائل اOيضاح أھمية ككبيرة، و
مدى اعتماد الدرس في المنھاج الجديد على استخدام  إجما� قد أجابت بأن %54.1وقد ظھر أن نسبة

وسائل اOيضاح وھو في متوسط .ن ھناك كثير من الدروس من طبيعة � تحتاج إلى وسائل إيضاح بشكل 
كبير، إ� أنه على العموم الدروس الموجودة في المنھاج الجديد تحاج إلى وسائل سواء كانت بسيطة أو 

  .الرسومات وحتى المجسماتمركبة كجھاز تكبير الصور و
  

من المعلمين في المرحلة اOبتدائية من يجد أن مدى اعتماد المنھاج  %57.9ما نسبته  أن
ذلك أن المنھاج ككل � يحتاج في معظمه إلى " متوسط"الدراسي الجديد على استخدام وسائل اOيضاح ھو 

أي رواية بعض القصص أو  –السرد  وسائل تعليمية، بل ھناك من المحاور أو الوحدات ما يعتمد على
  .الدرس دون استخدام لوسائل تعليمية -ا.حداث

  
وھذا يدل على أن جل المحاور  %29.5وصلت " كثيرا"ثم نجد أن نسبة المعلمين التي أجبت بـ

تحتاج إلى استخدام وسائل  **المقررة فيه أو حتى ما اصطلح على تسميته بالوحدة الدراسية *والمشاريع

                                         
المدرسية التي  باللغة الفرنسية مرادف لكلمة وحدة أو ما شابه وتوجد اللفظة في بعض الكتب projetكلمة مشروع أو  * 

  .تحتوى مناھج اOص6ح
  ** التعليمي�ة المتنوع�ة الوحدة الدراسية يجب أن يكون مخطط لھا مسبقا، ويقوم بھا الت6ميذ في صورة سلس�لة م�ن ا.نش�طة  

ش�كل  = =تحت إشراف المعلم وتوجيھه، وتنص�ب ھ�ذه الدراس�ة عل�ى موض�وع م�ن الموض�وعات الت�ي تھ�م الت6مي�ذ أوعل�ى
مشكلة م�ن المش�ك6ت الت�ي ت�واجھھم ف�ي حي�اتھم، وف�ي ھ�ذه الدراس�ة ت�ذوب الفواص�ل ب�ين نوعي�ة المعلوم�ات المختلف�ة الت�ي 

، وتعمل أيضا عل�ى تك�وين الع�ادات وا�تجاھ�ات النافع�ة كم�ا تس�اھم ف�ي .....يقومون بھا يكتسبھا الت6ميذ خ6ل ا.نشطة التي



  ونتائج الدراسةتحليل البيانات :                                           الفصل الخامس
                 

                  

 171

ة فحتى مادة التربية اOس6مية التي دوما نعطي المثال عليھا تحتاج إلى تمثيل الصور والمشاھد من تعليمي
    . قبل الت6ميذ أو إحضار بعض الرسومات

  
لتنعدم النسبة أمام العبارة  %12.6فكانت النسبة الموجودة أمامھا تقدر بـ " قلي6"أما عبارة 

على أن المنھاج الدراسي الجديد شقه التطبيقي أكبر مما كان في  وھذا ما يجعل الحكم" � يعتمد"ا.خيرة 
  .السابق

  
سنجد أنھا أكبر بكثير، وھذا بسبب أن لكل مادة دراسية أستاذ خاص بھا وليس الحال مع اOبتدائي 

ة وأغلب المجيبين بھذه العبار. الذي غالبا ما يكون معلم اللغة العربية يدرس جميع المواد باستثناء اللغات
  .والتربية الفنية والرياضية -عربية، انجليزية، فرنسية–أو التي قبلھا ھم أساتذة اللغات 

وھم أساتذة المواد العلمية ومادة اجتماعيات، وكما في خانة  %20ونسبتھم" كثيرا"أما الذين أجابوا بعبارة 
  " .� يعتمد"المرحلة اOبتدائية لم نجد نسبة تدل على عبارة 

  
وجودة في الجدول يتبين لنا أن المنھاج الدراسي الجديد يحتاج إلى وسائل إيضاح من النسب الم

رغم ما  سواء كان مدى اعتمادھا كبيرا أو قلي6، مما يجعل توفير ھذه الوسائل مطلبا �بد من الوفاء به
  .   تكلفه من أموال

  
  
  
  
  
  
  

حات التربوية ا.خيرة الوسائل يبين إجابة أفراد العينة حول ما إذا وفرت اOص6 :)12(جدول رقم 
  .:لتطبيق المنھاج الدراسي الجديد ةالتعليمية ال6زم

  
العينة           

  اOجابة
  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية

  ن  )2(تك )+1(تك  )2(النسبة  )2(التك   )1(النسبة  )1(التك 
  نعم
  قلي6

  لم توفر
  مجموع

25  

50  

20  

95  

26.3%  

52.6%  

21.1%  

100%  

12  

25  

53  

90  

13.3%  

27.8%  

 58.9%  

100%  

37  

75  

73  

185  

20%  

40.5%  

39.5%  

100%  

   
تلعب الوسائل اOيضاحية دورا ھاما في السير الجيد للدرس فمعھا تكون استفادة التلميذ من كل 

المنھاج  عناصر الدرس أكبر، لذا فلھا أولوية قصوى خاصة في بعض المواد التعليمية التي يقررھا
توفير الجھات الرسمية للوسائل اOيضاحية يا ترى؟  ىفما مد. التربوي الجزائري، خاصة الجديد منه

خاصة وأننا خلصنا من الجدول السابق الذي كان فيه تحليل سؤال حول مدى اعتماد المناھج التربوية 
ستغني عن الوسائل التعليمية الجديدة على وسائل اOيضاح، على أن المناھج التربوية � يمكن لھا أن ت

                                                                                                                               
تنظيمwات إم�ام مخت�ار حمي�دة وآخ�رون، : لمزي�د م�ن التفص�يل أنظ�ر. تنمية بعض القدرات واكتساب بعض المھارات ال6زمة

  .85، 84، ص ص1998، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة، 1، جالمنھاج وتطويرھا
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خاصة في العديد من المواد وفي كثير من المحاور التي تنتمي إلى مواد قد تظھر أنھا �حتاج إلى وسائل 
  .                   إيضاح

  
  :ولقد تم طرح ھذا السؤال فكانت اOجابة على النحو المبين في الجدول

  من أفراد العينة قد أجابت با�ختيار الثاني  %40.5في الخانة ا.خيرة من الجدول وجدنا أن نسبة 
  :فبالنسبة للمرحلة ا�بتدائية كانت النسب موزعة على الشكل التالي

وھو أن الوسائل وفرت لكن لم تكن بالدرجة المطلوبة والنسبة التي  -قلي6–أعلى نسبة كانت ل�ختيار الثاني
ووصلت النسبة  -نعم-معبرة عن اOختيار ا.وللتأتي بدرجة أقل النسبة ال.%52.6جاءت أمامه ھي 

أما ا�ختيار . وكانت الوسيلة التي وفرتھا الجھات المختصة ھي الكتاب المدرسي رغم قلته %26.3أمامه
، وھي نسبة � تبعد عن نسبة ا�ختيار ا.ول كثيرا مما %21.1فجاءت النسبة أمامه -لم توفر-الثالث وھو

ر في توفير الوسائل اOيضاحية أمرا مؤكدا، رغم أم الوسيلة الوحيدة التي يجعل الحكم على أن ھناك قصو
يعتبر الكثيرون من المدرسين أنھا قد وفرت رغم قلتھا أو تأخر وصولھا كانت الكتاب المدرسي، الذي تم 

لسنة تأجيره للت6ميذ مما خلق جملة من المشاكل إذ � يستطيع التلميذ الكتابة فيه .نه سيعيده في أخر ا
  .الدراسية وھذا ما وضع المعلم وأولياء الت6ميذ في إشكال كبير حسب الكثيرين

  :أما المرحلة المتوسطة فقد توزعت النسب فيھا على الشكل التالي
وھي أقل نسبة في الجدول أع6ه وقد أجاب بھذا اOختيار  %13.3النسبة المعبرة عن ا�ختيار ا.ول بلغت 

التربية اOس6مية وبعض أساتذة اللغات ا.جنبية، وا�ختيار الثاني جاءت النسبة أستاذة اللغة العربية و
، وھذا دليل على أن %58.9، ليحصل ا�ختيار ا.خير على أعلى نسبة وتقدر بـ %27.8أمامه مقدرة بـ 

ي الكثير من ا.ساتذة � يجد الوسائل الضرورية التي يجب أن يستعملھا في الدرس مما يجعله يغير ف
  . طريقة تدريسه التي من المفروض أن يستخدمھا مع ت6ميذه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :يبين إجابة أفراد العينة حول ما إذا كانت الوسائل المتوفرة كافية ومتطورة ):13(جدول رقم 
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  العينة       
  اOجابة

  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية
  ن  )2(تك)+1(تك  النسبة  )2(لتك ا  النسبة  )1(التك

  نعم
�  

  مجموع

10  

85  

95  

10.52%  

89.48%  

100%  

22  

68  

90  

24.4%  

75.6%  

 100%  

32  

153  

185  

17.3%  

82.7%  

100%  

  
إذا ما عدنا إلى الجانب النظري للدراسة وبالضبط إلى العنصر الذي تم فيه شرح ھذه النقطة 

ا.حيان تدعم مھمة المعلم في تدريسه بما توفره من شواھد لوجدنا أن توفر الوسائل التعليمية في كثير من 
لتوضيح الفكرة وھذا ما يسھل على الطلبة فھمھا واستيعابھا خاصة وأنھا تثير حاستي السمع والبصر ، 

  .كما أن توفر لھم فرص للتدريب العملي للتثبت من حقيقة علمية ھم بصدد تعلمھا
  

لتقدم التكنولوجي الحاصل وتكفي عدد الذين سيقومون و�بد أن تكون الوسائل حديثة مواكبة ل
باستخدامھا وإ� ف6 معنى من استعمالھا، إ� أن الجدول أع6ه بين بناء على إجابات أفراد العينة التي 

ترى أن الوسائل المتوفرة � تتصف بالتطور وھي غير متوفرة  %82.7استخدمت في الدراسة أن نسبة
ي القسم، لنجد النسبة المتبقية تحصلت عليھا إجابة نعم والتي استقتھا من إجابات بالعدد المطلوب الموجود ف
  .  أساتذة المرحلة المتوسطة

  
من معلمي المرحلة ا�بتدائية قد أجابوا بأن الوسائل  %89.48وبالتفصيل لتحليل الجدول نجد أن 
اتذة المرحلة المتوسطة فقد أجابت بالعكس، أما أس %10.52الموفرة غير كافية وليست حديثة، بينما 

بأن ما وفرته الوزارة من وسائل إيضاحية ليس بالكافي و� يرضي فضول الطلبة من  %75.6أجابت 
الناحية التكنولوجية وھي نسبة تجاوزت النصف خاصة وأن الكثير من المواد العلمية ا}ن أصبحت تحتاج 

ية ومادة الكيمياء التي صارت تدرس بعد إلى استخدام وسائل عديدة خاصة مادة التربية التكنولوج
، وھم أساتذة التي � %24.4في المرحلة المتوسطة، أما الذين رأوا العكس فقد بلغت نسبتھم تاOص6حا

تعتمد المواد التي يدرسونھا على وسائل حديثة بل أن السبورة والكتاب المدرسي قد يكونان في كثير من 
  .ربية اOس6مية واللغة العربيةا.حيان كما ھو الحال مع مادة الت

  
كخ6صة من ھذا الجدول يتبين لنا أن ما وفرته الجھات القائمة على قطاع التربية والتعليم من 
وسائل إيضاح لم تكن في مستوى تطلعات المدرسين من حيث الكم أو الكيف، خاصة وأن الكتب المدرسية 

  .ض المشاكل لبعض الت6ميذعرفت تأخرا في توزيعھا في بداية السنة مما خلق بع
       

حول كيفية تعامل المدرس مع غياب وسائل Oيضاح  :من اFستمارة17تحليل السؤال المفتوح رقم *
حسب اOجابات المختلفة التي وجدناھا في اOستمارات والتي بينت أن المدرس الجزائري بحاجة ماسة إلى 

ضاحية على ا.قل، .ن أغلب المدرسين أجابوا أنھم أن تمد له يد العون عن طريق توفير الوسائل اOي
يكتفون بشرح الدرس واOعتماد على الكتاب المدرسي خاصة وأنه يتضمن رسومات جيدة اOصدار من 
حيث اللون والشكل  لكن المشكل ھو أنه غائب بين يدي كثير من الطلبة إما بسبب غ6ئه أو بسبب أنه لم 

  . )1(الوقت المناسب تقم الجھات المختصة بتوزيعه في
  

وإما بسبب ندرته، وھناك قسم منھم من يلجأ إلى طلبة الوسائل زم6ئه أو من ت6ميذه، أو يجتھد 
ھو شخصيا في الحصول عليھا خاصة إذا كان جھاز أو محاليل أو خرائط، أما عن الرح6ت والزيارات 

ما شابھه من الماضي البعيد كما علق الميدانية فأصبحت أخر مرة قام بھا المدرس بزيارة إلى مصنع أو 
                                         

  .82- 80ص ، صمن المذكرة لث، الفصل الثاأنظر تطور التعليم العلميزيد من التفصيل لم) 1(
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أحد المدرسيين، رغم أن اOدارة � تذخر جھدا في طلب ھذه الوسائل التي يصعب حيازتھا بسبب نقص 
الميزانية التابعة للقطاع، إذا كانت الجھة المسؤولة مديرية التربية، أو البلديات التي تعمل على توفير كل 

  .  لنطاقھا الجغرافي ما قد تحتاجه اOبتدائيات التابعة
  

وقد أجاب كل من تم إجراء مقابلة معه فيما يخص ھذا السؤال فقد أجابوا كلھم أنھم يعانون مثلما 
يعاني المدرس وربما أكثر، فالوقوف دونما حل لھذه المعضلة كما وصفھا أغلب المبحوثين، يؤثر بالسلب 

سلة الجھة المختصة بالنسبة للمتوسطات أو لصورة اOدارة التربوية، إذ أن الطريقة الوحيدة ھي مرا
  .انتظار إعانات جمعية أولياء الت6ميذ أو البلدية بالنسبة ل�بتدائيات

     
  
  
  
  
  

  :يبين إجابة أفراد العينة عن رأيھم حول مضمون الكتاب المدرسي الجديد :)14(جدول رقم 
  

  العينة         
  اOجابة

  النسبة  المجموع  ةالمرحلة المتوسط  المرحلة اOبتدائية
  ن  )2(تك)+1(تك  )2(النسبة  )2(التك   )1(النسبة  )1(التك 

  جيد
  حسن

  متوسط
  ضعيف

  

  مجموع

25  

55  

15  

/  

95  

26.31%  

57.9%  

15.79%  

  /  

 100%  

18  

45  

27  

/  

90  

 20%  

50%  

30%  

/  

100%  

43 

100 

42  

/  

185  

23.2%  

54.1%  

22.7%  

/  

100%  

  
عليم والتربية بصفة عامة، أن الكتاب المدرسي يؤدي تؤكد كثير من المراجع التي تتكلم عن الت

المقرر الدراسي تمثي6 معتمدا من الجھة الرسمية المشرفة "وظيفة مھمة في عملية التدريس، فھو يمثل 
يدع مجا� للحيرة  على التعليم من حيث مواضع اOيجاز واOطناب وبالتالي فھو مرجع مھم للمدرس، �

فلقد تباينت آراء معلمي ا�بتدائي وأساتذة التعليم ، )1(المناسبة إذ يقدم تنظيما لھا في تقرير المادة العلمية
على أعلى نسبة وھذا في  %54.1" حسن"المتوسط حول مضمون الكتاب المدرسي الجديد فأخذت عبارة 

إ� خانة النسبة العامة وھي رغم أنھا نسبة تفوق النصف وتعني أن الكتاب المدرسي الجديد صار أحسن 
  .أنه �بد من تطويره أكثر حتى يصبح جيد من جميع النواحي

  
 %50وكشيء من التحليل المفصل للجدول المركب سنجد تحصل نفس العبارة على نسبة وصلت

، وھي ا.على %57.9في العينة الموجھة للمرحلة المتوسطة، أما في الخانة المرحلة اOبتدائية فھي تقدر بـ
قدمة كتاب السنة أولى ابتدائي على سبيل المثال � الحصر أن واضعي محتوى ذلك أنه وبالرجوع إلى م

الكاتب قد ركزوا على أن يتم وضع معلومات ورسم أشياء مستمدة من المحيط اOجتماعي للطفل ف6 يكون 
  .درس الدرسھناك الغموض لديه عندما يشرح الم

  

                                         
   .237-236، القاھرة، ص ص عالم الكتب، 4، طالتدريسفكري حسن ريان، ) 1( 
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لكتاب المدرسي الجديد حسب أفراد ولھذا .ن ا" ضعيف"ووجدنا أن النسبة إنعدمت أمام خانة 
العينة � يستحق أن يقال عنه ضعيف، ذلك أنه يضم الكثير من التحسينات والتغيرات من حيث الشكل 

وقد تبين لنا عند تفريغ ...). وحجم الكتاب نفسه، الصور الكثيرةاستخدام ا.لوان، الكتابة الواضحة (
.ن الت6ميذ شدھم إليه بفضل العناصر " جيد"ابوا بأن الكتاب أغلبھم أج ةالبيانات أن معلمي اللغة الفرنسي

لمختلف المواد  ةالسابقة خاصة حجم الخط الذي كتبت به النصوص فيه وكذا قصر النصوص بالنسب
  . ا.خرى كمادة اللغة العربية في المرحلة المتوسطة

  
وھي �  %23.2علىفي الخانة ا.خيرة من الجدول " جيد"وبلغت النسب في اOجابة بعبارة 

وھذا حسب المادة الدراسية التي  %22.7بكثير فبلغت " متوسط"تفوت النسبة التي وجدناھا أمام عبارة 
  يقدمھا المدرس

  
ا�بتدائية وھي أعلى من نسبة التعليم المتوسط  ةبالمرحل %26.31فعبارة جيد أخذت نسبة تقدر بـ

منھاج الجديد يبقى محتاجا إلى مراجعة وتصحيح إ� أنه �بد من ذكر أن كتاب ال  %20التي وصلت 
حسب بعض ا.ساتذة خاصة المتعلق بالرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية، لذا فنسبة المجيبين بأن 

في التعليم  %15.79في التعليم المتوسط بينما نجدھا  %30من حيث المضمون بلغت " متوسط"الكتاب 
  .ا�بتدائي

  
الكتاب المدرسي الجديد خاصة في التعليم المتوسط ھو أنه مليء  وما �حظناه شخصيا على

في الفيزياء ومادة العلوم الطبيعية ومادة التربية العلمية ( بالرسومات التوضيحية لبعض التجارب 
حتى إذا غابت وسائل اOيضاح يكون باستطاعة المدرس ا�ستخدام الكتاب ) المبرمجة للسنة أولى إبتدائي

كما أن وضع الوزارة لصفحة تحدد فيھا طبيعة العمل بالكتاب في كل مادة تدريسية، لشرح الدرس، 
وتسطر فيھا كبرى ا.ھداف التي على التلميذ أن يحصل عليھا من المادة، أمر مشجع مع وجود عدد من 

حلھا  التمارين التطبيقية تتدرج من السھل البسيط إلى الصعب المركب والتي على التلميذ أن يقوم بمحاولة
في المنزل، وھو إجراء جيد فالتلميذ يكون دائم التواصل مع درسه سواء داخل المؤسسة التربوية أو 

  .خارجھا
  

كذلك وجدنا من بين النقاط التي شدت انتباھنا ھي قصر النصوص والقصائد في كتاب اللغة 
القصائد أو النصوص الطويلة العربية واللغة ا.جنبية، الغاية من ذلك كانت أ� يتم حشو ذاكرة التلميذ ب

والصعبة بل تمكين التلميذ من استيعاب أكبر قدر ممكن من المفردات السھلة والتي يحتاجھا من أجل 
  .تكوين نص خالي من ا.خطاء اOم6ئية والنحوية

  
  
 
  :تفريغ وتحليل أسئلة الفرضية الثالثة.4
  

  :لھم دراية بأھداف محاور المنھاج الدراسي يبين إجابة أفراد العينة عن ما إذا كانت ):15(جدول رقم 
  

  العينة       
  اOجابة

  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية
  ن  )2(تك )+1(تك  )2(النسبة  )2(التك  )1(النسبة  )1(التك

  نعم
�  

  مجموع

70  

25  

73.68%  

26.32%  

65  

25  

72.2%  

27.8%  

135  

50  

73%  

27%  
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100  100%  100   100%  185  100%  

  
أن يكون على دراية تامة بأھداف محاور  -حسب علماء التربية-حتى يتحسن عمل المدرس عليه  

المنھج الدراسي الذي يعمل على تطبيقه، وقد جاءت ا.رقام في الجدول أع6ه دالة على أن عددا � بأس به 
فمجموع المدرسين الذين  اسيةمن أفراد العينتين لھم دراية واط6ع على أھداف المناھج والمقررات الدر

بنسبة معبرة عن  135أجابوا بأنھم على علم بأھداف المحاور المكونة المنھاج المقرر تدريسه وصل إلى
  .%27 ، ليأخذ مجموع المدرسين الذي أجابوا بالنفي على نسبة تقدر بـ%73ذلك تقدر بـ 

بينما . %72.2كبر إذ بلغت النسبة ومن ھذا كله نجد أن النسبة أساتذة التعليم المتوسط قد جاءت أ
  .%73.68وصلت النسبة في خانة المرحلة اOبتدائي 

  
والنسب جاءت كبيرة نوعا ما بسبب أن الوزارة الوصية على القطاع قامت بإصدار دليل خاص 

ل والمعلم لكل مادة في المنھاج الدراسي الجديد، أين يبرز أھداف المحور أو الوحدة المتعلقة بك ذبا.ستا
والتمارين وغيرھا من التوضيحات الموجودة تي عليه إحضارھا عند تقديم الدرس درس وكذا الوسائل ال

في مقدمة كل كتاب، وھي كل ما يحتاج إليه المدرس الجزائري لفھم مضمون المنھاج الدراسي الجديد 
  .خاصة إذا لم تبرمج له دورات تكوينية مع مشرفين ومختصين على القطاع

راية ضرورية �بد من توفرھا خاصة بعد اOص6حات ا.خيرة، فھي بالتالي توفر الجھد إن ھذه الد
والوقت .ن المدرس بھذه المعرفة سيكون على بينة بما سيقوله أو يقدمه فيعرف متى يبدأ أو إلى أين 

ة والنسبة في المرحلة اOبتدائي %26.32لذا وجب على النسبة المتبقية التي أجابت بـ � والبالغة . يصل
في المرحلة المتوسطة أن تحاول معرفة أو تسطير أھداف للمحاور المكونة للدروس الجديدة، إذ  27.8%

بعد تفحص اOستمارات تبين أن المدرس إما أنه لم يحصل على دليل المعلم من طرف إدارة المؤسسة رغم 
د أكدوا على أن الدليل متوفر لكل من أنه حسب العديد من المدراء والمستشارين الذين تمت معھم المقابلة ق

.نه إجراء أكدت عليه الوزارة في كثير من المراس6ت، أو أنه تنقصه الخبرة . طلبه من معلمين أو غيرھم
الكافية .ن يجد للدروس التي يحضرھا أھدافا، والتي سيتم تقييدھا في دفتر القسم الذي سيطلع عليه مدير 

مدرس من معرفة الكم المتبقي له من الدروس حتى يضع برنامجا يسير المؤسسة، وفيه كذلك سيتمكن ال
  .عليه

  
كما أن ھذا الدفتر سيطلع عليھا المفتش المسؤول عن المادة والذي بفضله سيتحصل المدرس 

ھمزة  ھنا ھو *على درجاته وع6ماته إذا ما قام بزيارة للمدرس أثناء قيامه بالتدريس، وبالتالي فالمفتش
  .المدرس والوزارةالوصل بين 
  

وعليه يبقى القول أن العمل بدون أھداف تربوية مسطرة سيجلب الكثير من الصعاب المدرس 
خصوصا، خاصة وأنه يصاحب دوما عند تطبيق أي إص6ح عراقيل سواء مع المدرسين أو الت6ميذ أو 

  .حتى من قبل بعض ا.سماء التي لھا وزن فيما يتعلق بالتربية والتعليم
  

                                         
المفتش ھو م�درس خبي�ر ل�ه م�ن اOمكاني�ات العلمي�ة والمھني�ة م�ا يؤھل�ه للقي�ام بأعب�اء الموج�ه الترب�وي، .ت�ه خب�ر العملي�ة  *

التعليمية وما يحيط بھا من عل�وم وطرائ�ق مض�امين وتف�اع6ت ونت�ائج، فھ�و يمل�ك تص�ورا متك�ام6 م�دركا .ھمي�ة ا.ھ�داف 
التعليمية ومتشبعا بالخبرات المتعددة والخبرات المختلفة التي تقوده بسھولة إلى التمييز بين معلم آخ�ر تربوي�ا وعلمي�ا وعملي�ا 

لمعلم وتتبع عمله لتقي�يم أدائ�ه أثن�اء الت�دريس، ب�ل تج�اوزه إل�ى اOش�راف عل�ى العدي�د م�ن ولم يقتصر دوره أبدا على مراقبة ا
التربوي للمعل�م إل�ى المس�اھمة ف�ي تط�وير المن�اھج وك�ل م�ا يتص�ل بالعملي�ة  نالنشاطات التكوينية والتعليمية من خ6ل التكوي

، الس�نة 1الع�دد، ، المجل�ة الجزائري�ة للتربي�ةالتربwويه ـ، التوجيwفاطم�ة الزھ�راء ح�راث: التعليمية لمزيد من التفاصيل أنظ�ر
  .43، 42، ص ص 1994ا.ولى، نوفمبر 
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نستنتج أن معظم المدرسين من أفراد العينة على بينة بما يدرسون سواء تعلق ا.مر  وعليه
با.ھداف أو تحضير الدرس، .ن ھذا سيؤدي على خلق جو م6ئم للدراسة، وبالتالي استقرار وتوازن بين 

  .    كل أجزاء النسق التربوي
  
  
  
  
  

ن من طريقة يحست على المنھج الجديد المدرس دساع يبين إجابة أفراد العينة حول إذا ما: )16(جدول رقم 
  :تدريسه

  
  العينة          

  اOجابة
  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية

  ن  )2(تك)+1(تك  )2(النسبة  )2(التك   )1(النسبة  )1(التك 
  نعم
�  

  مجموع

75  

20  

95  

79%  

21%    

100% 

35  

55  

90  

38.9%  

61.1%  

100%  

110  

75  

185  

59.46%  

40.54%  

100%  

  
إن العمل دوام يكون منصبا من أجل تغيير الوضع إلى ا.حسن وجعل المدرسة تؤدي وظائفھا 

: بكل سھولة ويسر وبعيدا عن كل خلل، خاصة وأن أھمية التربية تتجسد في ع6قتھا مع الميادين التالية
على اOنتاج، لذلك فھي مھمة من أجل  الديمغرافية والسياسة وا�قتصاد والمجتمع، من حيث قدرة ا.فراد

   )1(فعالية إنتاج اليد العاملة
 

من أجل ھذه الغاية تم البدء في اOص6ح لكن من ا.ساس ومن بين ا.ساسات التي يقوم عليھا 
قطاع التربية والتعليم نجد المدرس وطريقة عمله التي كانت من ا.سباب التي شوھت واقع المنظومة 

نوعت اOجابات حول السؤال الذي تم طرحه عن ما إذا حسن المنھاج المدرسي الجديد التربوية، لذا ت
من مجموع  %59.46على العموم أجاب : طريقة التدريس، لذا جاءت النسب موزعة على الشكل التالي

از أفراد عينتنا على أن المنھج الجديد فتح لھم الباب لتحسين طريقة تدريسھم، .ن المنھج القديم كان يمت
  .فقد كانت إجابتھا العكس % 40.54أما ما يقارب . بالجمود في كثير من محاوره

  
على ھذا السؤال " نعم"بـ  %79ففي خانة التعليم ا�بتدائي وجدنا أن نسبة المعلمين ممن أجابوا 

، أما في خانة المرحلة المتوسطة فقد توزعت النسب على النحو "�"بـ  %21بينما أجاب ما يقرب نسبة
  .%38.9" نعم"بينما وصلت نسبة المجيبين بـ " �"أجابت بـ  %61.1نسبة : التالي

  
ويدل ھذا التوزيع في النسب أن جل معلمي اOبتدائي قد غيروا طريقة تدريسھم وحسنوا فيھا 
وذلك بفضل التجديدات التي عرفھا المقرر الدراسي، إذ أن المقرر المعمول به ا}ن يعتمد على الجانب 

. ي التطبيقي أكثر مما كان عليه في السابق، لذا ف6بد أن تتحسن طريقته حتى يتمكن من أداء رسالتهالعمل
بينما لمسنا العكس وذلك من خ6ل الجدول، فأستاذ المرحلة المتوسطة � يحتاج لكثير من التحسين .ن 

من الناحية الجسمية  أھداف المرحلة المتوسطة واضحة وھي تكوين تلميذ قادر على اكتساب نمو متكامل

                                         
(1  ) Michel Vernieres, développement Humain : Economie et politique, Economica Paris, 
octobre 2003, p p 33.34.    
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وكنتيجة من ھذا الجدول نجد أن تغيير المنھاج الدراسي قد أفاد معلم  ،*والعقلية واOجتماعية والروحية
المرحلة اOبتدائية وذلك بالقضاء على بعض النقائص التي كانت موجودة سابقا مما اكسبه نوعا من الثقة 

الواقع المعاش للطفل والذي تحاول المدرسة أن تجعله  في المعلومات التي يقدمھا خاصة وأنھا مستمدة من
  .يتكيف معه، مما يضمن اOستقرار والتوازن له وللمجتمع الذي يعيش فيه في المستقبل

  
أما في المرحلة المتوسطة فقد وجدنا أن المنھاج الدراسي لم يقم بتحسين عمل المدرس ككل سواء 

ل وكفاءة المدرس � تأتي من تغيير المنھاج لوحده بل كان طريقة تدريس أو غيرھا، ذلك أن تحسن عم
يحتاج إلى كثير من ا.مور كرسكلة معلوماته وتدريبه على بعض الفنيات التي لم يتلقاھا في سنوات تكوينه 

    .            ا.كاديمي
  

أكد جل المدرسين أن  حول طريقة التدريس :من ا?ستمارة 21تحليل السؤال المفتوح رقم
يجب على  ة التي يعتمدھا في التدريس ھي الطريقة اOلقائية وأحيانا الحوارية، بينما الكثير لمالطريق

أنواع الطرق التي يجب على المدرس ب ھا أو له معرفةيستخدماسم الطريقة التي يجھل  السؤال بسبب أنه
  إلخ...أن يدرس بھا مثل طريقة المشك6ت والتدريس بالكفاءات

يس بالھين من معلمي المرحلة ا�بتدائية يجھل اسم الطريقة التي يدرس بھا كما �حظنا أن عدد ل
  .لقين المدرس تكوين بيداغوجي سليم، خاصة فيما يتعلق ھذه النقطةمما يجعلنا نعيد القول أن من المھم ت

  
  
  
  
  
  
  
  :يبين إجابة أفراد العينة إذا ما غيروا من طريقة تدريسھم :)17(جدول رقم 

  
  ةالعين        
  اOجابة

  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية
  ن  )2(تك )+1(تك   )2(النسبة  )2(التك   )1(النسبة  )1(التك 

  نعم
�  

  مجموع

75  

20  

95  

79%  

21%  

 100%  

55  

35  

90  

61.1%  

38.9%  

100%  

130  

55  

185  

70.3%  

29.7%  

100%  

  
ل مزاولته لمھنة التدريس، وقد يقوم المدرس � يمكن .ي مدرس أ� يغير في طريقة تدريسه خ6

بھذا التغيير سواء من تلقاء نفسه أو .ن ھناك بعض ا.مور التي أجبرته على ھذا التعديل ومن بين ھذه 
والجدول يمثل توزيع النسب . ا.مور نجد تغيير المنھاج الدراسي فطريقة التدريس تتغير تبعا لعدة عوامل

  :على اOجابات وھي كما يلي
فقد  %29.7بينما النسبة المتبقية والمقدرة بـ %70.3النسبة اOجمالية Oجابة المدرسين بنعم وصلت  �

  :وإذا أردنا التفصيل في النسب حسب كل مرحلة تعليمية فإننا نجد" �"كانت إجابتھم 
منھاج من عينة المرحلة اOبتدائية أكدت على أنھا قد غيرت طريقة تدريسھم بعد تطبيق ال %79نسبة  �

أجاب أنه � يزال يعمل بنفس الطريقة وھي مفيد ة و� داعي  %21الدراسي الجديد وما نسبته
  .لتغييرھا

                                         
    .131، 130صه على ھذه النقطة، ص الذي تكلمنا في جزء من من الدراسة الثالث الفصل :للتفصيل أنظر *
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 %38.9، بينما ما تبقى ونسبتھم "نعم"من أساتذة المرحلة المتوسطة أجبت كذلك بـ %61.1نسبة �
لتغيير طريقة التدريس كانت إجابتھم � وفضلوا العمل بالطريقة التي ألفوا استخدامھا، لذا ف6 داعي 

  .طالما أن المعلومة تصل صحيحة وبشكل سليم
  

يمكننا القول أن الضرورة قد تكون السبب في تغيير ھؤ�ء المدرسين لطريقة تدريسھم .ن نوع 
الدروس المبرمجة يحتاج إلى طريقة تدريس جديدة، وفي كثير من ا.حيان قد تفرض طريقة التدريس كما 

  . طريقة التدريس بالكفاءات التي تنادي بھا الوزارةھو الشأن مع برمجة 
  
  
  
  
يبين إجابة أفراد العينة إذا ما قام المدرس بالتنويع في طريقة التدريس بعد اOص6حات  :)18(جدول رقم 

  :ا.خيرة
  

  العينة      
  اOجابة

  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية
  ن  )2(تك)+1(تك  )2(النسبة  )2(ك الت  )1(النسبة  )1(التك 

  نعم
�  

  مجموع

74  

21  

95  

77.90%  

22.10%  

100%  

65  

25  

90  

72.2%  

27.8%  

 100%  

139  

46  

185  

75.1%  

24.9%  

100%  

  
في غالبيتھا ووصلت النسبة المعبرة عن ذلك " نعم"فيما يتعلق بھذا السؤال اOجابات كانت 

  .%24.9تقدر بـ " �"الثاني أي بينما كانت النسبة المعبرة عن اOختيار  75.1%
ووصلت النسبة في خانة  %77.90، بلغت نسبتھا في التعليم ا�بتدائي"نعم"فبالنسبة لعبارة 

  .لنفس العبارة %72.2التعليم المتوسط 
  

إن التنوع الذي يقوم به المعلم في طريقة التدريس مرھون بعدة أسباب كنوع الدرس وطبيعة 
  *المتحكمة في ذلك المادة وغيرھا من العناصر

 .فقد ينتقل المدرس من الطريقة الحوارية إلى التلقينية أو العكس إ� أن ا.مر يتطلب بعض الجھد فحسب د
محمد عبد الرحيم عدس، �بد من على المدرس أن يعد درسه ويخطط له قبل الخوض فيه مع طلبته، 

رفته ھذه ستجعله قادرا على إيصال الدرس والقيام بتدريسه لھم حتى يكون على بينة من أمر في ذلك، فمع
   )1(بكل كفاية ووضوح، لذا وجب عبيه أن يوازي بين أنواع الخطط ھذه ويعيد النظر فيھا

  
فبلغت النسبة المعبرة عن ذلك في المرحلة " �"أما فيما يخص اOجابات التي حملت العبارة 

 جيبين بھذه اOجابة معظمھم مدرسوالمو %27.8أما في المرحلة المتوسطة فھي  %22.10ا�بتدائية 
  .العربية في اOبتدائي أو المواد التي تحتاج إلى حفظ في المرحلة المتوسطة

    
إن الغاية من إقامة إص6حات كان إيجاد نسق تربوي ينتج أفرادا أكفاء يخدمون مجتمعھم 

ھذه اOص6حات  ويحرصون على تماسكه وديمومته بلعب أدوارھم على أحسن وجه، لذا فقد فتحت

                                         
لمزيد من التفاصيل حول ھذه الجزئية أنظر ا.ھداف التربوية والغايات التعليمية للنظام التربوي الجزائري في تطور   *

   .80، من الفصل الثالث من المذكرة، ص التعليم العلمي
   . 109ص  ،1998، دار الفكر، ا.ردن، 1، طفن التدريسمحمد عدس، ) 1(
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للمدرسين بأن يعدلوا وينوعوا في طريقة تدريسھم وتعاملھم كذلك، وكل ذلك حتى نصل إلى ما يريده الفرد 
  .ومجتمعه من أھداف مسطرة

  
  :يبين إجابة أفراد العينتين على خيارات تنويع في طريقة التدريس ):19(جدول رقم 

  
  العينة           

  اOجابة
  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية

  ن  )2(تك )+1(تك  )2(النسبة  )2(التك   )1(النسبة  )1(التك 
  نوع الدرس المقدم
  مستوى الت6ميذ
نقص وسائل 

  اOيضاح
  أسباب أخر

  مجموع

13  

35  

20  

  

5  

73  

17.8%  

47.9%  

27.4%  

  

6.9%  

100% 

19  

10  

29  

  

7  

65  

29.2%  

15.4%  

44.6%  

  

10.8%  

100%  

32  

45  

50 

  

12 

139  

%23  

%32.4  

%36 

  
%8.6  

100%  

  
في الجدول أع6ه نجد أن من بين ا.سباب التي يضطر بسببھا المدرس إلى تغيير طريقة التدريس 
التي يعتمدھا على العموم وبناء على الخانة ا.خيرة من الجدول ھو نقص وسائل اOيضاح والنسبة المعبرة 

ضعف مستوى التلميذ وكذا يضيع جھد المدرس  فغياب الوسائل عامل يؤدي حتما إلى 36%عن ذلك
  .وكذلك يجعل المدرس يغير من طريقة تدريسه حتى ولو كانت مناسبة لطبيعة الموضوع

  
من معلمي المرحلة ا�بتدائية  %47.9وبشكل من التفصيل سنقول أننا وجدنا أن ما نسبته  

ة التدريس التي يتبعونھا، ونجد ثاني سبب الممثلين لعينة الدراسة يجبرھم مستوى الت6ميذ على تغيير طريق
أو غيابھا كلية كالرح6ت والزيارات الميدانية التي تفيد بشكل كبير في ترسيخ ھو نقص وسائل اOيضاح 
خاصة وأن المدرسة الجزائرية عرفت تأخر في تسليم الكتب  %27.4بنسبة المعومات في ذھن التلميذ 

دج منھا أٍربعة كتب تباع  400لثانية ابتدائي مث6 وصل إلى لمدرسية أو غ6ئھا فكراء كتب السنة ا
، أخيرا يأتي السبب %17.8، ثم وجدنا نوع الدرس المقدم للتلميذ وبلغت النسبة أمام ھذا ا�ختيار  *للت6ميذ

  .كان في الغالب عامل الزمن، أو عدد الت6ميذ الموجودين في القسم %6.9ا.خير بنسبة 
  

ليم المتوسط فإن السبب الرئيسي كان نقص وسائل اOيضاح التي �يمكن أما مع أساتذة التع
، ثم في المرتبة الثانية وجدنا %44.6للدرس أن يقدم من دون استخدمھا وبلغت النسبة المعبرة عن ذلك 

فأخير ا�ختيار ا.خير  %15.4، فمستوى الت6ميذ كاختيار أقل بنسبة %29.2نوع الدرس المقدم ونسبته 
  .%10.8الزمن وعدد الت6ميذ بنسبة كعامل 

  
  
  
  
  
  

                                         
: أكتوبر بالعالية أثناء إجراء مقابلة معه في مكتبه بتاريخ/17المعلومة متحصل عليھا من طرف مدير ابتدائية * 

   .بمقر مكتبه 9:20إلى  8:50على الساعة  14/05/2005
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يبين إجابة أفراد العينة حول ما إذا كانت طريقة التدريس المعتمدة مناسبة لعدد الت6ميذ )20(جدول رقم  
  :داخل القسم

  
  العينة         

  اOجابة
  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية

  ن  )2(تك)+1(تك  )2(النسبة  )2(التك  )1(ةالنسب  )1(التك
  نعم
�  

  مجموع

25  

70  

95  

26.3%  

73.7%  

100%  

10  

80  

90  

11.1%  

88.9%  

 100%  

35  

150  

185  

18.9%  

81.1%  

100%  

  
تحتاج كل عملية تربوية إلى شروط من الصعب في كثير من ا.حيان تحقيقھا رغم أنھا مجدية، 

 04سيرتبط تحليل ھذا الجدول بالجدول رقم. درسھم المدرس بھالطلبة الذين يمنھا أن تكون مناسبة لعدد ا
-165في الصفحة الذي حللنا في السؤال المتضمن عدد الت6ميذ الذين يدرسھم المدرس في القسم الواحد

164.  
  

وھذا  %81.1لقد جاءت معظم اOجابات حول ھذا السؤال بـ � وبلغت النسبة المعبرة عن ذلك
مدرسا من العدد اOجمالي للعينة يرى أن طريقة تدرسه � تفي بالغرض .نھا �  150معناه أن ما يقارب 

في كلتا الخانتين، النسبة  تتناسب والعدد الكبير الموجود بين جدران القسم، حتى أنه خ6ل المقاب6ت التي
حلة ا.كبر المعبرة على أن المدرس في كثير من ا.حيان يجد أن طريقة تدريسه ھي في خانة المر

  .%73.7، وھي في خانة المرحلة ا�بتدائية%88.9المتوسطة وبلغت 
  

والسبب في وجود ھذا العدد الكبير من اOجابات ھو أنه � يمكن لطريقة التدريس أن تناسب العدد 
تلميذ يجعل من العملية التربوية  50تلميذ في قسم وفي أحيان أكثر من  45أو 40الكبير من الطلبة فوجود

تھا صعبة التطبيق نظرا أما للفوضى التي قد يحدثونھا أو لضيق المكان المخصص خاصة إذا في حد ذا
كانت المادة تتطلب إجراء تجارب كما ھو الحال في مادة العلوم الطبيعية أو التكنولوجية ھذا في المتوسطة 

ة اللغة ا.جنبية مع أزيد كما أنه � يمكن أن يعتمد معلم المرحلة ا�بتدائية الطريقة الحوارية خاصة في ماد
دقيقة، أو لنقص الوسائل اOيضاحية التي سيستخدمھا المدرس  45تلميذ وفي زمن حصة يقدر بـ  40من 

في طريقة تدريسه، وھذا ما يجعل الكثير من المدرسين في المرحلتين يعتمدون على طريقة اOلقاء 
  .رسوماتواOكتفاء بالشرح أو بما ورد في الكتاب المدرسي تجارب و
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في المرحلة المتوسطة  %11.1أما فيما يتعلق با.فراد الذين أجابوا بـ نعم فبلغت النسبة 

في المرحلة ا�بتدائية وقد ترجع خلفيات اOجابة على ھذا السؤال بنعم إلى أن ھناك من  %26.3و
� تتطلب بذل جھد كبير المدرسين من يعتقد أن له القدرة على التحكم في الجو العام للقسم أو .ن المادة 

  .كمادة الرسم والموسيقى أو حصة الرياضة البدنية والتربية اOس6مية
  
  :دائما يبين إجابة أفراد العينة إذا ما تحتاج طريقة التدريس الجديدة إلى وسائل اOيضاح ):21(جدول رقم 

  
  العينة     

  اOجابة
  بةالنس  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية

  ن  )2(تك )+1(تك  )2(النسبة  )2(التك   )1(النسبة  )1(التك 
  نعم
�  

  مجموع

75  

20  

95  

79%  

21%  

 100%  

55  

35  

90  

61.1%  

38.9%  

100%  

130  

55  

185  

70.3%  

29.7%  

100%  

  
.ن الحياة في تطور مستمر �بد على كل دولة طامحة أن تواكب ھذا التطور وتحقق التنمية لكل 

بإدخال التجديد والتحديث دائما في أجھزة قطاعاتھا، خاصة على قطاع التربية والتعليم قطاعاتھا، أن تقوم 
وقد عكفت بلدنا على تجديد قطاع التربية بتطبيق جملة اOص6حات . القطاع المضمون ل�نتقال نحو التنمية

إجابات أفراد  منھا تغيير المنھاج الذي بدوره غير العديد من الجوانب منھا طريقة التدريس التي حسب
، جعل المعلومات الغامضة أو محمد ا-براشيالعينة، أنھا تحتاج إلى وسائل إيضاح، واOيضاح حسب 

المخفية والمبھمة على التلميذ واضحة ومعروفة وجلية، ويكون ذلك با.مثلة، كالقصص الرسم على 
  .)1(ضاح وسائل حسية ولغوية السبورة، كما يكون بإحضار ا.شياء نفسھا أو نماذج لھا أو صورھا ول�ي

  
قد أجابت بأن طريقة  %70.3والجدول يبين أن النسبة العامة Oجابات أفراد العينة والمقدرة بـ

التدريس الجديدة التي يستخدمونھا تحتاج أكثر من طريقة التدريس التي كانت مستعملة لوسائل اOيضاح، 
  .%29.7"�"وتقدر نسبة المجيبين بـ 

  
من أفراد المرحلة اOبتدائية أن طريقة التدريس التي  %79في الجدول نجد أن  فكما ھو واضح

يعتمدھا المدرس في تدريسه تحتاج إلى وسائل إيضاح حتى يتمكن من توصيل المعلومة إلى التلميذ 
  .من أساتذة المرحلة المتوسطة أيدت ھذه اOجابة %61.1صحيحة، ونسبة 

  
من معلمي المرحلة  %21رحلة المتوسطة، ونسبة من أساتذة الم %38.9بينما تم حصر 

.ن الطريقة غالبا ما تكون تلقينية أي . اOبتدائية وجدت أن طريقة التدريس � تحتاج إلى وسائل اOيضاح
  .  سرد معلومات الدرس بطريقة جافة، خاصة مع المواد التي تحتاج إلى حفظ

  
  
  
  
  
  
  

                                         
   .290، ص 1993، دار الفكر العربي، مصر، التربية والتعليم روحمحمد ا.براشي، ) 1(
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  :ذا كان زمن الحصة الدراسية كافياأفراد العينة حول ما إيبين إجابة  :)22(جدول رقم 
  

  العينة       
  اOجابة

  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية
  ن  )2(تك)+1(تك  )2(النسبة  )2(التك  )1(النسبة  )1(التك

  نعم

�  
  مجموع

/  

95  

95  

/  

100%  

100%  

/  

90  

90  

/  

100%  

100%  

/  

185  

185  

/  

100%  

100%  

  
يعانى العديد من المدرسين خاصة الذين لم تمر على مزاولتھم لمھنة التدريس فترة طولية من  

مشكل التحكم في زمن الحصة الدراسية، إذ أن الكثير منھم يجد صعوبة في تقسيم زمن الحصة والتي مھما 
افيا أبدا �ستخدام طال فلن يزيد عن الساعة، لذا فإن كل أفراد عينة الدراسة ترى أن زمن الحصة ليس ك
والتمھيد للدرس  طريقة التدريس التي عليھم إتباعھا، واستخدام الوسائل والتذكير بالدرس الذي له ع6قة

وإجراء بعض التمارين لترسيخ المعلومة وتزيد المھمة صعوبة مع عدد الت6ميذ في القسم خاصة إذا كان 
ولھذه . لضبطھم والتحكم في الجو العام داخلهبه عناصر مشاغبة أو شخصية المدرس ليست قوية كفاية 

في " �" %100لذا جاءت النسبة . ا.مور وغيرھا يرى الكثير من المدرسين أن العملية تتطلب وقتا أطول
جميع الخانات المكونة للجدول، خاصة مع اOجراءات التي طلبت الوزارة من المعلم القيام بھا أثناء 

المستمرة والتي شرع في تطبيقھا مؤخرا وھذا من  ومراقبة التلميذالحصة الدراسية من شرح الدرس 
وإعطاء أمثلة والقيام ، 34حسب السؤال المفتوح رقم  ا}ثار التي لم يتقبلھا المدرس في عملية المراقبة

  .بالتطبيق بانجاز تمارين
  

لة أنه �بد وللتغلب على ھذا الوضع يرى كثير من المدرسين والمديرين الذين أجرينا معھم مقاب
إما من تقليص عدد الت6ميذ في القسم أو توسيع الحجم الساعي، وإما تقليص البرنامج، وھي حلول من 

  .الصعب تطبيقھا نظرا ل�مكانيات التي تتطلبھا
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  :تفريغ وتحليل أسئلة الفرضية الرابعة.5
  

  :سون بالمنھاج الدراسي الجديديبين رأي أفراد العينة في نتائج الت6ميذ الذين يدر :)23(جدول رقم 
  

  العينة           
  اOجابة

  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية
  ن  )2(تك)+1(تك   النسبة  )2(التك  النسبة  )1(التك

  جيدة
  حسنة

  متوسطة
  ضعيفة
  مجموع

20  

50  

25  

/  

95  

21.05%  

52.63%  

26.32%  

/  

100% 

6  

30  

46  

8  

90  

6.7%  

33.3%  

51.1%  

8.9%  

100%  

26  

80  

71  

8  

185  

14%  

43.3%  

38.4%  

4.3%  

100%  

  
من ا.مور التي يحرص عليھا كل مدرس ھي نتائج ت6ميذه .نھا بمثابة شھادة على كفاءته 
وتميزه، إن فعالية المعلم تعرف بمدى ما أحرزه الطلبة من تقدم نحو تحقيق ا.ھداف التربوية المعينة 

نتائج )1(فاعلية المعلم أن نقيس سلوك طلبته وليس سلوكه ھو شخصياأن علينا لتحديد  Medelyويرى 
الت6ميذ الذين يقوم بتدريسھم، وقد قمنا بطرح ھذا السؤال على أفراد عينتنا فكانت إجاباتھم على اOجمال 

، أما عبارة جيدة فلم نجد أمامھا سوى "متوسطة"أمام عبارة  %38.4لتليھا نسبة" حسنة" 43.3%
  .%14نسبة

  :�جابات حسب المراحل التعليمية موزعة على الشكل التاليوا
على العموم وتحتاج " متوسطة"من أساتذة المرحلة المتوسطة يرون أنھا  %51.1أظھرت ا.رقام على أن

، أما م6حظة جيدة فلم نجد أمامھا سوى "حسنة"يرى أن النتائج  %33.3إلى تحسين أكبر لتليھا نسبة
وقد قدم ھذه الم6حظة للتأكيد أساتذة  .%8.9النسبة المتبقية والمقدرة بـ" يفةضع"، لتأخذ م6حظة 6.7%

  .والمواد العلمية خاصة مادة الرياضيات -الفرنسية خصوصا –اللغات 
  

ھذا فيما يتعلق بالمرحلة المتوسطة أما خانة المرحلة اOبتدائية، فقد أظھر تفريغ بياناتھم أن ما 
أما م6حظة  %26.32، لتليھا نسبة"حسنة"رون أن نتائج ت6ميذتھم من المعلمين ي  %52.63نسبته 

، وھذا عكس ما وجدناه في الخانة المقابلة، من النقاط التي يختلف فيھا معلمي اOبتدائي عن "متوسطة"
  %21.05كانت أكبر وبلغت" جيدة"أساتذة المتوسط في ھذا الِسؤال كذلك، أن النسبة المعبرة عن عبارة 

  .رغم أن لھا نسبة في المرحلة المتوسطة" ضعيفة"نسبة عند عبارة لتنعدم ال
  :ھذه النسب جاءت بھذا الشكل في التعليم اOبتدائي لعدة عوامل منھا

كان يدل على كثير من ا�رتياح، ذلك أن الطفل أصبح يتعلم اللغة  -الفرنسية-رأي مدرسي اللغة ا.جنبية*
  .ھا تترسخ في دھنه بشكل أقوىفي سن مبكرة من عمره، ا.مر الذي يجعل

في نفس النقطة يرى كثير من معلمي اللغة الفرنسية أن نتائج ت6ميذھم جيدة بسبب أن الطفل لم يتسنى له * 
  .تعلم اللغة بطريقة خاطئة في أسرته، وھذا راجع إلى أن الطفل بدأ تعلمھا من سن السابعة تقريبا

  .ام طرق تدريسية جديدةإقبال الت6ميذ على الدرس وھو بسبب استخد*
  . الحجم ا.سبوعي أقل مما كان عليه، فأصبح للطفل ـالتلميذ ـ � يمكن فترة طويلة* 

                                         
  .37، مرجع سابق، ص اعل والتدريس الفعالالمعلم الفمحمد عدس، ) 1(
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  :يبين إجابة أفراد العينة حول إذا ما كانوا راضين على مستوى ت6ميذھم): 24(جدول رقم
  

العينة          
  اOجابة

  النسبة  المجموع  وسطةالمرحلة المت  المرحلة اOبتدائية
  ن  )2(تك)+1(تك  )2(النسبة  )2(التك  )1(النسبة  )1(التك

  نعم
�  

  مجموع

75  

20  

95  

79%  

      21%  

100% 

35  

55  

90  

38.9%  

61.1%  

100%  

110  

75  

185  

59.5%  

40.5%  

100%  

  
إن الجدول أع6ه يبين أن عددا كبير من أفراد العينة غير راضية على مستوى ت6مذتھم وبلغت 

مدرسا وھو رقم يجعلنا نقول أن المدرس دوما يرى  110وبلغ عددھم % 59.5النسبة لمعبرة عن ذلك 
نتائج ت6ميذه تحتاج إلى تطور وتحسن، كما أظھر الجدول أع6ه أن ھناك فرق في إجابة أفراد العينة حول 

عن مستوى ت6ميذھم  أكدوا أنھم غير راضين - اOكمالي حاليا –ھذا السؤال فبالنسبة للتعليم المتوسط
وھذا ما يجعل ا.مر صعبا، فرغم تغيير  %38.9بينما الذين أجابوا بـ نعم فنسبتھم %61.1وبلغت النسبة 

المنھاج وطريقة التدريس إ� أن أي معلم أو أستاذ يطمح أن يكون ت6ميذه ا.فضل وا.حسن، لذا يجد 
بر من أجل تحقيق الرسالة النبيلة، التي يتولى المعلم نفسه مضطرا Oتباع طريقة مغايرة وبذل مجھود أك

  .تأديتھا
  

من المعلمين كانوا راضين على مستوى  %79أما بالنسبة للتعليم اOبتدائي فنجد العكس إذ أن 
وبعد ربط ھذه اOجابة وطبيعة المادة التي ". �"المتبقية فقد كانت إجابتھم ب %21ونتائج الت6ميذ، بينما

لمون أن جل المعلمين الذين أجابوا بنعم ھم مدرسو مادة اللغة الفرنسية خاصة الذين يقوم بتدريسھا المع
يدرسون السنة الثانية فالزاد اللغوي الصحيح للطفل كان جيدا، مما جعل العمل معه أسھل وكذا البحث عن 

  .سبل Oثراء ثروته اللغوية أجدى وأنفع
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ھناك فرق بين نتائج الت6ميذ قبل وبعد تطبيق  حول إذا ما كان يبين إجابة أفراد العينة): 25(جدول رقم
  :اOص6حات ا.خيرة

  
العينة          
  اOجابة

  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية
  ن  )2(تك)+1(تك  )2(النسبة  )2(التك  )1(النسبة  )1(التك

  نعم
�  

  مجموع

75  

20  

95  

79%  

21%  

100% 

41  

49  

90  

45.6%  

54.4%  

100%  

116  

69  

185  

62.7%  

37.3%  

100%  

  
اOحصائية المبينة في الجدول أع6ه والمتعلقة إذا كان يرى المدرس أن ھن�اك ف�رق تؤكد الشواھد 

بين نتائج الت6ميذ الفصلية قبل اOص6ح ونتائج الت6مي�ذ ال�ذين يدرس�ون بالمنھ�اج الدراس�ي الجدي�د فوج�دنا 
ترى أن ھناك فرقا فقد أصبح التلميذ أكثر قدرة على التفاعل اOيج�ابي ف�ي من أفراد العينة ككل  %62.7أن

)  169، ص09للس�ؤال رق�م  07أنظر تحلي�ل الج�دول رق�م (القسم وذلك بسبب أن المنھج صار أكثر تطبيقا
م�ن  %45.6 أما ما نس�بته،  %79وا.غلبية والتي أجابت بھذا الطرح ھم مدرسو المرحلة اOبتدائية بنسبة

  .ة التعليم المتوسط قد أيدت ھذا الطرح .ن التلميذ يتلقى منھا منھجا أكثر حداثة مما كان عليهأساتذ
  

ت��رى العك��س، بمعن��ى أن��ه � وج��ود .ي ف��رق ب��ين النت��ائج الفص��لية  %37.3وف��ي المقاب��ل نج��د أن  
بينم�ا وج�دنا  %54.4للت6ميذ، فأغلبية المجيبين بھ�ذا الط�رح ھ�م أس�اتذة التعل�يم المتوس�ط، وق�درت نس�بتھم

  .من أفراد عينة المرحلة اOبتدائية، وجدت أنه � فرق قد يذكر %21نسبة
لكن من خ6ل ما تم استغ6له في جمع المعلومات والبيان�ات وج�دنا أن الس�بب راج�ع إل�ى أن أس�تاذ التعل�يم  

عيفا من جميع المتوسط يرى أن ضعف التلميذ راجع إلى ضعف تكوينه في المرحلة اOبتدائية، فھو يأتي ض
النواحي تقريبا، خاصة في اللغات ومادة الرياضيات، لذا فا.ستاذ يضطر إلى إعادة تكوينه سواء من ناحية 

  .اOم6ء أو تزويده بالمعلومات ا.ساسية
  

  

  
بتحسين  ير المنھاج وطريقة التدريس كفيليبين إجابة أفراد العينة حول ما إذا كان تغي :)26(جدول رقم 

  :6ميذنتائج الت
  

  العينة      
  اOجابة

  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية
  ن  )2(تك)+1(تك  )2(النسبة  )2(التك  )1(النسبة  )1(التك
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  نعم
�  

  مجموع

59  

36  

95  

62.1%  

33.9%  

100%  

35  

55    

90  

38.9%  

61.1%  

 100%  

94  

91  

185  

50.8%  

49.2%  

100%  

   
من أفراد العينة ككل تجد في تغيير المنھاج  %50.8خاناته أن نسبة  الجدول أع6ه يبين من خ6ل

كما يسميھا أھل  *وطريقة التدريس عوامل كفيلة بتحسين نتائج الت6ميذ خاصة في السنوات المصيرية
القطاع لكن دون إھمال بعض الجوانب المھمة ا.خرى، ھذا في عمومه لتاخذ عبارة � على 

من معلمي المرحلة اOبتدائية أكدوا على أن  %62.1التخصيص وجدنا أن  ، أما من ناحية%49.2نسبة
تغيير المنھاج وطريقة التدريس كفي6ن بتحسين نتائج الت6ميذ، بينما كانت النسبة التي قالت عكس ذلك 

33.9% .  
  
ھذا في الخانة ا.ولى من الجدول أما أساتذة المرحلة المتوسطة، فكانت إجابتھم العكس فنسبة  

قالت أن تغيير المنھاج وطريقة التدريس ليسا كفيلين بتحسين نتائج الت6ميذ بل يحتاج تحسين  61.1%
نتائج الت6ميذ إلى عوامل أخرى منھا الرغبة في النجاح والدافع ل�قبال على الدراسة عند التلميذ، 

 فالم6حظ أن التلميذ نفسهوعطاء، فالمدرس يأخذ من التلميذ نفس القدر الذي يأخذه منه تلميذه من نشاط 
بدأت تنطفئ فيه ھذه الدوافع بفعل العوامل ا�جتماعية الصعبة التي يحملھا التلميذ معه إلى مؤسسته 

ا كان التربوية، ودون أن ننسى المدرس الجزائري الذي أثقلته ھموم الحياة فلم يعد قادرا على العطاء كم
التدريس سليمة من الناحية النظرية �بد لھا من مدرس  فمھما كانت طريقة عليه أساتذته ھو في السابق

 ا.ولوية" - وزارة التربية باشرته الذي اOص6ح إطار في-  أعطت كفء كما أن اOص6حات قد اھتمت
 مادة وشكلت" التربوي البرنامج في المدرجة المواد كل في نوعي تكوين على الحصول قصد للمنھجية

 الرياضيات محاور لبعض ا�عتبار Oعادة الوقت حان قد أنهاصة وخ المسار ھذا بداية الرياضيات
 منھا ينفرون الت6ميذ يجعل مما" والمعقدة بالصعبة" عادة توصف التي واOحصاء وا�حتما�ت كالھندسة

  )1(الكافي بالشكل عليھا التركيز عدم على ا.ساتذة يجبر ما وھذا
   

تحتاج إلى معلم  -التي ينادي بتطبيقھا الكثيرون -يقة الحواروھذا ما يؤكده نبيل عبد الھادي بأن حتى طر
متمكن من المادة الدراسية، يستطيع نقل المعلومات بشكل صحيح ودقيق، ويكون ذو شخصية متمكنة في 

  )2(قيادة الطلبة، ويقوم بالتحضير المسبق للمادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
يقصد بھا السنوات التي يجري فيھا التلميذ امتحانات ا�نتقال من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أعلى، كشھادة التعليم   *

  .وشھادة اOنتقال إلى السنة السابعة ،ا.ساسي
: لمزيد من التفصيل أنظر الموقع ا�لكتروني) 1(

http://www.fananews.com/algeria/2004/Dec/14/51400.htm  على  03/03/2005تاريخ زيارة الدخول
   .د صباحا9:15الساعة

   .84، ص 2000، دار وائل، ا.ردن، 1، طنماذج تربوية تعليمية معاصرةنبيل عبد الھادي،  )2(
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ما إذا كان استخدام ما توفر من وسائل إيضاحية قد زاد من يبين إجابة أفراد العينة حول   :)27(جدول رقم 
  :عنصر التشويق وجلب إنتباه الت6ميذ

  
  العينة        

  اOجابة
  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية

  ن  )2(تك)+1(تك  )2(النسبة  )2(التك  )1(النسبة  )1(التك
  نعم
�  

  مجموع

30  

65  

95  

31.59%  

68.41%  

100%  

41  

49  

90  

45.6%  

54.4%  

100%  

71  

114  

185  

38.4%  

61.6%  

100%  

     
يعد عنصر التشويق وجلب انتباه التلميذ طيلة فترة الحصة من ا.ركان والشروط البيداغوجية  

  .الھامة لرفع مستواه التعليمي، خاصة عند استخدام وسائل إيضاحية حديثة
  

توفره الجھات المسؤولة من وسائل إيضاحية لم تكن والجدول أع6ه بينت ا.رقام التي فيه أن ما 
كفيل بزيادة ھذين العاملين، لذا جاءت أغلب اOجابات حول ھذا السؤال بـ � وبلغت نسبتھا في خانة النسبة 

، بينما عدد الذين أجابوا بالعكس أي نعم فقد 114وبلغ عدد الذين أجابوا بھذه اOجابة  %61.6ا�جمالية
  .%38.4ة قدرھاوبنسب 71قدر بـ 

  
المرحلة ا�بتدائية وھي أقل في المرحلة المتوسطة  %68.41فأمام عبارة � أجاب ما نسبته 

الذي يبين إجابة أفراد  12، والتحليل الذي يمكن إعطاؤه مع ربطه مع تحليل جدول رقم %54.4وبلغت 
لتطبيق المنھاج الدراسي  ةال6زمالعينة حول ما إذا وفرت اOص6حات التربوية ا.خيرة الوسائل التعليمية 

يبين إجابة أفراد العينة حول ما إذا كانت الوسائل المتوفرة كافية وحديثة ھو أن  13الجديد وجدول رقم
تلميذ ا�بتدائي تشده الرسومات وا.لوان والمجسمات وا.لعاب أكثر من أي شيء آخر لذا فالكتاب 

المرحلة المتوسطة فالوسائل  ميذ ا�بتدائي أما تلميذالمدرسي لوحده ليس كافيا، ھذا على مستوى تل
المتوفرة � تشد التلميذ للدرس طوي6، فالوسائل التي يريدھا التلميذ اليوم تتعدى السبورة والكتاب، مثل 

ويعود سبب إجابة ا.ساتذة بالنفي إلى نقص وسائل اOيضاح وأحيانا انعدامھا في بعض ، الحاسوب
  .   ا.حيان بالكتاب المدرسي الجديد كثير منالدروس وا�كتفاء في 

  
     
  

من المجيبين بھذه اOجابة في المرحلة ا�بتدائية كانت لمعلمي  رأما عن الذين أجابوا بنعم فالكثي
أما أساتذة التعليم المتوسط  %31.59اللغة الفرنسية التي تعتمد على الكتاب والصور وبلغت نسبتھم 
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وكانت المادة التي يقوم بتدريسھا ھؤ�ء الفرنسية  45.6%سؤال فبلغت نسبتھم المجيبين بنعم على ھذا ال
  .وا�نجليزية واللغة العربية أي المواد ا.دبية

  
يبين إجابة أفراد العينتين حول ما إذا كان إشراك التلميذ في إعداد الدرس وإحضار   :)28(جدول رقم 

  :يرةوسائل اOيضاح قد زاد أم � بعد اOص6حات ا.خ
  

  العينة        
  اOجابة

  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية
2(تك)+1(تك  )2(النسبة  )2(التك   )1(النسبة  )1(التك 

(  
  ن

  نعم
�  

  مجموع

79  

16  

95  

83.2%  

16.8%  

100%  

65  

25  

90  

72.2%  

27.8%  

 100%  

144  

41  

185  

77.8%  

22.2%

100%  

  
أن التلميذ قد تغير دوره مع اOص6حات ا.خيرة المطبقة، إذ أصبح في الجدول أع6ه يتبين لنا 

 دوره � يقتصر على السمع والتلقي بل المشاركة واOعداد، وھذا ما تبينه أرقام النسب الموضوعة فيه
فأغلبية المبحوثين أجابوا بأن ت6ميذھم يساھمون في إعداد الدرس وإحضار بعض الوسائل التي يحتاجونھا 

رس خاصة وأنه قد روعي فيوضع المقرر الدراسي أن يكون مما يألفه الطفل واعتاد على رؤيته في في الد
، في خانة المجموع %22.2الذين رأوا العكس فبلغت نسبتھم ، %77.8حياته اليومية وبلغت النسبة 

الذاتي للمتعلم، الممثل للعينة ككل، فحسب عبد الرحمن العيسوي أن التعلم الجيد ھو الذي يقوم على النشاط 
فالمعلومات التي يحصل عليھا الفرد عن طريق جھده ونشاطه الذاتي يكون أكثر رسوخا وثبوتا وأكثر 
مقاومة للزوال والنسيان، أما جھد المعلم فيجب أن ينصب على إثارة اھتمام الت6ميذ ونشاطھم الذاتي ونمو 

الة على أن مشاركة التلميذ قد زادت في خانة فلقد وصلت النسبة الد )1(الشخصية بجميع سماتھا وقدراتھا
  .%72.2وھي تبلغ في خانة التعليم المتوسط  %83.2التعليم ا�بتدائي 

 
 
  

 %16.8أما الذين أجابوا بـ � والذين وصلت النسبة المعبرة عن إجابتھم في المرحلة اOبتدائية 
، ذلك إما .ن الدرس � يحتاج إلى %27.8والنسبة الدالة على ھذه اOجابة في المرحلة المتوسطة بلغت 

وسائل إيضاح أو أن الوسائل قد تكون متوفرة من قبل المؤسسة، أو أن المادة ككل � يحتاج المدرس فيھا 
  .إلى وسائل لتوضيح معلومات الدرس

على العموم يمكن القول أن التلميذ في المدرسة الجزائرية صار أكثر مشاركة من قبل في إعداد 
جلب بعض الوسائل وھذا كنوع من المشاركة التي الغرض منھا ھو جعل التلميذ طرف فعال الدرس و

  .  ومسؤول، وإخراجه من دور التقليدي الموصوف بالتلقي والجمود وا�ستقبال
   

يبين إجابة أفراد العينة حول ما إذا كان المعلم والتلميذ قد شك6 محور اOص6حات  ):29(جدول رقم 
  :يرةالتربوية ا.خ

  
  العينة        

  اOجابة
  النسبة  المجموع  المرحلة المتوسطة  المرحلة اOبتدائية

  ن  )2(تك )+1(تك  )2(النسبة  )2(التك   )1(النسبة  )1(التك 

                                         
  .  380ص  ،2002، دار المعرفة الجامعية، مصر، أصول علم النفس التربويعبد الرحمن العيسوي،  )1(
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  نعم
�  

  مجموع

60  

35  

95  

63.16%  

36.84%  

100%  

48  

42  

90  

53.3%  

46.7%  

 100%  

108  

77  

185  

58.4%  

41.6%    

100%  

  
، فلقد تعددت أدواره رغم أن له ليوم ھي نفسھا التي عرف بھا منذ عقودلم تعد مھمة المعلم ا

مركزا واحدا، فھو القدوة لت6ميذه ومنظم ومسير للمناخ النفسي والمادي و ا�جتماعي وموجه ومقوم 
. )1(ومؤطر، ومرشد مؤثر في التلميذ، كما أن دوره � يقتصر على القسم أو المدرسة بل يتعداه إلى الخارج

أنه � تنحصر وظيفته في التلقين فقط بل عليه قبل القيام بعملية التدريس أن يلم بمعرفة عن مستوى  كما
  .*الت6ميذ وتحديد الموضوع الذي سيدرسه بدقة واOعداد له مسبقا

  
من ھذا كله وجب على كل مسؤول في قطاع التربية والتعليم أن يوضع المعلم وتلميذه ضمن  

�عتناء بھا عند كل تفكير في إص6ح المنظومة التربوية وعليه فإنه في ھذا الجدول ا.ولويات التي يجب ا
 %5303نجد أن النسب المعبرة عن اOجابات أفراد العينة حول ھذا السؤال قد بلغت اOجابات بـ نعم نسبة

  .%63.16في المرحلة المتوسطة، أما فيما يتعلق بالمرحلة اOبتدائية فكانت النسبة المعبرة عن ذلك
في القسم المخصص للمرحلة المتوسطة، القسم  %46.7نسبة " �"وبلغت اOجابات القائلة بـ  

  . %36.84الخاص بالمرحلة اOبتدائية جاءت نسبته
  

فالمدرس الذي يرى أن المعلم والتلميذ ھما محور اOص6حات ا.خيرة جاءت إجاباته بناء على 
ا بتعلق بالحجم ا.سبوع للمعلم الذي تقلص كما أن تغيير المنھاج القوانين ا.خيرة التي صدرت خاصة فيم

الدراسي يخدم التلميذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .نه يزوده بمعلومات حديثة، كذلك أن اOص6حات 
  . التي ستطبق على التعليم الثانوي مفيدة جدا من وجھة نظرھم لتحديد مصير التلميذ في وقت مبكر

  :           محور اOص6حات ا.خيرة فرأيھم مؤيد بالنقاط التالية -المعلم والتلميذ-يرون أنھماأما الذي � 
  .        المنھاج الدراسي رأن معظم اOص6حات أتت لتغي �
  .  لم يتغير � التوقيت وزمن الحصة، أي لم تحدث زيادة في زمن الحصة الدراسية أو نقصان �
  -تخاصة من ناحية ا�متيازا -ى معيشة المعلم وا.ستاذتوجد زيادة أو تحسن في مستو � �
  حتى إذا قارنا سنجد أن التلميذ كان أوفر حظا من مدرسه من ناحية اھتمام اOص6حات  �

  
إ� أنه �بد من قول أن ھناك من المراجع من تؤكد على ضرورة جعل الطالب محور العملية 

سنة يتميز بتحمس كبير  11-5فإن الطفل خاصة بين التربوية وليست المادة الدراسة فحسب محمد عدس 
للتعلم، ويقبل عليه برغبة ويستمتع به مع أن خبرته ومعرفته محدودة، إ� أن ذاكرته وخياله قويان، فيتولد 

اتجاھه في الحياة وفي عملية الفھم  عن ما يتعلمه إنطباعات لھا أھمية كبيرة تمس نظرته المستقبلية �
لذا فكلما أعطي المدرس حقه من ا�ھتمام، كلما زادت كفاءته المھنية  ،)2(على تعميمھا وا�ستيعاب والعمل

  .فتتحسن نتائج الت6ميذ الذين ھم رجال الغد بناة صرحه المتين
   
  
  

                                         
  .   103، ص 2000، دار الفكر، ا.ردن، التربية العملية بين النظرية والتطبيقمحمود حسان سعد، ) 1(

  :لمزيد من التفصيل أنظر *
Guy Avanzini et autres : sciences de l'éducation: regardes umbiples : Peter larg s.a, éditions 
scientifiques européennes, 1994 imprimé en suisse p 95.  

  .39، ص 1996، دار الفكر، ا.ردن، المعلم الفاعل والتدريس الفعالمحمد عدس، ) 2(
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علينا أن : حول ما ينقص المنظومة التربوية الجزائرية :من ا?ستمارة 35تحليل السؤال المفتوح رقم *

بسبب ا}راء المتباينة ل�جابات والتي  لسؤال بالتحديد أخذ منا الكثير من الوقت ذلكنقول أنه وفي ھذا ا
وجدنا بعضھا فيه الكثير من القسوة واOحباط وھذا دليل على غيرة وحب الكثير من مدرسي المدرسة 

مشعل  ا.ساسية الجزائرية على وظيفتھم وكذا خوفھم على مستقبل أبناء الجزائر الذين سيبنون ويحملون
ن مجموعة من المكونات الثقافية قد أفرزت بعض أ� شك التنمية، لذا فيما يتعلق بھذا السؤال نقول 

 لى استفحالھا لدى البعضإالقويمة عند بعض رجال التربية والتعليم، وأدت عوامل متعددة  ات غيريالسلوك
  :يلي ا}خر، ومن ذلك ما

  
أو التلمي�ذ أو  لشخصية رجل التعل�يم ا.ساسيلمكون ـ الموروث ا�جتماعي والسياسي، باعتباره ا

والبيئ�ة  م�ث6 للتلمي�ذ الص�غرى الت�ي ربت�ه ا.س�رةليس إ� إف�راز  ، الذيأي شخص يشتغل في قطاع التربية
يص�قل  أنوس�داھا، فل�م يس�تطع التعل�يم  ولي�دھا وربيبھ�ا، ولحمتھ�ا الكب�رى الت�ي احتض�نته، وم�ن ثم�ة ك�ان

 تخلص�ھا م�ن أنتؤثر فيھا الت�أثير اOيج�ابي الحمي�د، ول�م تس�تطع  أنع الثقافة تستط شخصيته ويھذبھا، ولم
الثقاف�ة الت�ي �  إن ميراثھا القديم، فظل موروثھا ي6حقه، ويتردد علي�ه رغ�م الحقيق�ة الص�ارخة الت�ي تؤك�د،

اعي�ة الت�ي فالخلفي�ة ا�جتم وحم6 حقي�را تمسي عبئا ثقي6، أنو � تعدو  ا.خ6قتھذب الطباع، و� تشذب 
ا.مي�ة والجھ��ل ال��ذي م�ازال المجتم��ع مرتع�ا ل��ه، وفخ��ا يع�يش فيھ��ا ك�ل م��ن الم��درس و التلمي�ذ و المتمي��زة ب

 بالمرص�اد ف�ي وج�ه أي نھض�ة ويعي�ق ك�ل أم�ل ف�ي ا�ص�6ح، وص�عوبة .وحاله، ھذا الجھل ال�ذي يق�ف
. يتخلى عن الوظيفة بالكامل ، وھذا ما جعل البعضالسواء على والمتعلم الصعوبات التي ينال منھا المربي

 ل�ى جمي�ع م�ن يت�وفر عل�ى الش�ھادةإسناد منصب مرب إن أحيث : لى غير أھلھاإالتربوية  إسناد المناصب
ن تراع�ى أ�ب�د  ذإالعلمية وحدھا، ھو خطأ جسيم في ح�ق التربي�ة والتعل�يم، وف�ي ح�ق المؤسس�ة التربوي�ة، 

  ·لى جانب الشھادة العلميةإا.ھلية التربوية 
  
عن دورھا التربوي،  ا.سرحيث تخلت بعض : ا.سرةغياب الحس التربوي لدى التلميذ  -
 كما كان لمجموعة من .الفقر والجھل، وغياب الوعي، أو لعامل الغنى الذي يلھي ويشغل نظرا لعوامل

والغيرة على  كغياب الحس الوطني،: أثرھا في ضمور ھذا الھاجس التربوي ا.خرىالعوامل ا�جتماعية 
ذلك ينعكس سلبا على مردودية  كل··· في المھمة، وغلبة الذاتية، وضمور اOيثار اOخ6صالمھنة، وعدم 

أخ6قيات المھنة، ويجعله يستبعد خطورة المھام  لى تصرفات تتنافى معإالمؤسسة التربوية، ويدفع المربي 
يتغلب عليھا، أو ينسلخ  أنربي بعض الرواسب التي لم يستطع الم ذا كانت ھذهإف··· التربوية المنوطة به

 يواكبھا أنالمعارف والعلوم التي نحشو بھا ذھن المتعلم الصغير، لن تكون مجدية، دون  عن براثنھا، فان
  .التقويم السليم للسلوك، والتھذيب القويم لLخ6ق والمواقف

ما يمكن قوله أن  :حول ما واقع المنظومة التربوية ا}ن:من ا?ستمارة 37تحليل السؤال المفتوح رقم
الغالبية العظمى ترى في واقع المنظومة التربية أنه غير واضح ذلك بسبب صيحات الكثير من ا.طراف 
التي تقول انه سيصبح أسوء من ذي قبل بسبب إدراج اللغات ا.جنبية خاصة الفرنسية في سن مبكرة، كما 

ي العام الذي يعيشه كل من المدرس والتلميذ وجدنا أن البعض � يرى أي تحسن طالما أن الواقع ا�جتماع
واOدارة التربوية لم يتغير، فغ6ء المعيشة وكذا الوضعية الصعبة لبعض ا.ساتذة تجعلھم غير قادرين على 
إعطاء كل ما لديھم خاصة مع وجود إدارة تعمل بطرق لم يعد لھا مكان في الوقت الراھن، إن كثير من 

ض دافعية المدرس راجع إلى أعداده العلمي وتوتر الع6قة بينه وبين زم6ئه الدراسات بينت أن سبب انخفا
وطلبته، فض6 على أن الدافعية تتعلق با.مور ا�قتصادية وا�جتماعية التي يعيشھا المدرس وحتى 

  .)1(ا.خ6قية
  

                                         
 دة ودار الكندي، ا.ردن،، مؤسسة حماالمدخل إلى علم النفس التربويوھيب مجيد الكبيسي وصالح حسن الداھري، ) 1(

 .65، ص 2000
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تك�ون البداي�ة إ� أن المتفائلين من أفراد عينتنا أجابوا أنه في تحسن وھذه البداية فقط وف�ي الغال�ب 
صعبة على الجميع، كما أن الجھات المسؤولة عن القط�اع الترب�وي ق�د وع�ت أن وظيف�ة المعل�م ق�د تغي�رت 
.ن وظيفة المدرسة ككل قد تغيرت، فلم تعد المدرسة المرجع الوحي�د للمعلوم�ات والخب�رات التربوي�ة، فق�د 

نم�و والتط�ور وھ�ذا م�ا جع�ل وتطل�ب أصبح المعلم مصلحا إجتماعي�ا يع�ي أھ�داف مجتمع�ه وحاجات�ه إل�ى ال
إعداده إعدادا تربويا وأكاديميا خاصا إلى جانب توفير سبل الحياة الكريمة المريحة حتى يقوم بدوره إ� أنه 

فل�م يح�دث وان  � سيصدق عليھا قول طموحاتھا أكبر من إمكانياتھاأ� بد من توفير اOمكانيات ال6زمة، و
تاريخ وبين ا�مم دون ان تنجز انجازا حضاريا جديدا وبنت بناء ثقافيا محك�م احتلت امة مكانا متميزا في ال

ا�صول وھذا ا�م�ر � ينش�أ م�ن ف�راغ ب�ل ھن�اك ارادة واعي�ة وخ6ق�ة وراء ك�ل ھ�ذا تتجس�د ف�ي المدرس�ة 
وھذه ھ�ي الغاي�ة الت�ي م�ن أجلھ�ا . )1( والجامعة، فالتقدم يصنع وينمى � يوھب أو يورث كما يضنه البعض

  .اءت اOص6حات ا.خيرةج
 
 
 
 
 
 
 

  :النتائــــــج العامة للدراســــة:ثانيا
  

بعد أن قمنا بتحليل الجداول والتعليق عليھا، ھا نحن نقوم بآخر الخطوات المعتمدة منھجيا وھي 
كتابة النتائج العامة، فمن خ6ل ما تم رصده في تحليل الجداول سنثبت أو ننفي الفرضيات التي تم وضعھا 

  :سنجيب على التساؤل الرئيسي للدراسة ككل، وعليه نجد ما يليو
  
  :البيانات العـامة للــدراسة/ 1
  

وھي نتيجة منطقية .ن الغالبية العظمى  %56.1عينة دراستنا معظمھا من فئة اOناث وذلك بنسبة تفوق 
ع التربية لھن كبيرة كما أن احتياجات قطا  من الطلبة الذين يزاولون ھذا النوع من التخصص ھم إناث،

بسبب طبيعة الطفل التي تتطلب تعامل شبيه بمعاملة ا.م له، كذلك وجدنا أن سن أفراد العينة يتراوح بين 
، كما أن غالبية أفراد العينة ھم من خريجي %27سنة وبلغت النسبة  42سنة مع متوسط قدره  45و 40

، وجل ھؤ�ء قضوا في قطاع التربية %71.4المعاھد أو المدارس العليا وذلك ما عبرت عنه النسبة 
، ويزاولون عملھم ضمن أقسام تضم بين جدرانھا %42.2سنة ووصلت نسبتھم 22والتعليم فترة تزيد عن 

تلميذ في القسم، وبعضھم بحكم التخصص يدرس أكثر من ث6ثة أقسام، ولقد اخترنا جميع  42أزيد من 
  .ن يدرسون كل المواد الدراسيةالمدرسين دون استثناء بمعنى المدرسين الذي

  
  : نتــائج الفرضـية ا-ولى/ 2

  
أدت المناھج الدراسية الجديدة إلى جعل مھمة التعلم أكثر يسرا  :والتي ھي على الصياغة التالية

  :مما كانت عليه في السابق
ة صارت أحدث من خ6ل الجداول التي عبرت عن أسئلة الفرضية وجدنا أن المناھج الدراسية الجديد       

رغم أن  %55.7مما كانت عليه في السابق بفضل التغييرات التي وجدناھا وبلغت النسبة المعبرة عن ذلك

                                         
المھام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية، مساھمة في تحليل وتقويم النظام التربوي محمد العربي ولد خليفة، )1( 

   .3، ص1989ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، والتكوين والبحث العلمي، 
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المنھج الجديد قد اعتمد على المنھج القديم في بعض الجزئيات كما ذكر المدرسون، أيضا الشق التطبيقي 
راد العينة، دون أن نھمل نقطة مھمة من أف %77.3فيه صار يحتل مكانا أكبر وقد عبر عن ذلك ما نسبته

وھي أن كثافة البرنامج قد قلت لكن ليس بالحد الذي يريده المدرسون، كما أن ھناك عدد من التغيرات التي 
لمسھا المدرس الجزائري في سير عمله مع الت6ميذ منذ تطبيق المنھاج الجديد، منھا أن التلميذ صار أكثر 

تطبيقي للمنھج الذي يجعله دائم التفاعل والتركيز أثناء الدرس Oعادة مشاركة من قبل بسبب الجانب ال
فمعرفة المدرس لLھداف والغايات المرجوة من كل درس أو محور سھل المھمة عليه كثيرا . تطبيقه

، أيضا جل المدرسين رأوا أن نتائج ت6ميذھم حسنة %73ووصلت النسبة المعبرة عن ھذا الطرح 
من خ6ل النتائج المتحصل عليھا من . تشاري التربية وجدوھا نتائج مبشرة وجيدةوالبعض من مدراء ومس

عملية تحليل البيانات نجد أن مھنة التدريس حاليا صارت أصعب مما كانت عليه خاصة مع غياب 
العلمية والسيكولوجية وحتى اللغوية، مع وجود عدد كبير من : الوسائل، قلة الزاد المعرفي بجميع فروعه

ميذ في القسم، ومع كذلك حجم ساعي لم يناسب الخطة التي أمرت الوزارة الوصية العمل بھا، كلھا الت6
  . يثبت صحة الفرضية� وھذا . مؤشرات تنفي أن يكون المدرس الجزائري يقوم بمھمته بيسر

   
  :نتـائج الــفرضية الثانية 3

  
منظومة التربوية وفرت الوسائل اFص'حات المطبقة على ال: والتي ھي على الصياغة التالية 

  :المادية واFيضاحية للمدرس
  :من خ6ل تحليل الجداول التي تضمنت أسئلة تتمحور حول ھذه الفرضية وجدنا ما يلي    

إن المنھج الدراسي الذي أرادت الوزارة الوصية تطبيقه يحتاج كثيرا إلى وسائل اOيضاح أكثر من 
شبه معدوم وإن  ل فقد كانأما توفير ھذه الوسائ %54.1عبرة عن ذلكالمنھاج القديم ووصلت النسبة الم

وھذا لعدم  %40.5والمقدرة بـ منھا وھذا ما عبرت عليه النسبة  وجدت فھي � تكاد تؤدي الدور المرجو
كفايتھا وتطورھا حتى تسھل عمل المدرس، والحديث كله كان منصبا على الكتاب المدرسي كوسيلة 

، أما من %54.1فوجدنا أنه من حيث المضمون حسن وبلغت النسبة المعبرة عن ذلك متوفرة لكل تلميذ 
  .باقي النواحي فقد حاز على رضا الجميع سواء أساتذة أو ت6ميذ

  
ونستخلص من ھذا أن صحة الفرضية لم تثبت .ن اOص6حات ا.خيرة التي طبقتھا وزارة 

وھي .ادية التي يحتاجھا المدرس للقيام بوظيفة التدريسالتربية الوطنية لم توفر الوسائل اOيضاحية والم
نفس النتيجة التي توصل إليھا الطالب ھويدي عبد الباسط في مذكرته عندما وجد أن عدم استقرار 

  . المنظومة التربوية بسبب اOص6حات جعلھا عائقا أمام تفعيل المنظومة التربوية للمساھمة في التنمية
     

  
  
  
  :ـفرضية الثالثةنـــتائج الـ/ 4
  
تؤثر المناھج الدراسية الجديدة إيجابيا على طريقة التدريس التي : والتي ھي على النحو التالي 

  :يعتمدھا المدرس
من تحليل النتائج التي ھي موجودة في الفصل السابق وجدنا أن تأثير تغيير المنھاج كان كبيرا على طريقة 

اد العينة أجابوا بأنھم غيروا طريقة تدريسھم مع تغيير المنھج التدريس التي كان يعتمدھا المدرس، فأفر
قد حسن من طريقة تدريسه،  %59.4ومنھم ما نسبته  %70.3الدراسي ووصلت النسبة المعبرة عن ذلك 

وبالموازاة فالطريقة التي يجب على المدرس أن يدرس بھا � تتناسب والعدد الكبير للت6ميذ الموجودين في 
إضافة إلى زمن الحصة الذي ھو غير كافي تماما للقيام بالعملية التربوية كما ھو  - تلميذ 45 حوالي–القسم 

أن طريقة التدريس الحالية  %70.3فقد وأوضح ما نسبته  ،%100مطلوب ونسبة من أيد ھذا الطرح 
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فرضيتنا تعتمد بشكل كلي على وسائل إيضاح مھما كانت طبيعة المادة التي يدرسھا، وھذا كله يثبت صحة 
دائه في آبأن التغيير الذي طرأ على المنھاج جعل المدرس يعرف طريقة جديدة في التدريس ويحسن من 

  .مما سيعود بالفائدة على قطاع التعليم ككل القسم
  

  :نــتائج الــفرضية الرابعة/ 5
  

لى رفع من التحصيل توفير الوسائل اFيضاحية وتغيير طريقة التدريس أدى إ: والتي كانت بالعبارة التالية
  : الدراسي الفصلي التلميذ

وجدنا أن المشكل ا.ول الذي يعانيه كل الطاقم المدرسي دون استثناء كان نقص وسائل اOيضاح وھو من 
ا.سباب التي تجعل المدرس يتخلى عن طريقة التدريس حتى لو كانت ھي ا.صلح، فالتلميذ الجزائري � 

ه في اOعداد للدرس وإحضار بعض الوسائل التي يحتاجھا في القسم، ينقصه الذكاء فقد زادت مشاركت
من أفراد العينة فقد تم تغيير المنھاج الدراسي بما يقتضيه  %77.8وعبرت على ھذا الطرح أزيد من 

التطور وبما تنادي به الدراسات الحديثة، وحسن المدرس من طريقة تدريسه في القسم وھما يشك6ن نسبة 
ن تحسن نتائج التلميذ الفصلية فالعامة مما يمكنه من اجتياز عقبة ا�متحانات المصيرية من ضما 50.8%

  .كالبكالوريا بيسر
وعليه فتوفير بعض ا�ھتمام يجعل منه تلميذا ناجحا، إ� أن ھذه العملية ككل تتطلب توفير وسائل اOيضاح 

ن لم يزد من عنصر التشويق لديه ولم يجعله له والوسائل المادية التي تعين المدرس .ن ما وفر له حتى ا}
، خاصة وأننا وجدنا أن التلميذ قد شكل %61.6منتبه طول الحصة لذا فالنسبة التي عبرت عن ذلك ھي

  .%58.4محور اOص6حات التربوية ا.خيرة وقد وجدنا نسبة 
ن اOص6حات ا.خيرة كما أن إثبات صحة ھذه الفرضية مرھون بصحة الفرضية الثانية والتي لم تتحقق .

لم توفر الوسائل التي يعتمد عليھا المدرس لشرح وتبسيط الدرس مما يضمن وصولھا إلى التلميذ بطريقة 
وجعل المدرس يحسن اختيار وتطبيق  سليمة، لذا الفرضية الرابعة صحيحة .ن توفير وسائل اOيضاح

  .ومة التربوية ككلسيحسن من نتائج التلميذ وھذا ما ينقص المنظ طريقة التدريس
  

وعليه وبعد كل ما قيل ستكون إجابتنا على التساؤل الرئيس للدراسة الذي ھو على الصياغة  
  :ھو واقع المنظومة التربوية الجزائرية بعد اOص6حات ا.خيرة كما يلي ما: التالية

يز بالحداثة وتوظف � أحد ينكر أبدا أن الجزائر سعت و�زالت تسعى من أجل إقامة منظومة تربوية تتم
فيھا كل التغييرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وذلك حتى � يكون الجزائري بمعزل عما 
يحيط به، ولقد عنيت دراستنا بالبحث في واقع المنظومة التربوية الجزائرية الحالية أي بعد الشروع في 

ولقد وجدنا بعد القيام بدراستنا بشقيھا النظري تطبيق اOص6حات التي أسالت حبر العديد من المھتمين، 
والميداني أن الواقع لم يتغير كثيرا فمن ناحية المنھج الدراسي تحسن أما من ناحية عدد الت6ميذ في القسم 
وكذا مستوى ا.ساتذة ا.كاديمي فقد انخفض، فالجميع قد فقد الثقة في تكوين ا.ستاذ القادم من الجامعة كما 

عمل لم يحدث فيھا أي تغيير فعدد الت6ميذ بقي كما ھو فكيف يقوم المدرس بوظيفته في قسم أن ظروف ال
  تلميذا؟ وماذا سنجد من تلميذ غابت عن نفسه دافعية التعليم؟ 50و 45يضم وداخل الو�ية بين 

  وماذا ننتظر من فرد لم يجد عم6 فاتخذ من التعليم سبيل للحصول على لقمة العيش؟* 
      

فتغير واقع المنظومة التربوية يتطلب إعادة تكوين لجميع أفراد القطاع من إدارة ومفتشين      
وھذا يسھل  وأساتذة بالدرجة ا.ولى والسھر على تلبية مطالبھم التي تحسن من مستواھم المادي والمعرفي

د يجدھا من في كذلك توفير كل ما يتطلبه الدرس من وسائل إيضاح حتى نزيل كل حجة ق .عليھم وظيفتھم
دون أن نھمل عدد الت6ميذ الذي ھو مشكل كبير .نه غير مطابق لما دعت إليه المراجع  قلبه مرض

  .المختصة
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  :صعوبـات الــدراسة :ثـالثـا
  

ه الصعوبات قد ذإن أي بحث علمي مھما كانت طبيعته فھو محفوف بالصعوبات والعراقيل، وھ  
ه أو تصبح عند البعض دافعا Oتمام العمل والمضي فيه، ولقد واجھتنا تجعل البعض يتوقف عن إتمام بحث

  :جملة من العراقيل والصعوبات خاصة وأن موضوع البحث ينتمي إليه
  

يرة، وإن وجد شح المادة العلمية خاصة التي تتحدث عن المنظومة التربوية الجزائرية في السنوات ا.خ/1
  .جعل في تيهمما ) علم ا�جتماع(فھو خارج ا�ختصاص

 .صعوبات إدارية واجھتنا أثناء جمع المادة العلمية المتعلقة باOحصائيات للسنوات ا.خيرة/2
غياب دراسات سابقة تكلمت عن المنظومة التربوية الجزائرية بشكل علمي، فما وجد عبارة عن مقا�ت /3

 . صحفية تحمل طابع إيديولوجي خاص بكاتب المقال
  .تبحث في التربية من وجھة سوسيولوجية باللغة ا.جنبيةندرة المراجع التي /4
    

  :التــوصيـات :رابعـا
  

بناء على ما جاء في الجانب الميداني للدراسة وما �حظناه خ6ل زياراتنا الميدانية إتضح لنا جليا 
نقف وقفة أن المنظومة التربوية الجزائرية معاناتھا أكبر مما قد تسعه صفحات ھده المذكرة، مما جعلنا 

  . الحائر المتألم على مستقبل من سيلتحق بالمدرسة الجزائرية سواء كان مدرسا أو تلميذا
ويتطلب تغيير واقع المنظومة التربوية الجزائرية نحو ا.حسن توفير جملة من العناصر ندرجھا ضمن 

  :توصيات الدراسة والتي ھي بالصياغة التالية
  

.قسام الدراسية، فھو يعد من أكبر معوقات للعملية التربوية التقليل من ا�كتظاظ التي تشھده ا �
  .داخل المدرسة ا.ساسية

  .رفع المستوى المھني للمعلم وذلك بتكثيف الدورات التكوينية أو ما يعرف بالرسكلة �
  .إعطاء قيمة أكبر للمدرس الجزائري وذلك بتحسين ظروفه المادية �
  .ت والرجوع إلى خبرتھم عند كل تغييرإشراك كل المدرسين الجزائريين بكل القرارا �
  .إعادة النظر في تكوين المدرسين خريجي الجامعة، خاصة ا.قسام العلمية �
  .توفير الوسائل عندما يشرع في تطبيق أي تغيير �
.إعطاء اOدارة المدرسية .فراد يتحلون بروح المسؤولية والكثير من الضمير المھني �

  

 
          

  
ن خ6صة عامة للدراسة بشقيھا النظري والميداني، فمن خ6ل ما قمنا به خاتمة دراستنا ستكو 

من سرد لكل مراحل تطور المنظومة التربوية في الجزائر والمقسمة بناء على أھم ا.حداث التي شھدھا 
قطاع التربية والتعليم، نقول أن ھذا القطاع قد مر بفترات عصيبة خاصة أثناء التواجد الفرنسي في 
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واستمرت المعاناة مع رحلة البحث عن السبل الكفيلة Oرساء الھوية الجزائرية وتطبيقھا على  الجزائر
  .أرض الميدان مما جعل القطاع يتأرجح في مكانه أحيانا، وأحيانا أخرى يتراجع إلى الوراء

  
أفريل التي كانت 16ومعه ظھرت أمرية  1976وظل الحال على ما ھو عليه إلى أن جاء عام 

وثيقة قطيعة لما كان وشھادة و�دة لما ھو آت ومحاولة بكل ما جاء فيھا تغيير واقع المنظومة نحو بمثابة 
  .ا.حسن، وبقي العمل بھا لعدة سنوات

  
لكن ومع ظھور ثورة اOتصا�ت والعولمة وانضمام الجزائر إلى كثير من الھيئات الدولية  

المجتمع الجزائري وھددت استقرار ا.مة .زيد  خاصة ا�قتصادية منھا، ومع ا.حداث التي ھزت كيان
من عشرية، توضح للجميع أن الجزائر تعاني من كل مظاھر الضعف، وانه �بد عليھا أن تعيد النظر في 
ما يحيط بالجزائري من إمكانيات ورھانات، وبھذه ا.حداث رجع النظام التربوي إلى دائرة الضعف بسبب 

اتسم منتج نظامنا التربوي حسب الكثيرين بكل الصفات عدا أن يكون عوامل داخلية وخارجية مسته، ف
فعا� خ6قا قادرا على والتحليل والبناء التواصل مع غيره بلغة صحيحة، مما أفقد المدرسة الجزائرية 

  .ومعھا الجامعة بعضا من مصداقيتھا
  

التنمية ودارت عجلة يأتي بعد العشرية الدامية التي عرفتھا الجزائر والتي فيھا تعطلت عجلة 
التخلف بد� منھا، القرن الواحد والعشرون، ھذا القرن الذي وصف على أنه قرن اOتصا�ت 
والتكنولوجيات والبقاء لLفضل وصارت القاعدة المسيطرة إما أن تكون قويا فتحصل على ا.فضل 

 .وا.كبر، وإما أن تبقى ضعيفا ف6 تجد الفتات
  
زائر فئة أرادت أن تجد الجزائر معھا رد ا�عتبار وتحسين الصورة في لذا تولت القيادة في الج 

منه أي قطاع ودخلت  ىالداخل والخارج، فبدأ العمل على ھذا المشروع التنموي الكبير الذي لم يستثن
الجزائر مرحلة اOص6حات والتغييرات، وكان من نصيب قطاع التربية والتعليم وثيقة عرفت باسم 

منظومة التربوية الجزائرية تحت إشراف لجنة وطنية تكونت خصيصا لھذا ا.مر، مشروع إص6ح ال
وكان الغرض من إنشائھا جعل التلميذ الجزائري يدرس منھاجا يتسم بالعلمية والحداثة والبساطة وأن يجيد 

ارك القطاع المواد العلمية اللغات ا.جنبية ويتقن إلى جانبھا لغته التي فقد منھا الكثير، و� مانع إذا ش
  .الخاص في عملية التعليم بعد أن كان حكرا على ا.مرية

وبدأ التطبيق الميداني لقراراتھا منذ سنوات قليلة، إ� أن العملية لم تلقى التجاوب التام وھذا أمر 
  .طبيعي يواجه كل تغيير، وظھر ذلك عبر مقا�ت وجمعيات نادت بضرورة إعادة مراجعة بعض النقاط

  
6ل دراستنا أن نعرف ھل بعد السنوات القليلة التي طبقت فيھا اOص6حات تغير أردنا من خ

  .الواقع الذي تعيش فيه المنظومة التربوية؟ وإذا تغير الواقع فإلى أي جھة ھل بالسلب أم باOيجاب
يرا بسبب وبعد إتمام الدراسة بشقيھا النظري والميداني توصلنا إلى أن واقع المنظومة التربوية لم يتغير كث

عراقيل لم يحب حسابھا مثل إعادة تكوين المدرسين المكلف، ونسبة اOعتمادات المالية المخصصة للقطاع 
التي بزيادتھا نقضي على جزء كبير من مشاكل المنظومة التربوية فتسھل بالتالي مھمة المدرس، وعدد 

ائرية على العموم، والوضع الت6ميذ في القسم، وحتى الوضع ا�جتماعي وا�قتصادي لLسرة الجز
  .المتعلق بالمدرس الجزائري

  
إن الدراسة التي قمنا بھا تنتمي إلى قطاع له أھمية تجعله مستقطبا لعدد كبير من الدراسات وتفتح 
المجال لدراسات تأخذ منه الكثير من المواضيع، التي نتمنى أن تكمل الطريق وتجيب على سول ھو ھل 

  من إص6حات سنحصل حقيقة على ما سطر له؟                 بعد تطبيق كل ما نص عليه
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  :ملخـص الدراسـة
  

انط6قا من أھمية التربية والتعليم في حياة ا.مم التي تناشد التنمية بكل أبعادھا، جاء اختيارنا        
بوية الجزائرية لموضوع البحث الذي تجسد على صفحات ھذه الدراسة الموسومة بـ واقع المنظومة التر

وقد عكفنا على دراسة ھذا الواقع بشيء من النقد والتحليل للجزئيات التي أردنا التركيز عليھا كطريقة 
  .التدريس ووسائل اOيضاح واOعتمادات المالية المخصصة للقطاع خاصة في السنوات القليلة الماضية

ا مجترا لما سبق فاخترنا دراسة واقع قطاع كما أننا أردنا لھذا الجھد أن يصطبغ بصبغة � تجعله موضوع
التربية والتعليم عندنا بعد الشروع في تطبيق اOص6حات التي باشرتھا الوزارة الوصية، فمن البداية 

  .تظھر النتائج كما يقال
  

وعليه فالقسم النظري استعرضنا فيه جميع مراحل تطور القطاع قبل وبعد اOستق6ل وإلى غاية 
.لفية الثالثة، أما الميداني فجاء فيه تحليل إستمارة الدراسة وتطبيق كل ما تعلمناه في تخطينا عتبة ا

  .المنھجية حتى نصل إلى نتائج من خ6لھا نحصل على صورة للواقع
نقول في ا.خير أن حقل التربية والتعليم حقل يشھد كل يوم أحداثا تجعله ميدانا خصبا وغنيا بمسائل تجعل  

  .كمواضيع لرسائل أكاديمية جادة الباحث يعتمدھا
  

Résume de l'étude:     
  

   Vu l'importance de l'éducation dans la vie des nations qui encourage son 
développement avec tous ses objectifs nous avons choisi ce sujet par lequel  on a 
titre ses page sur la réalité du système éducatif en Algérie, nous avons concentré 
notre étude sur la base de quelque critiques et analyses afin de donner une 
formule et les moyens financiers réservé à ce secteur dans les années 
précédentes. Comme on a choisir la réalité du secteur éducatif après l'application 
des reformes ministérielle de ce deniers, on constate les résultâtes des le début 
comme le disent. 
Enfin:  

 Le cote théorique nous avons exposé toutes les étapes sur le 
développement de ce secteur, avant et après l'indépendance jusqu'au 3ème 
millénaire  Par contre le cote pratique on a applique tous ce que nous avons 
appris d'après les analyses et la pratique dans le domaine jusqu a l'image réelle. 
  Le champ de l'éducation connaît toujours des évènements sur le terrain et riche 
en moyen de recherche, ce qui laisse le chercheur ce penche sur ce sujet pour 
donner une étude académique sure.  
Abstract:  
 

  Nations, whose primary concern is the multi-faceted development, are 
giving more importance to education and to the teaching –learning process. In 
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our research, we have tried to mirror this importance. Our present work is thus 
entitled: the reality of the Algerian educational system; we have tried to 
conduct both a critical and analytical study of realities of the Algerian 
educational context with a particular emphasis, however, on some factors such 
as the teaching methodology, visual aids and the pecuniary aids devoted to the 
education sector especially in the last few years. 
 

By trying to be innovative, we have also taken every possible precaution 
to eschew reinventing the wheel through a new approach all the more discarding 
the traditional and consumed methodology of research. 
Subsequently our choice has been to study the educational realities In Algeria 
with particular reference to the recent school reforms, which have been launched 
under the tutelage of ministry of national education. The outcomes are already 
foretold by the very beginning of the present work.  

    
This academic investigation is arranged in a theoretical part and practical 

part .the former deals with the development of the educational system in the 
aftermath of the Independence (1962) and as late as the threshold of the third 
Millennium, while the latter part undertakes the analysis of the questionnaire. 
And in order to obtain sustainable results (i.e., an accurate picture on the 
Algerian educational system), we have tried to apply whet we have learned in 
research methodology.   

 
We have come to the conclusion that the field of education is undergoing 

a constant change and a constant emergence of phenomena that are in 
themselves an incentive for further though serious academic investigation. 
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، المكتب جتماعيةالتفكير العلمي والتفكير النقدي في بحوث الخدمة ا?محمد صبري فؤاد النمر، /71

  .2003الجامعي الحديث، اOسكندرية، 
، الدار 1ط، -أساليب جديدة- تمويل التعليم والبحث العلمي العربي المعاصرمحمد متولي غنيمة، /72

  .2001المصرية اللبنانية، مصر، 
  .2003، دار المعرفة الجامعية، مصر، المدخل إلى مناھج البحث العلميمحمد محمد قاسم، /73
 ومواجھة التربية في خدمة التنمية، من كتاب، التربية والتعليم في الوطن العربيمحمد مزيان، / 74

  .2002، سلسلة إصدارات مخبر التربية والتنمية، دار الغرب، وھران، 1، جالتحديات
  .1965، مكتبة البعث، قسنطينة، 1، طالجزائر في مرآة التاريخمحمد الميلي وعبد هللا شريط، /75
  .اريخت دون، دار الفكر، الجزائر، بزوايا العلم والـــــقرآن بالجـــزائرد نسيب، محم/76
، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، أھمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامةمحمد وطاس، /77

1988.  
  .2000، دار الفكر، ا.ردن، التربية العملية بين النظرية والتطبيقمحمود حسان سعد، /78
، ترجمة حنفي بن عيسى، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ا-مة والمجتمعمصطفى ا.شرف، /79

  .1983الجزائر، 
ديوان  ،1962/1980التنمية ا?جتماعية ونظام التعليم الرسمي في الجزائرمصطفى زايد، /80

  .1986المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، شركة ط6س للدراسات والترجمة، دمشق، لجزائريةالثورة امصطفى ط6س وبسام العسلي، /81

1984.  
  .1981، دار النھضة العربية، بيروت، 3، طفي اجتماعيات التربيةمنير مرسي سرحان، /82
، المؤسسة الجزائرية للطباعة، المدرسة الجزائرية من ابن باديس إلى بافلوفمليكة بودالية قريفو، /83

  .1989الجزائر، 
  .2002، دار الفكر، ا.ردن، 4، طالتـعلم والتـعليم الصفيوآخرون،  نادر فھمي زيود/84
  . 2000، دار وائل، ا.ردن، 1، طنماذج تربوية تعليمية معاصرةنبيل عبد الھادي، /85
، دار المريخ للنشر، -عناصرھا وأسسھا وتطبيقاتھا–المناھج الدراسية ص6ح عبد الحميد مصطفى، /86

  .2003الرياض، 
، 1، طالتربية في الوطن العربي على مشارف القرن الواحد والعشرينيز بن عبد هللا سنبل، عبد العز/87

  .2002المكتب الجامعي الحديث، اOسكندرية، 
، 6، ط1950/2000-حاضرھا ومشك'تھا ومستقبلھا-التربية في الب'د العربيةعبد هللا عبد الدايم، /88

  .1998دار العلم للم6يين، بيروت، 
  .2001، دار المعرفة الجامعية، مصر، علم اجتماع المـدرسة محمد عبد الرحمن، عبد هللا/89
  .2000، دار الفكر، ا.ردن، 1ط الوسائل التعـليمية والمنھـجعبد الحافظ س6مة، /90
، ديوان المطبوعات الجامعية، تاريخ اFستعمار والتحرر في أفريقيا وآسياعبد الحميد زوزو، /91

  .1997الجزائر، 
، دار الفكر العربي لبنان ومكتبة طرابلس العلمية علم النفس التربوي للمعلمينعبد الرحمن ا.زرق، /92

  .2000العالمية، ليبيا، 
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، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الكتاتيب القرآنية بندرومةعبد الرحمن بن أحمد التيجاني، /93
1984.  

، المكتبة الوطنية ودار الھدى، 3، طيع المدرسي الجزائريالمرجع في التشرعبد الرحمن بن سالم، /94
  .2000الجزائر، 

، الشركة الوطنية التعريب في الجزائر من خ'ل الوثائق الرسمية، "ابن الدوايمة"عبد الرحمن س6مة /95
  .1981للنشر ومكتبة الشعب، الجزائر، 

  . 2002الجامعية، مصر،  ، دار المعرفةأصول علم النفس التربويعبد الرحمن العيسوي، /96
، دار الفجر للنشر، 1، ط-ا?قتصاد والمجتمع والسياسة -الدولة الجزائرية الحديثةعبد العالي دبلة، /97

  .2004القاھرة، 
  2004.، آلفا للنشر، الجزائر، 1999/2009عصرنة الجزائر حصيلة وآفاقعبد اللطيف بن آشنھو، /98
، دار وائل، 1، ططورات المنھجية وعملية البحث العلميالتعبد المعطي محمد عساف وآخرون، /99

  .2002عمان، 
  .2004، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، أصــول الــتربيةعبد المنعم المي6دي، /100
  .2004، دار الغرب، وھران، 1، طالتـدبير اFداري ومشـروع المؤسسة، عبد المؤمن يعقوبي/101
، دار الحداثة وديوان المطبوعات الجامعية، 3، طالحديث تاريخ الجزائرعبد القادر جغلول، /102

  .1983الجزائر، 
  .1998، دار الفكر العربي، مصر، 1، ط- أسسھا وتطبيقاتھا- مناھج التربيةعلي أحمد مدكور، /103
، سلسلة إصدارات مخبر اتجاھات اFص'ح التربوي ومشك'ته في العالم العربيعلي براجل، /104

  .2002ا�جتماعية، دار الغرب، وھران، التربية والتنمية 
، دار الھدى -المفاھيم مدخل ودراسة قضايا - علم ا?جتماع التربويبلقاسم س6طنية، علي بوعناقة و/105

  .اريخت دونللنشر، الجزائر، ب
  .1999 ، دار الفكر العربي، مصر،مفاھيم ومبادئ تربويةعلي راشد، /106
  .2002، دار الفكر العربي، مصر، 1، طجتماع التربية المعاصرعلم اعلي السيد محمد الشخيبي، /107
، دار الفجر للنشر، القاھرة، 1، طتنمية المجتمع من التحديث إلى العولمةعلي غربي وآخرون، /108

2003.  
، ديوان المطبوعات الجامعية، جنوح اFحداث والتغير ا?جتماعي في الجزائر المعاصرةعلي مانع، /109

  .2002الجزائر، 
، ديوان المطبوعات 2، طمناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش ومحمد ذنيبات، /110

  .1992الجامعية، الجزائر، 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرةعمار ھ6ل، /111

1995.  
 .2001الصفاء، ا.ردن،  ، دار1، طمدخل إلى التربيةعمر أحمد ھمشري، /112
  .1985، دار البعث، الجزائر، 1، طمنھجية البحث العلمي عند المسلمين، غازي عناية/113
، الدار الدولية 1، ترجمة فائزة حكيم، طأدارة المدرسة الحديثة مدرسة الجودةوليام ج6سر، /114

  . 2000ل�ستثمارات الثقافية، مصر، 
، مؤسسة حمادة ودار المدخل إلى علم النفس التربوين الداھري، وھيب مجيد الكبيسي وصالح حس/115

  .2000الكندي، ا.ردن، 
 

  :المــراجع باللـــغة ا,جنبيــة:ثالثا
Dictionnaire:  
 
116/Raymond Boudon, Dictionnaire de sociologie, Larousse, Paris: sans date. 
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Livres: 
 
117/Michel Vernieres, Développement Humain : Economie Et Politique, 
Economica, Paris, octobre 2003. 
118/Nadji Safir, Essais D’analyse Sociologique : Tome1 Culture Et 
développement : o.p.u.e.n.a.l.alger, 1985.   
119/ F.z.Oufriha et A.Djeflat : Industrialisation Et Transfert De Technologie 
Dans Les Pays En Développement : Le Cas De l’Algérie, éditions : publi sud 
.o.p.u.paris sans date. 
120/Guy Avanzini et autres : Sciences De L'éducation: Regardes Umbiples : 
Peter larg s.a, éditions scientifiques européennes, 1994 imprimé en suisse. 

  
  
  
  
  
  

  :ا#صـــدارات:عاراب
  

  .2004، مجلس ا.مة، الجزائر، 6، العددملحق الفكر البرلمانيبرنامج الحكومة أمام مجلس ا.مة، /121
  2005.، نشرة 34، ديوان وطني ل�حصائيات، رقم2003نتائج الجزائر با.رقام، /221

ية واFدارية أثناء فترة تاريخ ا-وراس ونظام التركيبة ا?جتماعجمعية أول نوفمبر في ا.وراس، /123
  .دار الشھاب، باتنة، ب ت ا?حت'ل الفرنسي،

  .2000، 2، مجلة بسكرة Oحداث، العدد، بسكرة في سطورالمجلس الشعبي البلدي/124

، يوليو، 2، الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جحكومة بن فليسالمجلس الشعبي الوطني، /125
2002.  

  .2000، جوانالدليل السنوي Fحصائيات لو?ية بسكرةط والتھيئة العمرانية، مديرية التخطي/126

سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، المنعقد بمركزھا العام بنادي الترقي بالجزائر، /127
  .1982دار الكتب، الجزائر، 

وزارة اOع6م والثقافة،  ،1981ديسمبر، /المؤرخة في نوفمبر 11، السنة 66مجلة الثقافة العدد/128
  .الجزائر

النشرة الرسمية للتربية الوطنية، الصادرة عن المديرية العامة للدراسات والبرامج، المؤرخة في /129
  .185، العدد16/04/1976

واقع الدورة الرابعة العادية للجلسة تقرير اللجنة الوطنية حول المنظومة التربوية الجزائرية، /130
  .1995أكتوبر14/16س الوطني ا�قتصادي وا�جتماعي للجمھورية الجزائرية، المنعقد فيالمجل العلنية،

المجلس الوطني  1995تقرير حول المنظومة التربوية، مشروع تقرير الدورة العلنية خريف/130
  .1995ا�قتصادي وا�جتماعي للجمھورية الجزائرية، لجنة السكان وا�حتياجات ا�جتماعية، أكتوبر

رياضيات، علوم طبيعية، والعلوم ( لوثيقة المرفقة لمنھاج السنة ا.ولى من التعليم المتوسطا/131
  .2003مديرية التعليم ا.ساسي، وزارة التربية الوطنية، د م ج، الجزائر، أفريل ) الفيزيائية والتكنولوجية
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زيغية، تربية إس6مية، فرنسية، عربية، أما( الوثيقة المرفقة لمنھاج السنة الثانية من التعليم المتوسط/132
  .2003مديرية التعليم ا.ساسي، وزارة التربية الوطنية، د م ج، الجزائر، ديسمبر ) انجليزية

  
  :المذكـــرات والرسائل الجامعية:خامسا

  
دراسة حالة الصناعات الميكانيكية  -التكوين المھني وسياسة التشغيل في الجزائربلقاسم س6طنية، /133

  .1995/1996، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة قسنطينة، قسم علم ا�جتماع، سنة-ةبقسنطين
التوقع -1962/1984ديمقراطية التعليم النظامي في الجزائر خ'ل الفترةبن عكي محمد آكلي، /413

  .1987/1988، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، لسنةوا?نجاز
، 1962/2001ليم العالي والبحث العلمي في البرنامج التنموي الجزائريمكانة التعدليلة خينش، /513

  .2002/2003رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بسكرة، لسنة
، رسالة ماجستير غير منشورة، التنشئة السياسية بين المدرسة والبيئة الثقافيةسعيد عيادي، /136

  .1990/1991جامعة الجزائر، قسم علم ا�جتماع، سنة
  
  :المــقا!ت والـجرائد والمجــ0ت:ادساس
  

الموافق  21/06/2005، صادر1411، جريدة الشروق، العددسياسة التجويع الروحيبشير، . ب/136
  .1426جمادى ا.ولى/14لـ

  .03/09/2002بتاريخ، الصادر 560جريدة الشروق، العدد ،اFص'ح التربوي المنشودصالح عيد، /137
، مجلة نصف شھرية، المجلس ا.على لكولونية على إشراقة الثورة الجزائريةالعربية من المحنة ا/138

  .2005للغة العربية، الجزائر، 
، مجلة العلوم اOنسانية، أھمية وضرورة الوسائل التعليمية في التدريسعبد الكريم قريشي، /139
  .1999، جوان11العدد
، ي على قطاع التربية الوطنية في الجزائرأثار برنامج التصحيح الھيكلعلي ھمال وباقي روابح، /140

  .2001مجلة التكوين والتنمية، جامعة التكوين المتواصل العدد ا.ول، مارس 
، السنة ا.ولى، نوفمبر 1، المجلة الجزائرية للتربية، العددالتوجيه التربويفاطمة الزھراء حراث، /141

1994     .  
  .03/12/2003، المؤرخة في 74الديمقراطية الشعبية، العددالجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية /142
، 4492، جريدة الخبر، السنة الرابعة عشر، العدد إلغاء عملية تأجير الكتب المدرسيةسامر رياض، /143

  .05/09/2005المؤرخة في 
، السنة الرابعة عشر، ا-مازيغية تدرس رسميا بدءا من السنة الرابعة ابتدائيإسماعيل، .س/144
  .24/08/2005، المؤرخة في 4482العدد
، جريدة الشروق اليومي، على خلفية إص'حات بن زاغو وإلغاء شعبة الشريعةسميرة بلعمري، / 145
  . 21/06/2005، المؤرخة بـ 1411العدد 
  . 23/08/2005، المؤرخة في 11616جريدة النصر، العدد /146
 ،السنة ا.ولى1، مجلة التربية العدد ھا وغاياتھاالمدرسة ا-ساسية خصائص ،محمد الطيب العلوي/147

  1982فبراير 
  :الدسـاتير والمــواثيق:سابعا

  
ووافق عليه الشعب في استفتاء  28/08/1963صادق عليه المجلس الوطني في  1963دستور /148
08/09/1963.  

  .طية الشعبية، جبھة التحرير الوطني، الجمھورية الجزائرية الديمقرا1976الميثاق الوطني /149
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: ، الفصل الرابع1976الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جبھة التحرير الوطني، دستور/150
  .ا.ساسية وحقوق اOنسان والمواطنالحريات 

  
  :مـواقع ا!نــترنيت:ثامنا

  
151/http://www.fananews.com/algeria/2004/Dec/14/51400.htm 

/152 http://membres.lycos.fr/mohamedabd/gg.htm 
153/http://www.pfln.org.dz/arabe/Page7.htm 
154/http://www.meducation.edu.dz/menarab/sys_educ/structure%5cens_fond.ht
m # organ 
155/http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag20/www/MG-020.htm  
156/ http://www.aslimne.free.fr/traduction/articles/bilan.htm 
157/http://www.meduction.edu.dz/menarab/sys_educ/structure%5Cens_fond.ht
m#organ  
158/http://www.almujtamaa-mag.com/Detail.asp?InNEWstemID=149930  
159/http://www.onaea.edu.dz/contenu.htm 
160/http://www.elmouradia.dz/arabe/Discoursara/2004/10/html/D111004.htm  
161/http://www.meducation.edu.dz/bo/bo2000/beo439/beo339_2.htm 
162/http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Station/9720/astroalgeria.htm  
163/http://www.meducation.edu.dz/francais/congre/congre/enseig_second.htm 
164/http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1073 
165/http://www.infpe.edu.dz/publication/pivate/administration%20secmoy/syste
meduc/systeme%20educ1.pdf
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  :دليل المقابلة الخاصة بالمدير
بعد تقديم الموضوع وكذا أسباب اختياره والدرجة العلمية المراد التحصل عليھا، وشرح بعض النقاط 

  :العامة وذكر التساؤل الرئيس، شرعنا في طرح ا.سئلة التالية
  رأس إدارتھا؟ ما ھو تقييمكم للوضعية الحالية للمؤسسة التربوية التي أنتم على-1
  ھل اطلعتم على اOص6حات ا.خيرة قبل تنفيذھا؟-2
المؤسسة لتوضيح طبيعة اOص6حات والجوانب المختلفة  -مدرسي–ھل برمجتم اجتماعات مع أساتذة -3

  التي سيمسھا ھذا اOجراء؟
  كمسؤول يتعامل بلغة ا.رقام، كيف ترى مستوى الت6ميذ الذين درسوا بالمنھاج الجديد؟-4
  ما ھي أھم مشاكل المؤسسة الحالية؟-5
  كيف تتعاملون مع مشكل نقص وسائل اOيضاح التي يحتاجھا المدرس والتلميذ على حد سواء؟-6
  ما التقييم الذي يمكن إعطاءه حول واقع المنظومة التربوية الجزائرية؟ -7
ذ؟ما الذي تطمح أن توفره الوزارة في القريب العاجل خدمة للمدرس والتلمي -8  
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  الجمھـورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التــعليم الــعالي والبحث العلمي
  جــامعة مــحمد خـيضـــر                    

  كلية ا%داب والعلوم ا#نسانية وا!جتماعية
  قسم علم ا!جتماع

  
  الموضـوع

  
  

  جزائريـة واقـع المنظومة التـربوية ال
  -قراءة نــقدية تحـــليلية  -

  دراسة ميدانية بمدينة بسكرة
  

      
  مذكرة مكملة لنيل شھـادة الماجستير في علـم اجتماع التنمية
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        :إشراف                          :          إعداد الطالبة
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واق��ع المنظوم��ة التربوي��ة الجزائري��ة                                    : نح��ن بص��دد القي��ام ب��ه والمعن��ون ب��ـالبح��ث العلم��ي ال��ذي ف��ي إط��ار 
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كما نعلمكم أن كل معلوم�ات ا�س�تمارة واOجاب�ة عليھ�ا س�تبقى س�رية ول�ن تس�تخدم إ� .غ�راض علمي�ة * 
  .فقط

 .شكرا لتعاونكم معنا
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  :المدرس
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  نعم                 � 

  نعم          �:ھل ساعد المنھج الدراسي الجديد المعلم على تحسين طريقة تدريسه-20
  :......................ما ھي طريقة التدريس التي تعتمد عليھا-21
  :ما الذي يعيب طريقة التدريس التي كنت تستخدمھا-22
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  �        نعم                          :  ھل تجد أنھا مناسبة لعدد الت6ميذ في القسم-25
  �               نعم       :     ھل تحتاج طريقة تدريسك إلى وسائل اOيضاح دائما -26
  نعم            �: ھل زمن الحصة كافيا �ستخدام طريقة التدريس ووسائل اOيضاح-27

توفير وسائل اFيضاح وتغيير طريقة التدريس أدى رفع مستوى : أسئلة الفرضية الرابعة
  :التحصيل الدراسي الفصلي للتلميذ

  حسنة        متوسطة       ضعيفة        جيدة: تدرسھمكيف ھي نتائج الت6ميذ الذين -28
  نعم           � :     ھل أنت راض على نتائج ت6ميذك-29
  ھل ھناك فرق بين نتائج الت6ميذ قبل وبعد تطبيق اOص6حات ا.خيرة؟ نعم              �-30
  ........................:..........................................إذا كان ھناك فرق فأين يكمن*
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 :ھل استخدام ما توفر من وسائل إيضاحية زاد من عنصر التشويق الذي ھو مھم لرفع مستوى التلميذ-32

  نعم           �
د الدرس وإحضار بعض والوسائل التي تستخدم أثناء الدرس كفيل بتحسين ھل إشراك التلميذ في إعدا -33
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  :ما أثار عملية المراقبة المستمرة التي بدأ المدرس في تطبيقھا-34
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