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  :المقدمة
 ا,جتم��اعيف��ي النش��اط  س��ياٌ ي، %نھ��ا تش��كل مح��وراٌ رئالمجتمع��اتتربي��ة دوراٌ أساس��يا ف��ي حي��اة لتلع��ب ا

 خاص�ة ف�ي ھ��ذا العص�ر ال�ذي تح��ددت م2مح�ه م�ن خ��2ل س�رعة وتي��رة  ،%ي بل��د وا,قتص�ادي والسياس�ي
اBنس��انية بش��كل ملف��ت لنظ��ر ف��ي مج��ا,ت عدي��دة، مث��ل تقني��ة المعلوم��ات،  ةوتفج��ر المعرف��اج وإنت�� التغي��ر

وأص�بح الع�الم قري�ة ص�غيرة ت2ش�ت في�ه الح�دود والمس�افات الجغرافي�ة،  والتقنيات الحيوية وعل�وم الم�ادة،
 بس��بب س��ھولة إم��2ء الق��يم وا%ھ��داف وا,حت��واء ب��ا,ختراقمھ��ددة  المجتمع��اتوأص��بحت خصوص��يات 

  .ا,تصاللوسائل  امت2كاا%كثر  المجتمعاتالتربوية، خاصة من طرف 
إل�ى إع�ادة  ،عللمجتم�الش�امل  لتط�ويرللتنمية وأداة واعدة ل ياً اسأس عام2ً  باعتبارھاولقد قاد اBيمان بالتربية 

المرحل��ة وم�ع التس��ليم بأھمي�ة التخط�يط الترب��وي وفوائ�ده، إ, أن دوره ف�ي . سياس��ات التربوي�ةلار ف�ي النظ�
ا%نظم�ة  يشھده العالم م�ن تح�و,ت كب�رى ف�ي مج�ا,ت ص�ياغة بحكم طبيعة ما القادمة يصبح أكثر أھمية،

يزي��د م��ن حج��م التح��ديات الت��ي يواجھھ��ا النظ��ام  رج��ات العملي��ة التربوي��ة، وھ��ذا م��اخالتربوي��ة وتحس��ين م
        .   التربوي الجزائري

ط��رف الدول��ة تتزاي��د، وتوس��ع نط��اق ال��دخول  تربي��ة م��نفمن��ذ الس��بعينات أخ��ذت الميزاني��ة المخصص��ة لل
غير أنه وفي غياب سياسة تربوية شاملة، فإن ا%موال . أخذت نسبة ا%مية تنخفضلمدارس الحكومية كما ل

كما أخذت الدولة على عاتقھا  التي تصرف على التربية لم تؤد إلى تحسين نوعية أو فعالية النظام التربوي،
، غي��ر أن المحص��2ت التربوي��ة وتحص��يل الطال��ب بق��ي تح��ت المع��ايير يم التربي��ةمس��ؤولية توس��يع وتعم��

 مالتق�دا,عتب�ار بع�ين  تأخ�ذ قديم�ة ,المطلوبة، فمث2 الكتب المدرسية وط�رق الت�دريس ف�ي غال�ب ا%حي�ان 
فإنما يدل على نقص التخطيط وغي�اب أھ�داف واض�حة عل�ى  شيءالتكنولوجي الحاصل، وإن دل ھذا على 

المنظومة التربوية الجزائري لم تتخلص نھائي�ا م�ن ا%فك�ار والق�يم الت�ي  فإن ذلك،زيادة على . لبعيدالمدى ا
قص��د ربطھ��ا بالفلس��فة تع��دي2ت مم��ا جعلھ��ا تع��يش لفت��رات عدي��دة  ا,س��تعماريةبھ��ا طيل��ة الفت��رة  ارتبط��ت

لتربوية الجزائر إلى ح�د المنظومة ا لكن  ،1976حملته أمرية أفريل  التربوية للمجتمع الجزائري، وھذا ما
مس�تمرة، ويعتب�ر  ةيجعلھ�ا مح�ل مراجع� ت�زال تع�يش إش�كا,ت عل�ى مس�تويات متع�ددة وھ�ذا م�ا الساعة ,

التج�ارب اBص�2حية الت�ي عرفتھ�ا  آخ�ر ي�ة،ظوم�ة التربوي�ة الجزائرمنمشروع اللجنة الوطني�ة Bص�2ح ال
 ةمتغي��رات عدي��دة ,س��يما تل��ك المتعلق��، وي��أتي ھ��ذا المش��روع ف��ي ض��وء الجزائري��ة المنظوم��ة التربوي��ة
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القيمي�ة تھ�ا بات�ت منظوم العربية واBس2مية حيث المجتمعاتتمارسھا الدول الغربية على  باBم2ءات التي
التربوي�ة، وتص�ديرھا لتج�ارب إص�2حية تزي�د ف�ي س�لخ نظمتھ�ا % احتوائھ�ام�ن  2قاطان، با,ختراقمھددة 

ھياكل ب2 روح وتكرس لبناء أجي�ال ,  ربوية، لتصبح بذلك أنظمتنا التربويةالت تھان أنظمعالقيمي  ھانظام
  . وثوابتھا لمقوماتھا واست2ب، مما يساھم في مسخ للھوية الوطنية اومعتقداتھثل لقيمھا تتم

وتعيش�ھا الجزائ�ر بص�فة خاص�ة، تزي�د ف�ي  شھا العالم العربي واBس2مي عموم�اً يالتي يع تحدياتإن ھذه ال
التربوي�ة ال2زم�ة ض�د أي محاول�ة  الحص�انة إقام�ة ف�يربوي�ة الترورة أن تس�اھم أنظمتن�ا حرصنا عل�ى ض�

كل ما يتصل بخصوصية المجتمع الجزائري ويع�زز  لضرب قيمنا الحضارية، وھذا من خ2ل التأكيد على
يع�رف  ماإلى جانب أنه يعيش إفرازات أزمة التحو,ت العالمية و الجزائري يالتربوإليه، فالنظام  ا,نتماء

يع��يش ص��راعاً داخلي��ا م��ن خ��2ل الخطاب��ات المتض��اربة الت��ي تح��اول دائم��ا أن  أيض��افإن��ه  ،بعولم��ة التربي��ة
يجعلنا نتس�اءل أي ش�كل م�ن  وھي المدرسة وھذا ما ا,جتماعيةعلى إحدى أھم المؤسسات رض ھيمنتھا فت

ھو طبيع�ة الخط�اب ال�ذي  وماة ؟ الخطابات كان يعبر عن حقيقة ما يتبناه المجتمع الجزائري كفلسفة تربوي
ھ�ذا الخط�اب أن يحق�ق تطلع�ات المجتم�ع  اس�تطاعكان يھ�يمن عل�ى المنظوم�ة التربوي�ة الجزائري�ة ؟ وھ�ل 

مرحل�ة م�ن مراح�ل  ھ�و يمشروع اللجنة الوطنية Bص�2ح الترب�و و ؟الجزائري من خ2ل النظام التربوي
الجزائ�ري  المجتم�عيتبن�اه  ھل ج�اءت ف�ي إط�ار م�ا، فماذا عن طبيعة القرارات التي تضمنھا؟ ھذا الصراع

   .  ؟تزيد في إبعاد منظومتنا التربوية عن أصولھا تإلى قرارا عمدتأنھا  تربوية أمفلسفة من 
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 تمھــيد:
لية والجوان��ب المتعلق��ة مراح��ل م��ن مراح��ل البح��ث وھ��ي اBش��كا ث2ث��ةقمن��ا ف��ي ھ��ذا الفص��ل بجم��ع لق��د 

ب��اBجراءات المنھجي��ة والدراس��ات الس��ابقة، وق��د ج��اء ف��ي بنائن��ا لnش��كالية التع��رض للع2ق��ة ب��ين النظ��ام 
جان�ب اBج�راءات المنھجي�ة فق�د ج�اء ف�ي  أم�ا وتحدي�د طبيع�ة الع2ق�ة بينھم�ا، ا,جتم�اعيالتربوي والنظام 

بقة ف��ي نھاي��ة الفص��ل مرك��زين عل��ى أھ��م النت��ائج الت��ي الس��ا تكم��ا أوردن��ا الدراس��اس��ياق بنائن��ا لnش��كالية، 
     .ه الدراساتأفرزتھا ھذ

 ًOا�شـكاليـة -أو :   

بھ�م ولھ�ذا ف�إن عملي�ة  واحتكاك�هإ, من خ2ل تفاعله مع اpخ�رين  ،ذاته قإن الفرد ومنذ القديم لم يكن ليحق
نش��ئة المقص��ودة ٌ أو ش��كلھا غي��ر للحي��اة ا,جتماعي��ة س��واء ف��ي ش��كلھا الرس��مي ٌالت هإع��داد الف��رد وتھيئت��

 باعتبارھ��اكان��ت ف��ي المجتمع��ات القديم��ة تعتم��د عل��ى م��ا تقدم��ه ا%س��رة . مقص��ودةالرس��مي ٌالتنش��ئة غي��ر ال
ولع�ل ذل�ك يرج�ع إل�ى  الوحيدة الت�ي تم�ارس ھ�ذا ال�دور إل�ى جان�ب المؤسس�ة الديني�ة، ا,جتماعيةالمؤسسة 

 اجتماعي�ةالمجتمع�ات وتعق�دھا أص�بحت ھن�اك مؤسس�ات  رآنذاك، لكن ومع تط�و ا,جتماعيةبساطة الحياة 
الحديثة، لتصبح مھ�ام التنش�ئة ا,جتماعي�ة , تقتص�ر  تحققتھا المجتمعا يشريكة أفرزتھا دواعي النمو الذ
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ا%خي�رة  هوالمدرسة ھ�ذ ةعديدة  مثل النوادي ودور الحضان اجتماعيةعلى ا%سرة فقط بل تشمل مؤسسات 
التربويين والمھتمين بالحقل الترب�وي عل�ى  اھتمامداد التربوي لsفراد لتشكل بذلك دورھا باBع ارتبطالتي 

أنھا تشكل اBطار الرسمي ال�ذي يت�زود خ2ل�ه ال�نشء ب�الخبرات المعرفي�ة والمھ�ارات الفني�ة والق�يم  اعتبار
  . المدرسة ، إ, أن المدرسة , تمثل النظام التربوي الذي يعتبر أوسع وأشمل منا,جتماعيةوالمبادئ 

أھمية  من قناعة مفادھا أن الحقل التربوي مجال ذو انط2قاأسسنا له و بالموضوع أحسسناولھذا السبب 
ام بخصوص درجة تحضره ومدخل من المداخل التي يمكن من خ2لھا فھم المجتمع  وإصدار أحكبالغة 

 نأ اعتبارعلى لتربوية، بالمنظومة ا ا,ھتمامنتصور حدوث إق2ع حضاري دون  ، إذ ,ومستوى نموه
  .مخرجات العملية التربوية ھي متغيرات أساسية في معادلة التنمية

وذل�ك م�ن خ�2ل منظوم�ة  ا,س�تق2لتطوير قطاع التربية خاصة بعد على  عملتوالجزائر من الدول التي 
ش�رعي بالنظ�ام ال التربوية للمجتمع الجزائري وتقطع بذلك عقدھا غي�ر ةبالفلسف وثيقاٌ  اتصا,ً تربوية تتصل 

ٌ ، حيث كان يعكس قيما,ستعماريةخ2ل الفترة  اٌ التربوي الذي كان معتمد تمث�ل حقيق�ة  , اٌ وأفك�ار ومب�ادئ أ
تنحص�ر ف�ي نق�ل المع�ارف  , كان يتبناه المجتمع الجزائري كفلسفة تربوية، %ن وظيفة النظام الترب�وي ما

الذي يشتمل  ا,جتماعيالنسق  لنظام التربويٌ  ھو النظام أوفا، والقيم ذات الع2قة بالطابع التقني والمھاري
المعرف�ة تتض�من الق�يم ( على ا%دوار والمعايير ا,جتماعية التي تعمل على نقل المعرفة من جيل إلى جي�ل 

مل توإنما يش ،لتربيةلمل فقط على التنظيمات الرسمية المخصصة شتوالنظام التربوي , ي) وأنماط السلوك 
ي تزوي�د تكم�ن فق�ط ف� الترب�وي , م%ن أھمي�ة النظ�ا ،عالمجتم�الوسائل التي حددھا على إلى ذلك  باBضافة

 .تفعيل البعد التنموي في المجتمع وتكوين النخب القادرة على ،النشء بالخبرات المعرفية
ٌ تتبلور في كونه نظام هيتأھم وإنما ً فرعي ا ويتفاع�ل  ب�ه  ثرفي�ه وقب�ل ذل�ك يت�أ يؤثر، العام ا,جتماعي لنظامل ا

 عن ھي إع2ن العام ، وكل محاولة لفصل النظام التربوي عن النظام ا,جتماعيهفي سياقه ويلتزم بمحددات
 جcون ديcوي نظ�رةلنظ�ام ترب�وي يفتق�د إل�ى مرجعي�ة الس�ياق، رغ�م أن  سٌ يوتأس� جتم�اعيا,لنظ�ام لإخ2ل 

ٌ ي�ة لsف�راد منبع�وتجع�ل م�ن الرغب�ات الذات جتماعيةا, عتباراتا,تربية ترفض لل ن ھ�ذا الط�رح إ, أ لھ�ا، ا
 س�لطة دعوى لعزل النظام التربوي عن اBط�ار ا,جتم�اعي مم�ا يؤس�س إل�ى فوض�ى تربوي�ة , تس�تند إل�ى

ف�ي قول�ه ٌ كم�ا يوج�د الج�وع وس�ط وف�رة  كارل مانھايم، وھذا ما عبر عنه تبرر شرعية ھذا النظام ضابطة
  .ٌتوجد بربرية وسط وفرة تربوية اقتصادية

بتط�وير  كعلى النظام التربوي أن يس�اير ھ�ذا التغي�ر وذل� و%ن التغير سمة أساسية في المجتمع، كان لزاماٌ 
النظ�ام الترب�وي والتعليم�ي باBص�2ح  رت�بطا ضولھ�ذا الغ�ر .وتحديث أدوات ومحتويات العملي�ة التربوي�ة

ف�ي تص�ميم  اض�روري مراعاتھ�م�ن ال نالعلمي�ة م�ن تجدي�د وتط�وير ك�ا فالتربوي وذلك لما تعرفه المعار
، %ن المناھج الدراسية الفعالة ھي تلك الت�ي تح�دد ةالتربوية المتبنا ةالمناھج الدراسية وذلك في إطار الفلسف

  . عأھدافاً تشتقھا من الفلسفة التربوية للمجتم
طني ع��ام بالمنظوم��ة التربوي��ة من��ذ تحقيقھ��ا ل2س��تق2ل ال��و ھتمامھ��ااوالجزائ��ر م��ن المجتمع��ات الت��ي ب��دأ 

وإع�ادة  ة لsفك�ار والق�يم،لل�م  يك�ن ھن�اك رس�ك يحق�ق ثم�اره م�ا أن يمكن المادي , د%ن البناء والتشيي1962
ك�ان يعم�ل ف�ي  ،منتھج�اٌ  نربط النظام التربوي بخصائص المجتمع الجزائري، %ن النظام الترب�وي ال�ذي ك�ا

. الفرنسي عبالمجتم ثقافيا وتربويا،وسياسيا  تعمل على إلحاق المجتمع الجزائري ستعماريةاأيديولوجيا  إطار
بحي�ث ظھ�ر التعل�يم 1976 ه%مري�الشيء ال�ذي دف�ع بالق�ائمين آن�ذاك ف�ي التفكي�ر ف�ي إج�راء تع�دي2ت   ٌوفق�اٌ 

ولك�ن تطبيقھ�ا الفعل�ي ك�ان ف�ي ع�ام  ،فاق جديدة تعتم�د عل�ى ج�زأرة التعل�يمأبنصوص ومحتويات و يا%ساس
عھ�د ، ليخت�تم عتماش�ياٌ م�ع التح�و,ت الت�ي عرفھ�ا المجتم� 1988ت إل�ى ع�ام تواصل عھد التعدي2، لي1980
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س��ي ئاجن��ة الوطني��ة الت��ي نص��بھا رئ��يس الجمھوري��ة عب��د العزي��ز بوتفليق��ة وفق��اٌ للمرس��وم الرلاBص��2حات بال
والمتض��من إح��داث اللجن��ة  2000م��ايو 09ه المواف��ق ل 1412ص��فر ع��ام  5الم��ؤرخ ف��ي  10/2000رق��م

، وذل�ك س�عياً لتط�وير )لجن�ة ب�ن زاغ�و( ـعليھا إع2مياٌ ب� حالمنظومة التربوية والتي أصطلالوطنية Bص2ح 
 ةولكن اBص�2حات ج�اءت ف�ي فت�رة حاس�م ع التطور المعرفي والتقني الحاصلوجعلھا تتماشى م ةالمنظوم

 خت�راقاولقيم�ه  س�تھدافا نبھا العالم اBس2مي عموماٌ وذلك لما عرفه ھذا ا%خي�ر م� رتمر بھا الجزائر ويم
وم��ن ھن��ا ت��أتى أھمي��ة . ح��وار الحض��ارات والعولم��ة والتفاع��ل الثق��افي ،لخصوص��يته تح��ت ش��عارات مختلف��ة

التربوية إذا لم تعب�ر بش�كل ص�ريح ع�ن الق�يم الت�ي يتبناھ�ا  ةعلى أساس أن المنظوم الموضوع الذي نتناوله،
  نـة مـداث حالـي إحـيتمثل لقيمه مما يساھم ف ى جيل ,ـسس إلؤفھي ت المجتمع،

وھي من ا%م�ور الخطي�رة الت�ي تنج�ر  ا,جتماعي وا,نح2ل كوبروز مظاھر التفك ا,جتماعي إستقرارال2 
والجزائ�ر م�ن . أو تعبي�ره ع�ن ق�يم مجتم�ع آخ�ر قيم مجتمع�ه، نالتعبير عغياب دور النظام التربوي في  نع

ينف�ي  ھ�ذا , أن لق�يم المس�تعمر إ, ةمن التبعي على تخليص نظامھا التربوي ا,ستق2لالدول التي عملت منذ 
يعل�ن ف�ي  م�امرغم ال� عل�ى ت�زال قائم�ة م�افرنسي بأن إشكالية ربط النظام التربوي الجزائري بقيم المجتمع ال

وھي من الجوانب التي سنحاول تحسسھا في مشروع  م تجاوزھا،تخطابات رسمية بأنھا من اBشكا,ت التي 
لھ�ذا  اختيارن�اوق�د س�اھمت ف�ي  .ـا الدول�ة الجزائري�ةنھ�اBص2حات الت�ي أعلن�ت عاBص2ح الذي يمثل آخر 

  : الموضوع دون غيره من المواضيع أسباب ذات طبيعة ذاتية يمكـن إجمالھا في مايلي 
  .م بالجزائر 2000تقرير مشروع اBص2ح  احتواھاالرغبة الذاتية في معرفة طبيعة المضامين التي  -
 مش��روع يح��دد مس��تقبل ا%جي��ال         اتج��اهموق��ف  اتخ��اذارية الت��ي تمل��ي عل��ي ض��رورة المس��ؤولية الحض�� -

  .  القادمة
   .الرغبة في إنجاز مذكرة تتوفر على شروط العمل العلمي -

  :  في ةوأسباب أخرى موضوعية متمثل
   .لدراسةلقابلية الموضوع  -
  .قلة الدراسات العلمية التي تناولت المشروع -
   .التربية اجتماعموضوع بتخصص علم ال ارتباط -
  .ھبيذلصراع مأن المنظومة التربوية بؤرة  اعتبارحساسية الموضوع على  -

  :  نا بتحديد ا%ھداف التاليةد قمقف ،و%ن الدراسة العلمية تستوفي دقتھا إ, إذا حددت لھا أھداف دقيقة
 استظھار دـقص كـالتربوية وذلالمنظومة إص2ح  جاء به مشروع ھم ماعلى أالوقوف بالدراسة والتحليل  -

  .له ةيالمضامين الحقيق
  .وقيمه المشروع لخصوصية المجتمع الجزائري احترامالتأكد من مدى  -
  .المشروع للمعايير ا%كاديمية المعتمدة  في اBص2ح التربوي احترامالتأكد من مدى  -
  .التربية اجتماعإثراء حقل علم  -
  .العلميم المشروع ووضعه على محك المنھج وييمكن من خ2له تقالتأسيس لموقف علمي  -
نه ا%سلوب الذي يھدف على أ: جانيسوالذي يعرفه  ،في الدراسة على منھج تحليل المحتوى اعتمدناكما   

          ¹.مياـباحثا عل ارهـباعتبيحددھا المحلل  ضمون في فئات، وفقا لقواعدإلى تبويب خصائص الم
ر ھ�و ـلوثيق�ة، والمحت�وى المستت�ليل المحتوى وھي دراسة المحت�وى المس�تتر لأخرى، لتح وھناك ممارسة 

لكش�ف عم�ا ھ�و غي�ر معل�ن عن�ه ا تهتتطل�ب دراس�حيث بشكل واضح في الوثيقة،  هلم يتم التعبير عن كل ما
ثيقة إن لم وليقل أھمية عن المحتوى الظاھر ل , بالفعل فإن المحتوى المستترو .وفك المعنى الخفي لsقوال

ھ��ذا الم��نھج دون غي��ره %نن��ا بص��دد دراس��ة وثيق��ة تربوي��ة تحم��ل عل��ى  اختيارن��اوق��د وق��ع  ².هنق��ل إن��ه يفوق��
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أردن�ا أن نكش�ف حقيق�ة المرام�ي الت�ي  مضامين تتعلق باBص�2ح الترب�وي للمنظوم�ة التربوي�ة الجزائري�ة،
م�ن م�دى تج�انس ق��رارات  مض�مر ونتحق��ق ب�ذلكھا التض�منھا المش�روع خاص�ة تل�ك الت��ي ج�اءت ف�ي ش�كل

  .المشروع مع خصوصية المجتمع الجزائري
  من تساؤل رئيسي مفاده  نط2قااإلى التساؤل عن جوانب نراھا جديرة بالمساءلة دفعنا  ھو ما و
   جزائر؟              اBص2ح التربوي بال عطبيعة اBص2ح الذي تضمنه تقرير مشرو ما

 تحس�ين أداء المعلم�ين مستوى الجوانب التقنية الخدماتية ونقص�د بھ�ا ھل ھو إص2ح جاء ليقدم إضافة على
  ؟الحديثة في التدريس اغوجيةديالب لالوسائ وتوفير الدراسية وتطوير المناھج

 أم أنه إص2ح جاء ليتجاوز خصوصية المجتمع الجزائري ؟
  :المركزي ا%سئلة الفرعية التالية لالتساؤويمكن أن تتفرع عن ھذا 

ــــــــــــــــــــ  
 ¹-  أحمد أوزي، تحليل المضون ومنھجية البحث، الشركة الوطنية للطباعة والنشر ،المغرب،1993،ص13

²- موريس إننجرس، منھجية البحث في العلوم اBنسانية، ترجمة بوزيد صحراوي و آخرون، دار القصبة للنشر- الجزائر- 
218،ص2004  

 
؟ الجزائري شروع مع الفلسفة التربوية للمجتمعمھل تتوافق المضامين المصرح بھا في ال  

والمتمثلة في التربوي لnص2ح ةا%كاديميمشروع اBص2ح أن يلتزم بالمعايير  استطاعإلى أي مدى   
  المنطلقات ؟ - 
      ؟ اBستراتجية المتبناة - 
  المحددة فا%ھدا - 
   ؟الوسائل المعتمدة  - 

.ار تحليلنا لمضامين المشروعسنحاول فحص ھذه التساؤ,ت في إط  
 

 ثانــياٌ - الدراسات السـابقة:
ض��رورة التأس�يس لدراس�تنا م�ن خ��2ل  رتأين�ااالمعرف�ة العلمي�ة تخض�ع إل��ى مب�دأ الت�راكم العلم�ي،  نبم�ا أو

قل�ة تن�اول  ، ولكنالجزائر يالتربوي فاBص2ح  عرض مجموعة من الدراسات التي لھا ع2قة بموضوع 
 حص�لوخاصة تقرير المشروع الذي نحن بصدد دراس�ته جعلتن�ا ن رالجزائتربوي في لاموضوع اBص2ح 

حاولن�ا بق�در اBمك�ان  جزائ�ر،الالت�ي تناول�ت موض�وع اBص�2ح الترب�وي ف�ي  اتعلى كم قليل من الدراس�
    .السليم البحثي العملمنھا بالشكل الذي يضع الدراسة في سياق  ا,ستفادة

  :ا0ولى  ةالدراس
التربوي�ة  ح2م تحت عنوان واق�ع المنظوم�ة أھي مذكرة ماجستير قامت بھا الطالبة مرابط  دراسةإن ھده ال

ش����راف ا%س���تاذ س���2طنية لس����نة إوتح���ت  ¹ ،بس���كرة ةمؤسس���ات التربي���ة بمدين���� عل����ىدراس���ة ميداني���ة 
 تباBض��افة إل��ى ف��ص اBج��راءا نالدراس��ة عل��ى فص��لين نظ��ريي اش��تملتحي��ث  2006-2005الجامعي��ة
                                                                         لـظاھرة  تحليل عطاءالدراسة في الجوانب النظرية B تعرضه، ولقد ةميدانيالدراسة ل وفصلالمنھجية 

  .الجزائريةالتي مرة بھا المنظومة التربوية  ةالتاريخيالمراحل  باستعراضالتربوية وذلك     

  : و مجموعة من الفروض وھي كالتالي يسؤال رئيس تبار,خوذلك      
  وتحته تندرج جملة من ا%سئلة ما ھو واقع المنظومة التربوية الجزائرية بعد اBص2حات ا%خيرة؟

  ھل صار المدرس الجزائري يقوم بمھنة التدريس بأكثر يسر بعد تطبيق اBص2حات؟    -
  ؟بيق اBص2حات ا%خيرةميذ بعد تطكيف ھي النتائج الفصلية للتل -
  ھل المناھج الدراسية الجديدة لعبت دورا في تغيير طريقة التدريس المعتمدة؟ -



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

12 
 

  ـــــــــــــــــــــ
  2ص ،2006، بسكرة، الجزائر ةمنشورة جامع رماجستير غيمذكرة  التربوية،واقع المنظومة مرابط أح2م،  الباحثة -¹

  :ـةمة للدراسـج العاالنتائ/ 1
وھي نتيج�ة منطقي�ة %ن الغالبي�ة العظم�ى  %56.1راسة معظمھا من فئة اBناث وذلك بنسبة تفوق الدعينة 

قط�اع التربي�ة لھ�ن كبي�رة  حتياج�اتاكم�ا أن  من الطلبة الذين يزاولون ھذا النوع من التخص�ص ھ�م إن�اث،
اد العين�ة يت�راوح ب�ين بسبب طبيعة الطفل التي تتطلب تعامل شبيه بمعاملة ا%م له، كذلك وجدنا أن سن أف�ر

، كما أن غالبي�ة أف�راد العين�ة ھ�م م�ن خريج�ي %27سنة وبلغت النسبة  42سنة مع متوسط قدره  45و 40
، وج��ل ھ��ؤ,ء قض��وا ف��ي قط��اع التربي��ة %71.4المعاھ��د أو الم��دارس العلي��ا وذل��ك م��ا عب��رت عن��ه النس��بة 

ملھم ضمن أقسام تضم بين جدرانھا ، ويزاولون ع%42.2سنة ووصلت نسبتھم 22والتعليم فترة تزيد عن 
تلميذ في القسم، وبعضھم بحك�م التخص�ص ي�درس أكث�ر م�ن ث2ث�ة أقس�ام، ولق�د اخترن�ا جمي�ع  42أزيد من 

  .المدرسين دون استثناء بمعنى المدرسين الذين يدرسون كل المواد الدراسية
  : ية ا0ولىنتائج الفرض /2

الدراسية الجديدة إلى جعل مھمة التعلم أكثر يسرا مما كانت  أدت المناھج :والتي ھي على الصياغة التالية
  :عليه في السابق

من خ2ل الجداول التي عبرت عن أسئلة الفرضية وجدنا أن المناھج الدراسية الجديدة صارت أحدث مما 
ج رغم أن المنھ %55.7كانت عليه في السابق بفضل التغييرات التي وجدناھا وبلغت النسبة المعبرة عنذلك

الجديد قد اعتمد على المنھج القديم في بعض الجزئيات كما ذكر المدرسون، أيضا الشق التطبيقي فيه صار 
من أفراد العينة، دون أن نھمل نقطة مھمة وھي أن  %77.3يحتل مكانا أكبر وقد عبر عن ذلك ما نسبته

عدد من التغيرات التي لمسھا  كثافة البرنامج قد قلت لكن ليس بالحد الذي يريده المدرسون، كما أن ھناك
المدرس الجزائري في سير عمله مع الت2ميذ منذ تطبيق المنھاج الجديد، منھا أن التلميذ صار أكثر 
مشاركة من قبل بسبب الجانب التطبيقي للمنھج الذي يجعله دائم التفاعل والتركيز أثناء الدرس Bعادة 

جوة من كل درس أو محور سھل المھمة عليه كثيرا فمعرفة المدرس لsھداف والغايات المر. تطبيقه
  ائجـالمدرسين رأوا أن نت ، أيضا جل%73ووصلت النسبة المعبرة عن ھذا الطرح 

  .ت2ميذھم حسنة والبعض من مدراء ومستشاري التربية وجدوھا نتائج مبشرة وجيدة
  :فرضية الثانيةنتائج ال /3

مطبقة على المنظومة التربوي�ة وف�رت الوس�ائل      المادي�ة اBص2حات ال: والتي ھي على الصياغة التالية
  :واBيضاحية للمدرس

  :من خ2ل تحليل الجداول التي تضمنت أسئلة تتمحور حول ھذه الفرضية وجدنا ما يلي
إن الم��نھج الدراس��ي ال��ذي أرادت ال��وزارة الوص��ية تطبيق��ه يحت��اج كثي��را إل��ى وس��ائل اBيض��اح أكث��ر م��ن 

ش�به مع�دوم وإن  ل فق�د ك�انأم�ا ت�وفير ھ�ذه الوس�ائ %54.1لت النسبة المعبرة عن ذلكالمنھاج القديم ووص
وھ�ذا لع�دم  %40.5والمق�درة ب�ـ منھا وھذا ما عبرت عليه النس�بة  وجدت فھي , تكاد تؤدي الدور المرجو

كفايتھ��ا وتطورھ��ا حت��ى تس��ھل عم��ل الم��درس، والح��ديث كل��ه ك��ان منص��با عل��ى الكت��اب المدرس��ي كوس��يلة 
، أم�ا م�ن %54.1رة لكل تلميذ فوجدنا أنه من حيث المضمون حسن وبلغ�ت النس�بة المعب�رة ع�ن ذل�ك متوف

  .باقي النواحي فقد حاز على رضا الجميع سواء أساتذة أو ت2ميذ
ونستخلص من ھذا أن صحة الفرضية لم تثبت %ن اBص2حات ا%خيرة التي طبقتھا وزارة التربية 

Bوھي نفس .يضاحية والمادية التي يحتاجھا المدرس للقيام بوظيفة التدريسالوطنية لم توفر الوسائل ا
النتيجة التي توصل إليھا الطالب ھويدي عبد الباسط في مذكرته عندما وجد أن عدم استقرار المنظومة 

  . التربوية بسبب اBص2حات جعلھا عائقا أمام تفعيل المنظومة التربوية للمساھمة في التنمية
  :ـفرضية الثالثةلنتائج ا /4
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تؤثر المناھج الدراسية الجديدة إيجابيا على طريقة التدريس التي يعتمدھا : والتي ھي على النحو التالي
  :المدرس

أن تأثير تغيير المنھاج كان كبيرا ت الدراسة من تحليل النتائج التي ھي موجودة في الفصل السابق وجد
، فأفراد العينة أجابوا بأنھم غيروا طريقة تدريسھم مع على طريقة التدريس التي كان يعتمدھا المدرس

قد حسن من  %59.4ومنھم ما نسبته  %70.3تغيير المنھج الدراسي ووصلت النسبة المعبرة عن ذلك 
طريقة تدريسه، وبالموازاة فالطريقة التي يجب على المدرس أن يدرس بھا , تتناسب والعدد الكبير 

إضافة إلى زمن الحصة الذي ھو غير كافي تماما للقيام  - تلميذ 45حوالي –للت2ميذ الموجودين في القسم 
أن  %70.3فقد وأوضح ما نسبته  ،%100بالعملية التربوية كما ھو مطلوب ونسبة من أيد ھذا الطرح 

طريقة التدريس الحالية تعتمد بشكل كلي على وسائل إيضاح مھما كانت طبيعة المادة التي يدرسھا، وھذا 
  .ت صحة فرضيتناكله يثب

  :فرضية الرابعةنتائج الـ/ 5
توفير الوسائل اBيضاحية وتغيير طريقة التدريس أدى إلى رفع من التحصيل : والتي كانت بالعبارة التالية

  : الدراسي الفصلي التلميذ
 أن المشكل ا%ول الذي يعانيه كل الطاقم المدرسي دون استثناء كان نقص وسائل اBيضاح ةت الدراسوجد

وھو من ا%سباب التي تجعل المدرس يتخلى عن طريقة التدريس حتى لو كانت ھي ا%صلح، فالتلميذ 
الجزائري , ينقصه الذكاء فقد زادت مشاركته في اBعداد للدرس وإحضار بعض الوسائل التي يحتاجھا 

ھاج الدراسي بما من أفراد العينة فقد تم تغيير المن %77.8في القسم، وعبرت على ھذا الطرح أزيد من 
يقتضيه التطور وبما تنادي به الدراسات الحديثة، وحسن المدرس من طريقة تدريسه في القسم وھما 

من ضمان تحسن نتائج التلميذ الفصلية فالعامة مما يمكنه من اجتياز عقبة  %50.8يشك2ن نسبة 
  .ا,متحانات المصيرية كالبكالوريا بيسر

عل منه تلميذا ناجحا، إ, أن ھذه العملية ككل تتطلب توفير وسائل وعليه فتوفير بعض ا,ھتمام يج
اBيضاح له والوسائل المادية التي تعين المدرس %ن ما وفر له حتى اpن لم يزد من عنصر التشويق لديه 

، خاصة وأننا وجدنا أن التلميذ %61.6ولم يجعله منتبه طول الحصة لذا فالنسبة التي عبرت عن ذلك ھي
  .%58.4محور اBص2حات التربوية ا%خيرة وقد وجدنا نسبة  قد شكل

كما أن إثبات صحة ھذه الفرضية مرھون بصحة الفرضية الثانية والتي لم تتحقق %ن اBص2حات ا%خيرة 
لم توفر الوسائل التي يعتمد عليھا المدرس لشرح وتبسيط الدرس مما يضمن وصولھا إلى التلميذ بطريقة 

وجعل المدرس يحسن اختيار وتطبيق  ضية الرابعة صحيحة %ن توفير وسائل اBيضاحسليمة، لذا الفر
  .سيحسن من نتائج التلميذ وھذا ما ينقص المنظومة التربوية ككل طريقة التدريس

ھو  ما: وعليه وبعد كل ما قيل ستكون إجابتنا على التساؤل الرئيس للدراسة الذي ھو على الصياغة التالية
  :التربوية الجزائرية بعد اBص2حات ا%خيرة كما يلي واقع المنظومة

, أحد ينكر أبدا أن الجزائر سعت و,زالت تسعى من أجل إقامة منظوم�ة تربوي�ة تتمي�ز بالحداث�ة وتوظ�ف 
فيھا كل التغييرات التي تط�رأ عل�ى الس�احة المحلي�ة والدولي�ة وذل�ك حت�ى , يك�ون الجزائ�ري بمع�زل عم�ا 

راستنا بالبحث في واقع المنظوم�ة التربوي�ة الجزائري�ة الحالي�ة أي بع�د الش�روع ف�ي يحيط به، ولقد عنيت د
تطبيق اBص2حات التي أسالت حبر العديد من المھتمين، ولق�د وج�دنا بع�د القي�ام بدراس�تنا بش�قيھا النظ�ري 

2مي�ذ ف�ي القس�م والميداني أن الواقع لم يتغير كثيرا فمن ناحية المنھج الدراسي تحسن أما من ناحية ع�دد الت
وكذا مستوى ا%ساتذة ا%كاديمي فقد انخفض، فالجميع قد فقد الثقة في تكوين ا%ستاذ القادم من الجامعة كم�ا 
أن ظروف العمل لم يحدث فيھا أي تغيير فعدد الت2ميذ بقي كما ھو فكيف يق�وم الم�درس بوظيفت�ه ف�ي قس�م 

  .من تلميذ غابت عن نفسه دافعية التعليم؟ تلميذا؟ وماذا سنجد 50و 45يضم وداخل الو,ية بين 
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فتغير واقع المنظومة التربوية يتطلب إعادة تكوين لجميع أفراد القطاع من إدارة ومفتشين وأساتذة بالدرجة 
ك�ذلك وظيف�تھم يـسھ�ـل وھذا  ا%ولى والسھر على تلبية مطالبھم التي تحسن من مستواھم المادي والمعرفي

دون أن  س من وسائل إيضاح حتى نزيل كل حج�ة ق�د يج�دھا م�ن ف�ي قلب�ه م�رضتوفير كل ما يتطلبه الدر
   .المختصة ه المراجعـغير مطابق لما دعت إلي عدد الت2ميذ الذي ھو مشكل %نه نھمل
  :سة الثانيةالدرا

ق�ام الطال�ب لوغري�ت أحم�د بدراس�ة  .¹ً إص�2حه ومب�رراتفي دراسة حولً  التعليم الثانوي ف�ي الجزائ�ري 
حي��ث  -الجزائ��ر  –بمعھ��د عل��م ال��نفس وعل��وم التربي��ة بجامع��ة بوزريع��ة ) 1995 -1994( ي��ة س��نة تحليل

 18إل�ى  -16دراسة على التعليم الثانوي العام والتقني النظامي ھذا التعليم الذي يقابل فئة ا%عم�ار  انصبت
  : سنة الھدف من الدراسة حسب الباحث ھو

  .م الثانوي في الجزائرإعطاء نظرة تاريخية عن تطور التعلي/  1
  .واقع التعليم الثانوي من حيث مفھومه ومبادئه ووظيفته استعراض/ 2
  .الرسميةالسياسية ومبادئه وأھدافه  واتجاھاته اختياراتهالتعرف على النظام التربوي من حيث / 3
   هقويم، وحصره وت ا,ستق2لالتعرف على وضعية التعليم الثانوي بنوعيه العلم والتقني منذ / 4
  .التعرف على العوامل المؤثرة في تشكيل بنية التعليم الثانوي / 5
  .تحليل وتشخيص الوضعية الحالية للتعليم الثانوي ومبررات إص2حه/ 6
  .لتجاوز اBشكالية القائمة ا,قتراحاتتقديم مجموعة من / 7

  : لتاليةاوقد أفرزت الدراسة النتائج 
  .الثانوي مھام التعليمغموض  -
   .سوء التوجيه ومسألة التخصص -
  .بين التعليم الثانوي والتعليم العالي وا,نسجامضعف التواصل  -
  .صعوبات التشعيب وتنويع التعليم الثانوي -
  .ونوعاٌ  داخليا وخارجيا وكماٌ  الثانوي،ضعف الكفاية اBنتاجية للتعليم  -
- Bھدار التربوي الذي نشأ عن التسرب المدرسي والفشل واBعادةا. 
  .الفرق في التكوين وفي توفر الوسائل البيداغوجية على مستوى ثانويات القطر الوطني -
 .واضحة تربط بين التكوين الثانوي و التكوين الجامعي ةعدم وجود إستراتجي -
  
 

  ـــــــــــــ
   ،جامعة بوزريعة ،رة مذكرة ماجستير غير منشو، التعليم الثانوي في الجزائرومبرارات إص2حه: لوغريت أحمد  -¹ 

   .1995 -1994 الجزائر،

 الدراسة الثالثة: 
                                                                  ق��ام فرح��اني العرب��ي بدراس��ة ح��ول ً التجدي��د الترب��وي وص��عوبات تطبي��ق نم��وذج المدرس��ة ا%ساس��ية ف��ي 

اس��ة حس��ب الباح��ث إل��ى محاول��ة الوق��وف عل��ى التب��اين ب��ين وھ��دف الدر ¹.المنظوم��ة التربوي��ة الجزائري��ة ً 
إزالة  وبالتالي الوصول إلى حل لمشكلة للتجديد التربوي الجديد، ةالجوانب المعيارية والجوانب الموضوعي

إيجاد بديل تربوي ش�امل ب�ديل جدي�د يس�تند إل�ى أص�ول  –رأي الباحث  - حالة التباين، إذا تعذر ذلك حسب
  .  المنظومة التربويةفية بين جوانب معر
  : الباحث دراسته على الفرضية التي صاغھا بالشكل التالي وبنا
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ة الع�رض والتحلي�ل لتجدي�د إذا تأكدت عوامل التباين بين الجان�ب المعي�اري والجان�ب اBجرائ�ي بواس�ط/ 1
م2حظ�ا  ومحاو,ت وا,ستق2ل وكذا تطبي�ق المدرس�ة ا%ساس�ية ذات التس�ع س�نوات ل�ن يت�أتى لن�ا التربوي

  التحكم في ھده العوامل، يساعدنا على التأكد من احتمالخ2ل ثماني سنوات من التطبيق الفعلي ، فإن 
  . حل المشكلة التربوية في الجزائر 
كان��ت العوام��ل تف��وق الحص��ر و, ي��أتي لن��ا تحدي��دھا وع2جھ��ا ف��ي ض��وء المعطي��ات الحض��ارية  وإذا/ 2

اعي�ا إل�ى ض�رورة تق�ديم، وص�عوبة تكي�ف التغي�ر الترب�وي الش�امل والعلمية المعاصرة فإنه يصبح ا%م�ر د
  .النظام التربوي الجزائري ضياتقتمحسب 

م�دارس م�ن مدين�ة الجزائ�ر العاص�مة وم�دارس م�ن مدين�ة  اخت�ارالباحث المنھج المقارن، حيث  اعتمدوقد 
  . للمعلمين  ا,ستمارةووجھت ) 1987-1986(باتنة خ2ل العام الدراسي 

  : رض والتحليل أفرزت لدراسة النتائج التاليةوبعد الع
.تنوع وتعدد المشك2ت والصعوبات التي تواجه اBص2حات التربوية الجزائرية  -  
ةالتعليميوالطبيعي، جعلت ا%نظمة  ا,جتماعيأن التغيرات المذھلة التي طرأت على البيئة بشقيھا  -  
  تمتطلباى مع ـدرة على التكيف بشكل مرضفي الجزائر بصفة خاصة والعالم بصفة عامة غير قا 
.ةسرعة تغيير ھذه ا%خير ببسب وا,قتصادية ا,جتماعيةالحياة    
.التعليمية كمنھج في المدرسة وا,شتراكية كانتماءبين اBس2م كثرات والعروبة الجمع  فشل  -  
 

 ـــــــــــــــــــــ
مذكرة ، في المنظومة التربوية الجزائرية سيةاا%سالنموذج المدرسة التجديد التربوي وصعوبات تطبيق :فرحاني العربي -¹

  .1ص) 1990- 1989(بوزريعة ، الجزائر، جامعة ، قسم علم النفس وعلوم التربية ، ماجستير غير منشورة
ام الترب��وي ف��ي ـدور النظ�� أنھ��ا ف��ي مجملھ��ا رك��زت عل��ىل��ه ع��ن الدراس��ات الت��ي أوردنھ��ا، إن م��ا يمك��ن قو
لى خ�2ف دراس�تنا ـبي ع�ـعلى المنھج التجري� اعتمادھاحقيق ا%بعاد التنموية، باBضافة إلى المساھمة في ت

 عالترب��وي م��ع الفلس��فة التربوي��ة للمجتم�� حم��اذا تج��انس ق��رارات مش��روع ا%خي��ر لnص��2 ع��نالت��ي تبح��ث 
م�ن  استفادتنايخفي حقيقة  أن ھذا , على منھج مغاير وھو منھج تحليل المحتوى إ, واعتمادناالجزائري ، 

  .             التي توصلت إليھا دراستنا النتائجبعض الجوانب المتعلقة بھذه الدراسات خاصة في تدعيم 
  :ة ـ�صـخ
 ھ�ام�ن خ2ل ام�ن اBش�كالية الت�ي أعلن� انط2ق�ا، لقد تعرضنا في ھذا الفصل إلى جوانب تكتسي أھمية بالغ�ة 

 ،ا,جتم�اعيسية والمتمثلة في ع2قة النظام الترب�وي بالنظ�ام إحدى المساءل ا%سا اتجاهموقفنا البحثي  عن
النظ�ام  الت�زام ضرورة يالتكامل الوظيفي بينھما يمل اعتبارعلى  لحيث جسدنا الع2قة بينھما بالكل المتكام

التربوي بفلسفة المجتمع، كما أدرجن�ا ف�ي نف�س الس�ياق جوان�ب تتعل�ق ب�اBجراءات المنھجي�ة وھ�ي مرحل�ة 
بع�رض مجموع�ة م�ن  ابحث�ي لتنتھ�ي إل�ى ص�ياغة تس�اؤ,ت الدراس�ة، كم�ا قمن� لعم يإنجاز أ أساسية في

م�ن  استخ2ص�هيمك�ن  بالشكل الذي يخدم الدراسة ھذا م�ا استغ2لھاعن  الدراسات ورغم قلتھا لم نجد بدي2ٌ 
  . يخ2ل عرضنا للفصل التمھيد
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  : يدـھتمــ
العدي�د م�ن رج�ال التربي�ة ولھ�ذا  اھتم�امتجل�ى ف�ي المنھ�اج الدراس�ي، ال�ذي ش�كل ي ةالتعليميعملية لعل لب ال

%ن عملية إعداده ليست بالعملية الس�ھلة فھ�ي بالغ�ة  خصصنا له فص2 كام2 لنتعرض بذلك %دق تفاصيله،
وص�الح %ن يس�تغل ف�ي جمي�ع المجتمع�ات التعقيد، فھو ليس بناء جاھز يتناسب مع كل المراحل التعليمي�ة، 

 قبل يجب أن يراعى في تصميمه الخصائص السنية إلى جانب الفلسفة التربوية للمجتمع، لھذا قمنا ب�التطر
ف��ي ھ��ذا الفص��ل إل��ى ت��أثير الفلس��فات التربوي��ة ف��ي ص��ياغة ص��ورة المنھ��اج الدراس��ي باBض��افة إل��ى أھ��م 

ر خصائص�ه وأسس�ه ومكونات�ه والتع�رض ل�بعض النم�اذج الت�ي التعريفات التي تناولته قديما وح�ديثا، وذك�
  .حددت مراحل بنائه

 المبحث ا0ول: الفلسفات التربوية والمنھاج الدراسي:
، ولھ�ذا بحس�ب ا%فك�ار الت�ي تحملھ�ا الدراس�ي جاحاولت أن تعطي تصورا للمنھ� ھناك عدة فلسفات تربوية

بنھ��ا يت وفق��ا للفلس��فة التربوي��ة الت��يتش��كل ي يالدراس�� س��نحاول ع��رض بعض��ھا، وذل��ك لتوض��يح أن المنھ��اج
  .المجتمع

 المطلب ا0ول: الفلسفة التربوية المثالية :
يھدف أساسا إلى تحقي�ق الدراسي ج ابأن المنھحيث ترى  ف2طونية،لنظرية إلى الفلسفة ا%اه ذتمتد جذور ھ

، والم�نھج المث�الي يرك�ز عل�ى الثق�افي أھداف التربية والتي تھ�دف ب�دورھا إل�ى تنمي�ة الطف�ل ونق�ل الت�راث
فيھا من قيم روحية ومثل فاضلة على نح�و ح�ي متمثل�ة ب�الخير  مادتي ا%دب والتاريخ ، ويبين للدارسين ما

عن حياة العظم�اء والق�ادة الكب�ار ال�ذين يتحل�ون  فمادة التاريخ مث2 تعرض للطالب صوراٌ . والجمال والحق
 تق�ل ش�ئناٌ  وتمث�ل س�لوكھم و م�ادة ا%دب , ممحاكاتھ الحميد بھدفبالمثل العليا السامية، ويجسدون السلوك 

وتق�وم  عن مادة التاريخ فھي في حقيقتھا تش�مل مجموع�ة دراس�ات ترتك�ز ح�ول اBنس�ان والحي�اة البش�رية،
المث�اليون طرائ�ق مختلف�ة مث�ل الطريق�ة الحواري�ة الت�ي  واس�تعمل .وتدعو إلى الخير ،الشر وتعريفه بانتقاء

من الناحية العملية فقد نظرت الفلسفة المثالية إل�ى  ، أماعن السؤال الحوار وتوليد ا%فكار فض2 تعتمد على
 احت��رامض�رورة تعليم�ه عل�ى وم�ن ھن�ا أك�دت  ¹.روح�ي ينبغ�ي تحقيق�ه ھ�دفالطال�ب عل�ى أن�ه ش�خص ل�ه 

انسجم م�ع طبيع�ة  ورأت أن الطالب يكون أخ2قيا إذا .فيه وطنه الذي ولد واحتراماpخرين والقيم الروحية 
   يسـخلق، ولـمت سجام أصبح غيرـا%شياء وإذا تنافر مع ھذا ا,ن

  ـــــــــــــــــــــ
  27ص ،1977مصر ، القاھرة الكتاب،عالم أصول التربية الثقافية والفلسفية مرسي محمد منير،  -¹

ترب�وي مدرس�ي، وإنم�ا  تعت�رف بوج�ود ط�2ب رديئ�ين ف�ي أي نظ�ام ,كما أنھا  ، ملتزماً بضوابط المجتمع
إل�ى فھم�ه فھم�ا  دتعتقد أن ھناك ط2باٌ ضلوا عن طريق النظام الخلقي ا%ساسي للكون وإنھ�م ل�م يص�لوا بع�
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ق�رره أف2ط�ون م�ن أن ا%فك�ار  تاماٌ ويعتمد المناھج المثالي الذي يشكل مناھج التربية لدى المثالين على ما
    ¹ .نھائية وكونية، وھي بذلك في غاية ا%ھمية

ذه الفلسفة ھو الوسيط بين عالمين ، عالم النمو الكامل وعالم الطفل، وإن عم�ل المعل�م والمعلم في منظور ھ
يضا بحاجة إليه ويستطيع المعلم بفضل اBعداد الذي تلقاه أن يقوم نمو الط2ب، وھو أتقديم اBرشاد له %نه 

لك طالب�ت المثالي�ة أن يك�ون إع�داد المعل�م عل�ى مسؤول عن مراقبة نموھم %نه قائ�د العملي�ة التربوي�ة، وب�ذ
  .درجة عالية بحيث يكون مؤھ2ٌ علمياٌ وعارفا بسيكولوجية الطالب

أما عن المنھاج الدراسي فقد ساير أف2طون النظام القائم في خطة تربية ا%طفال والشباب ويعتقد أن أعمال 
الق�دماء أن يح�تفظ بم�ا بن�اه  الفلس�فيةط�ون قدماء اBغريق كانت خير م�ن مع�ارفھم، ول�ذلك كان�ت خط�ة أف2

الطف��ل ف��ي س��ن الس��ابعة، ويس��تمر إل��ى س��ن السادس��ة عش��رة أو الس��ابعة  ةبقص��د أو بغي��ر قص��د، فب��دأ بتربي��
  .عشرة، يتعلم فيھا ضروب الرياضة البدنية والموسيقى

المطل��ق  ثب��اتإف��ي الفلس��فة التربوي��ة المثالي��ة ھ��و الت��درج نح��و الوص��ول إل��ى  ةم��ن التربي��ل��ذلك ف��الغرض 
عل�ى المرب�ي ف�ي نظ�رھم ،%ن�ه ھ�و الق�ادر عل�ى اBحاط�ة بخب�رات المنھ�اج  ا,س�تغناءيمك�ن  ومعرفته، ف2

الدراسي، ويقوم بتھيئة الجو المناسب للمتعلم ويجھز له البيئة المثلى للعيش والحياة، ث�م يأخ�ذ بي�ده ويرش�ده 
أقص�ى تص�ل ب�ه ت�دريجيا إل�ى  التيثل والحقائق والعمل إلى الم بنظرياته ودروسه ويوجھه في مجال العلم 

مع�الم الفلس�فة المثالي�ة ويمك�ن تلخ�يص  . ال�ذاتي، في�تمكن ب�ذلك تحقي�ق الغ�رض م�ن التربي�ةدرجات الكمال 
  :  ليـفماي

 ًOيمان  :أوBنسان بين الخير والشر باجتماعيةاBنسان وتوزيع اBا.  
   .والبيئة ةبكل من الوراث نر اBنساأثت : ثانيا
    .والخلقيج يشمل كل خبرة الجنس البشري التي تساعد الفرد على النمو العقلي االمنھ: ثالثا

  الطبيعية في  ا,ستعداداتالمثالية ھي عملية تدريب أخ2قي Bقامة تربية تنمي الفلسفة التربية في  :رابعاً 
ي اقتناع الطالب ب�أن الرغب�ة تعب�ر اً %داء الفضيلة والدعوة إليھا، وھذا ما يزيد ففي الطالب وتجعله متحمس

  ةـب عقلياً وخلقيا بغيـالھدف ا%ول في التربية ھو إعداد الطال و .عن جانب حيواني في اBنسان
  ــــــــــــــــ

  .163ص ،2،1988، دار المعارف ، مصر، ط ا%صول التربوية في بناء المنھاجحسين سليمان قورة ،  -¹

  ¹ .التي تريدھا المثالية بغية تحقيق جميع القيم والمثل
با%بع��اد الروحي��ة فتج��اوزت ب��ذلك الواق��ع  ا,ھتم��امتربي��ة يرتك��ز أساس��ا عل��ى للالمثالي��ة  ةالفلس��فإن تص��ور 

وتطمح في تحقيق ا%فكار الخالدة وال2منتھية، لھذا جاءت مضامين المنھ�اج الدراس�ي تعك�س ھ�ذا التص�ور 
يم ا%خ2قية وتھذيب النفس اBنسانية مثل الفلسفة وعل�م ال�نفس من خ2ل التأكيد على المواد ذات الع2قة بالق

  .وعلم ا%خ2ق
 المطلب الثاني : الفلسفة التربوية الواقعية 

تعتقد الفلسفة الواقعية بأن العام الطبيعي أو الواقعي عالم التجربة البشرية ھو المجال الوحيد  الذي يجب أن 
لى إتاحة الفرصة للتلميذ، %ن يغدو شخصا متوازناً فكريا وأن يكون وتھدف التربية عند الواقعين إ ،نھتم به

وتھدف التربية إل�ى تنمي�ة الجوان�ب .  ا,جتماعيةفي نفس نفسه جيداٌ، كي يحقق التوافق مع البيئة المادية و 
  .وا,جتماعيةالعقلية والبدنية وا%خ2قية 

منھ��ا أن الرغب��ات والمي��ول م��ا ھ��ي إ, أم��ور  تق��اداً اعل��م تھ��تم التربي��ة الواقعي��ة بالتلمي��ذ وميول��ه ورغبات��ه، 
وحا,ت طارئة عارضة وھي أشياء متغيرة، لكن الحقائق وا%ساس�يات العملي�ة الت�ي يحتويھ�ا المنھ�اج ھ�ي 

كما ي�رفض ال�واقعيين المنھ�اج الدراس�ي المعق�د المج�رد ال�ذي يمي�ل . ثابتة غير متغيرة ا%نھ ةأمور جوھري
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الكت��ب ، ويؤك��دون عل��ى المنھ��اج ال��ذي يرتك��ز عل��ى الحي��اة الواقعي��ة ، وأھمي��ة  إل��ى المعرف��ة المس��تمرة م��ن
  . الموضوعات التي تقع في نطاق العلوم الطبيعية

كم��ا تؤك��د عل��ى ض��رورة أن تك��ون الم��ادة الدراس��ية ھ��ي المح��ور المرك��زي ف��ي التربي��ة وأن تس��مح الم��ادة 
  . ا%ساسي للعالم الذي نعيش فيه الدراسية للطالب بالوقوف على البنيان الفيزيائي والثقافي

الطالب يؤكد رغبته في  اھتمامالحقائق والمعارف %ن  اكتسابالطالب على  اھتمام ةوتشجع الفلسفة الواقعي
يدرسه، وترى أن ذلك ش�يئا عادي�ا ف�ي طبيع�ة اBنس�ان ال�ذي يج�ب أن ينتھ�ز فرص�ته  التعرف على قيمة ما

         ² .كلما أمكن ذلك
واقعي��ة عل��ى نق��يض الفلس��فة المثالي��ة اھتم��ت بك��ل م��ا يع��ايش الطال��ب ف��ي حيات��ه ا,جتماعي��ة ال ةإن الفلس��ف

     . واعتبرت المعرف الحسية ھي السبيل ,كتشاف الحقيقة
  

  ـــــــــــــــ
 ¹-  حمودة نبيه محمد ، التأصيل الفلسفي للتربية ، مكتبة ا%نجلو المصرية ، مصر،1980، ص21

  45ص ،2003، ا%درن ،  جدار المناھ،  فلسفة المنھاج الدراسي صام حسن الدليمي ،زينب حسن الشمري وع -²
تحقيقھ��ا الت��دريب الجس��مي وت��دريب الح��واس وا,ھتم��ام  ھ��وه الفلس��فة ذوم��ن أب��رز ا%ھ��داف الت��ي تس��عى ھ��

ب��العلوم الطبيعي��ة والتجري��ب وتش��جيع الم��دارس العلمي��ة والمھني��ة با%نش��طة والممارس��ات داخ��ل المؤسس��ة 
   .لتعليميةا

  :الي ـويمكن تلخيص معالم الفلسفة الواقعية فيم
Oنس��ان محك��وم بت��أثير البيئ��ة ةال��و,دت��ؤمن بوج��ود ق��وى فطري��ة مورث��ة قب��ل  , :أوBب��ل تؤك��د عل��ى أن ا ،

   .وا,جتماعيةالطبيعية 
أف�راد وعلي�ه  ھو إ, مجموعة ، وأن المجتمع ماا,جتماعيتؤمن الواقعية بأن الفرد ھو أساس الكيان  :ثانيا

   .والحقوق الخاصة ا,متيازاتبجميع في حالة تمتع الفرد  تتحقق إ, فإن الحرية الفردية ,
ا%شياء توجد في الطبيعة مستقلة عن اBدراك و%ن الحواس ھي التي تنقل إلى العقل ھ�ذه ا%ش�ياء  إن :ثالثا

ھي إ, أشياء بذاتھا،  أو نتذوقه أو نلمسه مانسمعه أو نبصره  لم تنقله الحواس فإن ما في العقل ما دف2 يوج
ب�ل الواق�ع ھ�و ال�ذي يمل�ي   يملي أوامره على الواق�ع، ففي ھذه الحالة فالعقل , انطباعاتأو  أفكاراً وليست 

 . أوامره على العقل
أن تحت�وى المن�اھج الدراس�ية عل�ى العل�وم الطبيعي�ة  ض�رورةك�د الفلس�فة التربوي�ة الواقعي�ة عل�ى ؤت:  رابعا

 .البحث يبفروعھا المختلفة من حيث لمادة العلمية وأسلوبھا ف
 .أن تكون طريقة التدريس م2ئمة لشخصية المتعلم وإعداده للحياة وتؤدي إلى تكامل شخصيته

تس��عى الواقعي��ة إل��ى جع��ل الطال��ب أن يص��بح شخص��ا ٌ متس��امحاٌ ومتوافق��اٌ توفق��اٌ حس��نا ٌوأن يك��ون  : خامسccا
  .ع البيئة المادية والثقافيةمنسجما عقليا وجسميا ٌ م

الثق�افي والمعل�م ھ�و  للت�راثالعملية التربوية في الفلس�فة الواقعي�ة تعتم�د عل�ى المعل�م بوص�فه ن�اق2ٌ  :ساساد
  .الحقائق اكتشافالذي يحدد محتوى المواد الدراسية حيث يساعدھم على 

%نھ��ا ص��ادرة ع��ن الواق��ع  أن الق��يم يس��تدل عليھ��ا أيض��ا ع��ن طري��ق الح��واس وع��ن طري��ق التجرب��ة :ابعسccا
  ¹ .ونسبيةالمحسوس وإنھا متغيرة 

ترجمه المنھ�اج الدراس�ي م�ن  البعد الحسي وھذا ما تذا والوقائعبالحقائق  اھتمتالواقعية  ةالفلسفيبدو بأن 
 اس�تغ2لوالت�ي ت�ربط الطال�ب بواقع�ه المع�اش م�ن خ�2ل  يالتجريب�خ2ل التأكي�د عل�ى الم�واد ذات الط�ابع 

   .قلالحواس والع

  ـــــــــــــــــــــــ
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46ص، السابق ، المرجع زينب حسن الشمري وعصام حسن الدليمي  - ¹  
فائ�دة إذا ل�م تس�اعد الطل�ب عل�ى فھ�م حقيق�ة بني�ات ا%ش�ياء  ايمكن أن تكون لھ ,ھم في تصرو ة%ن المعرف

بالفلس�فة المثالي�ة وحاول�ت ب�المعلم ج�اء نس�بي مقارن�ة  اھتمامھ�ا، كم�ا أن هالتي تكون الع�الم ال�ذي يع�يش في�
  .الحقائق اكتشافالتركيز على  دور المتعلم في 

 المطلب الثالث: الفلسفة التربوية الماركسية: (النظرية التطبيقية البوليتكنيكية )
المبادئ ا%ساسية لھذه الفلسفة، حي�ث ت�ؤمن  إنجلزوزميله فردريك  كارل ماركس وضع الفيلسوف ا%لماني

النمو العقلي والبدني Bنسان متوقف على البيئة والظروف، وأن المواھب والقدرات ليست ھذه النظرية بأن 
 .فطرية وتحددھا العوامل الوراثية، بل ھي أشياء مكتسبة تأتي نتيجة عمل اBنسان ونشاطه وتفاعله

ن�اء اBنس�ان وتھتم ھذه الفلسفة بالتراث الثقافي، وما أنجزته عبقرية المجتمع ليكون في خدمة الشعب وفي ب
، اBنسان الذي يتسم بالفعالي�ة وي�ؤمن ب�ا%خ2ق الش�يوعية، وبالنظري�ة المادي�ة ا,شتراكيةالجديد الذي يبني 

البروليتاري�ا المس��لحة ب�العلم عل��ى الس�لطة لتحقي��ق  اس��تي2ءدھ��ا ض�رورة االجدلي�ة، و%ھمي�ة العل��م يؤك�د رو
لماركس�ية واس�عة وتش�مل الجھ�از اأن التربي�ة  كم�ا ناش�ئة،الثورة الثقافية بھدف التنمية المتكامل�ة لsجي�ال ال

وتشمل المؤسسات والھيئات جميعاً التي تساھم في تربية الصغار والكبار وتمدھم بالمعلومات،  ،الثقافي كله
ا، وتض��م الم��دارس المتخصص��ة ف��ي الت��دريب للتربي��ة الماركس��ية ھ��دف واح��د ف��ي المراح��ل الدراس��ية كلھ��

عقلي�اً أو  عم�ل يوك�ل إلي�ه أين مس�تعدا لتحم�ل وھ�و الت�دريب اBنس�ان  ليك�و ،)والعلي�ا والثانوية ا,بتدائية(
  .العمل العقلي وبين العمل اليدويتميز ھذه الفلسفة بين  و, ،يدويا

تؤمن الماركسية بالفرد، بل بالمجموعة، ولذلك تلغي أثر الف�رد، وتؤك�د عل�ى مب�دأ الجماع�ة وبالمحص�لة  ,
وتظھر أھمية التربية الجماعية بوصفھا مبدأ أساسياٌ في الفلسفة الماركس�ية، والجماع�ة  التربوية الجماعية ،

، ومادام الفرد اجتماعيةفي نظرھم ليس مجرد الوجود البيولوجي المادي لعدد من ا%فراد وإنما ھي ظاھرة 
لفرد مع الجماعة وإن تناقضت أھداف ا. بأوامرھا والتوحد معھا ا,لتزامقد أصبح عضو في الجماعة فعليه 

   ¹ .وأن يضع أھدافھا ومصالحھا قبل أھدافه ومصالحه الشخصية لھا،وجب عليه أن يخضع 
  
  

  ــــــــــــــــــ
 ¹ - علي سعيد إسماعيل وآخرون ، دراسات في فلسفة التربية،عالم الكتاب ، مصر ،1981، ص161

  : يالماركسية فيما يل ةويمكن إيجاز معالم الفلسفة التربوي
  .ا,جتماعيتزويد التلميذ بالمبادئ العلمية لnنتاج  :وOً أ

  .والتكنولوجيةتزويدھم بالمھارات المھنية   :ثانيا
. جبالعمل المنت اشتراكھم :ثالثا  

  .العمل على زيادة فاعلية الجيل الصاعد ، وتمكينه من القدرة على المشاركة في اBنتاج  :رابعا
وحتى التعل�يم الع�الي  ا,بتدائيةكلھا من المدارس  ةالتعليميى المراحل المنھاج الدراسي على مستو :خامسا

 ا,ھتم�اميغفل المنھاج الدراسي  فإنه يركز بصفة خاصة على مستوى الرياضيات والعلوم الطبيعية، كما ,
   .بالعلوم اBنسانية، فھو يجمع بين المعرفة والتطبيق ويوظفھما أساسا لخدمة اBنتاج

الماركسية طرائق كثي�رة ف�ي تنظ�يم المنھ�اج الدراس�ي، فھن�اك طريق�ة نظ�ام ا%فك�ار وھ�ي  استغلت: سادسا
تقس��يم المعرف��ة عل��ى م��واد دراس��ية مح��ددة مث��ل اللغ��ة والحس��اب يحفظھم��ا التلمي��ذ ويتق��دم التلمي��ذ معرفي��ا، 

اد، وھن�اك فيما بينھا، ويكون أثر المدرسة الربط بين ھ�ذه الم�و ارتباطوتصبح المواد أكثر تخصصاٌ وأكثر 
طريقة العودة إلى ا%شياء الواقعية المحسوسة بد,ٌ ع�ن ا%نظم�ة الفكري�ة %ن ج�زء م�ن ا%طف�ال ل�يس لدي�ه 
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للمعلوم�ات المج�ددة، وھن�اك طريق�ة ثاني�ة ھ�ي طريق�ة المش�ك2ت أي التركي�ز عل�ى  ا,س�تجابةالقدرة على 
  .مشك2ت الطفل وحاجاته

 ً وجود اBنسان فاBنس�ان مج�رد م�ادة ل�يس في�ه روح ول�ذلك ألغ�ت أن المادة ھي ا%صل في  اعتبرت :سابعا
أن الطبيع��ة اBنس��انية مكون��ة م��ن م��ادة فق��ط، وھ��ذه الطبيع��ة  واعتب��رتالتقس��يم الثن��ائي للطبيع��ة  ةالماركس��ي

  . مادامت مادة فھي متغيرة
ي�ول الت2مي�ذ التربي�ة الماركس�ية بالعم�ل وبنوعي�ة النش�اط خ�ارج المدرس�ة وإيج�اد مخ�رج لم اھتم�ت :ًثامنا

وي��دربوا عل��ى  ا,بتك��ارق��دراتھم الدقيق��ة، ويش��جعوا عل��ى  اليظھ��رووم��واھبھم  اس��تعداداتھمالفردي��ة وتنمي��ة 
  .العلميالبحث 
الھدف التربوي في النظرية الماركسية واحد جميع المراح�ل التعليم�ة ن وھ�و تفھ�م الع�الم وتط�ويره  :تاسعا

   ¹ .المساھمة في اBنتاج وتكوين المواطن الشيوعي الجديد القادر على
بشكل كبير على المنھاج الدراسي في التأكي�د عل�ى ق�يم العم�ل  اعتمدتوھذا ما يؤكد بأن الفلسفة الماركسية 

   ،والجماعة وذلك قصد تكوين المواطن الشيوعي، القادر على تطبيق و تجسيد الفكر الماركسي
 ـــــــــــــــــــــ

  164 ص ،السابقمرجع لا ،وآخرونعلي سعيد إسماعيل  -¹
في ترجمة  نالماركسيو استغلھاوالتحكم في أدوات اBنتاج، فالمنھاج الدراسي أداة من ا%دوات الھامة التي 

  .أفكارھم إلى واقع
 المطلب الرابع: الفلسفة التربوية ا�س�مية 

باس�م  اق�رأة نزل�ت ھ�ي در الفلسفة اBس2مية ھي القران الكريم والس�نة النبوي�ة، ولق�د كان�ت أول أي�اإن مص
ربك الذي خلًق حيث يعتمد منھج التربية اBس2مية أھ�داف عام�ة وتتجل�ى ف�ي وظيف�ة اBنس�ان ف�ي ا%رض 

ف��ي تك��وين العب��د الص��الح م��ن خ��2ل إع��داد  تتمث��لوھ��ي العب��ادة وا,س��تخ2ف وا%ھ��داف الخاص��ة الت��ي 
لرس��ل وتربي��ة اBنس��ان روحي��ا وجس��ميا ة ~، والمؤمن��ة بالم2ئك��ة والكت��ب وادالشخص��ية المتكامل��ة الموح��

الكتاب�ة ع�ن الع�الم ف2سفة اBس2م ب اعتنى على الجوانب الروحية فقط وقد ا,قتصاروليس  ونفسياوأخ2قيا 
يجب أن  التي من واجبات وكتبوا عن الصفات امھوما عليالمعلم والتلميذ، ومالھما من حقوق،  والمتعلم، أو

  : يلـيكما ھيو شروط للمعلمال مجموعة من الغزاليحيث يضع  يتحلى بھا كل منھما،
Oأن يكون تعليمھم دون مقابل :أو.  
   .يفرض على الطالب اتجاه المعلم وميله أن يتعامل مع المتعلم قدر فھمه وأن , :ثانيا
   .أن يكون المعلم عالما بعلمه :ثالثا

   .الشفقة على المتعلم :رابعا
ه وسيرته، لذلك ينبغي أن يكون عاق2ٌ ذا دين، بصيراٌ برياضة ا%خ2ق سينا في خلق ابنوقيمة المربي عند 

  .بتخريج الصبيان، وقوراٌ رزيناٌ بعيداٌ عن الخفة والسخف، قليل البذل واBسترسال بحضرة الصبيان  حاذقا
يك�ون طبيعي�ا ف�ي أص�ل  مسكويه بأن ا%حوال الخلقية بعضھا مكتسب وبعضھا فطري فمنھا م�ا ابنويرى  

  .يكون مستفاداٌ بالعادة والتدريب ، ومنھا ما زاجالم
المسلمون طرائق عدة في التدريس من بينھا القدوة الحسنة والموعظة والنصح وكذلك التربية  استعملوقد 

  ¹ .بالم2حظة والثواب والعقاب

م�ن وھي من ا%س�اليب الت�ي تعط�ي للتربي�ة الط�ابع العمل�ي، وتبع�دھا ع�ن الط�رح النظ�ري الج�اف الخ�الي 
  .التجسيد والممارسة

  
  ــــــــــــــــــــ 
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  44-43ص-ص، 2002،المكتب العربي الحديث، مصر ،التربية اجتماعدراسة في علم  ،حسن عبد الحميد رشوان  -¹
ھج وتنظيمھ��ا م�ن حي��ث كونھ�ا تح��دد ن��وع خب��رات المن�ا ,ختي�ار%س��اس ا%ول وتش�كل التربي��ة اBس�2مية ا
لخب�رات المن�اھج الدراس�ية، وتق�وم التربي�ة عل�ى تص�ور  اكتس�ابهبع�د ه المتعلم السلوك الذي ينبغي أن يسلك

فيھ�ا ينب�ع  اجتھ�ادلھ�ذا التص�ور، وك�ل  ةوذلك فإنھا ترجمة دقيق معرفة،لاBنسان للكون واBنسان والحياة ول
ھ�ا %نھ�ا مجال للتغي�ر في وھناك أصول ثابتة في اBس2م ,. منھا مباشرة أو ينسجم معه في مجمله وتفصيله

ين الحنيف ومبلغ سعي المسلم بالنسبة لھذه ا%صول، وعلي�ه أن دتشكل البنية ا%ساسية والقواعد الراسخة لل
   .يتفھمھا ويستوعبھا ويطبقھا

  :والمنھاج الدراسي حسب المنظور اBس2مي يمكن تقسيمه إلى قسمين 
الك�ريم والس�نة  الق�رآنالمن�اھج يحت�وي عل�ى وھذا النوع من ، ةالثابتويسمى المناھج التربوية : القسم ا%ول

المحتوى ويتجدد ف�ي أس�لوب التق�ديم والتفاع�ل والعط�اء داخ�ل الص�فوف  ثابتوھذا النوع  الشريفة، ةالنبوي
  .واBنسانيةحسب الظروف المادية  موالتنظيكما ھو متجدد بالنسبة للتخطيط  ةالتعليمي

 .ةالتعليمي�م ت�داولھا ف�ي ب�اقي المؤسس�ة تمواد الدراسية التي يالمناھج التي تحتوي على كافة ال: القسم الثاني
  :ي ـيل ماـمعالم الفلسفة اBس2مية في التربية في اختصارويمكن 

تح�ت  لجانب�ا دون جان�ب مم�ا ي�دخ ف�ي ناحي�ة دون أخ�رى، أو رو, ت�ؤثتضم من�احي اBنس�ان جميع�ا ، / 1
  .مفھوم اBنسان 

  .، ولم تھتم بواحدة منھما فقط على حساب ا%خرىةالمساواpخرة على قدم تناولت الحياة الدنيا والحياة ا/ 2
تبدأ منذ أن يتكون اBنسان في بطن أمه إلى أن تنته حيات�ه عل�ى ا%رض، كم�ا أنھ�ا تش�مل عل�ى مستمرة / 3

  .المقصودةمن التربية المقصودة وغير  ألواناٌ 
، فالتربي��ة أوس��ع م��ن أن تؤديھ��ا اس��تثناءة دون كم��ا أن مؤسس��ات المجتم��ع بأكملھ��ا تق��وم بعملي��ة التربي��/ 4

  ¹ .المدرسة أو ا%سرة
كم�ا توس�ع م�ن  للم�تعلم،وھكذا يتضح بأن الفلسفة التربوية اBس2مية توازن ب�ين النم�و الروح�ي والجس�مي 

   .هب ىيتقدصورة النموذجية التي تجعله قدوة اليظھر دائما في  حيثمربيا مھمة المعلم لتجعل منه 
  

  ــــــــــــــــــ
 ¹-  محمود أحمد شوقي ،اBتجاھت الحديثة في تخطيط المناھج الدراسية في ضوء التوجھات اBس2مية، دار الفكر العربي 

101ص ،1،ج2001،القاھرة ،  

ذكرھ�ا ل�م  ث�مالدراس�ي ف�ي ج�ل الفلس�فات التربوي�ة الت�ي  جمما تقدم تأك�د لن�ا ش�يء أساس�ي، وھ�و أن المنھ�ا
أنھا مثلت ل�ه المرجعي�ة الت�ي يش�تق منھ�ا أھداف�ه ورؤيت�ه للم�تعلم، كم�ا ك�ان المنھ�اج يخرج عن سياقھا، بل 

الدراسي يمثل لھا ا%داة التي تجسد بھا أفكارھا وقيمھا، ومن ھنا نتساءل عن طبيع�ة الفلس�فة التربوي�ة الت�ي 
الدراس�ي، ھ�ل للمنھ�اج  ول�رؤيتھماBص2ح، وجعلوا منھا مرجعية %ھ�دافھم  تبناھا المشرفين على مشروع

أنھ��م ل��م يتبن��وا  م، أ؟اBس�2مية ةالفلس��فالفلس��فة الماركس��ية؟ أم  مھ�ي الفلس��فة المثالي��ة ؟أم الفلس��فة الواقعي�ة ؟أ
 ولك�نھم أض�مروا مض�امين فلس�فة أخ�رى؟، ھ�ذا م�ا ،فلسفة معين�ة نصورياٌ ع واأعلن مأنھ مأص2ٌ فلسفة؟، أ

  .لمحتوى المشروعلسنحاول بحثه من خ2ل تحليلنا 
          المبحث الثاني: تعريف المنھاج الدراسي 

 المطلب ا0ول: التعريف اللغوي للمنھاج الدراسي :
يعرف ابن منظور المنھج بأنه الطريق البين الواضح ومنھج الطريق وضحه والمنھج كالمنھاج يقول 

السھل  الطريق الواضحكثير ھو  ابنوالمنھاج كما يقول .)48( المائدةتعالى ٌ لكل جعلنا شرعة ومنھاجا ٌ 
.      ¹والطرائقوالسنن   
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.فتعني الطريق التي ينتھجھا الفرد حتى يصل إلى ھدف معينأما في اBغريق                                                                                                                                         
² .قمضمار السباالتي تعني )    Curriculum  )   :ةـأما في اBنجليزية فتقابل كلمة منھاج، كلم           

          المطلب الثاني :التعريف اOصط�حي للمنھاج الدراسي
  :      التصنيف بين قسمين  يمكن 
   ًOف  :أوccديالتعريccحي��ث ك��ان يعن��ي المنھ��اج الدراس��ي مجموع��ة المعلوم��ات والحق��ائق والمف��اھيم :التقلي 

  ³ .يدرس��ھا الت2مي��ذ ف��ي ص��ورة م��واد دراس��ية أص��طلح عل��ى تس��ميتھا ب��المقررات الدراس��ية يوا%فك��ار الت��
ولك�ن وم��ع تط��ور  ،ةالتعليمي��الدراس��ية مح��ور العملي�ة  وھك�ذا يب��دو ب�أن المنھ��اج التقلي��دي يجع�ل م��ن الم�ادة

ب�ل أص�بحت تش�مل  الدراسات التربوية، أصبح مفھوم العملية التعليمية أوسع م�ن محت�وى الم�ادة التعليمي�ة،
  د,,تيعكس ا%ھداف التعليمية وطريقة التدريس وعملية التقويم وتغير بذلك معني المنھاج وأصبح 

  :ي الماضي،  يمكن إبراز خصائصه فيما يـليالتي كانت ف كأخرى غير تل
  

  ـــــــــــــــــــــــ
 ¹- علي أحمد مدكور، مناھج التربية:أسسھا وتطبيقاتھا، دار الفكر العربي،القاھرة ،مصر، 1998،ص13.          

 ²- عبد الحافظ س2مة، الوسائل التعليمية والمنھج، دار الفكر لطباعة والنشر والتوزيع، ا%ردن، 2000،ص22.
  .1ص ،1999العربي، عمان،  الفكر ،  دارتخطيط المنھج وتطويره  ،وآخرونصالح ھندي   -³
       خارج حجرة التدريس مأھمل كل نشاط يت  -1
  أھمل طرق التفكير العلمي    -2
  .  والميول اBيجابية ا,تجاھاتأھمل تنمية   -3
وب�ذلك ، علم والتي يركز فيھا على حفظ المادة ھي ا%س�اسالتي يعقدھا الم ا,متحاناتالنجاح في  أعتبر -4

    ¹ .على ا%ستاذ في شرح المادة وتبسيطھا ا,عتمادالطالب على نفسه وميله إلى  اعتمادأھمل 
   ثانيا: التعريف الحديث      

ية            والثقافي��ة والرياض�� وا,جتماعي��ةم��ن الخب��رات التربوي��ة  ةس��ليمان ق��2دة عل��ى أن��ه مجموع�� ف��ؤاديع��رف 
لت2مي���ذھا ليقوم���وا بتعلمھ���ا داخ���ل المدرس���ة، أو                  االت���ي تخططھ���ا المدرس���ة وتھيؤھ��� ،...والفني���ة والعلمي���ة

المرغ�وب وم�ن  ا,تج�اهالس�لوك نح�و  نأنماط أخرى م� تغيير خارجھا بھدف إكسابھم أنماط من السلوك أو
   .تلك الخبرات مما يساعدھم في إتمام نموھم ملتعلخ2ل ممارسة لجميع ا%نشطة ال2زمة والمصاحبة 

ويعرف��ه الوكي��ل بأن��ه مجموع��ة الخب��رات المربي��ة الت��ي تھيئھ��ا المدرس��ة للت2مي��ذ تح��ت إش��رافھا، بقص��د                
  ² .مساعدتھم على النحو الشامل، وعلى تعديل سلوكھم

بھا المتعلم بتوجيه من المدرسة،ومع          ويرى عبد النور أن المنھج الدراسي مجموعة الخبرات التي يمر 
 .ذلك فإن بناء المنھج يشمل كذلك تحديد ا%ھداف وا%نشطة المتصلة بھا

جميع الخبرات التي                  التي يقوم بھا الت2ميذ، أو طالنشاويعرفه عبد الطيف فؤاد بأنه جميع أنوع 
  .خارجھا   أو اسواء كان ذلك داخلھوبتوجيه منھا  يمرون بھا تحت إشراف المدرسة،

 الخبرات المخطط التي توفرھا المدرسة لمساعدة الت2ميذ عبأنھا جمي روز نيفلي ودين إيفنسويعرفه 
  ³ .تستطيعه  قدراتھم المنشودة إلى أفضل ما ةعلى تحقيق النتاجات التعليمي

 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

   .25صعبد الحافظ س2مة، مرجع سابق،  -¹             
             ²- فؤاد سليمان ق2دة ،أساسيات المنھاج، دار المطبوعات الجديدة، مصر،1976،ص11.
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27الحافظ س2مة، مرجع سابق، ص عبد -³              

 أن نخلص إلى تعريفن من خ2ل عرضنا لھذه التعريفات يمك :التعريف ا�جرائي للمنھاج:ثالثالمطلب ال
  .الدراسيإجرائي يعبر عن رؤيتنا الخاصة للمنھاج 

عب��ارة ع��ن مجموع��ة م��ن الخب��رات المعرفي��ة والمھاري��ة والتربوي��ة الت��ي يت��زود بھ��ا             : فالمنھ��اج الدراس��ي
  .قصد إنماء جوانب شخصيته المختلفةالتلميذ بتوجيه من المدرسة، 

صره ف�ي تل�ك الخب�رة الت�ي يتلقاھ�ا التلمي�ذ داخ�ل ج�دران المدرس�ة، ب�ل أن %ن المنھاج الدراسي , يمكن ح
ليخرج عن نطاق المدرس�ة ويش�مل الخب�رات الت�ي  ،المنھاج الدراسي في صورته الحديثة يتجاوز ھذا الفھم

ي، تساعد التلميذ في تحقي�ق التواف�ق وا,نس�جام ا,جتم�اع ةالمجتمع، فھو إذا ٌوسيلة أساسي ييتلقاھا التلميذ ف
، وتعتبر ھ�ذه أن يرتبط المنھاج الدراسي بخصوصية المجتمع الذي صمم %جلهي ضرورال كان من  ولھذا

  .اسية في تصورنا للمنھاج الدراسيمسألة أسال

م�ن  ةيمت�از بمجموع� إن المنھ�اج ف�ي ش�كله الح�ديث :لمنھcاج الدراسcي الحcديثخصائص ا:لرابعالمطلب ا
  :أوOً  :ييل� الخص�ائص فيم�اشك2ً ومضموناً ويمكن إجم�ال ھ�ذه  قليديالتي تميزه عن المنھاج الت المميزات

  .     ويثق بقدرته على المشاركة النشطة الفعالة اBيجابية بالمتعلم،الحديث يھتم المنھاج 
   .بجميع الجوانب جوانب شخصية المتعلم ،وقدرته على التعلم الذاتي ا,ھتماميؤكد  :ثانيا
ا%خ�رى، مث�ل المؤسس�ة  ا,جتماعي�ةج الح�ديث لھ�ا دور تع�اوني م�ع المؤسس�ات المدرسة ف�ي المنھ�ا :ثالثا

للمنھ�اج الدراس�ي ع2ق�ة  ثالتص�ور الح�ديا%س�رة ف�ي والع2قة ب�ين المدرس�ة و  .وغيرھاالدينية والنوادي 
 والمعلمين والزي�ارات المتبادل�ة وإش�راك اpباءوللكل دور تكاملي مع ا%خر، ولذلك تنظيم مجالس  وطيدة،

  .ضرورةأولياء ا%مور في بعض ا%نشطة يعتبر 
لترب��وي امج��ال عل�م ال�نفس  ف�ي نلمختص�يايش�ارك ف��ي إع�داد المنھ�اج الدراس��ي فري�ق متكام�ل م��ن  :رابعcاً 

  .والمعلمينا%مور  ءوكذلك الت2ميذ وأوليا التربوي،والتخطيط 
التنويع في طرائق التدريس التي وة الحديث ةالتعليمي الوسائليرتكز المنھاج الدراسي الحديث، على  :خامسا

م2ئم��ة للم��ادة الدراس��ية، ومراعي��ا الف��روق الفردي��ة ب��ين  ا%كث��ريس��تخدمھا المعل��م ، بحي��ث يخت��ار الط��رق 
  .الت2ميذ 
  .بالمادة ىنھاج الحديث لم يعد يعنالم :سادسا
  .المنھاج الحديث يؤكد على الجانب الخلقي في الجوانب التعليمية: سابعا 
          ـــــــــــــــــــ

28 الحافظ س2مة، مرجع سابق، ص عبد -¹           

وطبيع�ة الم�تعلم  يتم إعداد المنھ�اج الدراس�ي بطريق�ة تعاوني�ة بحي�ث يراع�ى واق�ع المجتم�ع وفلس�فته :ثامنا
 وأن يتض�من ،وأن يعكس التفاعل بين التلميذ والمعلم والبيئة المحلي�ة والثقافي�ة والمجتم�ع ،وخصائص نموه

الخبرات التعليمي�ة ف�ي ح�دود اBمكاني�ات المادي�ة  اختياروأن يتم  ،جميع أوجه النشاط التي يقوم بھا الت2ميذ
   ¹.والبشرية المتاحة

                                            ووظائفھ��ا ع��ن المنھ��اج  االمنھ��اج الدراس��ي الح��ديث يتمي��ز ف��ي بنيات��ه ومض��امينھوھك��ذا يمك��ن الق��ول ب��أن 
  ات ـول ورغبـ، كما يبدو بأن المنھاج في صورته الحديثة، يراعي جوانب تتعلق بمييالتقليد يالدراس

  المتمدرس، ويجعل من المدرسة جزء من العملية التربوية إلى جانب مؤسسات اجتماعية شريكة مثل
  2ح التربوي علىـيجعلنا نتساءل عن  قدرة مشروع اBص ھذا ماو ا%سرة النوادي والمؤسسة الدينية،

تحقي�ق  اس�تطاععلى ا%خذ بھذه الجوانب على مستوى تصميم الب�رامج والمق�ررة الدراس�ية وإل�ى أي م�دى 
  .       ا%خرى ا,جتماعيةالتكامل الوظيفي بين المدرسة وباقي المؤسسة 

  مكوناتهو أسس بناء المنھاج الدراسي: ثالثال بحثالم
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 اتص�ا,وتتصل بھا  المجتمع،منھاج على فلسفة تنبثق من فلسفة  ليقوم ك :ا0ساس الفلسفي:المطلب ا0ول
فلس�فة ض�وء  يتدريس�ھا ف� قوثيقا، وتعمل المدرسة على خدمة المجتمع عن طريق صياغة مناھجھ�ا وط�ر

لترب��وي تسترش��د ف��ي ممارس��تھا بم��ا ف��ي ذل��ك النظ��ام ا ا,جتماعي��ةإن ال��نظم  ² .وفلس��فة مجتم��ع مع��اٌ  التربي��ة
 ىج دراسي ,بد أن يرتكز عل�اوعليه فإن كل منھ ،ئبالفلسفة التي يتبناھا المجتمع من عادات وأفكار ومباد

فلسفة تربوية معينة تعكس في المقام ا%ول فلسفة المجتمع لتت�رجم إل�ى أھ�داف وإس�تراتجيات وخط�ط قابل�ة 
الت�اريخي ال�ذي  ا,مت�دادھج م�ن خ�2ل االمن� ىتأثيرھ�ا عل�ومدى ويمكن توضيح الفلسفات التربوية  للتنفيذ،
  ³.المنھاج بالفلسفة التربوية للمجتمع  ارتباطيعكس 

معالم�ه إ, ف�ي ض�وء فلس�فة معين�ة يتش�ربھا م�ن  ترتس�ميمك�ن أن  وھكذا يبدو جلي�ا أن المنھ�اج الدراس�ي ,
وبشكل إجرائي ليتحقق بذلك ش�ك2ٌ م�ن  ةمستھدفال ةالمجتمع ليعيد صياغة ھذه الفلسفة وفقاً للمرحلة التعليمي

  ذلك المساھمةـالتجانس بين ا%ھداف العامة للمجتمع، وا%ھداف الخاصة للمنھاج الدراسي وليتم ب
  

          ـــــــــــــــــــ
28 الحافظ س2مة، مرجع سابق، ص عبد -¹            

²- توفيق أحمد المرعي ،محمد محمود الحيلة، المناھج التربوية الحديثة، ، دار المسيرة ،عمان، ط2، 2001، ،ص43  ³- 
  المركز الوطني للوثائق التربوية: الكتاب السنوي ا%ول ،الجزائر، 2002، ص-ص 235-234

وھذا جانب مھم سنحاول بحثه في تقرير مشروع  ،في ترسيخ الفلسفة التربوية للمجتمع جالفعلية للمنھا
 مدى أي التربوية للمجتمع الجزائري وإلى ةالفلسف باحترامإذا قام  ااBص2ح الذي سنحاول فحص م

يدفعنا بشكل ألي إلى  يأن يفعلھا على مستوى المناھج الدراسية، وإن الحديث عن ا%ساس الفلسف استطاع
  .ا,جتماعيالحديث عن ا%ساس 

المؤثرة في وض�ع المنھ�اج  ا,جتماعيةوھي القوى :  للمنھج الدراسي اOجتماعيا0ساس :المطلب الثاني 
والمش�ك2ت الت�ي  وا,حتياج�اتالت�راث الثق�افي للمجتم�ع والق�يم والمب�ادئ الت�ي تس�وده  يوتنفيذه وتتجسد ف�

ينسلخ عن دوره في حمله ھوية المجتم�ع ال�ذي ينتم�ي إلي�ه  فالمنھاج الدراسي يجب أن , .¹ يھدف إلى حلھا
وذلك من خ2ل ث2ثة معالم أساس�ية، أولھ�ا اللغ�ة عل�ى  طالب،للھذا المجتمع لدى ا ا,نتماءوذلك بتعزيز قيم 

 نف��2 يمك��ن للمنھ��اج المدرس��ي أن يعب��ر ع�� أنھ��ا الوع��اء الحام��ل لت��راث الثق��افي الخ��اص ب��المجتمع، اعتب��ار
،  ثاني�اً عللغ�ة المجتم� امت�دادھ�ي  ةب�أن لغ�ة الم�ادة التعليمي� الطال�بمضامينه إ, باللغة مجتمعه حت�ى يش�عر 

بل أنه يشحنه بم�ادة  فقط ةالتعليمي ةبالماد طالبيزود ال , يبعد القيمي جانب مھم، فالمنھاج الدراسالدين فال
الت�اريخ إذا ك�ان المنھ�اج ف�ي تط�وره  :الروحية، ثالثاٌ  ا,حتياجاتأخ2قية تزيد في ربطه بمجتمعه وتلبي له 

ب التاريخي�ة للمجتم�ع %ن الوق�ائع ملزم بتكيف مع التحو,ت اpنية للواقع فھو مطالب أيضا بعرض الجوان�
تعل�ق منھ�ا بالت�اريخ ال�وطني، وھ�ذا م�ا يجعلن�ا نتس�اءل  لوقائع ماضية، خاصة ما وامتدادالحالية ھي تراكم 

ل البعد المجتمعي من خ2ل أبعاده الث2ث اللغ�ة التربي�ة الدني�ة يفعفي تمشروع اBص2ح التربوي  قدرةعن 
  .والتاريخ الوطني

ويتمثل في المبادئ النفسية التي توصلت إليھا  :النفسي للمنھاج الدراسي  ا0ساس:المطلب الثالث
وحول  ،واستعداداتهحول طبيعة وخصائصه نموه واحتياجاته وميوله وقدراته  ثالدراسات النفسية والبحو

  ².هطبيعة عملية التعليم التي يجب مراعاتھا عند وضع المنھج وتنفيذ
سي أھمية فاعلة لكونه يحدد طبيعة المادة الدراسية التي يحتاجه المتعلم والتي ولھذا فإن البعد النفسي يكت

   .معينةخ2ل مرحلة سنية  استيعابھايقوى على 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــ  

  195ص مرجع سابق، الحيلة،محمد محمود  المرعي،أحمد  توفيق -¹  
       187ص سابق،لا عمرجال الحيلة،أحمد المرعي ومحمد  توفيق -²  

ويقص��د ب�ه الحق��ل ا%ك�اديمي وطبيع��ة المعرف��ة الت�ي يمك��ن أن يحتويھ��ا  :ا0سcاس المعرفccي:المطلcب الرابccع
فالجانب المعرفي يمثل الجانب التقني، الذي يب�رز م�ن خ�2ل المع�ارف والم�واد  ¹لتقدم إلى الت2ميذ  جالمنھا

علق بطريقة عرض المادة ووسائل عرضھا، فكلم�ا كان�ت التي يتناولھا التلميذ ولكن ھناك جانب يت ةالتعليمي
وس�ائل ع�رض الم�ادة م�ن بيئ�ة التلمي�ذ  اقترب�توكلم�ا  ا,س�تيعابذل�ك ف�ي إمكاني�ة  دالوسائل حديثة كلما زا

  .  ةذلك في تحصيل جيد للمادة ونقصد منھا خاصة ما تعلق بالغ مكلما ساھ ا,جتماعية
اة تقرير اBص�2ح الترب�وي ال�ذي نح�ن بص�دد تحلي�ل مض�امينه ومن ھنا يمكننا أن نتساءل عن مدى مراع 

  .   يو البعد النفسي والبعد المعرف ا,جتماعيلsسس بناء المنھج والمتمثلة في البعد الفلسفي و 
 المطلب الخامس: مكونات المنھاج الدراسي

فالمنھ�اج ھ�و عب�ارة  ومكونات تترابط وتتفاعل في كيان واحد وبالتاليمن عناصر  يالدراس يتكون المنھج
عن وحدة متداخلة %ن نجاح العملية التربوية يتوقف على مدى فھم المدرسة لبنية المنھاج وع2قة مكونات�ه 

  :يبعض وھذه المكونات تتمثل فيما يلب بعضھا
 ًOإن ا%ھداف التربوية تنبع من فلسفة التربية التي يتبناھا المجتمع ، حيث تترجم :  جافلسفة المنھ :أو

  ².قابلة للتنفيذ طلسفة المجتمع إلى أھداف وإستراتجيات وخطف
الم�راد تعليمھ�ا للتلمي�ذ ف�ي ك�ل  ةالمقصود بمحتوى المنھج ھو ا%فكار والعناص�ر ا%ساس�ي:  المحتوى:ثانيا

مرحلة تعلميه وعن طريق المحتوى يتم تحقي�ق ا%ھ�داف الخاص�ة ب�المنھج وعلي�ه يج�ب ص�ياغة المحت�وى 
حة وكذلك تحديد المستوى المراد الوصول إليه من خ2ل تدريس ھ�ذا المحت�وى بحي�ث بطريقة دقيقة وواض

  .السابقة ةالتعليمييكون لكل مستوى تعليمي محتواه الخاص وفي نفس الوقت يكون مكمل لمحتوى المرحلة 

  ج الدراسي اأھداف المنھ:المطلب السادس
المج�ال : ج�ات ال�تعلم ف�ي مجا,ت�ه الث2ث�ة وع�دد م�ن خب�راء ف�ي التق�ويم حس�ب نتا بينتامين بلcومً ◌ٌ  يصنف

  .حقائق أو أفكار ومعلومات مفاھيم أو اBدراكي ويرتبط بالعمليات العقلية سواء كانت معارف أو
التي تعبر عن جانب مھ�م م�ن  وا,تجاھاتويتعلق بكل الجوانب الوجدانية ويرتبط بالقيم : ا,نفعاليالمجال 

  .³ةالمستھدف ةمرحلة التعليميشخصية المتعلم تكون محددة بحسب ال
 ــــــــــــــــــ

      187أحمد المرعي ومحمد الحيلة ، مرج سابق ،ص توفيق -¹ 
  ²- محمد عطية اBبراشي، اBتجاھات الحديثة في التربية، دار اBحياء للكتب العربية ، مصر 1996، ص27

  ³- أحمد حلمي الوكي، تطوير المناھج،أسبابه، أساليبه، خطواته، معوقاته، دارالفكر،القاھرة، مصر،2000 ص24   
ء الس��لوكي أو ا%داءات وتتعل��ق أساس��اً بق��درة الم��تعلم عل��ى الجوان��ب المتعلق��ة ب��أدا: يالمج��ال ال��نفس حرك��

ف�ي  ةتعليمي�ى مستوى ك�ل مرحل�ة عل ةأھداف التدريس وھي عبارة عن ترجمة لsھداف التعليمي. المھارية
وقابل��ة للقي��اس، وھ��ي ا%دل��ة الس��لوكية الت��ي تب��ين م��دى تعل��م التلمي��ذ م��ن  ددي��ص��ياغات أكث��ر دق��ة وأكث��ر تح

 ةالذي يتض�منه المن�اھج وھ�ذا يتوق�ف عل�ى م�دى تحك�م الم�درس ف�ي ص�ياغته لsھ�داف التدريس�ي ىالمحتو
   .صياغة سليمة

على  اتبأنه مجموعة منظمة من الد,,ت التي تبني فيھا تغير "بلوم"يعرفه : لتقويم ا:المطلب السابع
       .مجموعة من المتعلمين مع تحديد مقدارھا أو درجة ھذا التغير

لتحدي��د الم��دى ال��ذي يحق��ق في��ه الت2مي��ذ ا%ھ��داف التربوي��ة   ةتنظيمي��التق��ويم عملي��ة ً◌  جروOنccدويعرف��هً 
ھ�و ا%س�لوب العلم�ي ال�ذي ي�تم م�ن خ2ل�ه تش�خيص دقي��ق  :ً الموض�وعية بينم�ا يعرف�ه عب�د الحل�يم منس�ي 

  .         ھرة موضوع التقويم وتعديل مسارھا للظا
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مث�ل للمنھ�اج، وتق�ويم المحت�وى وتق�ويم ا%نش�طة وھن�اك عملي�ات تق�ويم أخ�رى ا%ھ�داف، ويتناول تق�ويم 
ف�التقويم أداة  .ا%ھ�دافإذن فالتقويم ھو عملية التأكيد م�ن تحقي�ق  تقويمھا وتطويرھا، التخطيط المناھج أو

يجب أن ترتبط بمرحلة معين�ة وإنم�ا يج�ب أن تس�تمر عل�ى مس�توى  وي، لھذا ,مھمة في أداء الفعل الترب
  .¹التعليميةجميع المراحل 

     .ھناك نوعين من التقويم :التقويمع اأنو
 ًOةالتعليمي�ويحدث ھذا التقويم أثناء العملية التربوية ويقوم عل�ى مب�دأ تق�ويم العملي�ة  : التقويم التكويني -أو  

المنش�ودة أو  ةالتعليمي�مھم يھدف بوجه عام إلى تحدي�د م�دى تق�دم الطلب�ة نح�و ا%ھ�داف خ2ل مسارھا، وفھ
القص�يرة، والتم�ارين  وا,متحان�اتوفھمھم لموضوع تعليمي بغرض التقويم أثناء الحص�ة  ،استيعابھممدى 

   .الصفية والوظائف المنزلية
) المكتس�بات القبلي�ة( تعلم�ه س�ابقاٌ  في م�ا ويھدف إلى معرفة مدى تحكم المتعلم :التقويم التشخيصي -ثانيا  

التك�وين   ، وأعراض�ھا الت�ي ي�تم م2حظتھ�ا أثن�اءةالتعليميكما يھدف إلى الوقوف على أسباب ا,ضطرابات 
التعليم�ي إل�ى جان�ب  والمحت�وىوھكذا يمكن القول بأن مكونات المنھاج الدراس�ي تتمث�ل ف�ي فلس�فة الم�نھج 

  ².الدراسي جلتكون لنا المنھالتفاعل وتتداخل والتقويم فھي مكونات ت فا%ھدا

 ـــــــــــــــــــــ
 ¹- كوثر كوجك، إتجاھات حديثة في المناھج وطرق التدريس ، عالم الكتاب ، مصر1997،ص20-14

  404،ص،1999،ا%ردن، عللنشر والتوزي ، دار المسيرة،التصميم التعليمي نظرية الممارسة عمر محمود الحيلة  -²
الت�ي تح�دد طبيع�ة       ةالفلس�ف باختي�ار، تب�دأ ةأساس�ي مكون�اتلمنھاج الدراسي تتح�دد ف�ي أربع�ة ات نا إن مكو 

تب�ر المض�مون ال�ذي يتناول�ه ععلى المنھاج السير وفقھھا، ثم تحدي�د المحت�وى ال�ذي ي وجبيت يا%ھداف الت
م�ن  لبك�ل مج�ابط تت�ي ت�روبعدھا تصاغ ا%ھداف اBجرائية ال ،ةتعليميالطالب، ويختلف حسب كل مرحلة 

وبالت�الي  ةالتعليمي� الطال�ب لمحت�وى الم�ادة اس�تيعابمجا,ت التعلم، ليأتي بعدھا التق�ويم ليكش�ف ع�ن م�دى 
  .               الكشف عن مدى تحقيق أھداف المنھاج الدراسي

  الدراسي جتصور تايلور لبناء المنھا: المطلب الثامن
 فرعياٌ  لنظام الرئيسي، أ, وھو النظام التربوي والذي يعتبر بدوره نظاماً يعتبر المنھاج نظاماٌ فرعياٌ من ا 

 رباعتباره نظاما فرعيا يتكون من أربعة عناصر حسب تايلو جا%م وھو النظام ا,جتماعي والمنھاللنظام 
      .وكل من ھذه العناصر تؤثر وتتأثر. وھي ا%ھداف والمحتوى وطرق التدريس والتقويم

   .ور أول من حدد ھده العناصر ا%ربعة من خ2ل تساؤ,ت حول المنھاج وطرق التدريسولعل تايل 
  المدرسة إلى تحقيقھا ؟  ىالتي تسع ةما ھي ا%ھداف التعليمي: 1س
  ما ھي الخبرات التي يمكن توفيرھا لتحقيق ھده ا%ھداف ؟: 2س
  كيف يمكن تنظيم ھده الخبرات بشكل فعال؟: 3س
   .؟تتحقققد  ھدافكيف نعرف أن ا%: 4س

ونجد أن الثالث يؤكد على  ،)الخبرات (فالسؤال ا%ول يشير إلى ا%ھداف، بينما يشير الثاني إلى المحتوى 
  ¹.طرق التدريس ، والسؤال الرابع يؤكد أھمية التقويم

ف��الخطوة ا%ول��ى ف��ي أي نظ��ام ھ��ي تحدي��د ا%ھ��داف، وھن��ا ف��ي تخط��يط الم��نھج تعتب��ر ا%ھ��داف وتحدي��دھا 
فيجب اختيار المحتوى الذي يحقق ا%ھ�داف، ث�م : طوة المھمة ا%ولى التي تقودنا إلى الخطوات ا%خرىالخ

يم المناس��بة لتنفي��ذ ا%ھ��داف وم��ن ث��م المرحل��ة ا%خي��رة وھ��ي التغذي��ة الراجع��ة المس��تمرة م��إس��تراتجيات لتع
  .وانب الضعفوذلك لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، فنعزز نقاط القوة ونعدل ج) التقويم(
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  13ص1996،الرياضمكتبة العبيكان،،  منظور جديد نج المدرسي ماالمنھالشافعي ورفاقه ،  مإبراھي -¹   

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 مكونات نظام المنھاج الدراسي حسب تايلوريبين ) 1(الشكل رقم

  13ص1996، مكتبة العبيكان،الرياض، منظور جديد نالمنھاج المدرسي مالشافعي ورفاقه ،  مإبراھي
  
  
  
  
  
  
  
  

 المبحث الرابع: أشكال المناھج الدراسي.
رھ�ا إطا نع� المدرس�ة، ب�ل أن�ه يخ�رج تمثل�هإن المنھج الدراسي , يمك�ن حص�ره ف�ي ش�كله الرس�مي ال�ذي 

  .   الغير رسمي )الخفي(ج اغير رسمية وھذا ما يعرفه بعض التربويين بالمنھ لليتمظھر بأشكا
ج المعل��ن أو ال��نظم، وھ��و عب��ارة ع��ن وثيق��ة مكتوب��ة اونقص��د ب��ه المنھ��:  المنھccاج الرسccمي :المطلccب ا0ول

ودة وف�ق نظ�ام مع�ين إن ، يطبقھا المعلم أثناء تدريسه في أيام مح�د امحددة من قبل جھة مخولة لھا بإعدادھ
ھذا التعريف يبقينا دائماً ضمن التعريف ا%كاديمي المعروف للمنھج والذي يضفي عليه الطابع الرسمي ل�ه 

 ا0ھداف

 المحتوى 
 

  
 طرق

 التدريس

التــقويم   

جاالمنھ  
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يعرف�ه  بأفراد المجتمع بدأً با%سرة وھذا ما احتكاكهولكن ھناك خبرات ومعارف يتزود بھا الفرد من خ2ل 
     .ج الخفياالبعض بالمنھ
ويقصد به الض�مني أو غي�ر الرس�مي أو غي�ر الم�دروس، ويمك�ن تعريف�ه :  منھاج الخفيال :المطلب الثاني

والق�يم والمھ�ارات خ�ارج  وا,تجاھ�اتيكتسبه ويمارسه المتعلم من المع�ارف والخب�رات  بالقول بأنه كل ما
ه الم�نھج الرس�مي طواعي�ة، ودون إش�راف المعل�م م�ن خ�2ل ال�تعلم بالق�دوة والم2حظ�ة م�ن أقران�ه ومعلمي��

إطار أشمل وأوسع من دائرة الع2قات الرس�مية الت�ي تش�كلھا المدرس�ة، حي�ث يج�د يمثل  .ومجتمعه المحلي
أط�راف متع�ددة، ولع�ل  فيه التلميذ أكثر حرية لتعبير عن ذاته، كما أنه يمتاز بالتعقد %نه ت�دخل ف�ي تش�كيله

   ².نية والنوادييوالمؤسسة الد ةأبرزھا ا%سر والروض
ب�أن ھن�اك  ,عتب�اراھ�و ذل�ك المنھ�اج ال�ذي يض�ع ف�ي الفع�ال ھ�و أن المنھ�اج  ،ممما تقد تاجهستنايمكن  وما

   .لتلميذلجھات غير رسمية تشارك في اBعداد التربوي 
يتشربه التلميذ في  ولذلك يجب أن يكون فيه شكل من التداخل بين ما) المنھاج الخفي(  فاعلةوھي جھات   

وھو في  ا,غترابمن  بشيءيشعر التلميذ  حتى ,لنه المنھج الرسمي يع لغير رسمي وبين ماا جالمنھا
أن يوفر أدوات  استطاعص2ح، ھل سنحاول فحصه في  مضامين مشروع اB بيئته المدرسية، وھذا ما

 ھل وفق المشروع في تحقيق شك2 المجتمع، يعيشه في المدرسة وبين ما ييتلقاه التلميذ ف التداخل بين ما
م2مح البيئة الغير رسمية على البيئة الرسمية، خاصة وأن أبناء أغلب الجزائريين يقضون ل طمن اBسقا

  .الكتاتيب ودور الحضانة قبل التمدرس في فترة ما
 

 ـــــــــــــــــ 
  28.عبد الحافظ س2مة، مرجع سابق، ص -¹ 
    35- 33ص  - ح الھندي وآخرون ، مرجع سابق، صصال -²

 المبحث الخامس : بعض من نماذج بناء المنھاج الدراسي
        المطلب ا0ول : نموذج ھيلدا تابا   

ويعكس توجھ�ات          المنظ�ر  الدراسي،النموذج ھو تمثيل يصف ويوضح الع2قة بين مكونات المنھاج 
                .الدراسيحول ماھية المنھاج 

وھ���ذه الخط���وات ت���أتي لتحدي���د حاج���ات          . يتض���من ھ���ذا النم���وذج ثم���ان خط���وات أساس���ية لبن���اء المنھ���اج
وتحدي�د م�ا              .التعليمي�ةالخبرات  واختيارالمحتوى وتنظيمه  واختيارالمتعلمين، وصياغة ا%ھداف 

           ¹.سيؤديه المقوم وكيفية التقويم، والتحقق من التوازن والتتابع
المحت�وى في�رى  اختي�ارف�إذا تناولن�ا خط�وة . الخط�واته ذالمعايير ال2زمة لكل خطوة من ھ�) تابا( وقد حدد

بخب�رات الحي�اة  وارتباط�هم�ع الواق�ع،  انس�جامهمن أھمية المحتوى وصدقه، أو م�دى  التثبيتتابا ضرورة 
  .             ومناسبته لمستوى نضج المتعلمين وم2ئمته لحاجاتھم وميولھم

 يأتي بع�دا%ھداف، وما  ,شتقاقمھما  بوصفه مصدراٌ  حاجات المتعلمين ىنظر إل) تابا(  يبدو أن نموذج و
وھذا ما يعرف بالع2قة الخطي�ة  ،أحادي اتجاهويتضح أيضا أن ھذا النموذج ذو . ھذه ا%ھداف من خطوات

  ² .وھو ما يفتقده إلى التغذية الراجعة
تغذية الراجعة والتي من ,سيما إلى غياب اللك ذيرجع  وھذا ما يفقد النموذج دائرة التفاعل بين المكونات و

   .جالنموذرابط بين مكونات  وفرشئنھا أن ت
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 ـــــــــــــــــــــ
89ص  ،زينب حسن الشمري وعصام حسن الدليمي، مرجع سابق  -¹  

 ²-  ص2ح الدين عرفة محمود، المنھج الدراسي وا%لفية الجديدة، مكتبة دار القاھرة، مصر 2002، ص121.
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 تحديد حاجات المتعلمين

 اختيار المحتوى

 تنظيم المحتوى

 اختيار الخبرات التعليمية

 تنظيم الخبرات التعليمية

 تحديد ما سيقوم به المقوم

 التثبيت من التوازن والتتابع

 صياغة ا0ھداف
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 شكل رقم (2) يوضح خطوات تابا في بناء المنھاج الدراسي: زينب حسن الشمري وعصام حسن 
 الدليمي، فلسفة المنھاج الدراسي، ص89

                
                                                 

    1978نموذج كمب  :المطلب الثاني  
                  :اpتيةضمن ھذا النموذج الخطوات السبعة يت

Oدراسة الموضوعات وا%غراض العامة :أو.      
  دراسة شخصية المتعلمين  :ثانيا
     .التعليميةصياغة ا%ھداف  :ثالثا

  .المادةمحتوى  اختيار :رابعاً 
  . قبلي  اختبارإجراء  :خامسا
  .تحديد مصادر نشاطات التدريس  :سادسا
 ً   إجراء التقويم  :سابعا
اف التربوي�ة ، وتتجل�ى ف�ي التغذي�ة م %ن�ه مص�در أسلس�ي لص�ياغة ا%ھ�دج كمب يركز على الم�تعلوذإن نم

 نھائي�ة ف�ي بن�اء المنھ�اج وإنم�ا ي�أتا يب�ين أن التق�ويم ل�يس عملي�ة ذوھ�. المسندة على نتائج التق�ويم الراجعة
  .مالقبلي، ومصادر التدريس والتقوي وا,ختبارالتي تشمل ا%ھداف،المحتوى  ،بعدھا عملية التغذية الراجعة

     الم��تعلم ويجع��ل من��ه مرك��ز العملي��ة التعليمي��ة ، كم��ا يھ��تم  ىيرك��ز عل�� كمccبوھك��ذا يتض��ح ب��أن نم��وذج 
داغوجي��ة يعتب��ره النم��وذج مس��ألة يبالوس��ائل والمنش��ئات الب ا,ھتم��امئص الم��تعلم  ولك��ن ن2ح��ظ ب��أن بخص��ا

العناص�ر المتكامل�ة     الت�ي تجع�ل م�ن الوس�ائل مس�ألة أساس�ية ف�ي بن�اء النم�اذجفرعية ، عل�ى خ�2ف بع�ض 
  .    للنموذج المنھاج الدراسي
جاءت في شكل خطي مما يشكل إمكانية عدم التفاعل بالشكل الكافي بين النموذج كما أن الع2قة بين مكونة 

عبرت عليه بعض النماذج في شكل ع2قة دائرية وذل�ك لتقري�ب مكون�ات النم�وذج  ھذه المكونات، وھذا ما
  ¹.عملية التفاعلوتسھيل  فيما بينھا

 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــ     
     93مرجع نفسه ،ص  زينب حسن الشمري وعصام حسن الدليمي،  - ¹  

  
  
  

 
 
 

 
 

                                                                 
                                                                

 الموضوعات وا0غراض العامة

 شخصية المتعلمين

 ا0ھداف التعليمية
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تعديل                                                              
                                                       

 
 
 
 

   

 
 
 
 

شكل رقم(3) يبين نموذج كمب في بناء المنھاج: زينب حسن الشمري وعصام حسن الدليمي فلسفة 
 المنھاج الدراسي، ص96.

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثالث: النموذج العاني 1984
نظم  للدراس�ات نظري�ة أو تطبيقي�ة ج الدراسي، بمفھومه العام ھ�و خط�ة أو برن�امج م�ايرى العاني أن المنھ

ويشمل ھدا ا%نموذج على ما يتعلق ب�المواد الدراس�ية م�ن حي�ث مفرداتھ�ا ووس�ائلھا وأس�اليبھا ذات الع2ق�ة 
اني مراح�ل ص�ياغة الم�نھج عل�ى مجم�وعتين، تمث�ل ا%ول�ى المراح�ل ذات بعملية التعليم وال�تعلم وقس�م الع�

ف�ي ح�ين تمث�ل   ،المجتمع ومواصفات العم�ل المق�رر ياجاتت,ح ج وفقاٌ االع2قة بتخطيط الھيكل العام للمنھ
  : وھي كالتالي  ج وتقويمهاالمجموعة الثانية مراحل تطبيق المنھ

 ًOا�حتياجات ويتضمن تحديد :أو:  

  .الحاليةل طبيعة العمل تحلي -1
  .التطلعات المستقبلية -2
  .المطلوبةالمھارات  -3

  : المتطلبات السياسية وتتضمن تحديد :ثانيا
  . العمل وضع مواصفات - 1 

  .المطلوبةتحديد مستوى المھارات والمعارف  -2
  :تحديد الھيكل للتخصصات والمحتويات :ثالثا

  .ين السابقتينه المرحلة وقفا لمؤثرات المرحلتذوتجري ھ

 محتوى المادة

 إختبار قبلي

التعليم/مصادر نشاطات التدريس  

 التـــــــــقويم

 إمداد الخدمات
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 ا,حتياج�اتتوضح المراحل السابقة بأنھا تتعلق بمخرجات التعل�يم، وت�رتبط بطبيع�ة : صياغة ا%ھداف -1
  .الخاصة بالسوق العمل، وھده المرحلة في الحقيقة تقونا إلى ا%ھداف

دراس�ية ومنھا تت�رجم ا%ھ�داف والمحتوي�ات إل�ى وح�دات  : تفاصيل المنھاج وخطط التعليم صياغة :رابعاً 
تحدد الطرق والوسائل لتوجيه عملية التعليم لتحقي�ق ا%ھ�داف ، وتوض�ع ف�ي ھ�ده المرحل�ة تفاص�يل الم�واد 

  .الدراسية  ومفرداتھا وفقا لجدول زمني، وأساليب قياسية مناسبة 
  .الدراسيوتتضمن ھذه الخطوة عملية تنفيذ المنھاج  :والتعلمالتعليم  عمليات :خامسا
 المرسومة،عد ھذه الخطوة عملية أساسية ومستمرة تضمن الوصول إلى تحقيق ا%ھداف ت: التقويم :سادسا

وبموجبھ�ا   ،الن�واقص وأس�بابھا وتحدد المنھج،جا,ت الناجحة في الم ھذا التقويم تحدد مجا,ت ضوء وفي
  ¹ .تجري عملية التغذية الراجعة

ــــــــــــــــــــــــــ     

      ¹ - اسمعان وھيب ورشدي لبيب ، دراسات في المنھج ، مكتبة ا%نجلو المصرية،القاھرة ، 1998، ص34            

 
 
 
 

                                                                    
 

   

 تحديد الھيكل لqھداف            
 

 
 

                                                                                                                                 
                                                                                                         ........................

                                   
تطبيق                                                                          

التقويم                                                                          
                                              على المنھاج                                                       

                                                                     
    

 
 شكل رقم (4) يوضح خطوات بناء أنـــموذج العانـــي في بناء المنھاج الدراسي¹

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
35ص ، مرجع نفسه،اسمعان وھيب ورشدي لبيب -¹  
 

 تحديد ا�حتياجات

  المتطلبات ا0ساسية

 الھيكل العام للتخصصات والمحتويات 

 صياغة ا0ھداف

ج وخطط التعليم والتعلمتفاصيل المنھ  

 عملية التعليم والتعلم

ي في بناء المنھج التقويملأنموذج العان  



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

34 
 

 المطلب الرابع: نموذج رشيد لبيب19846
ھ�ذا النم�وذج  إنج�ازلنظ�رة النظامي�ة ،وق�د ال�دائرة التعليمي�ة ف�ي ض�وء ا اسمطلق رشيد لبيب على نموذجه أ

ثم العملي�ات، ث�م المخرج�ات، ي�زاد عل�ى ذل�ك أن  ،)المدخ2ت ( ةالتعليميبربطه القوي بين مكونات العملي 
المس�ار  التق�ويم التك�ويني والنھ�ائي، وأف�اد م�ن ذل�ك تص�حيح باس�تخدامبالتغذي�ة الراجع�ة  اھ�تمھذا النم�وذج 

  .جاالمنھ روتطوير عناص
  :اpتيةن نموذج رشيد لبيب من الخطوات الخمس ويتكو

Oصياغة ا%ھداف: أو.  
.تحديد المحتوى :ثانيا  
. تحديد ا%ساليب والوسائل: ثالثا  

¹.التقويم في نھاية المنھج :رابعاً   
                                                                                                               

                                     ............................................................................. 
    تغذية مرتدة مستمرة لتصحيح المسار                           

 
 
 
 
 

  
 
 

   ..................                     .    ....................................................  

              
 

يوضح مخطط رشيد لبيب لتنفيذ المنھاج) 5(شكل رقم   
 ـــــــــــــــــــــ

 ¹- رشيد لبيب وآخرون، المنھج منظومة لمحتوى التعليم . دار الثقافة والنشر، مصر، 1984، ص186   
 

 المطلب الخامس نموذج سايلر والكسندر 1974
:المراحل ا%ربعة اpتيةساليروالكسندر يتضمن نموذج   

Oا%ھداف وميادين المنھج  :أو.  
.المناھجتصميم  :ثانيا  
.ھجاتنفيذ المن :اثالث  

.ھجاالمن تقويم :رابعا  
 

 
 

 
 
 
 
 

 أھداف مطورة

تنفيذ المنھج 
مع التقويم 

 المستمر

 صياغة ا0ھداف

تحديد 
 ا0ھداف

 تحديد الوسائل وا0ساليب

التقويم في 
 نھاية المنھج

 متغيرات أساسية
ا0ھداف العامة -  
خاصةا0ھداف ال -  

ميادين المنھج -  

:تصميم المنھج  
تؤخد ا0ولويات في قرار  

: التصميم في  
ميم المسؤول عن التص -

)فرد أوجماعة(النھج   

: تنفيد المنھج   
تنوع طرق  -

 التدريس
تنوع مصادر -

 التعلم 

:تقويم المنھج   
تقويم مدى تقدم المتعلم  - 

 ويثم من المعلم المسؤول

 

تقويم خطة المنھج ، يتم  - 
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Feed back                                  
      التغذية الرجعية   

 
     شكل رقم (6) يوضح نموذج سايلروالكسندرفي بناء المنھج ¹  

 
 ــــــــــــــ

          82مرجع سابق، ص ،زينب حسن الشمري وعصام حسن الدليمي - ¹        (1)
(2)  

 المطلب السادس: : نموذج سكليبك 1977
:ھيخطوات  أو ا%نموذج الموقفي ويكون على خمس فيدعى ھذا النموذج أيضا الموق  
 أوO: تحليل الموقف ويتضمن

.ا,جتماعيةالتغيرات  -1  
.ا,جتماعية ةوالبيئ اpباءتوقعات  -2  

الطلبة ومشاركتھم - 3  

     .واھتماماتھمالمعلمون  - 4

   .وظيفة المدرسة والتركيب السياسي - 5

   .والمشك2تالمصادر والموارد  -6
.صياغة ا%ھداف -7   

 ثانيا: بناء البرامج ويتضمن :
  .ةال2زم الموضوعات الدراسية وتھيئة الكادر المناسب من العاملين وتجھيز الوسائل اختيار -1
.التفسير والتنفيذ -2  

.والتطويرالمراقبة والتقويم والتغذية الراجعة  -3  
 

)1(تحليل الموقف        
)5(التفسير والتنفيذ   

 والتغذية الراجعة والتطوير
)              2(صياغة ا0ھداف                                                                       

                                                                                                    
 
 

بناء البرنامج   ) 3(           )                         4(التفسير والتنفيذ                           
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شكل رقم (7) نموذج سكليبك في بناء المنھج  أل ياسين محمد حسين ، مبادئ وطرق التدريس العامة ، 
 المطبعة العصرية ، صيدا، مصر، 1995ص 27

 
 

عليھ�ا  ، وھي المكون�ات الت�ي أك�دجفي كل نموذ ةأساسيإن النماذج في مجملھا قد عبرت عن مراحل تعتبر 
، فف�ي نماذج خاصة م�ن حي�ث مرحل�ة التق�ويميخفي شكل التباين بين ھذه ال ايلور في نموذجه إ, أن ھذا ,ت

النماذج خط�وة مس�تمرة لخط�وات  يرھا باقتعتبيلور وسيلر والكسندر مرحلة نھائية، االوقت التي يعتبرھا ت
  .    البناء

نماذج أخرى مرحلة  اعتبرتھاة في حين الراجع التغذيةأن ھناك نماذج تضمنت وبشكل صريح مرحلة  كما
  . فرعية

  :خـ�صـة
ي��أتي بش��كل تلق��ائي ب��ل أن ذل��ك يحت��اج إل��ى ت��دقيق منھج��ي ومعرف��ي ، يب��دأ  إن تص��ميم المنھ��اج الدراس��ي ,

أدوات التق��ويم المناس��بة،  الدراس��ي وتحدي��د ىالمناس��بة وينتھ��ي عن��د التنظ��يم الجي��د للمحت��و الفلس��فة ختي��اراب
sمستوى إنتاج المعرفة وفي إط�ار  ىالحاصلة عل تھداف المرجوة، دون إغفال للتحو,وصياغة مركزة ل
 ح، كم�ا أص�ببطبيعة المجتم�ع ال�ذي ص�مم %جل�هالتي تزيد في ربط المنھاج  ماعيةا,جتالمعطيات وا%بعاد 

 . ط التربويفي علم النفس والتخطي نإلى ا%خصائيي باBضافة للتلميذ دور في إعداده %نه المعني ا%ول به،
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 تمـھـيد :
ل��ك لم��ا تعرف��ه المجتمع��ات م��ن حرك��ة مس��تمرة عل��ى ي��ة، وذماBص��2ح عموم��ا ٌعملي��ة غاي��ة ف��ي ا%ھإن 

مستوياتھا ا,قتصادية والسياسية والثقافية وا,جتماعي�ة ، وتكم�ن أھمي�ة اBص�2ح الترب�وي ف�ي أن�ه ي�رتبط 
وره ف��ي حم��ل الت��راث الثق��افي والحض��اري للمجتم��ع إل��ى جان��ب المھ��ارات والمع��ارف التقني��ة ب��النشء وب��د

المتجددة ، وأي تقدير خاطئ على مستوى التنظير والتنفيذ للجوانب اBص2ح التربوي قد يساھم في إخ2ل 
ترب��وي بتحدي��د ماھي��ة اBص��2ح ال ن بالتربي��ة، وھ��ذا الغ��رض اھ��تم المنش��غللالت��وازن داخ��ل المجتم��ع، و

وبشروطه وآلياته واتجاھاته، وھي جوانب ستعرض لھا في ھ�ذا الفص�ل بش�يء م�ن التفص�يل لنؤس�س إل�ى 
  .جوانب نظرية تساعدنا في استقراء مضامين مشروع اBص2ح التربوي الذي نحن بصدد تحليله 

 المبحث ا0ول: تعريف ا�ص�ح التربوي وأھميته.
 المطلب ا0ول: التعريف اللغوي ل_ص�ح التربوي.

اBص2ح لغة نقيض الفساد كما ورد في لسان الع�رب ,ب�ن منظ�ور والص�حاح للج�وھري واBص�2ح ض�د 
  .ومصلح في أعماله وأموره الفساد، يقال رجل صالح في نفسه من قوم صلحاء

 الصلح يختص بإزالة النق�ار :المفرداتأقامه ويقول الراغب في  :فسادهأصلح الشيء بعد  :اللسانوجاء في 
وإص2ح هللا تع�الى لnنس�ان يك�ون ت�ارة بخلق�ه إي�اه ص�الحا وت�ارة بإزال�ة م�ا في�ه م�ن فس�اد بع�د  الناس،بين 

  ¹ .بالص2حوجوده وتارة يكون بالحكم له 
  :أنكما جاء في منحة ا%بجدية 
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: مص��در التحس��ين إدخ��ال التحس��ينات والتع��دي2ت عل��ى ا%نظم��ة والق��وانين نق��ول م��ث2: ص��لح: اBص��2ح
  .ح اBدارياBص2
 ص�2حية وصلح  ص2حا وص�لوحا  وقف إليه ، أحسن إليه،: إص2حا الشيء ،من أفسده ، وبينھم : أصلح 

أي زال عن�ه الفس�اد والرج�ل ك�ان ص�الحا ف�ي : ص�لحت ح�ال ف�2ن: ضد الفساد، أزال عنه الفس�اد، يق�ال : 
   ².تصليحا أي أعاد إلى حالة حسنة: وصلح  أي لزم الصلح، :عمله
  ــــــــــــــــــــــــ

  www.Meditrraneancentre.Net ¹ 14:00الساعةعلى  2006- 07-02 بتاريخ1ص 87جلة إلكترونية عدد م
  95ص  ،1988، 6ط ، لبنان، بيروت المنجد ا%بجدي، دار المشرق، -²
 
 

  . فعا، يقال الرجل كان صالحايصلح ص2حا وصلوحا الشيء كان نا: وصلح 
   .صلح الحال، زال عنه الفساد: يصلح ص2حا وصلوحا وصلوحيه : وصلح

  مادة اBص2ح مشتقة من الفعل أصلح وصلح وصلح وتدل على تغير حالة الفساد أي 
إزالة الفساد عن شيء ويقال أيضا ھذا يصلح ل�ك أي يوافق�ك ويحس�ن ب�ك ويق�ال أيض�ا ص�الح لك�ذا أي في�ه 

بضدھا تتميز ا%شياء ، فعلى ق�در س�ھولة : وقد قالت العرب . ية للقيام وبصفة عامة الص2ح ضد الفسادأھل
اBفساد تكون صعوبة اBص2ح، والفساد , يحتاج إلى كثرة تفكير ،بينما اBص2ح ينبني على تفكير عميق 

   ¹.وصعب على إعداد كبير يكبر بحسب المراد إص2حه
ف��ي ا%رض بع��د  اتفس��دو هللا تع��الى ٌ و,،ق��ال كثيرة آي��اتف��ي الق��رآن الك��ريم  وردت كلم��ة اBص��2ح ف��ي

وتتقواٌ  وقال سبحانه أيض�اٌ  وأص�لحوا ب�ين أخ�ويكم ٌ وف�ي آي�ة  اإص2حھاً  وقال سبحانه أيضاٌ  وإن تصلحو
 علي�ه إ, ب�ا~ من سورة ھود على نبي هللا شعيب عليه الس2م ٌ إن أريد إن إص2ح ما استطعت وم�ا ت�وفيقي

  ..."توكلت وعليه أنيب 
و نص�يحتي  بم�وعظتيكـم حما أريد أن أصل: والمعنى) الكبير( ويقول اBمام الرازي رحمه هللا في تفسيره 

  .فيه وجوه) استطعت(، وقوله ما 
  .أنه ظرف و التقدير مدة استطاعتي لnص2ح وما دمت متمكنا منه , أوفيه جھدا: ا%ول 
  .منهBص2ح أي المقدار الذي استطعت أنه بدل من ا :الثاني
  ² .إص2حـهأن يكون مفعو, له أي ما أريد أن أصلح ما استطعت  :الثالث

 و اBص2ح كذلك ھو الوصول إلى أفضل صورة في الدولة والمجتمع وذلك بالقضاء على ا%خطاء و 
مرحلة حسن الس�يرة وأداء  نتھاكات والعيوب والتقصير في الواجبات، وكذلك ھو الوصول باBنسان إلىBا

الت�الي ھ�و العم�ل عل�ى تص�حيح ا%خط�اء وح�ل المش�اكل ومحارب�ة ا,نتھاك�ات والوص�ول إل�ى با%مانة ، و
 س�تغناءا,و اBص2ح على المستويات السياسية وا,قتصادية وا,جتماعية أمر , يمك�ن . أحسن المستويات

كلھ�ا علي�ه  اBص�2ح نب الفكري ال�ذي ت�دور عملي�ةوإ, لما استمرت الحياة على وجه ا%رض و الجا عنه،
  ياةھو أھم الجوانب في عجلة الحياة، وبالتالي ,بد من يسمى بقانون التدافع في الح

 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .95المرجع السابقالمنجد ا%بجدي،  -¹
   . 11،ص1992 7ط ،ئرالجزا،المؤسسة الوطنية للكتاب  ،القاموس المدرسي ،على بن ھادية وآخرون  -²

, تستبد فكرة بالعمل والرأي ولكي تجري الحياة كما يجري النھر، يدفع بعضه بعض�ا، وينظ�ف نفس�ه لكي 
ولمن يريد أن يدرس حركة التاريخ ف�ي مج�ال اBص�2ح س�يرى . بمائه ويمنع الشوائب من ا,ستقرار عليه
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ھي تصور اBص2ح وتعمل عل�ى تطبي�ق ذل�ك  جيات كلھا التي وجدت في التاريخ البشري إنمالوأن ا%يديو
 اتص��فتالتص��ور إن تس��نى لھ��ا ذل��ك، بم��ا ف��ي ذل��ك الفك��ر الش��يوعي الماركس��ي وا%فك��ار ا%خ��رى الت��ي 

اBص�2ح ف�ي  نوأھ�وأفك�اره  ستنتاجاتاغير أن أخر ما وصلت إليه البشرية من  .وا,ستبدادبالديكتاتورية 
  .Bنسان والحريات العامةالمجتمعات إنما يكون بتأكيده جانب حقوق ا

واBص��2ح م��ن . الديمقراطي��ة وإط��2ق ملك��ات اBب��داع والفك��ر والعق��ل ھ��ذا ف��ي الجان��ب السياس��ي قوتطبي��
  الناحية ا,جتماعية إنما يھتم با%سرة والمؤسسات ا,جتماعية بما تقدمه من خدمات وإص2حات تعالج 

ن تسمية المجتمع الذي يتبنى اBص2ح بھذا ا,ھتمام الفقر والجھل والعزلة وا%خ2ق وغيرھا، وبالتالي يمك
  . بالمجتمع المدني الذي يحمل في طياته وتكوينه مادة اBص2ح

 ا فإن اBص2ح ليس حكراٌ على المجال التربوي فقط بل أنه يمس جميع جوانب الحي�اة اBجتماعي�ة بم�اولھذ
ھو ذل�ك اBص�2ح ال�ذي ينطل�ق م�ن ص�لب الحي�اة واBص2ح الحقيقي  ،والسياسية والثقافية ا,قتصاديةفيھا 

  ¹.أفراده تطلعاتحقيقة  نع ليعبر ا,جتماعية
 المطلب الثاني : التعريف ا�ص�حي ل_ص�ح التربوي

مسألة اBص2ح التربوي اھتمام كبير من طرف صناع القرار السياسي و التربوي عل�ى مس�توى  تتلقد ,ق
د كانت ھذه الحركة كردة فع�ل لمواجھ�ة ا%زم�ات واBش�كاليات الت�ي الساحة الدولية طوال عقود طويلة، وق

  .واجھتھا بعض المجتمعات اBنسانية
لقد تزايد ا,ھتمام بھذه المسألة عربيا ودوليا مع اقتراب العد التنازلي لولوج ا%لفية الثالثة، حيث انطلقت  و 

ث في مسألة تطوير التربية وتحديثھا صرخات متتالية، وعقدت ندوات ومؤتمرات متتابعة ھنا وھناك تبح
  ².في ضوء معطيات ا%لفية الثالثة

  
  ــــــــــــــــــــــــ

 1992 ،2ط الجزائ�ر،المؤسسة الوطني�ة للكت�اب ،عبده مفھوم اBص2ح بين جمال الدين ا%فغاني ومحمد طھاري محمد ،  -¹
  .11ص  ،

²- عبد " بن عبد العزيز السنبل ،التربية في الوطن العربي على مشارف القرن الحادي والعشرين، المكتب            
    .202،ص 2002مصر،  ،ا%سكندرية  ،الحديثالجامعي 

  
يرتبط مفھ�وم اBص�2ح الترب�وي بمف�اھيم متع�ددة منھ�ا التجدي�ـد، التغيي�ـر، التطوي�ـر أو التح�ديث ويش�ير و 

لنظام التعليمي أو في جزء منه نحو ا%حسن، وغالبا عملية التغيير في ا ◌ً  مفھوم اBص2ح التربوي إلى أنه
  ¹ .ًما يتضمن ھذا المفھوم معاني اجتماعية واقتصادية وسياسية

  بأنه أي محاولة فكرية أو عملية Bدخال تحسينات على الوضع الراھن النظام :"  فيعرفه) بيرش (أما 
أو طرائق التدريس  ةياBدارة أو البرامج التعليمالتعليمي سواء كان ذلك متعلقا بالبنية المدرسية أو التنظيم و

   . ًأو الكتب الدراسية وغيرھا
التغير في النظام التعليم�ي أو ج�زء من�ه نح�و ا%حس�ن  يشير عادة إلى عملية◌ً  :ويعرفه حسن البي2وي بأنه

  .وسياسية وسياسيةً  واقتصادية اجتماعيةيتضمن ھذا المصطلح معاني  وغالبا ما
ذلك اBص2ح الذي يتض�من عملي�ات تغيي�ر سياس�ية واقتص�ادية ذات ت�أثير  ي الحقيقي ھوفاBص2ح التربو

   ².على إعادة توزيع القوة والثروة في المجتمع

والت�ي م�ن ش�أنھا أن تح�دث زي�ادة  ةالتعليمي�تل�ك التغي�رات الت�ي تح�دث ف�ي السياس�ة : بأنه سيمونزويعرفه 
أو ف���ي ا%ث���ر ال���ذي تحدت���ه  ،بالمدرس���ةي للملتحق���ين كبي���رة س���واء ف���ي الميزاني���ة أو ف���ي المنحن���ى الھرم���

  ³ .ا,جتماعيةفي التنمية  ةالتعليمي ستثماراتا,
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إل��ى تعري��ف إجرائ��ي يعب��ر ع��ن تص��ورنا  نؤس��سن��ا لالمتنوع��ة لnص��2ح الترب��وي تجع تالتعريف��اإن ھ��ذه 
  .لnص2ح التربوي

  .التربوي  حالتعريف ا�جرائي ل_ص� :المطلب الثالث
، قص�د الرف�ع م�ن مس�توي وتح�ديث النظ�ام التعليم�ي الق�ائم محاولة واعية ترمي إل�ى تط�وير ونقصد به كل

  .ةالتعليميمخرجات العملية 
ب�الواقع ا,جتم�اعي لnص2ح التربوي يرتبط بضرورة أن تص�حب ھ�ذه العملي�ة وع�ي  ناوھكذا فإن تصور

كم�ا يج�ب أن يت�وفر  .عملي�ة معق�دة  اأنھ� اعتب�ارعلى  متعددة الجوانب، توما يحمله ھذا ا%خير من إفرازا
معايير تجعلھم يملكون القدرة على تصميم اBص2ح التربوي ولو على  عملية اBص2ح علىعلى القائمون 
  .النظريالمستوى 

  ـــــــــــــــــــــــ
    .77ص1996مصر،،، عالم الكتابا%ص(ح والتجديد التربوي في العصر لحديثمحمد منير مرسيي ،  -¹
  .32ص 1998،مصر، عالم الكتاب، القاھرة ،اBص2ح التربوي في العالم الثالث حسن حسين الب2وي ،  -²
  40، تعريب يوسف ضومط ، العدد ا%ول ، اليونسكو، صتصنيف أنماط اBص2حات التربوية  ،رتشارد ساك -³

   .أھمية ا�ص�ح التربوي: عالمطلب الراب
ن اBص2ح، ويمكن القول بأن اBص2ح ھو سنة من سنن هللا تعالى في إن الحياة , يمكن أن تستمر من دو

الكون، فإذا تأمل اBنسان في الطبيعة التي خلقھا هللا لرأى المعني الدال على اBص2ح، وا%مثلة واضحة , 
ب�ين ي رخ�أتحتاج إلى زيادة في اBيضاح، فق�د أورد العلم�اء ك2م�ا يتعل�ق بارتب�اط النب�ات بالش�مس، وك2م�ا 

الع2قة بين طھارة الماء وحركته، ذلك أن الشمس تنشر الن�ور فتح�دث ب�ذلك عملي�ة البن�اء الض�وئي ليع�يش 
أم�ر يف�رض نفس�ه ف�ي حي�اة الن�اس، إذ ,ب�د للم�رء م�ن أن يتعھ�د كما أن�ه  ،وھذا نوع من اBص2ح  ،النبات

  .ةوروحي نفسه باBص2ح في جوانب مختلفة، عقلية ونفسية وجسمية
سألة اBص2ح التربوي في النظام التعليمي واحدة من القضايا الساخنة ف�ي مج�ال الحي�اة السياس�ية تشكل مو

وتحفل اليوم الساحة العالمية بالنشاطات السياسية والمؤتمرات التربوي�ة الت�ي . وا,جتماعية للعالم المعاصر
تي تحيط بھا ويمنحھا القدرة على تسعى إلى بناء منطق جديد يكفل للتربية المدرسية أن تتجاوز التحديات ال

المعرف��ي بم��ا ينط��وي علي��ه م��ن  ا,نفج��ار احت��واءمواكب��ة عص��ف الحض��ارة التكنولوجي��ة المتقدم��ة، وعل��ى 
   .خصائص التسارع والتقدم والتنوع

لقد تجاوز تطور الثقافة اBنسانية التكنولوجية ح�دود ك�ل تص�ور، وف�اق ومض�ات ك�ل خي�ال، وف�ي خض�م 
فة التي أحاطت بالمجتمع اBنساني بدأت ا%نظمة التربوية تتصدع وتت�داعى أم�ام ھ�ذا ھذه التغيرات العاص

المد الحضاري ا%سطوري الذي يھ�دد المع�ايير وا%س�س التقليدي�ة الت�ي قام�ت عليھ�ا المؤسس�ات التربوي�ة 
  . التقليدية

ظمتھا التعليمية، لتكون وإزاء ھذه التحديات الجديدة  أخذت اBنسانية على عاتقھا مسؤولية إعادة بناء أن
قادرة على التواصل مع تطور الحياة، بروح متفائلة وطاقات متجددة تتيح لھذه المجتمعات القدرة على 

  ¹. واندفاعاتھااBحاطة بإفرازات الحضارة المادية 

لقد وجدت المجتمعات اBنسانية في اBص2ح التربوي منطلقا Bص2ح أحوالھا والنھوض بطاقاتھا، وفي 
ل مرة يدق فيھا ناقوس الخطر تستنھض ھذه المجتمعات أنظمتھا التربوية باBص2ح من أجل مواجھة ك

  . الخطر وبناء اBنسان القادر على تجاوز محن الحضارة والمشاركة في بنائھا

  ــــــــــــــــــــ
  www.Meditrraneancentre.Ne  - ³  16:00لى الساعة ع 04-07-2006 بتاريخ 3ص 87 عدد ةإلكترونيمجلة                                          
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وفي نسق التحديات الحض�ارية الجدي�دة م�ا زال اBص�2ح الترب�وي يش�كل ھ�اجس المجتمع�ات اBنس�انية، 
وما زال الحلم في بناء تربية متج�ددة ق�ادرة عل�ى تج�اوز قھ�ر اBنس�ان وتص�فية معانات�ه وا,نتق�ال ب�ه إل�ى 

لقوة والمساواة يحتل مكان�ة ھام�ة ف�ي وج�دان القي�ادات السياس�ية والتربوي�ة ف�ي المجتمع�ات عالم العدالة وا
  ¹ .اBنسانية المعاصرة

 المبحث الثاني: شروط ا�ص�ح التربوي ومراحله.  
أي�ة ق�رارات إص�2حية لت�ـطوير  تخ�اذاالع2ج واBص2ح والتطوير، و, يمك�ن  وھ للتغييرالھدف ا%ساسي 

وأي�ة ق�رارات    ارات م�ن نت�ائج عملي�ة تق�ويم متقن�ةي أو أحد عناصره، م�ا ل�م يتب�ع تل�ك الق�رأي نظام تعليم
إص2حية تتخ�ذ دون تق�ويم للنظ�ام الق�ائم، تك�ون بمثاب�ة تغيي�ر ق�د ي�نعكس بالس�لب عل�ى النظ�ام ومخرجات�ه، 

  .¹وليس ثمة ضمان في تحقيق ا%ھداف اBيجابية المطلوبة
في القيم والمبادئ وا%عراف والتقاليد السائد في المجتم�ع، %ن اBص�2ح  وتتمثل المنطلقات:المطلب ا0ول

ال��ذين لت2مي�ذ اأن�ه يطع��م  اعتب�اريمك��ن أن يتج�اوز البع�د القيم��ي للمجتم�ع عل��ى  , ،ب�أي ش�كل م��ن ا%ش�كال
معينة تساھم ھي ا%خرى رفقة المدرسة في إم�دادھم بأفك�ار وتص�ورات  اجتماعيةينتمون إلى محيط وبيئة 

 إن الفلس��فة التربوي��ة ھ��ي الت��ي تح��دد وجھ��ة النظ��ر للطبيع��ة اBنس��انية، ،ش��كل جان��ب مھ��م م��ن شخص��يتھمت
قد   يالدراس جاالمنھه ا%مور فإن ذمن ھ واضحة عن كل أمرووأھداف التربية ما لم تكن لدينا فكرة سليمة 

ھوم الطبيعة اBنس�انية ھو أن الفلسفة التي حددت مف ذلك يتعرض للخطأ والتناقض، ولعل أوضح دليل على
عل�ى أھ�داف  انعكاس�اتأن اBنس�ان مك�ون م�ن عق�ل محم�ول عل�ى جس�د، وك�ان لھ�ذا المفھ�وم  اعتب�ارعلى 

فيھ�ا، فالعق�ل ف�ي ظ�ل ھ�ذا المفھ�وم لطبيع�ة اBنس�انية ھ�و  سالت�دريعل�ى مناھجھ�ا وط�رق  ةالتربية ومن ثم
م الواقع، ومن ھن�ا إھ�تم اBص�2ح بالفلس�فة المفضل %نه يتصل بعالم المثل والجسد محترق %نه يتصل بعال

ولھ�ذا ك�ان م�ن . التربوية للمجتمع حتى يتأسس اBص2ح على خلفية المع�الم الفلس�فية الت�ي ت�أطر المجتم�ع 
الضروري على المناھج الدراسية أن تترجم وتعكس الفلسفة التربوي�ة المتبن�اة وم�ا ينبث�ق عنھ�ا م�ن أھ�داف 

   .عامة

  يملك من إمكانات على ا,حتفاظ بمقوماته النامية والتمسك بھا وا,عتزاز بھا اويعمل المجتمع بقدر م

 ـــــــــــــــ
 ¹- فوزي أيوب، إص2ح التعليم العام في البلدان العربية، مجلة جسور اBلكترونية، العدد 07، ص4، السنة ا%ولى     

           14:0على الساعة  2005-09-08بتاريخ 
، 2003الدار المصرية اللبنانية المصرية مصر،     ،معجم المصطلحات التربوية والنفسية وزينب النجار،حسن شحاتة  -¹

  .238 ص
عبر ا%جيال المختلفة وخاصة المتعلق�ة منھ�ا بالجان�ب العقائ�دي والفلس�في للمجتم�ع، ف�ي الوق�ت نفس�ه ال�ذي 

  . ¹الثوابت تلكفق يسعى المجتمع للعمل من أجل تحقيق التقدم والتطور الذي يتماشى و
  ا%مة وترسيخھا من خ2ل أھدافه ومحتواه وأساليب  ثوابتللحفاظ على  مھمةج الدراسي وسيلة اوالمنھ
لق�د ا,جتماعي�ة ومقومات�ه ا,قتص�ادية،  وبما يضمن الحفاظ على المظاھر الثقافية للمجتم�ع وأط�ره ،تقويمه

الحض��ارية مرھون��ة بفعالي��ة النظ��ام القيم��ي ف��ي  الفكري��ة والتاريخي��ة ب��أن النھض��ة تجاھ��اتا,بين��ت مختل��ف 
ويش�ھد ت�اريخ الحض�ارات اBنس�انية ب�أن النھ�وض الحض�اري ف�ي مختل�ف تعرج�ات . المجتمعات اBنسانية

ف�القيم ھ�ي . ، كان مرھونا بتحو,ت نوعية في أنظمة الق�يم الثقافي�ة وا,جتماعي�ة الس�ائدةهومنعطفاتالتاريخ 
  . ھا , يمكن للمجتمعات اBنسانية أن تسعى إلى أمجادھا الحضاريةنوابض الفعل اBنساني ومن غير

لھذا كان من الض�روري أن يراع�ي الق�ائمين عل�ى اBص�2ح الترب�وي طبيع�ة المجتم�ع وذل�ك بتح�دد بني�ات 
إليھ�ا ف�ي عملي�ة اBص�2ح  ا,س�تنادومضامين مكوناته الثقافية حتى يتم اBص2ح وفق محدداتھا، %ن ع�دم 

مم�ا  ا,جتماعيعملية التربوية عن إطارھا الباBص2ح إلى إبعاد  يؤديي شكل من ا%شكال قد وتجوزھا بأ
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 ا%س�رةيشعر بشكل من العزل وبشكل من ال2تواف�ق ب�ين م�ا تقدم�ه  ةوھو في بيئته الدراسي ذالتلميقد يجعل 
2م��ح النظ��ام ا%خ��رى، الت��ي تس��اھم ب��دورھا ف��ي تش��كيل م ا,جتماعي��ةالمؤسس��ات  ب��اقيين م��ا تقدم��ه ب��و
تجاھ�ل الع2ق�ة ب�ين المدرس�ة %نه من المش�اكل الت�ي تع�اني منھ�ا ا%نظم�ة التربوي�ة العربي�ة ھ�ي  .تربويـال

يس��عى اBص��2ح الترب��وي  إل��ى بن��اء المدرس��ة ويتجاھ��ل أھمي��ة ، حي��ث التربوي��ة ا%خ��رى والمؤسس��ات 
مؤسس�ات تربوي�ة , تق�ل أھمي�ة ا%خرى كا%سرة وجماعات ا%قران والمساجد وھ�ي  المؤسسات التربوية 

مما , شك في�ه أن المدرس�ة , تعم�ل منفص�لة ع�ن ا%س�رة  ².عن المدرسة في بناء الشخصية وبناء اBنسان
والمؤسسات التربوية ا%خرى، ومع ذلك , نج�د ف�ي اBص�2حات التربوي�ة م�ا يش�ير إل�ى ا,ھتم�ام بالص�لة 

ونح�ن بص�دد تحلي�ل مض�امين وثيق�ة  التس�اؤللھذا حق لنا  .مؤسسة الدينيةالحقيقية بين المدرسة وا%سرة و
تع�زز الحافظ�ة عل�ى مقوم�ات المجتم�ع الجزائ�ري ؟ أم أنھ�ا  هقرارات�إذا ج�اءت  اBص2ح الترب�وي ع�ن م�ا

ھذه ا%خيرة م�ن أبع�اد قيمي�ة ومكون�ات  ها,جتماعية وما تحملإلى إص2ح تربوي يفتقد إلى الخلفية  كرست
  .مباشرأٌ بصميم المجتمع الجزائري ثقافية، تتصل إتصا,ً 

   ــــــــــــــــــ 
   ¹- ص2ح الدين عرفة محمود،المنھاج الدراسي وا%لفية الجديدة ، مكتبة دار القاھرة ، ،مصر 2002، ص 112

تاريخ ، السنة ا%ولى ب4، ص07مجلة جسور اBلكترونية،العدد ،إص2ح التعليم العام في البلدان العربيةفوزي أيوب،  -²      
http://www.josor.net    14:0على الساعة  08-09-2005  
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 المطلب الثاني:ا�سـتراتجية
بھ�ا ل�ذلك  أثرت�ويفھو يؤثر فيھ�ا  ،معزل عن القطاعات ا%خرىبيجب أن ينظر له  إن أي إص2ح تربوي ,

الترب���وي ف���ي ض���وء إس���تراتجية واض���حة تراع���ي التح���و,ت  ك���ان م���ن الض���روري أن يك���ون اBص���2ح
ا,قتصادية والسياسة وا,جتماعية المحلية والدولية وتتفاعل معھا بشكل يحق�ق لھ�ا الدينامكي�ة والتكي�ف ف�ي 

والم2حظ أن ھناك خل2 في النظم التروية في  معظم البلدان العربية ويظھر ھذا الخلل ف�ي  ،التنمية الشاملة
ا يجعل التربية في معظ�م البل�دان العربي�ة ع�اجزة ذھ و. ط بين التربية وحاجات التنمية الشاملة تفكك الرواب

شاط ا,قتص��ادي ف��ي بن��اء ـاعات الن��ـأن تض��لع ب��دورھا ا%ساس��ي ف��ي تك��وين الق��وى العامل��ة ال2زم��ة لقط��
  ¹. طورتالمستجد وال

، , يمكن أن يتحقق فعلي�ا، وأن يص�ل إل�ى إن اBص2ح التربوي العربي: و, بد لنا من القول في ھذا السياق
التي يجب أن تتم ف�ي مي�دان اBدارة وا,قتص�اد اBص2حات ا,جتماعية الشاملة،  غاياته، إ, في موكب من

وھ��ذا يعن��ي بالض��رورة أن اBص��2ح . والحي��اة السياس��ية وا,جتماعي��ة ف��ي مختل��ف تجلياتھ��ا وإس��قاطاتھا
  .جتماعي برمته لم يتم في إطار رؤية شمولية للواقع السياسي وا, التربوي لن يتم بصورته الطبيعية ما

 ھاعلى الرغم من الجھود الكبيرة التي بذلتھا الدول العربية  سياسيا وتربويا واجتماعيا، ما زال النظام %غلب
  .خيةـاله التاريـيراوح في مكانه، وما زالت الصعوبات تمنعه من ا,نط2ق، والتحرر من أثق

الكبي��ر لم��اذا ل��م يس��تطع التعل��يم أن ي��نھض رغ��م ھ��ذه الجھ��ود الكبي��رة الت��ي ب��ذلت ف��ي مختل��ف  والس��ؤال
وقب��ل أن نرس��م اBجاب��ة ح��ول ھ��ذا . المس��تويات ؟ واBجاب��ة ع��ن ھ��ذا الس��ؤال الكبي��ر ليس��ت ب��ا%مر اليس��ير

ق ب�رامج التساؤل الكبير , بد لنا من اس�تعراض بع�ض ا%س�باب والعوام�ل ا%ساس�ية الت�ي ت�ؤدي إل�ى إخف�ا
  .اBص2ح التربوي أو نجاحھا

يشكل التخطيط العلمي التكاملي في داخل مكونات النظام التربوي، وب�ين النظ�ام الترب�وي وخط�ط التنمي�ة و
ا,جتماعية الشاملة ضرورة حيوية لبناء أنظمة تعليمي�ة ق�ادرة عل�ى خدم�ة مجتمعاتھ�ا ف�ي تحقي�ق النھ�وض 

  . ²الحضاري الشامل
 ــــــــــــــــ

 ¹- محمد متولي نعيمة، القيمة ا,قتصادية للتعليم في الوطن العربي، الوضع الراھن واحتما,ت المستقبل، الدار المصرية 
     205ص، 1996مصر، ، اللبنانية، القاھرة

254مرسي ، مرجع سابق ، ص محمد منير - ² 

وي يعد من أخطر ما يمكن وغني عن البيان أن العفوية وا,عتباط وا,رتجال في بناء اBص2ح الترب
تخذت في انتائج قرارات خاطئة  ياليوم ھالمشك2ت والتحديات التي نواجھھا ف. يقع فيهللمجتمع أن 

  . الزمن الماضي
يتوق��ف مص��ير الع��رب ف��ي المس��تقبل عل��ى الكيفي��ة التربوي��ة الت��ي س��يعدون بھ��ا أبن��اءھم ف��ي الق��رن الح��ادي 

وم��ن ھ��ذا . معرفي��ة الت��ي تتض��اعف ك��ل س��بع س��نوات تقريب��االث��ورات ال رفالمس��تقبل ھ��و حاض��. والعش��رين
المنطلق فإن القدرة على تنظيم وتوظيف التدفق المعرفي الھائ�ل ال�ذي نش�ھده الي�وم وسنش�ھده ف�ي الغ�د يع�د 

وم�ن ھ�ذا المنطل�ق . ومن ھنا يترتب على ا%نظمة العربية التربوية. المحك ا%ساسي للتقدم في القرن القادم
   ¹.بية عربية مستقبلية تعبر عن طموح العرب في عصر التحو,ت الحضارية القادميجب التخطيط لتر
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أن تغيب ع�ن أي مش�روع إص�2ح ، %ن ھن�اك  يإن عملية وضع إستراتجية واضحة المعالم مسألة , ينبغ
مؤش��رات ذات طبيع��ة سياس��ية واجتماعي��ة يج��ب أن تأخ��ذ بع��ين ا,عتب��ار، وإ, أص��بحت عملي��ة اBص��2ح 

  .سم بالعشوائية والتلقائية عملية تت
ھذا ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة اBستراتجية التي تضمنھا مشروع اBص2ح ؟ وھل تضمنت ربط بين 

.مخرجات العملية التربوي بالقطاعات الحيوية ا%خرى , سيما المنتجة منھا ؟  
 المطلب الثالث: ا0ھـداف  

لقريب والمتوسط والبعي�د، ولھ�ذا م�ن الض�روري أن تك�ون وتتمثل في مآل المنظومة التربوية على المدى ا
أش�ياء معين�ة  نا%ھداف محددة في شكل من الدقة والوضوح وخالية من التناقض بحيث يجب أن , تعبر ع

وتض��مر أش��ياء أخ��رى، كم��ا أن ارتباطھ��ا بحاج��ات المجتم��ع وفلس��فته يعتب��ر ش��يء ض��روري %ن الفلس��فة 
التي تشتق منھا ا%ھداف، كما يج�ب أن تتص�ف بالموض�وعية والواقعي�ة، التربوية للمجتمع تمثل المرجعية 

  .بحيث تصمم في إطار الوسائل واBمكانات المتاحة 
:ويجب أن يراعى في صياغة ا%ھداف الجوانب التالية  

 ًOةأن تكون واضحة الد,لة غير مبھمة و, غامض :أو.  
  .لكل منھما أن تعكس حاجات الفرد و الجماعة لتكون خادمة :ثانياً 

 ـــــــــــــــ
المشروع  التقرير التلخيصي" الكارثة وا%مل " لمعھد العربي للتخطيط وثيقة تعليم ا%مة العربية في القرن العشرين ا -¹

   18ص ،1992) أبريل (نيسان  - 30-18-، القاھرة  مستقبل التعليم في الوطن العربي
 ً   .تضادأن تتسم باBتصاق وعدم التناقض وال :ثالثا

يفھمھا ويقبلھا كل من يتأثر بھا، من مدرسون وأولياء ا%مور وعلى اللجنة الموكلة إليھا وضع  نأ :رابعاً 
ا%ھداف أن تتخذ كل السبل الممكنة Bقناع ھذه ا%طراف بھا وإ, تضعھا موضع التنفيذ إ, بعد التأكد من 

.ھاأن كل متأثر بھا , تنقصه الحماسة لھا والغيرة على تنفيذ  
  أن تكون مرنة وقابلة للتقويم المستمر في ضوء التغيرات المنتظرة حتى تظل ناجح�ة ف�ي وظيفتھ�ا: خامسا

ولھذا فإن ا%ھداف التي يرسمھا القائمين عل�ى اBص�2ح يج�ب أن تت�وفر عل�ى مجموع�ة م�ن الش�روط لع�ل 
أن  اكم� جھة أخرى خصوصية المجتمع الذي صممت %جله من ةومراعا أبرزھا الوضوح والدقة من جھة

  ¹.وثيق طا%ھداف يجب ترتبط بواقع التلميذ ارتبا
عنه، ومن ھنا يجب ھدم الحواجز  2 يمكن للتربية أن تمارس دورھا ووظيفتھا ما لم ترتبط بالواقع وتعبرف

ع والغاية ھي مدرسة للحياة وليس حياة للمدرسة منفصلة عن الواق ،التي تقوم بين المدرسة والتعليم والحياة
فمن الخطر كل الخطر أن تتحول المدرسة إلى متحف تاريخي يعيش فيه ا%طفال على إكراه ،  وتجلياته

  ².منھم
 المطلب الرابع: الوسـائل

فبعد ا,نتھاء من تحديد ا%ھ�داف يج�ب البح�ث ع�ن الوس�ائل الكفيل�ة بتحقيقھ�ا، حي�ث تمث�ل الم�وارد المالي�ة  
 ،عليه الجانب الصوري النظ�ري وافتق�د إل�ى التجس�يد والفعالي�ةوالبشرية جزء مھم في اBص2ح وإ, غلب 

ش��كل طاق��ة بش��رية م��ن خ��2ل الم��ؤطرين للعملي��ة التعليمي��ة م��ن معلم��ين  ف��ي وتب��رز أھمي��ة الوس��ائل س��واء
  ³.داغوجيةيوإداريين أو في شكلھا المادي المنشآت والوسائل الب

رباً من الترف، بل أصبح ضرورة من ضلـم يعد اعتماد أي نظام تعليمي على الوسائل التعليمية 
ومع أن بداية ا,عتماد على . الضرورات لضمان نجاح تلك النظم وجزءاً , يتجزأ في بنية منظومتھا

  فإنھا ما لبثت أن تطورت تطوراً  قديمة،الوسائل التعليمية في عمليتي التعليم والتعلم لھا جذور تاريخية 
وقد مرت الوسائل التعليمية بمرحلة .ظھور النظم التعليمية الحديثة عم ا%خيرة اpونةمت2حقاً كبيراً في   
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يوم فيـشھدھا الـطويلة تطورت خ2لھا من مرحلة إلى أخرى حتى وصلت إلى أرقى مراحلھا التي ن  
 ـــــــــــــــــــ

¹- لكحل لخضر، إص2ح المنظومة التربوية في المغرب العربي، سلسة إصدارات دفاتر المخبر، العدد الثاني،           
174ص ، 2006ر،الجزائ –بسكرة  القدس مطبعة  

 ²- حسين سليمان قورة ، ا%صول التربوية في بناء المنھاج ، دار المعارف، مصر، ط5، 1988 ، ص341
  391، ص2000،منشأة المعارف، مصر، المناھج المعاصرةفوزي طه إبراھيم و رجب أحمد الكلزة ،  -³

  .النظمعلى مـدخل  عتمادھااوا,تصال الحديثة  ظل ارتباطھا بنظرية
، يج�اد الرغب�ة لدي�ه للبح�ث والتنقي�بيقصد بعملية التعليم توصيل المعرفة إلى المتعلم، وخل�ق ال�دوافع، وإو

ل�ذلك , يخف�ى . والعمل للوصول إلى المعرف�ة، وھ�ذا يقتض�ي وج�ود طريق�ة، أو أس�لوب يوص�له إل�ى ھدف�ه
والتعلم ما تنطوي عليه الوسائل التعليمية من أھمية كبرى في ت�وفير الخب�رات على الممارس لعملية التعليم 

الحس��ية الت��ي يص��عب تحقيقھ��ا ف��ي الظ��روف الطبيعي��ة للخب��رة التعليمي��ة، وك��ذلك ف��ي تخط��ي العوائ��ق الت��ي 
  .عتمد على الواقع نفسهأتعترض عملية اBيضاح إذا ما 

الت�ي تؤديھ�ا ف�ي الم�تعلم م�ن طبيع�ة ا%ھ�داف الت�ي ي�تم وتنبع أھمي�ة الوس�يلة التعليمي�ة، وتتح�دد أغراض�ھا 
لم��ادة التعليمي��ة الت��ي ي��راد للط��2ب تعلمھ��ا، ث��م م��ن مس��تويات نم��و لالوس��يلة لتحقيقھ��ا  ختي��اراتح��ددھا ي��تم 

ختيارھا للمراحل التعليمي�ة ال�دنيا تختل�ف إل�ى ح�د م�ا ع�ن االمتعلمين اBدراكية، فالوسائل التعليمية التي يتم 
  .تي نختارھا للصفوف العليا، أو المراحل التعليمية المتقدمة، كالمرحلة المتوسطة والثانويةالوسائل ال

  : ويمكن حصر دور الوسائل التعليمية وأھميتھا في اpتي 

Oختصار الوقت من المتعلم والمعلماتقليل الجھد، و :أو.  
.تتغلب على اللفظية وعيوبھا :ثانيا  
  .وتوضيح الجوانب المبھمة، وتثبيت عملية اBدراكتساعد في نقل المعرفة، :  ثالثا
  .تثير اھتمام وانتباه الدارسين، وتنمي فيھم دقة الم2حظة :رابعا

 ¹ .ستيعابهاتثبت المعلومات، وتزيد من حفظ الطالب، وتضاعف  :خامسا

بالوسائل  المعرفةففي تحيق غايات اBص2ح التربوي ولھذا  ةبالغ أھمية ةالتعليمي الوسائللھذا تكتسي 
تجسيد والتنفيذ ,فتقار اBمكانات التي لضروري وإ, أصبح اBص2ح عبارة عن قرارات تفتقد ل ةالمتاح

البيداغوجية، ھل أعتبرھا من  إلى مسألة الوسائل حفكيف نظر مشروع اBص2إلى واقع، اBص2ح  ترجمت
يثة في التعليم ؟ سنحاول فحص ھذه التعليم واستعمال الوسائل الحد اوماذا عن تكنولوجي ا%ولويات ؟

 .  في سياق تحليلنا لمضامين المشروع االقضاي
 المطلب الخامس: مراحل تطبيق ا�صـ�ح التربوي

  على البحث التربـوي أن يكون منھجيا، %ن العوامل مترابطة ومتشابكة لھذا يجب البحث في كل 
  ــــــــــــــــ

على  2006-04-22  بتاريخ www.marocsite.net  1ص ،، من الموقع اBلكترونيإبراھيم لعبيد، الوسائل التعليمية-¹
     .14:00الساعة 

، والتوقف عند كل نقطة لمعالجة النقائص، وإنجاز التغيير الضروري والتعرف على نتائج حداجانب على 
  :الخطوة ال2حقة وھذه الخطوات ھيذلك التغيير قبل ا,نتقال إلى 

Oمكانيات وعدم  :ةلى أثر المحيـط العام على المدرسالبحث ع:أوBحيـث أن نقص الھياكل والوسائل وا
توفر الوسائل الضرورية للعملية التعليمية، كلھا عوامل تؤثر على أداء المدرسة فقد تكون الحلول لمشاكل 

لمادية وبالتالي فإن ذلك يوفر على المعنيين باBص2ح الجھد المدرسة عن طريق تلبية ھذه الحاجات ا
 .والمال
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حي��ث أن ,ب��د عل��ى الدول��ة أن تتكف��ل ب��بعض المش��اكل  :البحccث فccي المشccاكل اOجتماعيccة للت�ميccذ :ثانيccا
  .ا,جتماعية للت2ميذ، كتوفير النقل المدرسي والمطاعم وإيجاد الداخليات ونصف الداخليات

ربما يكون ھناك نقص في عدد المربين أو : ى توفير المربين ومدى تحفزھم للعملالبحث عن مد:ثالثا
انخفاض دوافعھم للعمل، وھذا نتيجة لبعض المشاكل المھنية وا,جتماعية وھذه المشاكل يجب التكفل بھا، 

  .والعمل على حلھا قبل البحث في إص2حات أخرى
تحدد  يناھج الدراسية تتغير باستمرار %ھميتھا فھإن الم :البحث على س�مة المناھج الدراسية:رابعا

  .والتغيراتالمعلومات المقدمة، ومدى حداثتھا ومسايرتھا للتحو,ت 
تتطور أساليب التدريس وطرقه ويحتاج المدرسون  :البحث عن كفاءة المربين وطرق التدريس:خامسا

  . وإيصال المعلومات إلى الت2ميذإلى تجديد معلوماتھم البيداغوجية حتى يتمكنوا من تحقيق ا%ھداف 
حيث لم تعد حاجة المدرس منحصرة في السبورة : توفير الكتب و الوسائل العصرية للتدريس: سادسا

  .والطباشير، بل تعدتھا إلى المخابر والحواسب وا%جھزة اBلكترونية التكنولوجية
يم الت2ميذ وشروط انتقالھم من قسم إن طرق إجراء ا,متحانات وتقو :التأكد من أساليب التقويم :سابعا

%خر، ومن مرحلة لsخرى، عوامل تؤدي إلى مجموعة من المشاكل المتراكمة حيث عادة ما يؤجل 
فنحن نعالج المشاكل  اوبھذ شھادة التعليم ا%ساسي والبكالوريا،: الرسوب والفشل إلى آخر كل مرحلة مثل

  ¹.انعند حدوثھا و, نتفطن لھا إ, بعد فوات ا%و
  
  
 

 ـــــــــــــــــ
  ¹-  بوفلجة غيات ،التربية والتكوين بالجزائر ،الكتاب الثاني،دار المغرب، وھران الجزائر ، ص 157-155 

,بد من دراسات معمقة للتعرف على الموارد  :البحث عن أسباب الصعوبات التربوية للت�ميذ:منااث
عن ا%سباب الحقيقية لذلك با,عتماد على البحوث الميدانية الدراسية التي يجدون فيھا الصعوبات، والبحث 

والمناھج العلمية وبطريقة موضوعية،وكل ھذه العمليات تتطلب أن يقوم بھا أخصائيون ذوي معرفة 
  ¹ .وأموال يجب توفيرھا من أجل رفع فعالية المنظومة التربوية ،وخبرة

ص2ح التربوي وھم يباشرون عملية اBص2ح %نھا القائمين على اB يتعرض لھاه المراحل أساسية ذإن ھ 
 .ا,عتباربعين  تأخذعملية اBص2ح إذا لم  تعطيلقد تساھم في  ا%ھميةجوانب في غاية 

 المبحث الثالث:اتجاھات ا�ص�ح التربوي وآلياته.
تقي عندھا تجمع معظم الدراسات التي اھتمت بحركة اBص2حات التعليمية على وجود اتجاھات مشتركة تل

حرك��ات اBص��2ح الترب��وي، وت��دخل ھ��ذه ا,تجاھ��ات ض��من القض��ايا ا%ساس��ية الت��ي مي��زت إس��تراتيجيات 
  .السياسات التربوية في مختلف الدول ,سيما منھا العالم العربي بصفة خاصة والعالم النامي بصفة عامة

ك2ت وقض�ايا عرقل�ت المس�ار ولعل ما جعل اBستراتيجيات التربوية تتبنى ھ�ذه ا,تجاھ�ات ھ�و وج�ود مش�
الطبيعي للحركة التطورية في المجتمع تربويا وتنمويا، مما أدى إلى النظ�ر إليھ�ا كمب�ررات واقعي�ة تحت�اج 
إلى وضع إستراتيجيات ع2جية محددة وا%خذ بنماذج إص�2حية معين�ة وتطبي�ق تج�ارب وخب�رات ميداني�ة 

ذلك  نعكسات التي فرضتھا التغيرات المختلفة، وقد مختلفة، تكون في مستوى مواجھة المشك2ت والتحديا

 .على وظيفة التربية وأنشطتھا وأغراضھا
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ين�درج ھ�ذا التوج�ه بوض�وح ف�ي السياس�ات التعليمي�ة لل�دول  :اOتجاه نحو التنميcة الشcاملة :المطلب ا0ول
لمختلف�ة والمتنوع�ة التي تعاني من أزمة التخلف الذي يشير إلى فقدان المناع�ة تج�اه الكثي�ر م�ن ا%م�راض ا

 ² .منبعثة من الكيان الذاتي سواء أكانت وافدة من الضد الحضاري أو
ديةاقتصاتوفير الترابط العضوي بين التنمية التربوية وسائر جوانب التنمية من بويعني ھذا ا,تجاه   

التنمية فإن ومن خ2ل البرامج التي تضعھا اليونسكو لمساھمة التعليم في. وثقافية وسياسية جتماعيةاو  
 مؤشرات دراستھا تدل على أن إسھام التعليم الفعلي , يتحقق إ, إذا تطورت النظم التعليمية وتكيفت

 ـــــــــــــــــ
158بوفلجة غيات مرجع سابق، ، ص  -¹  

²- على براجل،اتجاھات ا%ص(ح التربوي ومشك(ته في العالم العربي (نموذج التجربة الجزائرية)، سلسلة إصدارات 
.107،ص2002 ،الجزائر –وھران ، 1دار الغرب للنشر ، ج  ، ا,جتماعيةمخبر التربية والتنمية   

مع مقتضيات التنمية ومطامح ا%فراد تكيفا واقعيا مطردا، ويفضل أن تكون التغي�رات الت�ي ينبغ�ي إح�داثھا 
ذا ك�ان ھ�ذا ش�رطا أساس�يا ومطلب�ا في ال�نظم التعليمي�ة ذاتي�ة المنش�أ، أي نابع�ة م�ن داخ�ل البل�دان المعني�ة، إ

جوھريا فھو من ناحية أخرى يبدو صعبا فكيف يتمكن النظام التعليمي من حل اBش�كالية وف�ك عق�دھا وھ�و 
 إل��ى مح��يط إم��ا  :يع��اني م��ن ص��عوبات داخ��ل كيان��ه وص��عوبات ف��ي إط��ار محيط��ه فھ��و ف��ي تط��وره يحت��اج

قدرات��ه الذاتي��ة أو م��ن مقدرت��ه الجي��دة عل��ى ر س��واء م��ن يأو يس��مح ل��ه ب��التطو هط��وري واقتص��ادي اجتم��اعي
ا,ستفادة من تجارب ا%نظمة التربوية ا%خ�رى، وق�د بين�ت الدراس�ات التربوي�ة أن أص�دق تجرب�ة ف�ي ھ�ذا 

محم�ود (الشأن ھو ما حققه إص2ح النظام التعليمي الياباني من تنمية شاملة وسريعة حي�ث أش�ارت دراس�ة 
ن ق�د لج�أ أساس�ا إل�ى ا,س�تثمار البش�ري م�ن خ�2ل نظ�ام ترب�وي جي�د إلى أن اليابا)  1988عباس عابدين 

اOتجcاه نحcو :المطلcب الثcاني  ¹.وذلك بھدف تحقيق التنمية ونجح بالفعل في استخدام التعليم كوسيلة للتنمية

لقد كان لمجموعة من العوامل دور أساسي في ا,عتراف بح�ق التعل�يم للجمي�ع م�ن  :الديمقراطية التعليمية
ف�ي ال�نظم التعليمي�ة العص�رية تحتم�ي بھ�ا Bلغ�اء  هتج�ذ ي�روق ا%ساسية للفرد والمجتم�ع مم�ا أدى إل�ى الحق

 ونظ��را لھ��ذه الظ��واھر ال��2 الطبقي��ة وإتاح��ة الف��رص التعليمي��ة بتك��افؤ ب��ين الجمي��ع، تالف��وارق والمتم��ايزا
ي كمبدأ جوھري ف�ي أھ�دافھا متجانسة تربويا واجتماعيا شددت النظم التربوية على تبني ا,تجاه الديمقراط

للتخفيف من اBجحاف في حق المتعلم�ين ول�ذلك ف�إن اBص�2ح الترب�وي ف�ي معظ�م البل�دان اس�تھدف جع�ل 
إن الظ�واھر  ².ن السكان في متناول جميع ا%طفالالفرص السانحة للفئات التي ھي أوفر حظا من غيرھا م
كان�ت أق��ل مم�ا كان��ت علي�ه قب��ل ذل�ك، وا,س��تفادة  الس�لبية م�ا زال��ت قائم�ة والف��وارق التربوي�ة مس��تمرة وإن

أن  )س�عيد إس�ماعيل( التعليمية ليست متوازية و, متكافئ�ة ب�ين أبن�اء الري�ف وأبن�اء الم�دن فحس�ب م�ا ي�راه 
عل��ى تك��ريس ھ��ذا التف��اوت , ش��عوريا، وھ��ذه الحال��ة لھ��ا  بع��ض ا%نظم��ة التعليمي��ة وخاص��ة العربي��ة تعم��ل

المدة اBجبارية ھن�اك انتق�ل اختياري�ا إل�ى الم�دن قضى لتربوي الجزائري، فمنذ مجالھا الواقعي في النظام ا
  النسبةـالكبرى ليستفيد من خبرته أبناء المدن، فب

  للمعلم تعني حقا وظيفيا يطالب به ومكافأة ينالھا، أما بالنسبة للت2ميذ فھي مظھر من مظاھر ال2عدالة
  .التعليمية

 
 ـــــــــــــــــــــ

دار                         ،2000-1950من عام  التربية في الب(د العربية حاضرھا ومشك(تھا ومستقببلھا عبد الدايم ، د "عب -¹ 
  382، ص6،1998الم(يين ، لبنان، ط  
 112-111ص  سابق،مرجع  علي براجل، -² 
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 ًOنسانـي -أو�المتعلم من  نظام الوجود عامة وتمكيمكانة اBنسان في نظام المجتمع، وفي ن كديؤ :ا�تجاه ا
تطوير شخصيته في شتى جوانبھا الفكرية والوجدانية والروحية والجسمية وا,جتماعية على نحو مت�وازن 

  .ومتكامل
منھجا ومحتوى وإسھامھا في تط�وير  ينمالمتعل دىلعناية التربية بترسيخ العلم  :اتجاه التربية للعلـم -ثانيا

  .البحث العلمي
 ش�املة ومتكامل�ةوھو تأكيد للمبدأ اBنساني ولحاجة اBنسان إلى تربية  :Oتجاه نحو التربية المتكاملةا-ثالثا

متوازية لجميع جوانب شخصيته، تستمر وتتصل عبر مراحل حياتھا جميعھا من المھد إلى اللحد مس�تجيبة 
  .للحاجات المتجددة المتغيرة

 المطلب الثالث :اOتجاه نحو تدعيم الذاتية الثقافية
إن ا,ھتمام بالذاتية الثقافية كاتجاه من اتجاھات اBص2ح التربوي يحمل عدة د,,ت منھا الوطنية الد,لة 

إلى إبراز الھوية الشخصية  فمن ا,عتزاز بالوطنية والشعور بالحرية والتحرر من التبعية الحضارية،
لتربوية يعني تأصيل التربية في المجتمع والحضارية ومن ھنا فإن تدعيم ھذا ا,تجاه في اBص2حات ا

إن التمايز بين   ،وجعلھا قوة مؤثرة و موجھة %ھداف التعليم تواجه با,عتراف والقبول بالرفض والنفور
المجتمعات يظھر من خ2ل ممارسة القيم الخاصة بكل مجتمع ،فعلى الصعيد التحدي العلمي ،فإن الھوية 

التي تواجه تربية المجتمع وتنميته ،وقد أكد على ذلك برنامج اليونسكو  الثقافية أصبحت من أھم التحديات
جديدة من شأنھا أن تراعي الخصوصية  تإذ يرى أن ضرورة إعادة التفكير في التنمية وابتكار إستراتيجيا

  ¹.ا,جتماعية والثقافية لكل من ا%مم
 عتم�ادا,لفھ�م أغ�واره العميق�ة ويظھ�ر أن إن أھمية ھذا البعد تتجلى في تعميق أھداف التعل�يم ف�ي المجتم�ع 

على ذلك يكون أكثر أھمية من ا,عتماد على بناء الجوانب الشكلية للنظام التعليمي ،وفي ھذا الس�ياق يحل�ل 
نجاح النموذج التربوي الياباني على أساس  أن التربية بأكملھا تتوقف عل�ى الت�أثيرات الثقافي�ة أدموند كينغ 

 ما تتوق�ف عل�ى النظ�ام المدرس�ي الش�كلي ،وأن ھ�ذا النظ�ام يس�تمد الكثي�ر م�ن د,,ت�ه،الخلفية أكثر بكثير م
فالرؤي�ة وھو يستمد بالتأكي�د دينامي�ة م�ن الس�ياق الح�ي والمع�ايير الموروث�ة الت�ي يش�كل بھ�ا الن�اس حي�اتھم ٌ

 ا ـطلقھـتربوية يجب أن يكون من إستراتيجيةالعربية التي يؤكد عليھا محمد غنام ترى أن أية 
  الثقافية لتتأملھا وتراجعھا وتستثمر أحسن ما فيھا من عناصر حتى ادعوة كل دولة إلى ذاتيتھ ا%ساسي،

 ـــــــــــــــــ
  115علي براجل، المرجع السابق ص -¹
 

  ¹.الحضاري, تبقى رھينة التأثير الثقافي والغزو الفكري اللذين يعرضانھا إلى ا,ست2ب 
التي يجب أن نرى أنه من المھام ا%ساسية ،الثقافي  دالض ئري من كل مخاطر،صين المجتمع الجزاولتح 

في  ةلوطنية المتجذرالثقافية ا من القيم نط2قااھو تكييف النظام التعليمي ،يضطلع بھا اBص2ح التربوي 
ضوء  قد تبدو ھذه النظرة نظرة ذاتية اقتنع بھا الباحث لكنھا ليست نظرة على روح المجتمع الجزائري،

أن ھذه الرؤية يجب أن تكون ، ا%ھداف الخاصة بكل مجتمع ودوافعه ا,جتماعية وا,قتصادية والثقافية
صادقة حتى , تؤدي إلى نتائج مضادة لقيم المجتمع أو مغايرة %ھداف التنمية التي يسعى إلى تحقيقھا، وقد 

التربوي واتجاھاته وتوجيھاته أكدت الدراسات التي قامت بھا اليونسكو الخاصة بموضوع اBص2ح 
على أن اBص2حات التربوية التي تجري في مختلف الدول ينبغي أن تكون تعبيرا أمينا للھوية  ،المستقبلية

  ² .الثقافية للمجتمع الذي توجد فيه
إن تأثير التحو,ت ا,جتماعية وا,قتصادية  جنحو العمالة وتحقيق العمـل المنتا�تجاه :المطلب الرابع 

التي حدثت نتيجة تأثير التقدم العلمي وتنامي الحركة الصناعية كان واضحا في تغيير أھداف التربية 
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وتحويل مجال ا,ھتمام من مجال العلوم النظرية والقيم اBنسانية إلى مجال العلوم التطبيقية والقيم النفعية 
اجتماعية واقتصادية، وقد شجع على  فقد أصبح فيما بعد ربط التعليم بالعمل المنتج ھدفا تربويا وضرورة

تبني ھذا ا,تجاه وا,نحياز إليه بشكل ,فت ل2نتباه في السنوات ا%خيرة ظھور بعض النظريات في 
اقتصاديات التعليم القائمة على افتراضات مفادھا ضرورة توفير القوى المتعلمة لزيادة النمو ا,قتصادي 

ديمغرافي وعلى اعتبار عدم الفصل بين المعارف اليدوية وبين ليصبح متوازيا مع الزيادة في النمو ال
  .التفتح والتطور الفكري

يس�تطيع ) "1976التعليم في إفريقيا على ض�وء م�ؤتمر ,غ�وس (بعنوان " اليونسكو" وقد جاء في تقرير  
  ن يتحقق ذلك الربط بين التعليم والعمل أن يربط طالب التعليم بين عملية التعلم وعملية اBنتاج، ويمكن أ

إن " بإعداد المناھج الدراسية، بحيث يستطيع الت2ميذ ا,شتراك في ا%نشطة اBنتاجية في المجتمع المحل�ي 
كنظري�ة جدي�دة ف�ي المن�اھج " لتقن�ياوي يئيالب"ما يؤكد اھتمام التعليم بھذا ا,تجاه ھو استحداث نمط التعليم 

   ظريـنتاجية تجمع بين الجانب المعرفي النوتغذية المؤسسات التعليمية بأنشطة صناعية، وإ
  ـــــــــــــــــــ

 ، 1963بيروت، لبنان،  أمين الشريف ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر،: ترجمة  ؟ ھل ينقذنا العلمجورج لندبرج ، -¹ 
  . 73-71ص -ص

  .71، ص1982،اليونسكو ، باريس  منابع المستقبل أحمد مختار امبو، -²
إعداد المناھج الدراسية، بحيث يستطيع الت2ميذ ا,شتراك في ا%نشطة اBنتاجي�ة ف�ي تطبيقي في والجانب ال

" لتقن��ياوي ي��ئيالب"التعل��يم بھ��ذا ا,تج��اه ھ��و اس��تحداث نم��ط التعل��يم  ھتم��اماإن م��ا يؤك��د " المجتم��ع المحل��ي 
ي��ة تجم��ع ب��ين الجان��ب كنظري��ة جدي��دة ف��ي المن��اھج وتغذي��ة المؤسس��ات التعليمي��ة بأنش��طة ص��ناعية، وإنتاج
أن الطف�ل ال�ذي ي�دخل (المعرفي النظري والجانب العلمي التطبيقي، فحسب م�ا يھ�دف إلي�ه ھ�ذا ا,تج�اه ھ�و

    )المدرسة لن يخرج منھا إ, وقد تعلم حرفة
  :ذه الفكرة تنطوي على بعدين ھامينإن ھ
  .البعد العلمي المعرفي :أو,ً 
  ¹ .مستوى ا%عمال والحرف المحليةالبعد العلمي التدريبي وترقية  :ثانياً 

" المت�اقن" و في الجزائر بدأ ربط التعليم بسوق العمالة واضحا م�ن خ�2ل ا,ھتم�ام ب�التعليم التقن�ي وإقام�ة 
التعليمي�ة الت�ي أص��بحت  تمث�ل ج�زء ھام��ا م�ن سياس�ة التعل��يم وأھداف�ه، ذل�ك أن ھ��ذا الن�وع م�ن المؤسس��ات 

ة حاجاته من العمال و التقنيين المتنوعين من حيث المس�توى العلم�ي و التعليمية يھيئ لسوق العمالة الوطني
م�ن %  70التأھيل المھني، فحسب المؤش�رات الت�ي دل�ت عليھ�ا  تق�ارير وزارة التربي�ة الوطني�ة أن ح�والي

لك��ن رغ��م ك��ل ھ��ذا يبق��ى التنب��ؤ ب��المخرج الحقيق��ي م��ن " المت��اقن" منش��آت التعل��يم الث��انوي موج��ه لبن��اء 
واض��حة ب��ين الجان��ب  غي��ر المح��ددة والع2ق��ات غي��ر المھ��ارات ص��عبا مادام��ت الض��وابطالمس��تويات و

  .ا,قتصادي وا,جتماعي من جھة والجانب التعليمي من جھة أخرى
لقد زاد في السنوات ا%خيرة ا,ھتمام بالتعليم والعمالة والعمل المن�تج، واعتب�ار التعل�يم الفن�ي والمھن�ي ق�وة 

معات النامية سواء كان عن طريق ا%سلوب التعاوني في إط�ار التب�ادل ال�دولي منتجة تحصلت عليھا المجت
أو عن طريق ا,قتباس والتكييف أو في إطار ا,ستفادة من التراكم للخبرات من مختلف ال�دول، كم�ا ح�دث 

   .)1976(في التجربة الجزائرية في إص2ح النظام وتطبيق نمط التعليم ا%ساسي 

اءات إ, أنه لم يعد كافي�ا للوص�ول إل�ى مس�توى تعليم�ي يص�ل إل�ى ح�ـد المنافس�ة رغم كل ما حدث من إجر
  ².للنواتج التعليمية للمنظومات التربوية المتفوقة
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  ـــــــــــــــــ
    71ص المرجع السابق، أحمد مختار امبو،  -¹
 .120مرجع سابق، ص  براجل،علي  -²

  ا�صـ�ح التربـوي آليات :خامسالالمطلب 
لن نستطيع مواجھة أزمة التربية في العالم المعاصر و ا,ستجابة لمطالب التربية الكمي�ة والكيفي�ة الت�ي  إننا

تتزايد في مجتمعاتنا العربية يوميا إذا أبقينا ا%ساليب التقليدي�ة المألوف�ة ف�ي التربي�ة، ف�2 ب�د لن�ا م�ن التفكي�ر 
ووس�ائل جدي�دة تس�تطيع بس�ھولة أن تعل�م أع�دادا الجدي في ابتكار ھياكل تعليمية جدي�دة وإط�ارات تعليمي�ة 

أكبر من الط2ب، وتقدم لھم في الوقت نفسه تعليما أفضل، وربما يكون أحد الحلول في تعليم غير نظ�امي، 
إل��ى جان��ب التعل��يم النظ��امي الح��الي أي التعل��يم المفت��وح باBذاع��ة والتلفزي��ون والجرائ��د، وبي��وت وقص��ور 

  .الثقافة
لتجديد التربوي تعلم أعداد أكبر من ا%فراد تعليما أفضل وأسرع وأقل تكلفة، أي أننا ومعناه أن آليات ا

نواجه الحاجة العامة إلى ثروة تكنولوجية في التربية تخلط بينھما وبين روح العصر وأساليبه ومنجزاته 
  ¹.دمةقبل فوات ا%وان، وقبل أن تتسع الھوة أكثر من ذلك بيننا وبين الدول المتق هوابتكارات

 ٌOتطوير المناھج الدراسية: أو:  
عام�ة تتبناھ�ا  افدأھ�تعتبر المناھج الدراسية ترجمة وانعكاسا للفلسفة التربوية المتبناة وما ينبثق عنھا من  

  .وتوجھاتھاوفق أيديولوجية  الدولة
ال�روابط ب�ين ويظھ�ر ھ�ذا الخل�ل ف�ي تفك�ك  العربي�ة،الم2حظ أن ھناك خل2 في النظم التربوية في البلدان و

وھذا يجعل التربية ف�ي معظ�م ال�دول العربي�ة ع�اجزة أن تض�طلع ب�دورھا  .الشاملةالتربية وحاجات التنمية 
ا%ساسي ف�ي تك�وين الق�وى العامل�ة ال2زم�ة لقطاع�ات النش�اط ا,قتص�ادي ف�ي بناھ�ا المس�تجدة والمتط�ورة 

مركزي�ة ص�رفة، يج�د أنھ�ا تنطل�ق م�ن ف�ي من�اھج الم�دارس العربي�ة الي�وم والت�ي ت�دار بص�ورة  ،نوالمتمع
المفاھيم القديمة للتربية، حيث أن المناھج تبنى على مفھوم م�نھج الم�واد الدراس�ية المنفص�لة، أي أن يك�ون 

م�ا يرافقھ�ا أمثل�ة  لكل مادة كتاب مقرر يضم بين جنبيه مجموعة من الحقائق والمفاھيم النظري�ة الت�ي ن�ادراٌ 
ة م2زمة للمناھج في الوطن العربي وتركيزھا على الكم أكثر من الكي�ف تطبيقية، ويكاد يكون الجمود صف

الح�ديث ع�ن الجان�ب القل�ق  دراس�ة م�ن ندوة أو ف2 يخلو مؤتمر أو يقية،وغلبة الجوانب النظرية دون التطب
ا على الحفظ والتلقين بعي�د تركز كما يرتبط بھذا الجانب الحديث المكرر عن طرائق التدريس التقليدية التي

  . ستنباطاو فھم ونقد وتحليل نم االعلي للمستويات التفكير لتفاتا, نع

  ـــــــــــــــــ
 ¹- إبراھيم عصمت مطاوع، التجديد التربوي أوراق عربية وعالمية،دار الفكر،القاھرة، مصر،1997، ص212

 
ية ومن ثمة على والحركة، وتنعكس ھذه السمة بالضرورة على الترب ةإن المجتمعات تتسم بالديناميكي

فھناك  ج الذي يجب أن يتسم ھو اpخر بالتطوير حتى يواكب ما يطرأ على المجتمع من تغيرات،االمنھ
، %ن المدرسة من خ2ل المنھج يجب أن , تواكب التغيرات التي تحدث في اتكمن فلسفة التطوير وأھميتھ

ٌ يضالمجتمع فحسب، بل عليھا أن تقود ھذه التغيرات وتؤدي إليھا أ   ¹ .ا

التربوية مصطلح شائع بين جميع التربويين، ويعني أن تستبدل مناھج س�ائدة إل�ى من�اھج  جتطوير المناھ و
 نأخ��رى جدي��دة، وا%م��ر الح��اكم ھن��ا ھ��و التغيي��ر الكل��ي نتيج��ة لص��عوبات معني��ة كان��ت موض��ع ش��كوى م��

  ².المعلمين أو المتعلمين وھنا تستجيب السلطات التربوية لھذه الرغبة
تبر الحديث عن المناھج وتطويرھا من أھم القضايا التربوي�ة حالي�ا، وذل�ك %ن أي تغيي�ر ف�ي المجتم�ع ويع 

,بد أن يتبعه تغيير في النظام التعليمي، ومھما بذل من جھد في تطوير المن�اھج فإنھ�ا ل�م تص�ل إل�ى درج�ة 
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نفج�ار المعرف�ي والتق�دم ف�ي الكمال، ويواجه المنھج التربوي مجموعة من التغيرات  والتحديات ومنھ�ا، ا,
  . ,بد منھا حقيقة ھذه التحديات التي تجعل من التطوير ضرورة بل، ... وسائل ا,تصال

فالبحوث التربوية في زيادة مستمرة، وتشمل نواحي ھامة ومتعددة فمنھا ما يتعلق بالمتعلم، ومنھا ما يتعلق 
فلق�د أص�بح  .رنعيد النظر في مناھجن�ا م�ن آن %خ�بالمادة الدراسية وطرق تدريسھا، وكل ھذا يجعلنا نقف ل

من المؤكد أنه مع زمن المعلوماتية والتط�ور التكنول�وجي المتس�ارع، س�يكون الف�رد ف�ي حاج�ة إل�ى مف�اھيم 
واتجاھات ومھارات تتسم بالجدية لكي يستطيع أن يعايش المس�تقبل بك�ل تحديات�ه وص�راعاته، فلق�د أث�ارت 

اھتماما جديدا في مجال بناء المناھج وتطويرھا خاصة فيما يتعلق بالع2قة بين  الثورة العلمية والتكنولوجية
التعليم ا%كاديمي والمھني فقد بدأت الدول المتقدمة في البحث عن أساليب وصيغ جديدة للمناھج تربط فيم�ا 

ك منھج�ا ثابت�ا يك�ون ھن�ا نالمقب�ول أن نتص�ور أ بين العلم والعمل ، بين النظرية والتطبيق، %نه لم يعد من
يع�د  جاھ�، ومن ھنا فإن تط�وير المنروالتطويوجامدا على الدوام , يستجيب لمقتضيات التغيير والمراجعة 

كم�ا أن للتط�ور مبررات�ه فإن�ه أيض�ا يس�تند إل�ى  ،المن�اھج واض�عوجانبا أساسيا في إطار أي نظرية يتبناھ�ا 
  :³العديد من ا%سس التي يقوم عليھا وھي
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ٌ ثانـي   ستناد عملية التطوير إلى فلسفة تربوية واضحة المعالمإ: ا

إن الفلسفة التربوية ھ�ي الت�ي تح�دد وجھ�ة النظ�ر للطبيع�ة اBنس�انية وأھ�داف م�ا ل�م تك�ن ل�دينا فك�رة س�ليمة 
ي واضحة عن كل أم�ر م�ن ھ�ذه ا%م�ور، ف�إن الم�نھج ق�د يتع�رض للخط�أ والتن�اقض ولع�ل أوض�ح دلي�ل ھ�

فھوم الطبيعة اBنسانية على اعتب�ار أن اBنس�ان مك�ون م�ن عق�ل محم�ول عل�ى جس�د، الفلسفة التي حددت م
وكان لھذا المفھوم انعكاساته على أھداف التربية، ومن ثمة على مناھجه وطرق التدريس فيھا، فالعق�ل ف�ي 

ع�الم ظل ھذا المفھوم للطبيعة اBنسانية ھ�و المفض�ل أن�ه يتص�ل بع�الم المث�ل، والجس�د محتق�ر %ن�ه يتص�ل ب
الواقع ، ومن ھنا اھتمت المن�اھج بالناحي�ة العقلي�ة دون الناحي�ة الجس�مية، وأي تط�وير يط�رأ عل�ى المن�اھج 
يدور في إطار ھذه الفلسفة التي حددت مفھوم الطبيعة اBنسانية على أن عقل اBنسان مك�ون م�ن مجموع�ة 

لمختلفة إذن فالفلسفة التربوي�ة يج�ب من الملكات وكل ملكة تحتاج إلى تدريب، ويتم ذلك عن طريق المواد ا
أن تكون واضحة ومحددة حتى تتحدد وجھة النظر السليمة ح�ول الطبيع�ة اBنس�انية ، وبالت�الي , يتع�رض 

  ¹.ج للخلط والتناقضاالمنھ
%ن التربية عملي�ة تھ�دف إل�ى مس�اعدة الت2مي�ذ عل�ى النم�و  ستناد التطوير إلى دراسة عملية للمتعلمإ:ثالثا

 لتج��اوزف��ي ك��ل مرحل��ة عمري��ة، و ذم��ن خ��2ل الم��نھج، ولھ��ذا ف��إن مراع��اة خص��ائص نم��و الت2مي�� لالش��ام
عن طريق تتبع الدراسات وا%بح�اث النفس�ية والترب�وي  جاالمشاكل المتعلقة بھم عند تخطيط وتطوير المنھ

  ².من نتائجھا ستفادةل2
ن فلس��فة المجتم�ع ،وعلي��ه ف��إن عل��ى تش��ق المدرس��ة فلس��فتھا التربوي�ة م�� التطccوير ودراسccة المجتمcع :رابعcا

ومشك2ته وتطلعاته ، وعن�د تط�وير المجتم�ع ,ب�د  المدرسة أن تتبنى مناھجھا بحيث تراعي فلسفة المجتمع
عادات�ه ، وممارس�ة مب�ادئ المجتم�ع و ان حت�ى ي�تمكن الت2مي�ذ م�ن معرف�ة وضع كل ھذه ا%مور في الحسب

  ³ .الحالية والعمل على تحسينھا وحتى يصبحوا قادرين على تقبل أوضاع المجتمع
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ج بن�اء ھندس�ي متكام�ل يتض�من العدي�د م�ن المكون�ات، اإن المنھ� شاملcـة ةعمليc التطcويريكون  أن:خامسا
وأوجه النش�اط والتق�ويم، ويج�ب أن يب�دأ توى، والطرق والوسائل التعليمية، والتي تتمثل في ا%ھداف، المح

ي�تم طورة ـالم� والتحديات، ثم في ضوء ا%ھدافه المشك2ت تى ت2حق التطور وتواجالتطوير با%ھداف ح
  ة ـغذيـقويم الذي يجب أن يستخدم كتـتطوير المحتوى الذي يترجم ا%ھداف وكذلك الت
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راجعة، حيث يعاد تنظيم الخبرات التعليمية ال2زمة لتحقيق ا%ھداف إذا أظھر فيھا نقصا أو يعاد النظر في 
  ¹.ا%ھداف وبقية المكونات ا%خرى

المن�اھج  تعاوني�ة ينبغ�ي أن يش�ترك فيھ�ا خب�راء ةالتط�وير عملي� أن يكون التطوير عملية تعاونيـة: سادسا
والمختصون في المادة والمدرسون والت2ميذ وأولياء ا%مور، ولعل أبرز ا,تجاھات العالمية المعاصرة في 

   .تطوير المناھج اشتراك المعلمين والت2ميذ، وذلك ,عتبارات تؤدي حتى التنفيذ
ت�رات متباع�دة، يجب أن تكون عملية التط�وير مس�تمرة وعل�ى ف أن يكون التطوير عملية مستمـرة:سادسا

وأن تستخدم فيھ�ا ا%س�اليب العلمي�ة والمتنوع�ة، حت�ى ت�نھض بالمن�اھج لتس�اير م�ا يح�دث ف�ي المجتم�ع م�ن 
تحديات، باBضافة إلى أن المجتمعات تتصف بالديناميكية وباBضافة إلى التحديات فإن ھناك تطورا كبي�ٌرا 

مجال المناھج بصفة خاصة ، ولعل أوضح مث�ال المعرفي، وفي  ا,نفجاروتقدما في المواد الدراسية نتيجة 
  . على ذلك ظھور المنھج التكنولوجي كتنظيم منھجي جديد

   تحسـين أداء المعلـم :سابعا
يعتبر المعلم العنصر ا%ساسي في أي تجديد تربوي %نه أكبر مدخ2ت العملية التربوي�ة ومك�ان المعل�م ف�ي 

، وبالت�الي تجاھات�هاوش�ارك رئيس�ي ف�ي تحدي�د نوعي�ة التعل�يم النظام التعليمي تتحدد أھميته م�ن حي�ث أن�ه م
نوعية مستقبل ا%جيال، فھو الذي يعم�ل عل�ى تنمي�ة ق�درات الت2مي�ذ ومھ�اراتھم ع�ن طري�ق تنظ�يم العملي�ة 
التعليمية، وھو مرشدھم إلى مصادر المعرفة وطرق التعليم الذاتي التي تمكنھم م�ن متابع�ة تعلمھ�م وتحدي�د 

أحدثت التحو,ت المتسارعة التي يشھدھا العالم في مختلف المجا,ت إلى تغييرات في غايات لقد . معارفھم
التربية وأھدافھا، وإلى تحو,ت في دور المعلم الذي أصبح موجھا ومنشطا أكثر  من كون�ه ملقن�ا للمعرف�ة، 

لعملي�ات التعل�يم فوفق ھذه التحو,ت تحول دور المعلم على مرشد إل�ى مص�ادر المعرف�ة والتعل�يم، ومنس�ق 
ل�ه عل�ى  ة، وت�دريبا مس�تمراٌ دم2ئم لsھ�داف المح�دومصحح %خطاء التعلم، وھي تستلزم معلما من طراز 

وإيص�ال ا%فك�ار  المعلوم�ات،فلم يعد التدريس ينحص�ر كم�ا ھ�و متع�ارف علي�ه ف�ي نق�ل  ².التجديد التربوي
المعلم أن يساھم ف�ي بن�اء شخص�ية الطال�ب  ح على المربي أوـوشرح المفاھيم وتقويم أداء الطالب، بل أصب

 ع ـش مـعايـلتا جـلsـللمھارات الضرورية ل مت2كهاو
 ².المجتمع، وھذا يقتضي أن يمتلك المربي المھارة الكافية
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لتبصر المتعلمين بالمقدرة على الربط بين ما ھو نظري وما ھو عملي وإبقاء المتعلم على صلة بواقعه، 
،كما أصبح على يمو المعلم معرفيا ومھنيا شكل يتناسب مع تسارع النمو المعرفمما يتطلب استمرارية ن
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المعلم أن يربي بشكل يمكنه من توظيف مخزون معرفي ،ومھاراته بشكل يساعده على أن يحي حياة 
عملية واجتماعية وذاتية فاعلة ،إذن فالتحدي الذي يواجه المربي في مھمته يكمن في تنمية الطالب في 

  : اتجاھين

إن مربي العقد القادم يواجه تحديا بارزا في بناء جيل مستقبلي،يمتلك مقومات  :الجانـب اOجتماعي /1

  . التكيف مع محيطه ا,جتماعي، ومدركا أن الحياة ا,جتماعية القادمة ديناميكية
  : فالتطلعات المطلوبة من المربي في ھذا العصر كثيرة ومتعددة نذكر منھا

تفج�ر المعرف�ة ومش�اركا واعي�ا ف�ي تلبي�ة  عصريا متطورا ومتجددا مس�ايرا لعص�ر يكونيتطلب منه أن  -أ
حاجات العصر، ويتطلب منه لتحقيق ھذا النمو المستمر في مجال تكنولوجيا التعليم وا%ساليب والمھ�ارات 

  .التعليمية التقنية الحديثة
فيد من مصادر البيئ�ة ف�ي التعل�يم والبح�ث بالبيئة والمجتمع المحلي اتصا, ھادفا وفعا,، ويست تصالا, -ب

 . والدراسة والتطبيق، فقد أصبح دور المعلم قائدا ومدربا، وقدوة ومقوما قريبا من كل طالب
تفرض ا,تجاھات الحديثة في التربية المعاصرة على المعلم أن يكون ملما ومثقفا في مجال عل�م ال�نفس  -ج

ما يتطلبه في كل مرحلة م�ن أس�اليب تربوي�ة وحاج�ات أساس�ية التربوي، ذلك لمعرفة مراحل نمو الطفل، و
على المعلم العصري أن , ينفذ المقررات والمناھج تنفيذا حرفيا، فالمعلم بخبراته الواسعة وتجدده . وثانوية

. المستمر يعتبر مثري�ا للمن�اھج، ويحللھ�ا ويخططھ�ا ويفعلھ�ا بتوظي�ف تكنولوجي�ا التعل�يم والتقني�ات الحديث�ة
التعاون م�ع ال�زم2ء و ،جديدة وتطوير طرق تدريسه والعمل على تطبيقھا في حجرة الصف تجاھاتاتبني 

يصبح الت2ميذ أكثر فعالية في توظيف أسلوب حل المشك2ت حتى و المعلمين وتبادل الخبرات والمعلومات
  ¹.مواجھة المشك2ت التي تواجھھم

  المعلم وإعداده وتدريبه إيمانا منھا بالدور الجوھري ولقد التفتت ا%نظمة التربوية العربية إلى مسألة 
  للمعلم في العملية التعليمية، وقد أنشأت لھذا الغرض إدارات وأجھزة ومراكز متخصصة للتدريب،

 عتمدت على الجامعات وكليات التربية في إعداد المعلمين وتدريبھم، كما قامت بتوظيف وسائطاو
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والمعلمات عن بعد عن طريق البث المباشر وبصورة تقلل  والقنوات المرئية والمسموعة لتدريب المعلمين
من الكلفة ا,قتصادية للتدريب وتضمن الجودة العالية، مھما يكن من أمر فقد قطعت الدول العربية أش�واطا 

مجال إعداد المعلمين وتدريبھم، إ, أن الشكوى مازالت مستمرة حول نوعي�ة المعل�م وكفاي�ة , بأس بھا في 
أدائه، إذ أنه مازال يمارس مھنته بصورة تقليدية قوامھا التلقين والحفظ وا,ستظھار ويغف�ل ال�دور الحي�وي 

 . الذي ينبغي أن يمنحه المتعلم بصفته محور العملية التعليمية
كثر استق2لية في فكره، أ وھذا الجانب يوقع على المربي تحدي كبير في جعل الطالب : الجانب الذاتي/ 2

ومنحه الحرية لبناء اتجاھه الفكري , أن يفرض عليه طريقة تفكير محددة، فالمربي الناجح معني ببناء 
قضايا جيل قادر على تكوين نھج وطريقة تفكير مستقلة يسند إليھا ھذا الجيل فيما يعترض حياته من 

  ¹ .ومشاكل

  إدخال التكنولوجيا في التعليم  :ثامنا
إن العصر الذي نعيشه عصر ا,نفجار المعرفي، الذي تراكمت في�ه المعرف�ة وتزاي�دت بمع�د,ت فاق�ت ك�ل 
التوقعات البشرية، ولقد أدى ذلك إلى فرض ضغوط عديدة على المناھج الدراسية، فھناك موضوعات قل�ت 

ان��ا ب��ارزا ف��ي المن��اھج التقليدي��ة، بينم��ا ظھ��رت موض��وعات جدي��دة ذات أھمي��ة أھميتھ��ا ومازال��ت تحت��ل مك
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والعص��ر ال��ذي نعيش��ه ھ��و ك��ذلك عص��ر الث��ورة ، كبي��رة، ول��م تتط��رق إليھ��ا المن��اھج م��ن قري��ب أو بعي��د
التكنولوجية بكل ما تحمله ھذه العبارة من معاني فقد غزت التكنولوجيا كل مج�ا,ت الحي�اة، ب�دءا م�ن لع�ب 

وانتھ��اء بالفض��اء الخ��ارجي، وإن دل ذل��ك عل��ى ش��يء فإنم��ا ي��دل بالدرج��ة ا%ول��ى عل��ى أن إنس��ان ا%طف��ال 
ن وس�ائل المستقبل ينبغي أن يكون على درجة من الكفاية تمكنه من التعامل مع ما تريده ھذه التكنولوجيا م�

   مطالبة بتعليم والمستقبلية إن نظم التعليم الحالية ².لمواجھة الحياة العصرية
 الكف�اءة مزيد والمزيد من ا%فراد، وأن مستوى تعلم ھؤ,ء ا%فراد ينبغي أن يكون عل�ى درج�ة عالي�ة م�نال

  في التعليم من ستخدمتامع التغيرات الحادثة، وإذا كانت التكنولوجيا قد  يالتماشولكي تستطيع 
ف��ي المقاب��ل  س��تخدامھا ف��ي ھ��ذا العص��ر، حي��ث تراكم��ت المعرف��ة ك��ل ي��ومازم��ن بعي��د، فق��د زادت ض��رورة 
 ،ا%بناء الجھد الذي يبذله المعلم في سبيل نقل المعرفة إلى ةبمحدودي الطاقة المحددة للعقل البشري و
 ستخدامھا في ھذا العصر، حيث تراكمت المعرفة كل يوم في المقابلازمن بعيد، فقد زادت ضرورة 
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وم�ن ، ا%بن�اء الجھد الذي يبذله المعلم في سبيل نقل المعرفة إل�ى ةبمحدودي الطاقة المحددة للعقل البشري و
يص�بح م�ا يس�مى باس�تخدام  التكنولوجيا في مختلف مجا,ت التعليم، وب�ذلك ستخداما ثم فإن السبيل لذلك ھو

التكنولوجيا في التعليم  ومعناھا جميع الوسائط والوسائل التي تستخدم أو يستعان بھا ف�ي العملي�ة التربوي�ة، 
سواء كانت بسيطة أم معقدة،يدوية أم آلية فردية أم جماعية، وھذا يكون بطبيع�ة الح�ال نظام�ا فرعي�ا داخ�ل 

ث تك�ون التكنولوجي�ـا أداة حقيقي�ـة داخ�ل الفص�ل وخارج�ه، وتك�ون المنظومة التعليمية يت2حمان مع�ا، بحي�
  ¹ .كذلك أساسا يعتمد عليه المعلم، إذ أراد أن يمارس عملية التعليم الذاتي

  :التربوي في العالم  ا�ص�حتجارب  : الـرابعالمبحث 
  تجربة أمريكا  :المطلب ا0ول  

ال�ذين تع�اقبوا من�ذ عھ�د ال�رئيس ريغ�ان حت�ى  نيكييا%م�روضع الملف التربوي في قم�ة أولوي�ات الرؤس�اء 
اليوم، وتتضح حقيقة ا,ھتمام ا%مريكي بالتعليم عندما نعلم بأن أمريكا كأمة تصرف على التعليم أكث�ر مم�ا 
تصرف على الدفاع عند مطالعة إجمالي اBنفاق على التعليم الحكومي والخاص، لجميع المراحل التعليمية، 

دة التجديد التربوي في العالم، ومنھا كان إش�عاع الفك�ر الترب�وي الح�ديث وتطبيقات�ه، بم�ا وتعتبر أمريكا رائ
وغيرھا م�ن التجديدات،وق�د  والتربوية التقدمية في ذلك البرامج والمناھج الجديدة، وطرق التدريس الحديثة

بم�ا فيھ�ا المؤسس�ة  اعتمدت اBس�تراتيجية الت�ي أتبعتھ�ا الو,ي�ات المتح�دة ا%مريكي�ة ف�ي تط�وير مؤسس�اتھا
التربوية على تغيير اتجاھات ا%فراد ومھاراتھم وقيمھم وع2قاتھم اBنسانية Bيمان ا%م�ريكيين ب�أن تغيي�ر 

يق�وم عل�يھم ھ�ذا النظ�ام وتط�ويره، وم�ع أن  نالنظام ا,جتماعي يمكن أن يحدث بزيادة وعي ا%ف�راد ال�ذي

%ص��ل ب��ين الو,ي��ات، إ, أن الج��زء ا%كب��ر م��ن ھ��ذه مس��ؤولية التعل��يم ف��ي الو,ي��ات المتح��دة كان��ت ف��ي ا
المسؤولية قد أنيط بالمناطق التعليمية المحلية الت�ي أص�بحت بمثاب�ة ھيئ�ات ذات اس�تق2ل ذات�ي، فھ�ي تق�رر 

  ².مـتعليـوتنفذ سياساتھا بنفسھا وھي مسؤولة بصورة رئيسية عن تطوير ال
  ضوعه لقوى السوق وارتباطه بطلب الط2ب وبالتاليويتميز نظام التعليم العالي ا%مريكي بانفتاحه وخ

تحكمه خيارات المستھلكين المالية أكثرھا مما تحكمه القرارات السياسة حتى وإن كان�ت مؤسس�ات خاص�ة 
  يـالـعديدة تمول بمقدار واسع من أموال حكومية، ويتلقى الدارسون في مؤسسات التعليم الع
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يمكنھم من مواصلة تعلمھم ويأتي ھذا الدعم عل�ى ھيئ�ة ھب�ات وم�نح دراس�ية م�ن  أنماطا من الدعم المادي،
خاص�ة، وغي�ر الوكا,ت الفيدرالية ، وبرامج عمل ف�ي اBدارات ا%كاديمي�ة، وق�روض بنكي�ة، ومس�اعدات 

 اBس�تراتيجيةتمكن م�ن تحقي�ق مب�ادئ التعل�يم الع�الي للجمي�ع وبش�كل ع�ام يمك�ن الق�ول أن ذلك من فرص  
التط��وير الج��ذري : ا%مريكي��ة للتعل��يم الق��رن الح��ادي والعش��رين تق��وم عل��ى أربع��ة مس��ارات أساس��ية ھ��ي 

المبدع�ة، وتط�وير م�ن الم�دارس  للمدارس لتكون أكثر التزاما ومسؤولية تجاه جيل الغد وتكوين جيل جدي�د
التي تتوفر بھا الفرص للتعليم مدى الحياة وعل�ى  توتطوير المجتمعابرامج التعليم المستمر وتعليم الكبار، 

أساس ھذه ا,عتبارات، تمت ص�ياغة ا%ھ�داف القومي�ة الكب�رى والمن�اھج الت�ي تھ�دف إل�ى تحقي�ق التعل�يم، 
  .     الحياة

مريكي، ذلك المتعلق بتط�وير أس�اليب وآلي�ات للتق�ويم وا,متحان�ات والمس�اءلة ومن أھم جوانب النموذج ا%
لمختلف جوانب العملية التعليمية ومؤسساتھا، ذلك من أجل جعل التعل�يم وال�تعلم وا%داء بمؤسس�ات التعل�يم 

ب�ه فھن�اك تط�وير ل�نظم التق�ويم وا,متحان�ات عل�ى المس�توى الق�ومي، تق�وم  .على مستوى ع�ال م�ن الكفاي�ة
والمھ�ارات والمع�ارف  تمنظمات خاصة تعمل لتحديد معد,ت قومية، واختبارات دورية لnنجاز والق�درا

ترك���ز عل���ى الق���راءة و الكتاب���ة والرياض���يات والعل���وم ) 17-13-9( والكفاي���ة للت2مي���ذ والفئ���ات العمري���ة 
وتعمي��ق مب��دأ  تط��وير والدراس��ات ا,جتماعي��ة ، وعل��ى مس��توى قياس��ي وتق��ويم ا%داء المؤسس��ي يج��ري

المحاس��بة والمس��اءلة، ورب��ط الث��واب والعق��اب بالن��اتج واBنج��ازات للمؤسس��ات ولsف��راد الع��املين بھ��ا م��ن 
ويرك��ز النم��وذج ا%مريك��ي لتعل��يم المس��تقبل ، عل��ى تط��وير اBدارة التعليمي��ة . إداري��ين ومعلم��ين وفني��ين

ة ف��ي اBدارة التعليمي��ة والمدرس��ية ب��ين والمدرس��ية فالتوجي��ه الب��ارز ف��ي النم��وذج، ھ��و دع��م مفھ��وم الش��راك
الجھات الحكومية في كافة المستويات، الو,يات والمناطق المحلية، وفي مؤسسات وھيئات القطاع الخاص 

وا%ف�راد عل�ى مس�توى اBدارة المدرس�ية، يس�عى النم�وذج ا%مريك�ي إل�ى م�نح الم�دارس والمجتمع الم�دني 
  ¹ .والمبادرة الذاتية ةالتعليمي مزيدا من الحرية لتدعيم مبدأ اBدارة

  ان ـباة اليـتجرب: المطلب الثاني
العل��م ف��ي تميزھ��ا ا,قتص��ادي والسياس��ي  انتب��اهالتجرب��ة اpس��يوية تجرب��ة متمي��زة ف��ي مي��ادين ع��دة، ولفت��ت 

والتربوي، فالغرب وا%مريكيون على سبيل المثال، قد انش�غلوا لس�نوات طويل�ة بدراس�ة س�ّر تف�وق اBدارة 
  ربـ2ل الحـابان من دولة مّدمّرة خـانية وا,قتصاد الياباني، وا%سباب التي أدت إلى تحول اليالياب

  ـــــــــــــــــ
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  .المـات دول العـلى كبريـدولة عظمى تنافس وتتفوق في كثير من ا%حيان ع ى، إلالعالمية الثانية
لتربية والتعليم والعمل ا,جتماعي الدؤوب وإدارة الشعوب، ھي التي مكنت اليابان أن إن الشواھد تبين أن ا

تتبوأ المكانة التي تحتلھا بين شعوب العالم، فبعد الحرب العالمية الثانية قامت اليابان بإحداث تغييرات 
نيت بھا، ومن أبرز كبرى على مناھجھا التعليمية وأنظمتھا التربوية قصد تجاوز ا%حداث والھزيمة التي م

التغييرات واBص2حات التي حدثت في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلغاء بعض المواد والمناھج 
غير ا%ساسية، إضافة ساعات جديدة لليوم، وتبني سياسات فاعلة للقضاء على مشكلة التسرب، ولزيادة 

خل المدارس، خاصة ما يتعلق بالواجبات فرص ا,لتحاق بالتعليم العالي، وانتھاج سياسة الحزم دا
وا%مريكي،  المدرسية، وا,بتعاد عن أساليب الحفظ والجمود والتبعية الفكرية للنمط الغربي ا%وروبي

وتسخير أجھزة اBع2م لخدمة القضايا التربوية، فخصصت شبكتين لnذاعة والتلفزيون لخدمة القضايا 
  ¹ .التربوية
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انية حتى اليوم، حدثت إص2حات عدة في بنية وھيكلة وبرامج التعل�يم ف�ي الياب�ان، ومنذ الحرب العالمية الث
تعمي�ق رب�ط التربي�ة باBنت�اج والق�يم الياباني��ة، وتك�ريس مب�ادئ التمي�ز والتف�وق والمحافظ�ة عل��ى  س�تھدفتا

يس الذاتية والخصوصية الياباني�ة، ولع�ل أخ�ر ال�رؤى اBص�2حية ف�ي الياب�ان، ھ�و م�ا ص�در ع�ن لجن�ة رئ�
وزراء اليابان حول أھداف ب2ده في القرن الحادي والعشرين، إذ تضمن التقري�ر تشخيص�ا ناق�دا وتح�ذيريا 
للواقع والتحديات دون تجاھل اBمكانيات الھائلة والمتوفرة في الشخصية اليابانية، وقابليتھا للعطاء والتميز 

أو الق�درة عل�ى مسأل�ـة  مح�و ا%مي�ة الكوني�ة ھ�ي واBبداع، ولع�ل أھ�م التح�ديات الت�ي أش�ار إليھ�ا التقري�ر، 
  ².معرفة ا%خر والتواصل معه بعيدا كل البعد عن العقد الحضارية

 عتم��اد م��ا يع��رف بنظ��ام المش��اركة ب��يناإن أھ��م م��ا تتمي��ز ب��ه الياب��ان ع��ن غيرھ��ا م��ن ال��دول المتقدم��ة، ھ��و 
تتمث�ل ھ�ذه اpلي�ة ب�إبرام اتف�اق ش�به المؤسسات ا%كاديمية والصناعية، ومدارس التعل�يم الث�انوي المھن�ي، و

رس��مي طوي��ل ا%م��د فيم��ا بينھ��ا، وبموجب��ه تق��وم مؤسس��ات س��وق العم��ل بت��وفير مع��دات وأجھ��زة للم��دارس 
المھني��ة، وتق��ديم خبراتھ��ا ف��ي تط��وير المن��اھج الدراس��ية والمس��اھمة ف��ي تنفي��ذھا، وت��وفير ف��رص للت��دريب 

  المـدارس  ء الت2ميذ المتفوقين أو المتميزين بإنجازاتھم فيالميداني في موقع العلم للت2ميذ وقيامھا بإبقا
ـــــــــــــــــــــــ  

¹- محمد صادق الموسوي، السياسات التربوية لما بعد الحرب، مجلة التربية العدد السادس، الكويت،1991، ص-ص231-
232 

232سابق، ص ععبد العزيز سنبل مرج -²  
 

 ب�دور المھني�ةالم�دارس  وبالوق�ت نفس�ه تق�وم للت2ميذ،ية قتصادار حوافز وبھذا فھي توف ،الثانوية وتشغيلھم
   .أكثر فاعلية في توجيه الت2ميذ نحو سوق العمل

ويقتص��ر دور وزارة التعل��يم عل��ى التنس��يق ووض��ع  ويعتم��د نظ��ام التعل��يم ف��ي الياب��ان عل��ى ال2مركزي��ة،
المدرس��ية والمن��اھج التعليمي��ة لميزاني��ات وبالنس��بة إل��ى مس��ؤولية وض��ع ا السياس��ات العام��ة طويل��ة الم��دى،

والتقنيات في المدارس واBشراف، فھي م�ن اختص�اص مج�الس التعل�يم المحلي�ة، أم�ا بالنس�بة إل�ى محت�وى 
التعليم فإن كل مدرسة تقوم بوضع مقررھا الدراسي الخاص بھا، وفقا للمنھج الدراسي ال�ذي تع�ده وتنش�ره 

المحلية باختيار الكتب المدرسية بين ھ�ذه الكت�ب الت�ي تع�دھا ال�وزارة،  وزارة التعليم، وتقوم مجالس التعليم
عل��ى الكت��ب الح��رة ا,ختياري��ة وحري��ة اBط��2ع والم��ذاكرة، وع��ادة م��ا تك��ون أس��ئلة  وتعتم��د من��اھج التعل��يم

التقلي��دي ل��دى الدارس��ين  غي��ر ا,متحان��ات لقي��اس الق��درات وإب��راز عناص��ر ا,بتك��ار واBب��داع والتفكي��ر
سة تمثل عنصر جذب ومتعة حقيقية %طراف العملية التربوية بما توفره من راحة وإشباع للرغبات والمدر

  ¹ .حتراما,والھوايات وانتشار ا%لفة والحب القائم على 
م بدأت وزارة 1987وبناء على أربعة تقارير قدمت من قبل المجلس الوطني لnص2ح التربوي عام 

ة Bجراء التغييرات المطلوبة ولكنھا لم تكن تأخذ ا%ولوية بالتنفيذ حتى التربية باتخاذ الخطوات ال2زم
م إنشاء الھيئة الوطنية لnص2ح التربوي والتي سارعت إلى عقد حوارات  2000قررت الدولة عام 

ولقاءات، تشبه الحوار الوطني لدينا، بين مختلف شرائح المجتمع الياباني من مختصين وغيرھم، وجمعت 
pمواطن ثم وضعتھا تحت تصرف أعضاء الھيئة  5300راء وا,قتراحات %كثر من بذلك ا  

 التي شملت ممثلين للمجتمع المستھدف فعلى سبيل المثال ھناك مدرسون ومديرو مدارس من مراحل
  ² .تعليمية مختلفة، ورئيس جامعة، وأساتذة ورؤساء أقسام، ومحافظ مدينة

بغ��ض  فادة القص�وى وثاني��ا لتس�ھيل ح�ق الم�واطن ف�ي أن يش�اركفھ�ذه الخط�وة مھم�ة أو, ل2س�ت. وغي�رھم
ونقطة ثانية . ه بالمسؤولية نحو مجتمعه ووطنهـوتعزيز الشعور لدي ,جتماعيواالنظر عن مستواه الثقافي 

أش��عر بأھمي��ة طرحھ��ا عل��ى ش��كل س��ؤال أيض��ا، ھ��ي أن��ه ف��ي حال��ة اللج��ان ا%ولي��ة عل��ى ا%ق��ل، ھ��ل لج��ان 
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مي ـادي��ـجتمع ا%كـتض��م ممثل��ين لجمي��ع ش��رائح المجتم��ع أم أنھ��ا تمث��ل فق��ط الم�� اBص��2ح الترب��وي ل��دينا
ـ     ــــــــــــــــــــ
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  . webmaster@alwatan.com     2007- 11:20على الساعة    
مختلفة من المجتمع؟ مرة أخرى أتقدم للقارئ بمادة أطالبه ب�أن يناقش�ھا  والندوات والمؤتمرات تمثل شرائح

ف��ي محيط��ه ويدرس��ھا ب��تمعن، فھ��ذا أيض��ا سيس��اعده عل��ى التع��رف وفھ��م ماھي��ة دوره ك��ي يم��ارس حق��ه 
إن إعط��اء الح��ق وبن��اء الش��عور بالمس��ؤولية ل��دى  . ومس��ؤولياته كم��واطن ف��ي مش��روع اBص��2ح الترب��وي

بعد ذلك سلمت الھيئة الوطنية . الھدف ا%ساسي من وراء الخطوات التي سبق ذكرھا المواطن الياباني كان
ا%خ2قي�ات (لnص2ح التربوي في اليابان وثيقة بأربعة مرتكزات يؤك�د ا%ول عل�ى بن�اء التربي�ة الروحي�ة 

ل�ة الطفول�ة مما يعني التأكد من أن ا%طفال يتعلمون قواعد وأنظمة الحي�اة ا,جتماعي�ة م�ن مرح) والتعاطف
المبك��رة ويغ��رس ف��يھم التواص��ل م��ع المش��اعر اBنس��انية المبني��ة عل��ى العدال��ة وا%خ2قي��ات والفك��ر ال��ذي 
يتعاطف مع اpخرين سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه، وذلك من أجل بن�اء أجي�ال بتفكي�ر ع�المي ولك�ن 

الفق�رة ق�د ت�م التركي�ز عليھ�ا ف�ي جمي�ع ونجد أن ھ�ذه  .العادات والثقافة المحليةببحس وانتماء وطني وتعلق 
مراحل التعليم لدينا في مواد التربية الدينية وا,جتماعية ولكن لsسف يدور العمل عليھا ف�ي مح�ور التعل�يم 
وليس ا,كتساب وھن�اك ف�رق ب�ين تعل�م المعلوم�ة واكتس�اب المعلوم�ة، ف�ا%ول توج�ه م�ن أج�ل ا,ختب�ارات 

. فھو توجه من أجل الحياة التي نسينا أنھا من سي2زم أبناءنا , ا,ختبارات والتنقل بين المراحل، أما الثاني
أما المرتكز الثاني في�دور ح�ول بن�اء نظ�ام تعليم�ي يس�اھم ف�ي مس�اعدة ك�ل طف�ل عل�ى أن يط�ور شخص�يته 

ظ�ام كما يقدم ھ�ذا الن. من ا%نظمة الدراسية تمكنه من ذلك ،المميزة وأن توفر له اختيارات متعددة ومتنوعة
وم�ا ن2حظ�ه أن نظ�ام . مرونة في متطلبات ا,لتحاق بمؤسسات التعليم العالي وإمكاني�ة التحوي�ل فيم�ا بينھ�ا

ف�ي  خ�ت2فا, يھ�م , ببص�مة واح�دةالدول العربية التعليم لدينا يعمل على تخريج دفعات من جميع مناطق 
  .¹الت2ميذ وشخصياتھم أو حتى خبراتالبيئة  خت2فاالتكوين الجغرافي أو المجتمعي لكل منطقة و, حتى 

. ھكذا نجد أننا ندير مصانع للبشر , مؤسسات تربوية فتكبل العقول وتضيع المواھب ويشل المجتمع و
ون ھناك ـكـعلى أن ي ري المدارس ومنسوبيھا لدينا، ركز، وھو ما يشتكي منه معظم مديثوالمرتكز الثال
ع مدارسھا في المسؤولية بد, من ـالمنطقة متشاركة م نة أودارس بحيث تصبح إدارة المديحكم ذاتي للم

موحد لجميع المناطق والمدن مما يتيح ظھور البيروقراطية التي تساھم بدورھا  ،ا,نتماء لنظام مركزي
  وھنا نأتي للمرتكز الرابع الذي يعتبر إص2ح مؤسسات التعليم . في إھدار الوقت والمال والجھد
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ة ـومراكز الدراسات وا%بحاث من الضروريات %نھا سوف تعكس من خ2ل مخرجاتھا الرؤيالعالي 
وى ـين مستـحسـة من أجل تـلة كقوة دافعة لsمـالموارد البشرية المؤھ الواضحة للدولة اليابانية في تجھيز

 لوجي في القرنداع العلمي والتكنوالبحث العلمي والتكنولوجيا لترسيخ اليابان كدولة ترتكز على اBب
   ¹.نـريـعشـوال دـالواح

  ربية السعودية ـالمملكة الع ربةـتج : لثالمطلب الثا
ھناك عدة سلبيات تقف حاجزا أمام تطور التربية والتعليم في الوطن العربي ، ومن أمثلة ھذه السلبيات ف�ي 

ب مبدأ تحقيق الف�رص الكامل�ة بعض أجزاء الوطن الثنائية المصطنعة بين التعليم العام والتعليم الفني  وغيا
المق�ررات الدراس�ية ع�ن روح العص�ر  بينھما ، وغلبة التعليم العام عل�ى التعل�يم التقن�ي  وتخل�ف المن�اھج و
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، وغياب العدالة في توزيع ميزانية التعليم على مراحله المختلفة ،وعدم تقديم الخدمات التوجيھية هومتطلبات
تربوي�ة واض�حة  ةتتمت�ع بص�حة نفس�ية واجتماعي�ة وج�ود إس�تراتيجي ال2زمة لبناء شخصية عربية متكاملة

ورغم ھذه الصعوبات إ, أن الدول العربية تس�عى جاھ�دة لمواجھ�ة ھ�ذه  المعالم متكاملة ا%ھداف حتى اpن
  ².تربوية جديرة بالدراسة والتوثيق وإص2حات وللدول العربية تجارب المعوقات في إطار علمي،

وتحديثه وأصبحت بعض  ملسعودية على سبيل المثال تجارب عدة في مجال تطوير التعليفللمملكة العربية ا
التجارب جزءا , يتجزأ من المنظومة التربوية وبعضھا لم يتوسع في نشره %سباب عدة ،ومن ھذه 

في  التجارب تجربة مدرسة الفھد التي بنيت على مبدأ الفروق الفردية بحيث يمكن للطالب أن يتدرج 
  على مجموع الت2ميذ،وتتسم بنى وحدة الدرس على التلميذ وليس وت ته حسب قدراته وإمكاناته،دراس

من الحرية التربوية لكل من المدرس والتلميذ في  عھذه المدرسة بالمرونة في قبول الت2ميذ ومنح قدر واس 
  ³.استكمال متطلبات المقرر
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   ³  -  حمود بن عبد العزيز البدر، رؤية مستقبلية للتربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، بحوث مؤتمر العربية     

22-20ص  -ص ،1999ائة عام ، يناير السعودية في م  

 ولعل أحدث ومن التغيرات التربوية التي شھدتھا الساحة التربوية ف�ي المملك�ة اس�تحداث الثانوي�ات الش�املة
والمتطورة واستخدام نظام الساعات المعتمدة ف�ي الجامع�ات ، وإنش�اء مؤسس�ة متخصص�ة لnش�راف عل�ى 

التابع��ة للجامع��ات  مراك��ز خدم��ة المجتم��ع والتعل��يم المس��تمر التعل��يم الفن��ي والمھن��ي، والتوس��ع ف��ي إنش��اء
والتوسع في مجال التعليم الع�الي المتوس�ط م�ن خ�2ل ف�تح كلي�ات التقني�ة، ولع�ل أح�دث وف�ي ض�وء س�مات 

، وفي ظل ھذا المنظـور تسعى مدرسة المستقبل إلى تحقيق أھدافھا من خ2ل حتياجاتهاوالمجتمع السعودي 
، وتمكين الم�تعلم ر من انفتاح المدرسة على المجتمعوماتية ا,تصالية  وتحقيق قدر كبيتوظيف التقنية المعل

م��ن بيئ��ات ترك��ز عل��ى الق��يم وأنم��اط التعل��يم ال��ذاتي وطرائ��ق التفكي��ر العلم��ي، وتتك��ون مدرس��ة المس��تقبل 
 ،ة مس�اعدةفني� المطروحة للتجريب من عناصر أساسية لتحقيق أھدافھا من بينھا بنية تحتي�ة تقني�ة  وك�وادر

محكمة للتعلم الذاتي والتعاوني وبرامج ، وقاعدة وشبكة لتبادل المعلومات داخليا وخارجيا، وقاعدة مرجعية
 لمتابع��ة التحص��يل الدراس��ي  وقاع��دة ت��دريب محل��ي للتخط��يط وتحدي��د ا,حتياج��ات ، وتجھي��زات حاس��بية

آخر علمي ومبنى مدرس�ي يتواف�ق م�ن المدرسة مھنيا، وطاقم إداري و  رلكوادللتدريب والتطوير المستمر 
  ¹.حيث التصميم مع طبيعة مدرسة المستقبل وسماتھا

  صر ـة مـتجرب: المطلب الرابع 
تحت رعاية الرئيس حسني مبارك بھدف التعجي�ل  1986وفي مصر عقد المؤتمر القومي للتعليم في يوليو 

لجميع قطاعات المجتمع بمن ف�يھم  ممثلون المؤتمروشارك في ھذا  للتعليم،متكاملة  ةبعملية بناء إستراتيجي
توص�يات الم�ؤتمرات ، وت�م ع�رض التربي�ة والتعل�يم وكلي�ات التربي�ةو وزراء  السياس�ية،رؤساء ا%حزاب 

نتھ��ى ا ف��ي الم��ؤتمر، وإض��افة إل��ى أوراق أخ��رى لشخص��يات مرموق��ة دعي��ت إل��ى المش��اركة ف��ي  الس��ابقة،
للتعل�يم  ةخط�ة خماس�ي دمص�ر إع�دايجية تطور التعليم في المؤتمر بتوصيات محددة قدمت في وثيقة إسترات

  العـمـل  ولقد حددت أولوياتالتي أوصى بھا المؤتمر  على أساس اBستراتيجية
  :ھي بالنسبة إلى المرحلة السابقة للتعليم العالي بأربعة محاور أساسية 
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لمھني والفني وتحديثه وتحسين تحقيق ديمقراطية التعليم، وتحديث التعليم العام، والتوسع في التعليم ا
  ـزتم إنشاء مرك قدرات المعلمين خ2ل اBعداد قبل الخدمة وفي أثناءھا وفي ضوء ھذه اBستراتيجية،

  التكنولوجي، وتم ربطه بالمحافظات من خ2ل شبكة أرضية حيث يقوم ھذا المركز بتنفيذ عددالتطوير 
  ـــــــــــــــــــــــ

22ص  ، المرجع السابق،البدرةحمود بن عبد العزيز  - ¹  
 

وحققت ھذه  بعد،كبير من الدورات التدريبية للمعلمين والموجھين من خ2ل استخدام أساليب التعلم عن 
توظيف  وذلك من خ2ل لمصر تجربة متميزة في مجال اBع2م التربوي و ¹.المراكز نجاحا متميزة

دراسة حالة اBص2ح وفي ².يفية للط2ب وللمجتمعقنواتھا الوطنية والفضائية لبث برامج تعليمية وتثق
قدمتھا فاطمة الزھراء حسن سيد، وھي موجز عن أطروحة دكتوراه قدمتھا الباحثة  مصرالتربوي في 

تتناول الدراسة عملية ترويج اBص2حات التعليمية ). إيطاليا-فلورنسا(حديثاً في معھد الجامعة ا%وروبية 
ارجية التي تطرح مجموعة من المنظومات القيمية والثقافية وتحث علي الممولة من قبل الجھات الخ

وتنظر الدراسة . استيعابھا ثم توطينھا في الھيكل التنظيمي و في العمل اليومي للمؤسسة التعليمية في مصر
في كيفية تأثير الجھات الممولة لnص2ح على عملية صنع السياسة التعليمية في مراحلھا المختلفة من 

المحلية و ( تأثير مراكز القوة المختلفة كما تنظر في كيفية  .تقييمھاكيل السياسة وبلورتھا إلى تنفيذھا ثم تش
ومن أھم محاور البحث دراسة أساليب ا,تصال . على سياسات التعليم ا%ساسي في الدولة) خارجيةال

 لمستوى المؤسسي والمستخدمة من قبل صناع القرار من أجل نشر اBص2حات وتعميق ھا على ا
لذلك تلقي الدراسة الضوء على  مع عملية اBص2ح والمتأثرة به ةبين الجماھير المتعامل يا,جتماع

الوعي العام بأھداف ومزايا اBص2حات وخلق تأييد عام لھا أثناء المراحل  ،أساليب ا,تصال ال2زمة لنشر
لمتأثرين به أو المستفيدين منه يعد من أھم العوامل صناع القرار ومنفذيه وا المختلفة منذ صنع القرار حتى

أن تطوير  ترى الدراسة يحات وتوطينھا على المستوى المحلاBص2 ستيعاباالمؤثرة في نجاح عملية 
غير متوافقة مع وظائف ) ھيكلية، مؤسسية، ثقافية(تطلب تغييرات جذرية سياسة التعليم و إص2حھا قد ي

كما تبيّن أنه قد تم تطبيق وتنفيذ السياسات في جو من الشك المحيط  .في مصروثقافة المؤسسة التعليمية 
شكل الصراع العربي اBسرائيلي وغياب الحوار الديمقراطي الشامل  كما. بالمساعدات الخارجية للتعليم

على المستوى القومي عوامل ساھمت في خلق ھذا الشك ووقفت حائ2 أمام استيعاب واستبطان عملية 
إ, أن المشكلة ا%ساسية تكمن في غياب أو عدم كفاية المشاركة الفعالة  ³.ستكمالهاح والتطوير ثم اBص2

  في الب2د القراروالحوار التفاوضي بين صناع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      242- 241ص  -عبد العزيز بن عبد " السنبل، مرجع سابق ، ص -¹
 ²-  أحمد فتحي سرور،استراتيجيات إص2ح التعليم ،مستقبليات، مكتب التربية الدولي، جنيف، 1997، ص 696       

على  2007-05- 12بتاريخ  12-9، ص1002العربية العدد تفاطمة الزھراء حسن السيد،من موقع مركز الدارسا - ³
 www.laes.org/pages%20arab, 14:00الساعة 

  
مما ترتب عليه تھميش وتغييب الجماھير . أثرة بالسياسات التعليمية على مختلف المستوياتوالجماھير المت

التعليمية، ا%مر الذي أدى إلى  المختلفة والتحالفات القومية عن عملية صنع القرار وتشكيل وبلورة السياسة
ومقاوم�ة التغيي�ر  ضعف المساندة والتأييد المجتمعي والمؤسسي لnص�2حات المنش�ودة ف�ي معظ�م ا%حي�ان

  ¹.نفسه في أحيان أخرى
  تجربة تونس: المطلب الخامس
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ال�ذي ص�ادق علي�ه مجل�س الن�واب أھ�م إص�2ح ترب�وي 1991) يولي�و( وفي ت�ونس يعتب�ر إص�2ح جويلي�ة 
شرع للمدرس�ة  فزيادة على كونه يكرس المشروع التحديثي ويعمقه، فإنه قد 1958عرفته الب2د منذ قانون 

ويمثل ھذا  ،وسّن %ول مّرة في تاريخ تونس إجبارية التعليم من سّن السادسة عشرة) نواتس 9( ا%ساسية 
الق��انون محاول��ة ج��ادة لت2ف��ي الت��ردي ال��ذي وقع��ت في��ه المؤسس��ة التربوي��ة خ��2ل الفت��رة المنص��رمة نتيج��ة 

ع�ة م�ن المدرس�ين Bفراغ المناھج التربوية من بعدھا اBنساني ، و,ستخدام المؤسسة التربوية Bع�داد مرتف
إيديولوجي�ة واض�حة المع�الم، إذ  ختي�اراتاب 1991ولقد ق�ام إص�2ح جويلي�ة  غير المؤھلين علميا وتربويا،

وأوك�ل للمؤسس�ة  نراه يدافع عن قيم الحداثة مثل التسامح وا,عت�دال والعق2ني�ة والتف�تح والمجتم�ع الم�دني،
ة إذ نص القانون على أن النظام التربوي يھدف إل�ى التربوية مھمة تركيز المجتمع المدني ومعاضدة الحداث

على ة، واpراء الفاعلة بحيث ينشأ مكانته وتكوين الروح النقدي مساعدة المتعلم على إذكاء شخصيته وتنمية
والف�احص للنظ�ام الترب�وي ف�ي .²ف�ي العم�ل التبصر في الحكم والثقة بالنفس في السلوك والمب�ادرة واBب�داع

لنش��ر ثقاف�ة المعلوماتي��ة كخي�ار اس��تراتيجي للدول�ة والتوس��ع ف��ي  ات�ونس ي2ح��ظ أن ھن�اك خي��ارا إس�تراتيجي
استخدام اللغة اBنجليزية وتدريسھا  ونشر التعليم الع�الي وض�بط جودت�ه  والتركي�ز ف�ي أنظم�ة ا,متحان�ات 

 .س�تظھارھااأكث�ر م�ن عل�ى تركيزھ�ا عل�ى حف�ظ المعلوم�ات و على الجوانب المنھجية والتحليلية اBبداعي�ة
وتتج��ه ت��ونس مث��ل معظ��م نظيراتھ��ا ف��ي المغ��رب العرب��ي إل��ى تعمي��ق توظي��ف مؤسس��ات المجتم��ع الم��دني 

التحويرات الت�ي ت�م . والمنظمات غير الحكومية للعمل في المجال التربوي، وتقديم ما يمكن لھا أن تسھم به
  وية في إطار ما إدخالھا في المناھج الترب

  ـــــــــــــــــــــ
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  تونس مجموعة، سراس بع الجديدة المتحدة ، سلسلة وثائق تربوية، المطامقاربات جديدة للتربيةأحمد شبشوب،  -²

  163-161ص  - ،  ص1999
  

كذلك على فلسفة التكثيف المريب للمحتوى التربوي بالصورة الت�ي تجع�ل  رتكزتا، يسمى بإص2ح التعليم
أّدى  وق�د المؤسسة التربوي�ة، ا,ت اجتماعية تكوينية خارجـاقه على مجـأف ن تنفتحأغير قادر على  المتلقّي

وار المؤسس�ات ا%خ�رى المس��اھمة تقلي�ديا ف�ي تربي�ة وإث�راء شخص�ية الطال��ب ھ�ذا المنح�ى إل�ى انحس�ار أد
ناھيك ع�ن السياس�ي فيك�ون المحت�وى  كمؤسسة ا%سرة و جمعيات العمل التطوعي و ا,جتماعي و المدني

الوحيد لشخصية الفرد , يحيد عن الٌمثل التي ينشدھا  لمؤسسات التربوية ھو الصاقلا المقدم في إطار تلك 
ھذا الجانب في اBص2ح التربوي إلى ا,نحراف عن ا%ھداف المنش�ودة و  التركيز علىوقد أدى شّرع، الم

 إشكاليات أخرى إلى جانب تلك التي كانت مستھدفة باBص2ح والتي استفحلت عوض أن ترتب عنه بروز
ي�ه شخص�ية المتلق�ي انحدرت إل و, يختلف اثنان على المستوى ا%خ2قي و ا,جتماعي الخطير الذي تعالج

الت�ي تفش�ت ، ا,نص�ھار ف�ي الس�لوكيات الغريب�ة  في مختلف مراحل التعليم حيث تبّخرت من�ه المناع�ة م�ن
 عت�داءاتا,حت�ى أص�بحت ص�حفنا تنق�ل أخب�ار  –مراحل�ه  بشكل مثير في مؤسس�اتنا التربوي�ة ف�ي مختل�ف

يحص�ل أي تحس�ن ف�ي ا%داء ن أب�دون  -ف�ي بع�ض المؤسس�ات  الجسدية التي أضحى المربون عرضة لھ�ا
قابلية التلق�ي للطال�ب إل�ى أدن�ى مس�توياتھا  انخفضت عليه المربون حيث العلمي بل العكس ھو الذي يُجمع

... ب�دوره فتُق�دأمن ذلك إن التميّز النظري الذي كان يُفتخر به الطال�ب التونس�ي ق�د  ىدھا% منذ ا,ستق2ل و
دول�ة  40الت2مي�ذ م�ن ح�والي  لعين�ة م�ن) الرياض�يات(العلم�ي فق�د أك�دت دراس�ة تقييميّ�ه حديث�ة للمس�توى 

  ¹ .الترتيب وجود الطالب التونسي ضمن الخمس الدول ا%خيرة في
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يتلقى  الجامعية تقريبا إن قضية كثافة المحتوي التربوي أصبحت ظاھرة مستفحلة في كل المؤسسات

ساعة يتلقاھا الطالب ا%مريكي  17عّدله م ساعة في ا%سبوع مقابل ما 40الطالب في العديد منھا حوالي 
نسف أي قابلية للعمل والمبادرة الشخصية و اBبداع أو التكوين  وقد ساعدت ھذه الكثافة على...أو ا%لماني

 حتى في النوادي العلمية، وقد أّدى ھذا الواقع إلى إرھاق ساھم في تضاعف اBحساس الذاتي أو ا,نخراط

  ماـشكلية للبرامج، كـلبة وا,لتجاء إلى المسايرة البالعجز لدى العديد من الط
  

  ـــــــــــــــــــ
نشر ھذا المقال بجريدة الشعب لسان حال ا,تحاد العام  ،؟دنري إص2حأي ... .التربويةالمنظومة  ،المعالج عارف - ¹

2005ماي  20التونسي للشغل عدد الجمعة  

 محتويات التربوية في ظّل تضاعف عدد الط2ب فيالُمشطّّ◌ة في ھذه الكثافة المقصودة و نتجت عن

في حينه مما دفع  متطلبات الواقع ستقراءاالسنوات ا%خيرة إلى نقص فادح في إطار التدريس حيث لم يتم 
اللجان  رعب المرورالتي يضمنھا  التعاقدي الذي , يرضخ إلى شروط الكفاءة نتداب,اإلى  تجاءلا,إلى 

ممن عجزوا على الحصول على موطن في سوق  باب الع2قات حتى أضحى العديدالعلمية ل2نتداب وفتح 
تعاقديا للتدريس في المؤسسات  نتدابھمامن بين من يتم  -ا%كفأ مينتيجة المنافسة الكبيرة و تقد -الشغل 

ع التعليم ھذا واق .تكان التيد العليا للدراسات التكنولوجية الظاھرة جلية في المعاھ ھذه،الجامعية حيث تبدو
الّرسمية ف2 يزال يشكو من عوائق عميقة تحول دون  العام أما الخاص منه والذي يتم تشجيعه بكل الوسائل

العمومي، ولمن يحاول دخول كواليسه فسيكتشف ما , عين رأت و, أذن  إلى مستوى التعليم رتقائها
لخاصة والتي تتمثل في أن مدير التي ذكرھا أحد مدرسي الفلسفة بأحد المعاھد ا سمعت كتلك الواقعة

أو  التجأ إلى إسناد أعداد وھمية محترمة في مادته لت2مذة من باب الترغيب في ا,نضواء المعھد
الرابعة ثانوي التي  ا,ستمرار في مدرسته الثانوية الخاصة مع اBشارة أن الحالة المسّربة تعني السنة

 .الباكالوريا؟ في مناظرةبالمائة  25يحتسب فيھا المعدل السنوي بنسبة 

القيم  تفسخالتربوية إلى جانب  إن المستوى العلمي الھزيل الذي أصبح يطبع مستوى خريجي المؤسسات
سوق الشغل المحلية أصبح يمثل حاجزا دون  تصاعدي لطلبات ازديادب تسمتاا,جتماعية في ظروف 

في ضوء منافسة شرسة من جانب الدول السوق الخارجية  القدرة على ا,نفتاح الجريء و ا,يجابي على
العديد من الخريجين في خيار  نخراطا عن حتى أصبحنا نسمع... ا%وروبي الشرقية التي دخلت النادي

 ¹ .الموت نحو الضفة الشمالية بحثا عن الحياة ركوب قوارب

 المطلب السادس: تـجربة المـغرب
/ 2000طني وانتھاء المخطط الخماسي ق الومرور نصف عشرية التربية والتكوين التي حددھا الميثا

، يجع2ن من رصد النتائج وتقييمھا واستخ2ص الخ2صات حول جدوى اBص2ح وسيرورته ليس 2004
أمرا متاحا فقط، بل مطلبا ملحا وأولوية قصوى، خصوصا بعد الفشل الذريع الذي تجلت مظاھره وفاحت 

  ى حد سواء، وبدأت تلقي بظ2لھا على المنظومة رائحته، و,مسھا التلميذ والطالب وا%ستاذ عل
  ــــــــــــــــــــــ

نشر ھذا المقال بجريدة الشعب لسان حال ا,تحاد العام التونسي  ،أي إص2ح؟.... المنظومة التربوية  ،عارف المعالج -¹

  2005ماي  20للشغل عدد الجمعة



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

62 
 

الماضي المنتدى الوطني Bص2ح المشروع  ويولي 22-21في ھذا السياق عقدت الدولة يومي ... برمتھا
التربوي، ھذا المنتدى عرف تغطية إع2مية كبيرة، وعلق عليه اBع2م الرسمي والحكومي آما, عريضة 
في تقييم التجربة وتقويم المسار، ذلك ما أكده المستشار الملكي ا%ستاذ مزيان بلفقيه في الكلمة ا,فتتاحية 

وأكده السيد الوزير ". صة للوقوف على حصيلة مشروع اBص2ح التربويإن المنتدى فر: "حين قال
ولكن ". إن المنتدى يشكل مناسبة للوقوف على الورش الوطني اBص2حي: "ا%ول إدريس جطو قائ2

تمخض الجبل فكان الوليد دون مفاجأة : لsسف، خابت اpمال مرة أخرى، فكانت النتيجة من جنس العمل
تدى أشغاله فلم تصدر عنه أية وثيقة تلخص التوصيات، و, تقييما رسميا واضحا للمرحلة أنھى المن! فأرا

المنتدون  كتفىاو. يحدد مكامن القصور والفشل، وميادين النجاح، ھذا إذا كان ھناك بعض النجاح أص2
انى بترديد الشعارات وإط2ق الوعود المعسولة وكأنھم يخاطبون شعبا آخر غير الذي خبر كذبھم وع

ا%مرين منذ خمسين سنة من سوء تدبير الملف التعليمي التربوي في بلدنا، وكأن الوضع الكارثي بالمغرب 
, يحتاج إ, إلى تنميق وتزويق، وبكيت على أموال ضاعت وجھود بذرت ووالھفي على الجيل الضحية 

ة السيد الوزير الوصي ليمs على كل حال، أنھى المنتدى أشغاله بكلم وأضحيتاهلذي سيؤدي الثمن غاليا، ا
  .الفراغ بما يناسب المھزلة 

  :تعليمات رئيسة/ الكلمة ث2ث توصيات تضمنت 
  .ستراتيجية جديدة للمرحلة المقبلةإالدعوة إلى صياغة . 1
  خطة توضع  لن أن يقع أي انقطاع أوالدعوة إلى تشكيل لجنة مشتركة ,ستكمال اBص2ح خوفا م. 2

   .ي المرحلة المقبلةفي مسيرة اBص2ح ف
  قبل أن أناقش مع القارئ الكريم مضمون التوصيات أتوقف ھنا %طرح مجموعة من ا%سئلة أراھا 

  ¹:مدخ2 لفھم تلك التوصيات ووضعھا في سياقھا

 جديدة وإذا إستراتيجيةحتى تتم الدعوة إلى صياغة  2010/ 2000العشرية  اBستراتيجيةما ھو مصير . 1
طموح�ات  الحالية التي أقيمت لھا الدنيا وأقعدت قد استنفذت جدواھا وفش�لت ف�ي تحقي�ق جيةاBستراتيكانت 

الشجاعة السياس�ية  الشعب المغربي، لماذا لم تعلن الدولة صراحة الفشل وأسبابه ونتائجه ؟ أم أنھا , تمتلك
  ــــــــــــــــــوا%خ2قية الرديفة للصدق والوضوح والمسؤولية لتخطو ھذه الخطوة الجريئة 

  12009ع���دد 1، اBص���2ح والش���راكة المجتمعي���ة، م���ن الموق���ع اBلكترون���ي لمجل���ة الجزي���رة، ، صالعزيزأحم���دعبد -¹ 
  jazirah.com-chief@al  12:00على الساعة  2007 – 4-10بتاريخ

جدي�دة ؟  إستراتيجيةذي يفيد المواصلة وا,متداد مع الدعوة إلى صياغة ثم أين يلتقي شعار ا,ستمرار ال. 2
وما موقع اللجنة في النسيج القانوني التنظيمي الذي يحكم قطاع التربية والتكوين ؟ وما ھي الض�وابط الت�ي 

ير ث�م م�ا مص�. 3؟ ..أم أنھ�ا لجن�ة تحدد الص2حيات وحدود الع2قة بالمؤسسات الوطنية والجھوية والمحلية
المن�اظرة الوطني�ة للتعل�يم الت��ي عق�دت ث�2ث دورات س��نوية حت�ى نعوض�ھا بالمنت��دى ال�وطني ؟ ف�إذا كان��ت 

ول�م تص�در عنھ�ا أي�ة توص�ية  2004المناظرة أعلنت فشلھا في الدورة الثالثة المنعقدة بمراكش ف�ي فبراي�ر 
ا ل��م تق��دم الدول��ة تقييم��ا لھ��ذه إل��ى ح��دود كتاب��ة ھ��ذا المق��ال، وبقي��ت أش��غالھا حبيس��ة قاع��ة ا,جتماع��ات، لم��اذ

التجربة الفاشلة في تدبير ملف خطير يحتل مكان الص�دارة ف�ي س�لم ا%ولوي�ات الوطني�ة ؟ أو ل�يس المنت�دى 
إعادة إنتاج نفس التجربة تحت ,فتة أخرى ھذه باقة من ا%سئلة الملحة أض�عھا ب�ين ي�دي أولئ�ك المت�ربعين 

. تدبير ھذا ال�ورش احتك�ارا   دون ح�ق، ولي�ثھم أحس�نوا الت�دبير على كراسي عنجھيتھم الذين كلفوا أنفسھم
لن أكون متسرعا إن جزمت ب�أن المنت�دى وم�ا خ�تم ب�ه يعتب�ر بداي�ة المرحل�ة النھائي�ة ف�ي عم�ر اBص�2ح و

 ، المرحلة ا%ولى ھ�يا%خير، ذلك أن دورة اBص2حات التربوية في المغرب مرت تاريخيا عبر مرحلتين
Bص�2حخ2ل ھذه المرحل�ة يعت�رض  ،ص2ح وتنزيلهمرحلة صياغة اBمتاع�ب ومش�اكل بنيوي�ة ,   ىإل� ا

مش�روعيته وش�روطه (تلبث أن تصبح إشكا,ت معقدة مستعصية على المعالجة ,رتباطھا باBص2ح نفسه 
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   وھن���������������������������������اك ...).المعنوي���������������������������������ة والمادي���������������������������������ة وھل���������������������������������م ج���������������������������������را
وم�ة إل�ى إص�2ح اBص�2ح، لتقتن�ع ف�ي خ2لھ�ا تف�رغ الدول�ة م�ن إص�2ح المنظ: مرحلة إص2ح اBص2ح 

وبضرورة  حBص2ا باستحالة) 2ح مفروضا من الخارجإن كانت تمتلك أص2 قناعة ولم يكن اBص(النھاية
الجدي�دة  اBس�تراتيجيةقياسا على ھ�ذا المن�وال الت�اريخي تك�ون . صياغة إص2ح جديد، فتبتدئ دورة أخرى

  ¹ .ي المؤسسة المكلفة بتدبيرھاتمثل خطة إص2ح اBص2ح، وتكون اللجنة ھ
وكان    ا,ستمرار في ھذا النھج لن يزيد إ, في تعميق ا%زمة وتكريسھا، و تعقيد اBشكا,ت وتفريخھا،إن 

نف�تح ورش�ا حقيقي�ا لnص�2ح يش�رك في�ه الجمي�ع دون  وقد تأكدت استحالة نج�اح ھ�ذه التجرب�ة أن حري بنا
ية وي�روم تنش�ئة أجي�ال مخلص�ة ال�و,ء ل�دينھا ومس�لحة ب�العلوم إقصاء، إص2ح ينطلق من ھويتن�ا اBس�2م

بالكف��اءات  الض��رورية للنھ��وض والتح��رر م��ن قي��ود التبعي��ة وا,نعت��اق م��ن ربق��ة التخل��ف، أجي��ال معب��أة
  كم أن ـول الغاـا و, مبـلست متشائم .والمھارات الضرورية لدوران عجلة التنمية الحقيقية

ــــــــــــــــــ  
  12009ع���دد 1، اBص���2ح والش���راكة المجتمعي���ة، م���ن الموق���ع اBلكترون���ي لمجل���ة الجزي���رة، ، صالعزيزأحم���دعبد -¹ 

  jazirah.com-chief@al  12:00على الساعة  2007 – 4-10بتاريخ
ق ال��وطني للتربي��ة والتك��وين جمل��ة تحكم��وا مع��ي عل��ى الوض��ع الج��امعي ال��راھن حي��ث ت��م تج��اوز الميث��ا

  :ق��������رر م��������ايليفق��������د ت ولھ��������ذا الغ��������رض  وتفص��������ي2، وأمس��������ى خراب��������ا من��������تقض ال��������دعائم،
لتص��بح  3/5/8إل��ى نظ��ام   87-81المنص��وص عليھ��ا ف��ي الم��واد  2/4/6/9تج��اوز البن��اء البي��داغوجي  -1

  بع���������د إض���������افة الفص���������ل الخ���������امس دون س���������ابق إن���������ذار 4/6/9ابت���������داء م���������ن ھ���������ذه الس���������نة 
  .وتجاوز التكوين بالتناوب 77ا%س2ك المخصصة لمزاولة المھن المنصوص عليھا في المادة إلغاء  -2
  –الش��غل  -الت��ي اعتبرھ��ا اBص��2ح منف��ذا للجامع��ة عل��ى س��وق  -إلغ��اء ا%س��2ك والش��ھادات المھني��ة  -3 
داغوجي�ة تجاوز الضوابط البيداغوجية التي نصت عليھا المناظرة الوطنية ا%ولى مم�ا خل�ف فوض�ى بي -4

  .عارم������������������������������ة , يعلمھ������������������������������ا أفقھ������������������������������ا إ, هللا س������������������������������بحانه وتع������������������������������الى
تك��ريس عزل��ة الجامع��ة ع��ن محيطھ��ا ا,قتص��ادي وا,جتم��اعي بع��دما فش��لت الدول��ة ف��ي إقن��اع الف��اعلين  -5

ختام��ا، أدع��و عق��2ء ھ��ذا البل��د ليت��دخلوا Bنق��اذ  ،ا,قتص��اديين وا,جتم��اعيين باBص��2ح وج��دوى الش��راكة
الكارثة التي حلت به بما كسبت أيدي الس�فھاء وليعبئ�وا جھ�ودھم وينخرط�وا ف�ي ح�وار التربية والتعليم من 

مجتمعي شفاف وصريح حول مداخل اBص2ح الحقيقية تك�ون أرض�ية للب�ديل ال�ذي ينبغ�ي إع�داده لم�ا بع�د 
  ¹. دفن المھزلة

تسطر أھدافھا في  إن مسيرة اBص2ح التربوي في البدان العربية ,تختلف عن بعضھا البعض ، ذلك أن لم
  . شكل من الوضوح والدقة مما جعلھا تعيش حالة من عدم اBستقرار

وفي معرض المقارنة بين إشكالية التربية في العالم المتقدم وف�ي الع�الم الن�امي يتب�دى تب�اين ن�وعي ص�ارخ 
  ²:ةتجاھات ووظائف ومحددات ھذين النظامين حيث يمكن اBشارة إلى الفروق التاليإبين مضامين و

  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
 4-10بتاريخ  12009عدد 1اBص2ح والشراكة المجتمعية، من الموقع اBلكتوني لمجلة الجزيرة ، ص  العزيزأحمد عبد -¹ 
  jazirah.com-chief@al  12:00على الساعة  2007 –

       ، السنة ا%ولى بتاريخ 5، ص07مجلة جسور اBلكترونية،العدد ،ح التعليم العام في البلدان العربيةإص2فوزي أيوب،  -²
      14:0http://www.josor.netعلى الساعة  08-09-2005
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  بيان مقارن بين مضامين واتجاھات
  ا0نظمة التعليمية في البلدان المتقدمة والنامية

  التربية والتعليم  تجاها
  البلدان الناميةفي 

  التربية والتعليم تجاها 
  في البلدان المتقدمة

التأكيد على خبرات الماضي في مضمون 
 التعليم ومقرراته 

التأكيد على ا,تجاھات المستقبلية البعيدة  1
 المدى في مضمون التعليم 

غياب منھجية التخطيط ا,ستراتيجي وربط 
 التربية بالتنمية الشاملة 

ة التخطيط الشامل وربط حضور منھجي 2
 التربية بخطط والتنمية ا,جتماعية الشاملة 

تعليم يعمل على بناء الذاكرة ويركز على 
 . مبدأ الحفظ وا,ستظھار

تعليم يتجه إلى بناء العقل  والتفكير المنطقي  3
 ويمكن من اكتساب المھارات العقلية العليا 

تعليم نظري بالدرجة ا%ولى وتغيب فيه 
 ة التعامل مع التجربة إمكاني

تعليم تجريبي ويعمل على بناء عقل تجريبي  4
 وتوظيفھا يمتلك القدرة على بناء التجربة 

نظام جامد وغير مرن , يربط بين مضمون 
 التعليم واحتياجات المجتمع 

نظام مرن وقابل للتغيير وفقا ,حتياجات  5
 المجتمع وتطلعاته 

مية تعليم , تتحقق فيه الفرص التعلي
 المتساوية لجميع الملتحقين

تعليم ديمقراطي  تتسع فيه دائرة ديمقراطية  6
 التعليم وإلزاميته 

تتم صياغة أھدافه ومنطلقاته من قبل النخبة 
 والسلطة السياسية 

يشارك المجتمع بمختلف فئاته في صياغة  7
 أھدافه ومنطلقاته 

يعتمد على التلقين والتوجيه المباشر وقلة 
 وإبداء الرأي المشاركة 

يقوم على تكوين التفكير العق2ني من خ2ل  8
 المناقشة والحوار المباشر والمشاركة 

يفصل بين التعليم النظامي والتعليم المھني 
 ويفصل بين المعرفة النظرية والعملية 

يواصل بين التعليم المھني والتعليم النظامي  9
 ويوائم بين المعرفة النظرية والعملية 

  
يتبين لنا إلى أي ح�د يترت�ب عل�ى ال�دول النامي�ة أن تب�ذل جھ�ودا مض�اعفة م�ن أج�ل إص�2ح أنظمتھ�ا وھنا 

وف�ي ھ�ذا . التعليمية، %نھا مطالبة اليوم بتجاوز المسافات الشاسعة التي قطعتھ�ا ا%نظم�ة التربوي�ة المتقدم�ة
الت�ي كان�ت  ا%نظم�ة التربوي�ةإلى  السياق يمكن القول أن أغلب ا%نظمة التربوية في البلدان النامية ھي أقر

  ¹ .سائدة في منتصف القرن التاسع عشر

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، السنة ا%ولى بتاريخ 5، ص07مجلة جسور اBلكترونية،العدد ،إص2ح التعليم العام في البلدان العربيةفوزي أيوب،        
http://www.josor.net    14:0على الساعة  08-09-2005  

وإذا . من ھذا المنطلق يجب على الدول النامية أن تبذل طاقات ھائلة في ميدان إص2ح التعليم وتطويره
كان يترتب على البلدان المتقدمة أن تضاعف جھودھا لبناء أنظمتھا التعليمية فإن على الدول النامية أن 

  ¹.قصور في أنظمتھاتبذل أضعافا مضاعفة من الجھود في سبيل تجاوز مواطن الضعف وال
 خـ�صـة :
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أن النظام التربوي يرتبط إرتباط  اعتبارعلى  ا,جتماعيةيم الحياة متتصل بص ن اBص2ح التربوي عمليةإ
وش�روط  اتجاھ�اتبالتربي�ة بتحدي�د  ونالمنش�غل اھ�تموالسياسية والثقافية، لھ�ذا  ا,قتصاديةوثيق بالمجا,ت 

للتربية ھي المرج�ع  ا,جتماعيةولكن تبقى الفلسفة  ملية اBص2ح،وذلك لغاية تسھيل ع ،Bص2ح التربويا
م���ن  انط2ق���الnص���2ح  أسس���توالمؤك���د أن ال���دول الت���ي  ال���ذي يوج���ه طبيع���ة اBص���2ح ويح���دد غايت���ه،

نجاحاٌ باھراٌ، على غرار اليابان وأمريكا بينما تبقى المجتمع�ات العربي�ة رھين�ة  حققتالثقافية  اخصوصيتھ
 ،التربوي�ةتعب�ر ع�ن حقيق�ة فلس�فتھا  وتكرس قيم�أٌ , ا,جتماعيةإص2حية دخيلة عن بيئتھا إستراد لتجارب 

  .يبرر فشلھا في غالب ا%حيان  وھذا ما
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــ
  12009ع���دد 1ة، م���ن الموق���ع اBلكترون���ي لمجل���ة الجزي���رة، ، ص، اBص���2ح والش���راكة المجتمعي���العزيزأحم���دعبد -¹ 

   jazirah.com-chief@al  12:00على الساعة  2007 – 4-10بتاريخ
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 تمـھيــد :
ھا فحسب بل استھدفت ك�ذلك الجزائر من الدول التي عاشت تحت وطأة ا,ستعمار، ولم تستھدف ثرواتتعد 

قيمھا ومقوماتھ�ا، م�ن خ�2ل ف�رض المس�تعمر لنظ�ام ترب�وي يعك�س قيم�ه وأفك�اره، وم�ا أن نال�ت الجزائ�ر 
وذل�ك بغ�رض   ،استق2لھا إ, وبدأ التفكير في إنشاء نظام تربوي يتماشى وخصوص�ية المجتم�ع الجزائ�ري

لك�ي  الفص�لت�رة ا,س�تعمار، ولھ�ذا خصص�نا التخلص من مخلفات النظ�ام الترب�وي ال�ذي ك�ان س�ائد إب�ان ق
  .نتعرض لتجربة اBص2ح التربوي في الجزائر

 المبحث ا0ول : أھداف النظام التربوي ومراحل إص�حه في الجزائر 
 المطلب ا0ول : أھداف النظام التربوي الجزائري :

م�ن  ءھو مرج�ع لك�ل م�ا ج�ا يعد بيان أول نوفمبر من المواثيق الراسخة وا%صيلة في تاريخ الجزائر، بل
أبدا أي إشارة صريحة ع�ن التربي�ة والتعل�يم  زإن القراءة السريعة للبيان , تبر. بعده من مقررات ودساتير

إ, أنه يبرز أن ما يجب تحقيقه , يتأتى إ, بالتربية والتعليم وھذا تلميح غير معلن على أھمية التربية، فمن 
ق�ق إ, بوج�ود التعل�يم نج�د مب�دأ ال�دين اBس�2مي كإط�ار حض�اري وھوي�ة بين أھدافه ا%ساسية التي لن تتح

وطنية فقد وردت إشارات في البيان حول أھميته الحضارية وأكد على أنه مقوم أساس�ي للث�ورة ومس�ارھا، 
كما اعتبر مبادئه اBطار العام الذي تتم فيه المواصفات لقي�ام الدول�ة الجزائري�ة وك�ذا خصوص�يات نظامھ�ا 

سي المستقبلي، وھي مبادئ الديمقراطية والطابع ا,جتماعي الشعبي والسيادة الكاملة، كما مي�ز البي�ان السيا
الشخص��ية الجزائري��ة ع��ن طري��ق اBس��2م والت��اريخ واللغ��ة واBط��ار الجغراف��ي والع��ادات الت��ي تجع��ل م��ن 

يمكن التنازل عن�ه تح�ت وھذا كله , ، الجزائر ليست فرنسية، كذلك نجد احترام حريات المواطن ا%ساسية
  ¹.أي سبب

 وابتثاليجب في كل حال من ا%حوال أن تخرج عن سياق  ,الجزائري وھكذا فإن أھداف النظام التربوي 
والمقومات التي حددتھا وثيقة أول نوفمبر والتي تعتبر المرجع الذي أسس لقيام الدولة الجزائري�ة وق�د ج�اء 

يمث�ل  الوطني�ة كا%مازغي�ة وك�ل م�ا ثوالت�رااBس2م والعربي�ة  التعبير عن ھذه المقومات بكل وضوح بأن
  التحتية للمجتمع الجزائري من عادات وتقاليد، كلھا محددات لشخصية  الثقافة

  التي علقة بھا وأصبحت تھددھا،  ،الوطنية الجزائرية والتي تتميز عن غيرھا ,سيما الثقافة الفرنسية
 ــــــــــــــــــــــ

  .118، ص 1997، دار ا%مة، الجزائر، النتائج –ا,نعكاسـات  –المنطلقـات  - ، أبعاد ا%زمـة في الجزائرحسن بركة -¹
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تع��زز الھوي��ة الوطني��ة  يأھ��داف لنظ��ام الترب��وي والتعليم��ي الجزائ��ر اعتم��ادم��ن الض��روري  ولھ��ذا ك��ان
مجتم�ع الواح�د، دون إغف�ال الجزائرية لدى أفراد المجتمع الجزائري وتزيد في تحقيق التماسك بين أف�راد ال

 .الجانب اBنساني في التفاعل مع التحو,ت العالمية
اف التربوي��ة الت��ي تبناھ��ا النظ��ام الترب��وي الجزائ��ري يج��ب تحدي��د طبيع��ة الع2ق��ة دقب��ل التح��دث ع��ن ا%ھ��و

لت��ي ا%ھ��داف التربوي��ة ا%ھ��داف الواس��عة ف��ي النظ��ام الترب��وي الع��ام واو ةالموج��ودة ب��ين ا%ھ��داف التعليمي��
 ،وسياس�ية تحددھا التربية أص2 والمستمدة من طبيعة المجتمع بكل ما فيه من قيم دينية واجتماعي�ة وخلقي�ة

أما ا%ھداف التعليمية فھي التحديد السلوكي اBجرائي لsھداف التربوية وھي بالتالي تدل على أنماط ا%داء 
تصف بشكل دقيق ما سوف يقوم ب�ه الم�تعلم  إذاٌ السلوكي النوعي الذي يكتسبه المتعلم وطرقه المختلفة فھي 

  ¹ .عملية التدريس من بعد ا,نتھاء
   .الدراسيوقد سبق وأن تعرضنا إلى ا%ھداف التربوية في فصل فلسفة المنھج 

وعلي���ه فا%ھ���داف التربوي���ة أع���م وأش���مل م���ن ا%ھ���داف التعليمي���ة فھ���ي ع2ق���ة ج���زء م���ن ك���ل كم���ا أن         
يد ودليل على نمط أداء سلوكي يكتسب المتعلم ولكي نحص�ل عل�ى ا%ھ�داف ,ب�د لن�ا ا%ھداف التعليمية تحد

  :من ا%خذ من مصادر معينة و مصادر اشتقاق ا%ھداف ھي
  .لمجتمع وفلسفته التربوية وحاجته وتراثها .1
  .المتعلمون وخصائصھم وحاجاتھم ودوافعھم وكذا حاجاتھم النفسية وطرق تفكيرھم .2
  .طلباتھا وما يواجه المجتمع من مشك2ت نتيجة التطور العلميالمعرفة وأشكالھا ومت .3
وعلم  وجھات نظر الخبراء والمختصين العاملين في التربية والتعليم: طبيعتھاوالمادة الدراسية  .4

  ² .النفس
بعملية اBعداد لsھداف التربوية، مما يساھم في  موضوعييعبر عن وعي  ا,عتباراتإن ا%خذ بھذه 

التقويم، والنظام التربوي الجزائري  وآلياتتصميم المناھج وتحديد طرق التدريس  اتجاه تحديد الرؤية
كغيره من ا%نظمة التربوية في دول العالم، يستند إلى أھداف كبرى تعكس فلسفة مجتمعه، بعد أن كان 

 .ا,ستعماررھين النظام التربوي الفرنسي إبان مرحلة 
 ــــــــــــــــــ

  15 -14ص  -، ص2002 ، 4، دار الفكر، ا%ردن، ط التعلم والتعليم الصفيالزيود وآخرون، نادر فھمي   -¹
   307.، مرجع سابق، صالوسائل التعليمية والمنھجحافظ س2مة، عبد ال -²

 
 أوOٌ : التعريـب

جراء إفقامت كأول  ،بالحقبة ا,ستعمارية صلةأرادت الحكومة الجزائرية منذ إفتكاك حريتھا أن تقطع 
داخل التراب الجزائري فبدأت بتعريب  تحذف اللغة الفرنسيةلتحقيق ا%ھداف التعليمية المسطرة ھو أن 

لجامعي أما اللغة الفرنسية فقد وضعت موضع اللغة اكل المواد الدراسية من ا,بتدائي إلى الثانوي ف
 ¹.عبد القادر جغلول , بد من تعلمھا %نھا وسيلة تخاطب , أكثر حسب قول الدكتور التي ا%جنبية

وأض��اف ال��دكتور أحم��د طال��ب اBبراھيم��ي أن التعري��ب ض��رورة %ن��ه أح��د الوس��ائل ا%ساس��ية ,س��ترجاع 
أيض�ا جع�ل اللغ�ة …الشخصية الجزائرية بل ھي الوسيلة الوحي�دة للتعبي�ر الص�ادق ع�ن الثقاف�ة الجزائري�ة 

نش�وء ا%حك�ام  ق للغة العربي�ة ھم�ا الس�بب ف�يالفھم العقيم أو الجھل المطب: فقد أضاف أن. العربية لغة علم
                                                                               المس������بقة وا%فك������ار الخاطئ������ة الت������ي كثي������را م������ا تس������مع أو تق������رأ ف������ي أن العربي������ة لغ������ة عب������ادة ,           

وم�ن أش�كال  ،تينية وحدھا القادرة عل�ى القي�ام بھ�ذا ال�دورتصلح %ن تكون لغة علم واللغات اليونانية أو ال2
  : تظھر في المنظومة التربوية الجزائرية نجدوالتعريب التي ظھرت 
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أن  و,العربي�ة الحرص على جعل المناھج والكتب المدرسية والمعلمون، يعلمون كل ماله ع2قة ب�القيم / 1
  .رھا من القيم الساميةتكون نابعة من الدين اBس2مي كالطاعة والشرف وغي

ة ممتع��ة، س��ھلة س��واء ف��ي الكتاب��ة أو     جعل��ت الكت��ب المدرس��ية م��ن اللغ��ة العربي��ة لغ��ة س��ھلة واض��ح/ 2
  .المخاطبة وذلك بتبسيط قواعدھا وانتقاء ألفاظھا وتعبيرھا المؤدية للفكرة والمعنى

  .إقحام اللغة العربية في كل الميادين العلمية وحتى التقنية/ 3
               ر الي��ومي س��واء داخ��ل القس��م أو خارج��ه م��ع تش��جيع ذل��ك إض��فاء روح اوح��اللغ��ة العربي��ة لغ��ة ال جع��ل/ 4

  .الفكر العربي اBس2مي
بالتغري�ب،  أو ما يع�رف ا,زدواجيةالھوية المغايرة , بد من إلغاء ء على ما يسمى باللغة الثانية أو وللقضا

تج��اوزه  يس��تحيل ص��ممياتعطيلھ��ا يبق��ي الخل��ل  ني��ة، فبغيابھ��ا أوتثبي��ت للغ��ة الوطو س��ترجاعا ب%ن التعري��
  ².ا,ستق2ل اكبأكثر تعقيدا خاصة مع الجيل الذي وبعملية الھروب إلى ا%مام ويجعل المحنة اللغوية 

  

  ــــــــــــــــ
 ¹- عبد القادر جغلول، تاريخ الجزائر الحديث ، دار الحداثة ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ط3،1983،ص236

                                    ، ترجمة حنفي بن عيسى، 1972-1962من تصفية ا,ستعمار إلى الثورة الثقافية أحمد طالب اBبراھيمي،  -²
  26ركة الوطنية للنشر، الجزائر، بدون تاريخ، صالش     

أن تنھض بحضارتھا ف�ي إط�ار ھويتھ�ا اللغوي�ة أنھا ,بد  والعالم لقد أرادت الجزائر أن يشھد عليھا التاريخ
  التي أرادتھا الجزائر ھي عمل ثقافي متخصص مرھون  بوعليھا فسياسة التعري، المتميزة

بقرار ثوري وتخطيط وإنجاز علمي متقدم ومتعلق بإرادة سلطوية ترفع وتس�ند وترع�ي ھ�ذه السياس�ة الت�ي 
حركة دينامية -التنمية -أنھا على اعتبار .ية الشاملة ستراتيجية التنمإتت2زم وسياسات أخرى تنخرط ضمن 

 يـھي فـواعية تمس كل القطاعات المختلفة ا,قتصادية وا,جتماعية، دون استثناء ف
فرنس�ة تكان�ت م 1962ب�أن الجزائ�ر ف�ي س�نة  غرانcد غيcومال�ذي قدم�ه ھ�و إن الدليل  ا%ساس قرار سياسي

  .ى حد كبيرفھي معربة تماما وإل 1996تماما أما جزائر 
وديني�ة  )اس�تق2ل ثق�افي(كدة %س�باب وطني�ة تأما يھم ھو أنه اBدارة التي كانت وراء التعريب كانت تبدو م

أخي�را وفأصبح التعريب في التعليم فعليا في ا,بتدائي، ثم في الث�انوي  أن العملية ستنجح، )تتعلق باBس2م(
المتبع�ة لتحقيق�ه م�ن  اBس�تراتيجيةخاص�ة نج�اح  ي�ةالعمل نج�احمن –في المستوي الجامعي رغم التحفظات 

التي صادفتھا حتى داخل السلطة والحزب الواح�د  ةلتغلب على المعارضاللعملية وحيث الطبيعة التدريجية 
  ¹. غلبية في التعليم واBدارة واBع2ما%فأخذت العربية في الجزائر مكانة  –جبھة التحرير الوطني  –

مس�توي وزارة  ىأم�ا عل� 1964سنة  دن اللغة الوطنية لم تدخل المجال اBداري إ, بعإ, أنه ,بد من ذكر أ
ر الوزاري�ة الت�ي يالتربية الوطنية فقد بادرة بتنص�يب المدرس�ة ا%ساس�ية ف�ي الثمانين�ات كم�ا أن ك�ل المناش�

ت�ي بموجبھ�ا والت ان�توصي باستعمال اللغة العربية في المجال اBداري والتعاملي ص�درت كلھ�ا ف�ي الثماني
جاء أن التعليم يجب أن يكون باللغة العربية في جميع المواد التعليمية وفي جميع مستويات التعليم والتكوين 

وق�انون تعم�يم اس�تعمال اللغ�ة  1991وقانون استعمال اللغ�ة العربي�ة  1996وھذا مدون في دستور نوفمبر 
المنش��ور ال��وزاري رق��م  24/11/1985الم��ؤرخ  103/85والمنش��ور ال��وزاري رق��م  1998العربي��ة ف��ي 

وھذا سعي جدي للجزائ�ر نح�و  1989/ا ع ت /ع ت م/105الديوان والمنشور الوزاري رقم /و.ت.و/049
  ² .التأسيس لخصوصية المشروع التربوي

  
  ـــــــــــــــ

  23، مرجع سابق، ص المسألة الثقافة وقضايا اللسان والھوية، ةمحمد العربي ولد خليف -¹ 
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  199، ص2000، 3ط ،، المكتبة الوطنية، الجزائرلمدرسي الجزائري االتشريع د الرحمان بن سالم ،عب -² 
  

  زأرةـالج: ثانـياً 
ف��ي المنظوم��ة التعليمي��ة التربوي��ة الجزائري��ة ھ��دف ين��ادي ويق��ول أن مجتم��ع ب��2 ج��ذور ھ��و  الھ��دف الث��اني

والوطن ھوية تتجذر في الذاكرة التاريخية  ،فالحاضر يبدأ من الماضي ليمتد إلى المستقبل ،مجتمع ب2 آفاق
وفي اpمال المعاصرة على حد سواء، ولوجود فعلي له ,بد من تواصل ا%جيال وتكامل المراحل، فلقد أكد 

الوطني�ة،  يت�هتاريخي�ة كافي�ة، مجتم�ع مض�طرب ف�ي تحدي�د مرجع ةالكثير من المھتمين أن مجتم�ع ب�2 ثقاف�
اب حتى، وقد تعطى له صورة على أنه مجتمع يتح�رك ف�ي ف�راغ %ن�ه يعاني من الغموض والخلل وا,غتر

  .ب2 أصول وثوابت يستند إلى حائط ساقط آثار
جعل المجتمع الجزائري يستند إلى حائط ق�ائم ومت�ين ك�ان , ب�د م�ن تحس�ين تعل�يم تولكي نصل إلى مرحلة 

وھ��ي تعن��ي جع��ل ك��ل ، رةأجزأبن��اءه وتع��ريفھم ب��ب2دھم وت��اريخھم وحض��ارتھم وھ��ذا م��ا اص��طلح علي��ه ب��ال
خاص�ة م�ع ا%جان�ب  الت�دريجي للتع�اون ءمضمون دراسي جزائري مائ�ه ف�ي مائ�ه وھ�ي تل�زم ب�ذلك اBلغ�ا

المساعدين وإزالة اpث�ار الدخيل�ة الواف�دة م�ن ثقاف�ات , ص�لة لھ�ا ب�الجزائر والعروب�ة واBس�2م لق�د أرادت 
  .%صلية الجزائر من ھذا الھدف أن تبعث الشخصية الجزائرية ا

ب�أي ص�لة  تم�ت الثقافات الت�ي , أو المجتمعاتوالمقصود بالجزأرة، ھو إزالة العناصر الدخيلة الوافدة من 
الجزائ�ري، والمقص�ود م�ن ذل�ك ھ�و العم�ل عل�ى بع�ث الشخص�ية الجزائري�ة العربي�ة اBس�2مية،  عبالمجتم

  . ا%صيلة نقية من كل الشوائب الدخيلة
  :ةـاليـبالنواحي الت ا,ھتمامم، تعني والجزأرة في ميدان التعلي

الشخص�ية العربي�ة  التعليم وقيمه ومتطلباته في ضوء واقع الجزائر ومنطلقاته، بما يحقق جزأرة أھداف/ 1
  .اBس2مية النقية في نفوس الناشئين 

رورة الض دإ, عن ا%خرى المجتمعاتمن  ا,ستعارةجزأرة نظام التعليم وخططه ومناھجه، والبعد عن / 2
  .القصوى فقط

الب2د في أخ�ر  ىتستوفحتى  ،جزأرة المستويات والتخصصات والمفتشين والخبراء في التربية والتعليم/ 3
  ¹الخدمات الفنية من الخارج سواء شرق أو غرب نا%مر ع

  جزأرة الكتاب المدرسي شك2 ومضموناً، فض2ٌ عن الوسائل التعليمية المتنوعة، كما ينبغي الحرص/ 4
  ف2 يتخذ من الطـريقـة إ, ما كـان مناسبـاٌ  وا%سلوب في المـدرسة الجـزائرية، أرة طريقةجز

  ــــــــــــ
  33،ص1989 ،2ط ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أصول التربية والتعليمتركي رابح ،  -¹

اھات الوطنية واBس2مية، للظروف الجزائرية، وطابع الب2د المتميز، كما يجب على المعلمين غرس ا,تج
  ¹.نوإذكاء عاطفة الحب وا,نتماء إلى الوطن في نفوس المتعلمي

 ً   ية ـالديمقراط: ثالـثا
 واجبثالث ھدف من ا%ھداف التربوية التعليمية التي سطرتھا الحكومة والشعب الجزائري، فھي كانت 

إن ديمقراطية التعليم  ،لفقر والجھلأمر الب2د تحقيقه لكل جزائري عان وي2ت الجوع وا يعلى أولوجب 
ن التربية وثيقة الصلة مع %والعدالة ا,جتماعية فيه لھا أھمية قصوى في الحياة الفرد والمجتمع 

  .إبقاء تقدمه وتطورهوالديمقراطية بل أن المجتمع يحرص على إبقاء ھذه الع2قة لضمان استمراره 
 التعليمي�ة يج�ب أ, تك�ون صليم أو ما يعرف بمبدأ تك�افؤ الف�رإلى أن مفھوم ديمقراطية التعميلر  أشار ولقد

أو ع��دم  للحص��ول ب��اأو الن��وع مي��زة أوعي  ا,قتص��ادية وا,جتماعي��ة لsس��رة أو ال��دين أو الع��رق الخلفي��ة
تك�ون قدرات�ه العقلي�ة وليس�ت  ب�ل يج�ب أن ،على إحدى الوظائف المرغوبة في المجتمع %ي فرد الحصول
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كم�ا أن�ه يج�ب أن تش�مل ديمقراطي�ة  ،ي�ة ھ�ي المح�دد ا%ول والرئيس�ي للحص�ول علي�ها,متيازات ا,جتماع
والوظيفية التي تقدمھا الحكوم�ة الديمقراطي�ة لجمي�ع أف�راد  –التعليمية  –التعليم جميع الخدمات ا,جتماعية 

ن وريفي�والن وحض�ريالوالفق�راء،  ن والبن�ات، ا%غني�اءيالمجتمع الذين يقطنون تح�ت مظلتھ�ا بم�ا ف�يھم البن�
إذا نج��د أن ھ��ذه اBش��ارة ألغ��ت الخلفي��ة ا,قتص��ادية وا,جتماعي��ة للبيئ��ة ا%س��رية للطف��ل وأن ھ��ذه . وغي�رھم

الخلفية مھما كانت طبيعتھا لن تؤثر على مستقبل الطفل وحيات�ه العلمي�ة إض�افية إل�ى أن ديمقراطي�ة التعل�يم 
إن ديمقراطي�ة التعل�يم  .في سلم الحضارة رقيالتمسؤولية الحكومة التي تضم أفراد يرغبون في نھل العلم و

ھ��و ض��رورة ف��تح أب��واب التعل��يم بمختل��ف مراحل��ه أم��ام الفئ��ات  يأول�� ىوالعدال��ة ا,جتماعي��ة تتح��دد بمعن��
كم��ا أنھ��ا ,  ،وبوج��ه خ��اص أم��ام الفئ��ات الكادح��ة والمحروم��ة من��ه أص��2 بحك��م وض��عھا الطبق��ي ،الش��عبية
ع نط��اق، والغاي�ة ا%س��مى ھ��ي تمك��ين أبن�اء الطبق��ات الكادح��ة م��ن س��وف��ي أ فق��ط ف��ي تعم��يم التعل�يم رتنحص�

  ².الوصول إلى المدرسة والجامعة والقضاء على ا%مية
س�طة ابو ديمقراطية التعليم في الجزائر تأتي لتأكيد مسار عملية التعريب وتعميمھ�ا ع�ن طري�ق المدرس�ة و

  تساوية وعادلة أمام أعضاءتعد أحسن مؤسسة بما توفره من فرص م فھيالعملية التعليمية، 
  عتبر التعليم في الجزائر تعليما ثوريا %نألقد ف .المجتمع للحصول على ثقافة منسجمة في ظرف محدد

  ــــــــــــ
  33،ص1989 ،2ط ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أصول التربية والتعليمتركي رابح ،  -¹

 ²-  إبراھيم رماني، مرايا وشظايا، مقا,ت في الفكر والسياسة وا%دب، المؤسسة الوطنية، الجزائر، 2002، ص10 
 

س�طة ابو ديمقراطية التعليم في الجزائر تأتي لتأكيد مسار عملية التعريب وتعميمھ�ا ع�ن طري�ق المدرس�ة و
تع�د أحس�ن مؤسس�ة بم�ا ت�وفره م�ن ف�رص متس�اوية وعادل�ة أم�ام أعض�اء المجتم��ع  فھ�يالعملي�ة التعليمي�ة، 

عتبر التعليم في الجزائر تعليما ثوريا %نه ق�ام بتأس�يس ألقد ف .ى ثقافة منسجمة في ظرف محددللحصول عل
جتماعي�ة ف�ي ا, لتحقي�ق أھ�داف ھام�ة نظ�را للتھ�ديم ال�ذي تعرض�ت ل�ه البني�ات تهل في ديمقراطيينظام أص

ا واس�عا وم�ن مظ�اھر ومطلبا سياسيا ووطني� الذا كان توطين التعليم وإتاحته بعد .الجزائر كما سبق وأشرنا
  : ديمقراطية التعليم في الجزائر نجد

العقلي�ة  تلمي�ذا ع�ن آخ�ر ھ�ي تل�ك الملك�ات زإلغاء ك�ل الف�وارق ا,جتماعي�ة وا,قتص�ادية وجع�ل م�ا يمي� -1
 .الخ...والكفاءات الخاصة كالذكاء والذاكرة

يتعلم�ه اب�ن الش�مال ف�ي م�ا  تعميم المدارس في كل ا%نحاء الدولة الجزائرية حيث يتعلم ابن الص�حراء -2
 .نفس الوقت وبنفس المحتوى والطريقة

لعناي��ة بالحال��ة ا,جتماعي��ة وا,قتص��ادية %بن��اء الش��عب الفق��راء م��ع ع��دم إھم��ال فئ��ة ذوي الحاج��ات ا -2
 ¹ .الخاصة

 أن عملي�ة الح�راك ا,جتم�اعي , يمك�ن لھ�ا أن ت�تم دون –ال�وظيفيين  –ھذه المظاھر تجسد ا,تجاه القائ�ل  
إذ ليس المقبول إنسانيا أن يفتح باب مؤسسات التربية أمام بعض أبناء فئة ما لتميزھم  .متكافئةفرص علمية 

جع�ل م�ن مس�ألة تك�افؤ  أھمي�ة بالغ�ة وھ�ذا م�ا عن فئات أخرى أن دور التعليم والتربية في المجتمع أم�ر ذو
  ².الفرص في التعليم تصبح ضرورة لدى المھتمين بالتربية

  .مسعى الذي داءبت من أجله الدولة الجزائرية منذ تأسيسھا من خ2ل فرض التعليم ومجانيتهوھذا ھو ال
 رابـعاً : التوجه العلمي 

أن المعرفة العلمية تراكمية  على اعتبار يأمر ضرور حن عملية تطوير المعارف والخبرات العلمية أصبإ
 الض��روري عل��ى م��ن لك ك��انذل�� ةتعليمي��وتتج��دد باس��تمرار، وق��د ي��ؤثر ذل��ك بص��فة مباش��رة عل��ى العملي��ة ال

إل��ى  .تالمن��اھج التعليمي��ة اللح��اق برك��ب التق��دم العلم��ي، وتق��ديم أكب��ر ق��در ممك��ن م��ن المع��ارف والمعلوم��ا
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 ةنالمتعلم خ2ل سنوات دراسته، وبأقل جھد، أصبح التطور ينادي التعليم ليصبح أكثر عملي�ة وأكث�ر عص�ر
  ــــــــــــــــ لتغير وضبطه وتوجيھه على إدراك حيث يتوقف نجاح التربية في إحداث اسواء 

  .35مرجع سابق، ص  أصول التربية والتعليم،رابح تركي ،  -¹
 ¹- أحمد إسماعيل حجي، إدارة البيئة التعليم والتعلم، دار الفكر العربي، مصر، 2000، ص 313

  ¹.الجامدة ةالمعرفة التقليدي نوالمدرسين بضرورة التحرر مالمربين 
ھتمت الدولة الجزائرية بالجانب التكنولوجي في التعليم وھذا بغية إضفاء ثقافة عق2نية حديثة للت2مي�ذ ا فلقد

زاد ا,ھتمام به أكثر ذلك أن التعليم  دوبالتالي مسح الثقافة التي ساھم المستعمر قب2 على نشرھا أما اpن فق
إع�داده حت�ى إذا بل�غ أش�ده أص�بح فع�ا,، وھ�ذا  يعد للمستقبل , الحاضر فطفل اليوم ھو رجل الغ�د ,ب�د م�ن

حتى تنطبق الحكمة القائلة فكر عالمي ، قيتطلب تجديدا في المناھج وتأليف الكتب وتجنيد الوسائل والطرائ
بالتطور العلم�ي  ماھتما إن توفير الوسائل التعليمية اBيضاحية يعد مظھر .ن المستقبل للجميع%ونقد محلي 

 ھcوارد بcاردنفإتاحة الفرص لجميع الت2ميذ ,ستخدام الوسائل التعليمية حسب ما أك�ده  ،والتقني في التعليم
المھني���ة وبالمش���روعات  ةتك���ون الم���دارس ممتلئ���ة بال���دورات التدريبي���أن أن���ه ,ب���د  ھارفcccاردم���ن جامع���ة 

أن يح�د وذكاءه ممك�ن  ،ستيعابهال كل تلميذ مھما كانت درجة عن ذلك سيج%والتكنولوجيات على اخت2فھا 
للك��ل م��ن أج��ل اكتش��اف ك��ل ا%ن��واع الممكن��ة %س��اليب  وب��ذلك نت��يح فرص��ا ،محت��وى التعل��يم المناس��ب ل��ه

ن %2ھتمام بتطوير القطاع يق�ع عل�ى ع�اتق الجمي�ع ف لذا لمناھج المختلفةلالتدريس، وتسھيل كذلك تجريب 
  ممكن من الت2ميذ للحصول عدد أكبر استفادةمن ن كذلك سيم

  ²كبرأمواصلة تعليمھم بكفاءة  على فرصھم في

  في الجزائر  التربوي تجربة ا�ص�ح :المطلب الثاني
 ٌOبداية التفكير في ا�ص�ح: أو  

لقد قامت الجزائر ومن�ذ الس�نوات ا%ول�ى م�ن ا,س�تق2ل عل�ى ب�ذل الجھ�ود الحثيث�ة م�ن أج�ل تط�وير قط�اع 
الت�ي ورثتھ�ا ع�ن العھ�د ا,س�تعماري، فك�ان  التربية والتعليم، ومحو كل التنظيم�ات والتش�ريعات المدرس�ية

 االجزائري غداة ا,ستق2ل ع�رف واقع� لمجتمع اف .,بد من التفكير في إص2ح القطاع ,ستكمال ا,ستق2ل
الجزائريين الذين  السكانأوساط  في 1962 سنة% 85نسبة مرتفعة جدا من ا%ميين قدرت بـ  فيتمثل  امر
كان�ت  بينم�ا حس�ب بع�ض اBحص�ائيات، أمي 5.600.000من بينھم  نسمة م2يين 09عددھم آنذاك بـ  قدر

 ا,ح�ت2لمر طيل�ة فت�رة عالمس�تنتيجة سياس�ة التجھي�ل الت�ي انتھجھ�ا  اذوھ% 20نسبة الدارسين , تتجاوز 
التربية بعد ا,ستق2ل  قطاعفقد عرف  وبالتالي. تعليم الجزائريين فيالتحرير الوطني  جبھةرغم محاو,ت 

  اتذة ـعلمين وا%سـل من المـجمة نظرا لفرار عدد ھائ مشاكل
  ـــــــــــــــ

  8، ص1975، 4، طمصر ، مكتبة ا%نجلو المصرية، التربية والتغير الثقافيمحمد الھادي عفيفي،  - ²
الكويت ، فنون، ، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والالمعلوماتية بعد ا,نترنيت طريق المستقبلبيل جينتس،  -¹

  3000ص

عل�ى  ت�م توزيعھ�ا بطريق�ة غي�ر عادل�ة الت�ي، ھذا من جھة ومن جھة أخرى قلة الھياكل القاعدي�ة الفرنسيين
قام�ت الجزائ�ر ب�اBع2ن ع�ن حمل�ة وطني�ة  المزري�ة الوض�عيةوللخروج من ھ�ذه . الوطني الترابمستوى 

 المس��توىوطني��ة لمح��و ا%مي��ة عل��ى  بحمل��ة 1963الجزائ��ر س��نة  قام��ت 1963ض��د الجھ��ل وا%مي��ة س��نة 
محارب��ة  منھ��اوأيض��ا م��وظفين م��ن مختل��ف القطاع��ات، ك��ان الھ��دف ال��وطني، ش��ارك فيھ��ا ك��ل المعلم��ين 

 06أن ھذه الحملة لم تدم إ,  إ,) أتحرر -الحرب على الجھل(جـھل وا%مية، أطلق عليھا شعار ومكافحة ال
 عن�دما 1964س�نة  أوت 31تم بالفع�ل ف�ي . 1963 أي من شھر جانفي إلى غاية شھر جوان من سنة أشھر

من الجھد السياسي الحزب�ي المعتم�د  ا%ميةمحو  مھمةانتقلت  وھكذا ،ا%مية لمحوالوطني  المركزتم إنشاء 
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بداي�ة التفكي�ر ف�ي إص�2ح قط�اع التعل�يم ف�ي الجزائ�ر ك�ان من�ذ أن نال�ت  .الجھد الحك�ومي إلى على التطوع
مطلبا شعبيا أدركته القيادة الوطنية قبل ا,ستق2ل، فإقبال جماھير الش�عب عل�ى  الجزائر حريتھا، وھذا كان

كانت فت�رة تذب�ذبات خاص�ة م�ن الناحي�ة 1969-1962ففي الفترة الممتدة بين  التعليم الذي حرم منه ولعقود
 1965ث السياسية، العمل في مؤسسات التربية والتعليم كان يسير وفق النمط الفرنسي، إلى أن جاءت أحدا

فظھرت معه الرغبة وا%ھمي�ة ف�ي جع�ل النظ�ام  حيث تولى وزير الدفاع آنذاك ھواري بومدين سدة الحكم،
التربوي  نظاما جزائريا خالصا، فكانت الدعوة إلى إقامة مدرسة جزائرية سليمة وقادرة على تكوين نخب�ة 

 Bج�راءات واBص�2حات لتت�رجمتسير مرحلة ما بعد ا,ستعمار قوية وجادة، ومن ثم اتخ�ذت سلس�لة م�ن ا
  ¹:ميدانيا في شكل قرارات ونصوص يتم العمل بھا في القريب العاجل ونذكر منھا

  1969إص�ح سنة :ثانياٌ 
ومعنون�ة ب�ـ م�دخل إص�2ح التعل�يم تض�منت ع�ددا م�ن النق�اط 1969وظھرت في تلك الفترة وثيقة س�بتمبر  

الوس�ائل المادي�ة والبش�رية الت�ي تس�مح بتحقي�ق مدرس�ة منھا تأكيدھا على ديمقراطي�ة التعل�يم، وض�مان ك�ل 
  .جزائرية تستجيب للمرحلة الجديدة التي تعيشھا للب2د حتى تخرج من دائرة التبعية للمستعمر الفرنسي

أساس�ية للنم�و  إن الفترة ھذه فترة كل التحو,ت ا,قتصادية وا,جتماعية وحتى السياسية، وفيھا تبنى قواعد
مية ا,جتماعية، وذلك في إطار ربط المدرس�ة ب�الواقع الجزائ�ري وإيج�اد الحل�ول لمش�اكل ا,قتصادي وللتن

  أن في ھذه  كما الوطن، وھذا كله من أجل أ, تفقد محتواھا وا%ھداف التي وجدت من أجلھا،
  ــــــــــــــــــ

15:00على الساعة  2007-04-22بتاريخ  03ص، الجزائر يمعمري الحاج من مقال الثقافة والتعليم ف -¹  
http://www.Onaea.edu.dz/contenu.ht    

المخط�ط الث2ث�ي ا%ول أم�ا م�ا يمي�ز –أن في ھذه المرحلة نجد تطبيق المخططات التنموية ا,قتص�ادية  كما
%ولى من التعل�يم ا وبداية تعريب السنوات 1969/1970لتعليم فھو إدراج اللغة العربية منذقطاع التربية وا

  ¹.ا,بتدائي
  )1976(أسباب ا�ص�ح التربوي في الجزائر  :لثاالثطلب ـالم

ھناك عدة أسباب ودوافع أدت إلى ضرورة إيجاد مدرسة جزائرية ويمكن إرجاع ذلك إلى ما في 
   .ةطالمتوسو ا,بتدائيةالمرحلتين 

  ًOبتدائيةعيوب المدرسة  :أوOا  :  
 :المورثة عيوب يمكن حصرھا في مايلي ا,بتدائيةللمرحة  

 عائق�االسادس�ة لدخول في السنة ا%ولى من التعليم المتوسط بحي�ث تعتب�ر مس�ابقة  ةحاجز المسابقوجود  -1
 .الضعفاءحقيقيا بالنسبة للت2ميذ 

                 وين���تج ع���ن ھ���ذا ص���عوبة ت���أھيلھم   الح���د،ع���ن الدراس���ة ف���ي ھ���ذا مس���تويات ال���ذين يتوقف���ون  ض���عف -2
 .التكوين المھني، وذلك لكون معظم المھن تحتاج إلى قاعدة علمية ومعرفية بمراكزمھنيا 

  .يسمح بقبولھم في عالم الشغل , ا,بتدائيةإن صغر سن ا%طفال المطرودين من المدارس  -3
لشارع في اجة إھمالھم وتركھم لعناية يال المطرودين من المدارس في سن مبكرة نتإمكانية جنوح ا%طف -4

 .سن يحتاجون فيه إلى عناية المجتمع

  عيوب المرحلة المتوسطة  :ثانياً 
 :ولم تخلو ھي بدورھا من العيوب التي يمكننا حصرھا في
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يق�دم ف�ي المتوس�طات الت�ي تنم�ي  في طبيعة التكوين فھو إما نظري كما ھو الحال بالنسبة لم�ا ازدواجية -1
لدى المتخرجين الميل إلى ا%عمال المكتبية وتجنب ا%عمال اليدوية والتقنية حيث يصلح المتخرج منھ�ا أن 

  . يكون إداري، وليس كتقني في ورشة
المتوس�ط معرب�ون ومفرنس�ون  مإزدواجية ف�ي لغ�ة التك�وين حي�ث توج�د ھن�اك ش�عبتان ف�ي إط�ار التعل�ي -2

ت تطرح مشكلة اللغة على الت2ميذ في سن مبكرة، مما يؤثر سلبا على مستواھم التحص�يلي لم�دة وھكذا كان
  . ھم بالمفرنسون ھم من المعربون و, من الزمن ف2

 ــــــــــــــــــ
  .43-41ص-، ص2002 -الجزائر -،  دار الغرب، وھرانالتربية والتكوين في الجزائربوفلجة غيات ،   -¹

15:00على الساعة  2007-04-22بتاريخ  03ص، الجزائر يج من مقال الثقافة والتعليم فمعمري الحا -¹  
http://www.Onaea.edu.dz/contenu.ht    

  ذه الطريقة التقليدية تؤدي إلى سلبية دور الت2ميذ تغلب الطريقة اBلقائية والتمركز حول التعليم وھ -3
  . والمتوسط ا,بتدائيفي مرحلتي 

لملتحق�ين بھ�ذه الك�ل ا%طف�ال حي�ث تق�ل نس�بة  اعدم شمولية التعليم المتوسط فلم يكن إجباريا و, مت�وفر -4
  ¹.الوطنالمرحلة في بعض المناطق النائية في 

  )     1990-1980(ة تطبيق المدرسة ا0ساسي: الرابعالمطلب 
لك��ل مش��اكل المدرس��ة الجزائري��ة بتطبي��ق النظ��ام الع��ام المدرس��ة  جذري��ةالم��أمول أن تج��د حل��ول  لق��د ك��ان

وأق��ره  1976أفري��ل 16رئاس��ية ف��ي  بأمري��ها%ساس��ية، ال��ذي ص��ادقة علي��ه الحكوم��ة الجزائري��ة، وص��در 
ف�ي مج�ال  التعليم،مت من طرف وزارة ورغم المحاولة التي ت الميثاق الوطني ودعا إلى تطبيقه في الحال،

ف��إن التطبي��ق الفعل��ي والش��امل لnص��2ح وتعم��يم  الم��دارس،تطبي��ق اBص��2ح عل��ى مس��توى مجموع��ة م��ن 
المدرس�ة ا%ساس�ية  بفقد ب�دأ بتنص�ي .المطلوبو, على الوجه  المحدد،المدرسة ا%ساسية لم يتم في الوقت 

دت ال��وزارة الع��دة ال2زم��ة لھ��ا بت��وفير مختل��ف الوس��ائل بع��د أن أع�� 1980بتعم��يم الس��نة ا%ول��ى منھ��ا س��نة
والمواقيت والمنھجيات والطرق البيداغوجية، وق�د  ةالتعليميالضرورية والخاصة بھا مثل تحضير البرامج 

ثم شرع في تطبيقھ�ا عل�ى المس�توى ال�وطني ،  ةالتعليميحملة إع2مية وتحسسيه بين ا%وساط  3000سبق 
فالمدرس�ة ا%ساس�ية الجدي�دة الت�ي  ² .تدرجيا سنة بعد سنة إلى الس�نة السادس�ة منھ�ا وعممت السنوات التالية

 نالتعليمييتجمع ما بين  عھي مدرسة تجم )1981- 1980( من العام الدراسي ابتداءبدأ العمل بھا تدريجيا 
ة ف���ي مدرس���ة واح���دة بحي���ث تص���بح المرحلت���ان اBبتدائي���) س���نوات 3( والتوس���ط ) س���نوات 6(اBبت���دائي 

والمتوسطة عبارة عن مرحلة واحدة ھي مرحلة التعليم اBجباري، وبذلك تصبح مراحل التعل�يم ف�ي النظ�ام 
أم��ا م��ن حي��ث بناءھ��ا ال��داخلي فتحت��وي المدرس��ة . الترب��وي الجزائ��ري أربع��ة مراح��ل ث��م التعل��يم الج��امعي 

ة لنمو الطفل فھي كم�ايلي ا%ساسية على ث2ثة أطوار متتابعة يراعي كل منھا الخصائص النفسية والعضوي
أومرحل�ة  ي، والط�ور الث�ان9إلى الس�نة  6سنوات من السنة  ث2ثةالطور ا%ول أو المرحلة القاعدية لمدة  –

 وھ��دفھا تأدي��ب وس��ائل التعبي��ر ا%ساس��ية و13إل��ى الس��نة 10س��نوات أيض��ا م��ن الس��نة  ث2ث��ةاBيق��اظ لم��دة 
 13س�نوات م�ن الس�نة  3ث أو المرحل�ة التوجي�ه وم�دتھا الطور الثال والطبيعي، ا,جتماعيالوسط  اكتشاف

  ³.وتھدف إلى تأكيد المكتسبات السابقة 15إلى السنة 

  ـــــــــــــــــــــ
  44، مرجع سابق ، ص التربية والتكوين بالجزائربوفلجة غيات ،  - ¹ 
67ص،مرجع سابقعبد الرحمان بن سالم ،  -²   

  ³- طاھر زرھوني، التعليم في الجزائر قبل وبعد ا,ستق2ل، موفم للنشر، الجزائر، 1993،ص 11
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إن المدرس��ة ا%ساس��ية ھ��ي محاول��ة للتغيي��ر تماش��يا م��ع المس��تجدات م��ن تعمي��ق للتعري��ب ومس��ايرة للتغي��ر 
اBجتماعي التي شھدته الجزائر، وقد جاء في وثيقة اBص2ح التعليم أنه من الع�زم عل�ى اBرس�اء  الثقافي و

والتحكم في متطلبات الثورة الصناعية والزراعية تجلب ض�رورة إص�2ح  ،ة في الجزائرالمكين لnشتراكي
  : المدرسة التي لھا أربعة مفاھيم أساسية 

 ًOشتراكي وعلى حب العمل وعلى الروح التضامن  :أوBتربية الشبيبة على الخلق ا.  
   .التربية على حب الوطن والدفاع على مكاسب الثورة :ثانياً 

  ً   .تحصيل المعارف العلمية والتقنية ال2زمة لرقي لsمة :ثالثا
  :وأھمية المدرسة ا%ساسية ذات التسعة سنوات يعود إلى

 ًOوالتطبيقيدورھا في المزج بين مرحلتين في نظامھا التعليمي بين المتعلمين النظري  :أو.  
  .قدر متساوي من المعلومات لكل طفلضمان  :ثانياً 
  .ليمتوحيد لغة التع :رابعاً 

 ً   .بالقيم الروحية العربية اBس2مية ةالتعليميربط البرامج  :خامسا
  .مراعاة نمو قدرات الت2ميذ عند وضع البرنامج :سادساً 

  إص�ح التعليم الثانوي  :خامسالمطلب ال

إص�2ح التعل�يم الث�انوي ال�ذي ك�ان ف�ي  1985-1984 الدراس�يم�ن الموس�م  ابت�دأ لقد ك�ان م�ن الض�روري
كان�ت  ا,س�تق2لت�اريخ وض�عه %ن التع�دي2ت  الت�ي أدخل�ت علي�ه من�د  1976 يبه من�د أفري�ل تنص� انتظار

لمطالب التنمية في عص�ر يتمي�ز بتق�دم  ل2ستجابةعاجزة عن جعله مؤسسة وطنية وإعطائه صياغة جديدة 
  .كبير في المجال العلمي والتكنولوجي 

بالمرحلة الثانوية وإعط�اء التعل�يم  ا,ھتماملتقني لدليل على إن إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالتعليم الثانوي وا
برك�ب ال�دول  ل2لتح�اقالتقني المكانة ال2ئقة به، في المجتمع يص�بو إل�ى التط�وير الص�ناعي والتكنول�وجي 

ت المتاقن في مختلف مناطق الوطن وشجع الطلبة على إتباع الفروع العلمي�ة والتقني�ة أالمتقدمة، وھكذا أنش
  ¹ .ة حاجات الصناعة الجزائرية لھده الصناعاتلمواجھ

  
  ــــــــــــــــ

  .34 ص ،1993ئر،ادار الغرب، وھران، الجز ، التربية ومتطلباتھا،  بوفلجة غيات -¹

  
  إص�ح التعليم العالي :سادسالمطلب ال

العلم�ي والت�ي عمل�ت لقد نال التعليم الجامعي حقه من العناية بإحداث وزارة مكلفة بالتعليم العالي والبح�ث  
وم�ن أج�ل تحقي�ق سياس�ة  .الوطنعلى فتح العديد من الجامعات والمراكز الجامعية حتى عمت كل و,يات 

وھ�و الع�ام ال�ذي  1970التوازن الجھوي في التعليم العالي في مختلف المناطق الجزائري�ة ، إبت�دأ م�ن ع�ام 
ف�ي الجزائ�ر ف�ي عملي�ة إص�2ح ش�امل للتعل�يم  أنشئت فيه وزارة التعل�يم الع�الي والبح�ث العلم�ي %ول م�رة

العالي في برامجه وأھدافه وطرقه وأسلوب التكوين اBطارات الجامعية ومناھج البحث العلم�ي ، وق�د ح�دد 
  : ليـمايـوزير التعليم العالي والبحث العلمي أھداف اBص2ح ف

 ًOطارات بأقل  تكوين أكبر :أوBتكلفةعدد أكبر من ا.   
  .اBطارات التي تحتاجھا الب2د ينتكو :ثانياً 

 ً   .الب2ديكون اBطار المكون في الجامعة حائزا على صفات م2ئمة للمستوى الذي تحتاج إليه  أن :ثالثا
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كل ھذه تغيرات وتعدي2ت جزئية إ, أن المدرسة الجزائرية عبر ك�ل مراح�ل التعل�يم ,زال�ت تبح�ث ع�ن   
  ¹ .نفسھا ومقومتھا

 عل�ى بع�ث مقوم�ات الشخص�ية اأساسا في ب�دايتھ ارتكزحو إص2ح منظومتھا التربوية إن تجربة الجزائر ن
اBط��ارات الجزائري��ة ف��ي الت��دريس، وك��ذلك التأكي��د عل��ى  اعتم��ادترجم��ه التوج��ه نح��و  الجزائ��ري وھ��ذا م��ا

ي�ة ف�ي تحقيقھ�ا الحكوم�ة الجزائر حالدراسية، لكن ھذه المساعي لم ت�نج المقرراتا%بعاد المحلية من خ2ل 
بالشكل ا%كمل مما أبقى على المنظومة التربوية الجزائرية في حالة من ال2توافق، وھذا م�ا دف�ع بالحكوم�ة 

   .الجزائرية إلى إعادة النظر في نظامھا التربوي في محطات أخرى
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  157 -156ص  -مرجع سابق، ص رابح،تركي  -¹
  

  1200 ية ل_ص�ح المنظومة التربوية الجزائريةاللجنة الوطن :المبحث الثاني
  :تنصيب اللجنة لمطلب ا0ول ا

من ط�رف رئ�يس الجمھوري�ة عب�د  2000 ماي13لnص2ح المنظومة التربوية يوم نصبت اللجنة الوطنية 
بن�ادي الص�نوبر وذل�ك بحض�ور شخص�يات مھم�ة ف�ي  مبقص�ر ا%م�العزيز بوتفليق�ة ف�ي حف�ل رس�مي نظ�م 

   :الدولة ومنھم 
  رئيس مجلس ا%مة   -
 .رئيس المجلس الشعبي الوطني   -
  .رئيس مجلس الدستوري   -
  .وا,جتماعي ا,قتصاديرئيس المجلس   -

  :الحفلكما شارك في ھذا 
التجم�ع ال�وطني : السياس�يةالس�ادة أعض�اء الحكوم�ة وممثل�ي الھيئ�ات وإط�ارات الدول�ة ورؤس�اء ا%ح�زاب 

ني، وحركة مجتمع السلم والتحالف من أجل جمھورية والتجم�ع م�ن أج�ل الديمقراطي، جبھة التحرير الوط
   .النھضةالثقافة والديمقراطية وحركة 

الحرك�ة  وممثل�وكما حضر ھذا الحفل ا%مين العام لnتحاد العمال الجزائريين والمحافظ السامي لsمازغية 
  .الجمعوية

   تشكيلة اللجنة :المطلب الثاني
من�ه وبمقتض�ى المرس�وم الرئاس�ي  77 – 65-53ء على الدس�تور ,س�يما الم�واد إن رئيس الجمھورية وبنا

والمتض�من إح�داث اللجن�ة الوطني�ة  2000م�اي  09المواف�ق 1412ص�فر  5المؤرخ في 2000 -101رقم 
  : يأتي  برسم ما لnص2ح المنظومة التربوية

وية المحدثة بموجب المرس�وم الرئاس�ي تبين تشكيلة اللجنة الوطنية لnص2ح المنظومة الترب: ا%ولىالمادة 
والم��ذكور أع��2ه ف��ي الملح��ق بھ��ذا  2000م��اي  09المواف��ق 1412ص��فر  5الم��ؤرخ ف��ي 2000 -101رق��م

  . المرسوم 
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  ¹ .ينشر ھذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: ةالثاني المادة

  
  ــــــــــــــــــــ

 ¹- التقرير العام للجنة الوطنية لnص2ح المنظومة التربوية الجزائرية – مارس- 2001، ص 10.  (3)
(4)  
  شخص من رئيس الجمھورية بحكم كفاءتھم وخبرتھم  ,عتبارعضو عينوا  158اللجنة من  وتتألف

   :كالتاليوالعناية التي يولونھا للمنظومة التربية والتكوين وھي 
  ¹عبد الرحمان حاج صالح :  الرئيس -

  :  نواب الرئيس
  ) 2000رئيس اللجنة إبتداء من سبتمبر( بن علي بن زاغو  -1
  خليدة مسعودي  -2
  الطاھر حجار  -3
 إبراھيم حراوبية  -4

 أعضاء اللجنة : 

 التسلسل ا0سم واللقب التسلسل ا�سم والقلب
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  18المرجع السابق، ص رابح خدوسي، -¹
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 الفكري�ة  ف�ي كتاب�ه ا,نتم�اءاتاللجن�ة بتص�نيف أعض�اء اللجن�ة حس�ب  ح�د أعض�اءأ ولقد قام رابح خدوسي
مذكرات شاھد بقوله ٌ بدأت الص�ورة المثالي�ة الت�ي رس�متھا ف�ي مخيلت�ي للجن�ة تت2ش�ى  المدرسة واBص2ح

ھذا الدخان المنبعث من سجائر الم�دخنين وم�ن . أثناء الدورة ا%ولى ت2شي خيوط الدخان في سماء القاعة 
لكن��ه ي��دخل ض��من الحري��ات  ا,جتماعي��ة اpف��اتأرب��ع عض��وات ف��ي اللجن��ة الوطني��ة ورغ��م أن��ه م��ن بي��نھم 

الفردية المكفول�ة دس�تورا والت�ي كن�ت أداف�ع ع�ن ش�رعيتھا، ولك�ن المش�ھد ذكرن�ي بالطفل�ة بنيت�ي س�ناء ف�ي 
ب�وي إل�ى التلميذات الجزائري�ات وتس�اءلت ھ�ل ي�ؤذي اBص�2ح التر عامھا الدراسي ا%ول ومن خ2لھا كل

 وكذلك لما تابعة جل الت�دخ2ت بلغ�ة ف�ولتير.... مثل ھؤ,ء المصلحات  مدخناتھا وزميلت أن تصبح طفلتي
 . ً والعربية  الفرنسيةالحاج صالح عبد الرحمان غارقا في ترجمة تدخ2ت التنسقية بين ورأيت 

  :أما عن تصنيفه للجنة فقد جاء كالتالي 
  .الثوابتلى ربع من الوطنين المدافعين ع  -

 .ربعان من الوافدين على اللجنة قصد فرنسة المدرسة والمجتمع   -          
 ¹.), يتحرك إ, لرفع ا%يدي ( شخصي أو غياب بالحضور غياب ربع غائب  -

وقد كان لsستاد علي بن محمد أيضا رأيا حول تشكيلة اللجن�ة  الوطني�ة Bص�2ح المنظوم�ة التربوي�ة  وق�د 
لق�د ك�ان واض�حا كتابه ً  معركة المصير والھوي�ة ف�ي المنظوم�ة الترب�وٌي وق�د ج�اء كم�ا يل�ي ٌ  عبر عنه في

 ،المش�كلة الحقيقي�ةب ا,ھتماماتتزيف واقع المجتمع وتحويل  للعيان أن جھات عدة ذات مصلحة مؤكدة في
طر وض�روب في دروب المغامرة المحفوفة بأنواع المخ�ا اجتماعيةھي التي نجحت في الرج بأھم مؤسسة 

بعضوية تلك اللجنة على من يمكن تص�نيف ) ا%نغام ( المكائد التي يعرفھا المجتمع، وإ, فكيف نفس طابع 
   ²:التاليتينمعظمھم ضمن إحدى الفئتين 

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــ

    97-96ص-رابح خدوسي ،مرجع سابق ، ص - ¹

  9ص،2003، دار اAمة ، الجزائر ،  التعليميةمعركة المصير والھوية في المنظومة علي بن محمد ،  - ²

  : لفئة ا0ولىا -
قص�د اBستئص�ال الحض�اري ( لية اوھ�م معرف�ون بم�واقفھم ا,ستئص� ا%عض�اءوھي تتش�كل منھ�ا أغل�ب 

 تطرف�ة وقن�اعتھم المعلن�ة ف�ي ك�ل المناس�باتمال وب�آرائھم) و ا%صل وا%خر ليس إ, فرعا من�هبالذات وھ
  ....مية وفي كل المنابر اBع2

 :   الفئة الثانية -

ل�م يعرف�وا يوم�ا ب�رأي  والتعل�يم فھ�موأتكلم ھنا بوجه عام في أغلبية أعض�ائھا محس�وبين خط�أ ع�ن التربي�ة 
  ¹◌ٌ  ....رغباتھمأصيل أو موقف متميز لمشيئة من يتصورون أن بيده تلبية 

 اBنترنتة سابقا في حوار عبر التربي وقد جاء في إجابة عن سؤال ألقي على ا%ستاذ علي بن محمد وزير 
    :حول مضامين التقرير فكان اBجابة كمايلي

Bص�2ح المنظوم�ة التربوي�ة، أنھ�ا  من فضائح ھذه اللجنة الوطنية المزعومة التي قيل إنھا قدمت مش�روعاً 
ائھا إذ جاء معظ�م أعض�(عملت في أجواء سرية مطلقة، فباBضافة إلى اخت2ل توازنھا السافر في تشكيلتھا 
المرتمي�ة ف�ي  نعزالي�ةا,المائة والثمانية والخمس�ين م�ن تي�ار واح�د ھ�و تي�ار الق�وى التغريبي�ة ا,ستئص�الية 

فإنھا عزلت نفسھا بين أربعة جدران، في قصر ا%مم بن�ادي ) الفرانكفونيةأحضان الھيمنة الثقافية واللغوية 
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ذل�ك التقري�ر ل�م . تقريرھ�ا إل�ى ال�رئيس الصنوبر، البعيد عن العاصمة، ط�وال أح�د عش�ر ش�ھرا، ث�م ق�دمت
  .يطلع عليه إ, من حصلوا عليه بوسائلھم الخاصة

أنفسھم لم يصادقوا على الصيغة النھائية للتقرير، وليس بي�د " المسكينة"بل إن أعضاء ھذه اللجنة الوطنية  
قشة عامة، ولم يفتح ومن فضول القول أن تقريرا ھذا شأنه لم يخضع بطبيعة الحال %ي منا. أحد نسخة منه

  . للت�������������داول ف�������������ي ش�������������أنه أي فض�������������اء م�������������ن الفض�������������ائيات اBع2مي�������������ة حت�������������ى اpن
ولعل التفسير ا%قرب إلى الحقيق�ة ھ�و أن الس�لطة تخش�ى الفض�يحة م�ن نش�ر م�ا نس�ميه نح�ن ف�ي التنس�يقية 

عل�ى ونخشى أن يكتشف المجتمع ھول ما في�ه م�ن المغالط�ات وا%باطي�ل والتحاي�ل " تقرير العار"الوطنية 
    .²الثوابت

  
 ـــــــــــــــ
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  سير ا0شـغال داخل اللـجنة :المطلب الثالث

 عبر ا%عضاء للجنة الوطنية لnص2ح المنظومة التربوية أنه في نھاية أشغال اللجان ر العامالتقريجاء في 
 التقري�ر أنللنقاش ال�ذي س�ادته روح التف�اھم والحري�ة والديمقراطي�ة ، ھ�دا وج�اء أيض�ا ف�ي  ارتياحھمعلى 

ن ھ�ذا الوص�ف ال�ذي ولك�¹.الغي�ر احت�رامأفكارھم بصفة أدبية في إطار منفتح عل�ى  عالواأعضاء اللجنة قد 
جاء به التقرير عن السير العادي لsشغال، لم يكن نفسه الذي ذكره خدوس�ي أح�د أعض�اء اللجن�ة، فق�د ج�اء 

إن طريق��ة توجي��ه الح��وار المعروف��ة عن��د قاع��دة التنظيم��ات ... ف��ي كتاب��ه  المدرس��ة واBص��2ح م��ذكرات ٌ 
لين ال�دين وول�دى المس�ؤ .ال�ب2داحد ال�ذي حك�م لحزب الولالحزبية والمھنية ولدى السياسيين عموما ,سيما 

  .يتھربون من نقد المعارضة 
يريدونه وقد  واللجنة الوطنية عانت من سلطة رئيس مكتبھا وبعض نوابه في توجيه مسار النقاش حسب ما

من بعض النواب على تعقبة رئيس اللجنة في الش�ھور ا%خي�رة  ا,حتجاجاتتوقف ھذا ا%سلوب بعد سلسة 
   .ا ا%سلوب في تسير الجلسات ذعلى ھ احتجاجا ا%عضاءأحد  استقالة تحدثنا عناللجنة وقد لعمل 

-27ي���ومي  ةكم���ا ج���اء ف���ي نف���س المرج���ع وعل���ى لس���ان مؤلف���ه راب���ح خدوس���ي أن���ه ف���ي ال���دورة الرابع��� 

- 2000(وزع على ا%عضاء نص التقرير الموجه ل�رئيس الجمھوري�ة ال�دخول المدرس�ي  28/11/2000

 ا,قتراح�اتت2ع�ب ف�ي ع�رض التقري�ر بحي�ث أق�دم المكت�ب عل�ى إدراج جمي�ع  اكتش�افم ت� حيث) 2001
ف��ي التقري��ر س��واء المتف��ق عليھ��ا أو غي��ر المتف��ق علھ��ا م��ع إش��ارة بس��يطة إل��ى ھ��ذا الف��رق ف��ي مقدم��ة  )14(

  ² .)النسخة العربية( التقرير

   مھمة اللجنة: المطلب الرابع
حي�ث تش�مل ھ�ذه المھم�ة  2000م�اي 09الم�ؤرخ ف�ي  - 101رق�م  مھمة اللجنة وأعضائھا حددھا المرسوم

  ³: الص2حيات والمھام التالية 
  تكفل اللجنة على أساس مقاييس علمية وبيداغوجية بإجراء تقييم المنظومة التربوية القائمة :  02المادة 

   ةـربويـومة التـمكونات المنظوقصد إعداد تشخيص مؤھل وموضوعي ومفصل لجميع العناصر 
  ـــــــــــــــــــــ

14ص ،مرجع سابق التربوية،تقرير مشروع اللجنة الوطنية Bص2ح المنظومة    -¹ 
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31رابح خدوسي، مرجع سابق، ص -²  
  .17- 12ص  - مرجع سابق، ص، اللجنة الوطنية لnص2ح -³

   .ھذا التقييم المھني والتعليم العالي ودراسة إص2ح كلي وشامل للمنظومة التربوية على ضوء والتكوين
مش�روع يح�دد العناص�ر المكون�ة لسياس�ة تربوي�ة جدي�دة  ب�اقتراحتكفل اللجنة ف�ي ھ�دا اBط�ار :   03المادة 

واpج�ال  تواBس�تراتجيامخطط رئيسي يتضمن المب�ادئ العام�ة وا%ھ�داف  اقتراحتشمل على الخصوص 
ظيم المنظومات الفرعية وك�ذا تق�يم الوس�ائل المتعلقة بالتنفيذ التدريجي للسياسة التربوية الجيدة من جھة وتن

  . البشرية والمالية الواجب توفيرھا من جھة  أخرى 
  تقدم اللجنة الوطنية في أجل تسعة أشھر من تاريخ تنصيبھا نتائج أشغالھا في تقرير عام :  04المادة 

حك�م منظوم�ة التربي�ة يستخدم كأساس Bص2ح المنظومة التربوية في مجملھا Bعداد ترتيب قانوني جديد ب
  .  والتكوين 

تدرس اللجنة الوطنية وتقترح في إط�ار المس�عى الع�ام لمھمتھ�ا وعل�ى أس�اس التش�خيص ال�ذي :  05المادة 
تعده ضمن تقرير مفصل للتدابير التي تراھا ضرورية وعاجلة لتطبيقھا في الميدان ذات أولوية مباشرة مع 

  .   الدخول المدرسي الذي  يلي تاريخ تنصيبھا
  : تؤھل اللجنة في إطار إنجازاتھا للقيم بمايلي:  06المادة 

  :المتعلقة با�ص�ح  اOقتراحات:المطلب الخامس
عل�ى ش�كل ورش�ات تعتبرھ�ا اللجن�ة ذات أولوي�ة بالغ�ة ينبغ�ي  حالمتعلق�ة باBص�2 ا,قتراح�اتلقد ث�م تق�ديم 

   .2001فتحھا إبداٌء من سبتمبر 
بع��د إثرائھ��ا ف��ي الجمعي��ات وخ��ص محتوي��ات التقري��ر بع��د المص��ادقة عليھ��ا لتھ��ذه الورش��ات ذات ا%ولي��ة و

  ¹ .ورشة 15 وھيالعامة 
 تطلب من اBدارات والھيئات العمومي�ة إب2غھ�ا بجمي�ع الوث�ائق والدراس�ات والمعلوم�ات واBحص�اءات أو

  .       غيرھا المتعلقة بالمنظومة التربوية التي من شأنھا أن تكمل استعمالھا
  .سليم جميع الدراسات ذات الصلة بمھامھات -
    .كسي ا,ستماع إليه بفائدة في سير أشغالھاينستمع إلى كل شخص  -
  .تستعين بخبراء ومستشارين وأجانب أو تابعين لمنظمات دولية لمساعدتھا في أشغالھا -
  مات واBحصاءاتتطلب من اBدارات والھيئات العمومية إب2غھا بجميع الوثائق والدراسات والمعلو -

  ـــــــــــــــــــــ
  .18- 12مرجع سابق، ص، اللجنة الوطنية لnص2ح -¹

  

         .استعمالھاغيرھا المتعلقة بالمنظومة التربوية التي من شأنھا أن تكمل  أو 
  .بمھامھاتسليم جميع الدراسات ذات الصلة  -
    .شغالھاأإليه بفائدة في سير  ا,ستماعكسي ينستمع إلى كل شخص  -
  .وأجانب أو تابعين لمنظمات دولية لمساعدتھا في أشغالھا ومستشارينتستعين بخبراء  -

  :       الجزء ا%ول وجاء فيه  نجزئييوقد تضمن المشروع 
   :التشخيص ا%ولي لوضع المنظومة التربوية الراھنة الذي وضعته %جله خمس لجان فرعية وھي

   .داغوجييص2ح الباB -اللجنة الفرعية ا%ولى -1
          .تجديد نظام تكوين المكونين -اللجنة الفرعية الثانية  -2
   .تجديد وتنظيم المنظومة التربوية -اللجنة الفرعية الثالثة  -3



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

83 
 

الوس���ائل المادي���ة والمالي���ة لnص���2ح حل���ت ھ���ذه اللجن���ة وعوض���ت بف���وج   -اللجن���ة الفرعي���ة الرابع���ة -4
  .رالتسييلمشاكل في 

             .جامعة الغد والبحث العلمي  - ة الفرعية الخامسةاللجن -5
عجالية القالب�ة لتطبي�ق ف�ي اBجراءات اBس�ت باقتراحات ةالمتعلقاللجنة تقارير اللجان الفرعية،  درستحيث 

مع تبن�ي التقري�ر المس�تخلص ف�ي ھ�ذا الغ�رض قص�د تبليغ�ه رئ�يس  2001 -2000مطلع الموسم الدراسي 
 .    الجمھورية

  :كالتاليالتي قسمت إلى وھي  ترشا الوأما الجزء الثاني من المشروع فقد تضمن عمل 
   .تكوين المكونين من أجل نظام مجدد ومستقر لتكوين وتقويم التأطير :ا%ولى  ةالورش -1
  .داغوجيةيداغوجيا الت2ميذ في مركز الع2قة البيتجديد جدري للب: الورشة الثانية  -2
، وترقي���ة ا%مازيغي���ة التف���تح عل���ى اللغ���ات تق���ويم اللغ���ة العربي���ة: س���ة اللغ���ات سيا: لث���ةالورش���ة الثا -3

  ا%جنبية 
و تك��وين م��واطن يعت��ز بقيم��ه و بوطن��ه  م��ن أج��ل:التربي��ة المدني��ة الخلقي��ة والديني��ة:الرابع��ةالورش��ة  -4

   .متفتح على العالم
  ¹ .تعميم تدريجي للتربية التحضيريةمن أجل : التكفل بالطفولة ما قبل التمدرس: الورشة الخامسة  -5

  ــــــــــــــــــ
  79مرجع سابق، ص ،اللجنة الوطنية لnص2ح  -¹ 

و ,تص��ال عل��ى جمي��ع مس��تويات التعل��يم الورش��ة السادس��ة إدراج التكنولوجي��ات الجدي��دة لnع��2م وا -6
  .التكوين

  .أ للمنظومة التربوية الوطنية تأسيس التعليم الخاص و تنظيمه كجزء , يتجز: الورشة السابعة  -7
  .وضع تنظيم جديد أكثر نجاعة للتعليم القاعدي اBلزامي في خدمة النوعية و اBنصاف: الورشة الثامنة -8
  .إعادة تنظيم مراحل التعليم ما بعد اBلزامي :التاسعةالورشة  -9

ھني والج�امعي ف�ي خدم�ة نج�اح إعادة تحديد و تنظيم وظيفة التوجيه المدرسي و الم :العاشرةالورشة  -10
  .الطلبةالت2ميذ و 

  .التكوين العاليينومن أجل مخطط موجه لتطوير التعليم  :عشرةالورشة الحادية  -11
  .من أجل جامعة أحسن أداء و متفتحة على التعاون الدولي :عشرةالورشة الثانية  -12
  . ظام الجامعيمن أجل تحسين التنظيم و التسيير للن: الثالثة عشر الورشة -13
  .لبحث العلميبامن أجل الحث على الدفع : الورشة الرابعة عشرة -14
  ¹.انسجاماوأدق  اندماجامن أجل ھيكلة شاملة لمنظومة تربوية أكثر  :عشرةالورشة الخامسة  -15

  :الخـ�صـة 
المجتمع�ات ي يعيش�ه اBص�2ح الترب�وي ف�ي يبدو بأن اBص2ح التربوي في الجزائر , يفارق الوض�ع ال�ذ

العربية من حيث البحث عن المعالم الحقيقية التي تعبر عن خصوصيته، فھ�و , ي�زال يعب�ر ع�ن مض�امينه 
بغير لغته الرسمية، رغم المساعي الت�ي ب�ذلت م�ن أج�ل تعريب�ه، كم�ا أن�ه ل�م يفل�ح ف�ي تخ�ريج الن�واتج ذات 

يجعلنا نتساءل عن حقيقة المض�امين الت�ي النوعية التي تساھم في تحقيق ا%بعاد التنموية المرجوة، وھذا ما 
حملھ��ا مش��روع اBص��2ح الترب��وي ؟، خاص��ة م��ا يتعل��ق منھ��ا با%ھ��داف الكب��رى، الت��ي أعل��ن عنھ��ا النظ��ام 

  .التربوي الجزائر منذ بداية تأسيسه
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  ـــــــــــــــــــ

        .80مرجع سابق، ص ،اللجنة الوطنية لnص2ح -¹
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تمـھيـد: 
على منھج  اعتماداً خصصنا ھذا الفصل لنتناول فيه الجوانب المتعلقة بتحليل مضامين وثيقة المشروع،  لقد 

الحقيقية التي حملتھا الوثيقة خاصة تل�ك الت�ي ل�م يعب�ر عنھ�ا  ا%فكار استظھارتحليل المضمون، وذلك قصد 
م�ن  وانط2ق�اً التع�رض إليھ�ا  ف�ي الج�زء النظ�ري،  مث�بشكل صريح، ويك�ون التحلي�ل وفق�ا للمعطي�ات الت�ي 

  .نب النظرية باBجراءات الميدانيةالتي تبنتھا الدراسة وذلك قصد ربط الجوا التساؤ,ت
  : طريقة تطبيقنا لمنھج تحليل المضمون/ 1 

بھ�ذا  نوفيميز المھتم الباحث،دھا ملعل قيمة تحليل المضمون كمنھج علمي تكمن في وحدة القياس التي يعت
  : المنھج بين صنفين من وحدات القياس فھناك
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  .كلمةوحدة ال -أ
  .أو السياق فكرةـوحدة ال -ب

في بحثنا ھذا على وحدة الفكرة، %ننا بصدد رصد ا%فكار التي تض�منھا المش�روع  ووح�دة  اعتمادناوسيتم 

لتعرف عل�ى وح�دات التس�جيل السياق أو الفكرة ھي الفقرة أو مجموع الفقرات التي يقوم الباحث بدراستھا ل
أو العد و القيام باستخراجھا من النص، وتمثل وحدة الفكرة أكبر و أھم وحدات تحليل المضمون و أكث�رھم 

وحدة الفكرة بأنھا عبارة عن فكرة مثبتة حول موضوع معين تتضمنھا جملة أو بولسون ، و يحدد استعما,
  ¹.تي يدور حولھا التحليلعبارة مختصرة محددة تشمل مجموعة من ا%فكار ال

دليل المقابلة كأداة مكملة لمنھج تحليل المضمون حاولنا من خ2له أن نجمع مجموع�ة م�ن  باعتمادكما قمنا 
قس�مت عل�ى أربع�ة  س�ؤا, 20دلي�ل المقابل�ة عل�ى  اش�تملالبيانات تساعدنا في إثراء عملي�ة التحلي�ل، حي�ث 

  .الدراسة محاور، كل محور تضمن مضمون فرضية من فرضيات 
ورغ��م التفاع��ل الھزي��ل ال��ذي أب��داه  ،أح��د أعض��اء اللجن��ة ² .إبريccربشccير ا0سccتاذ وق��د تم��ت المقابل��ة م��ع 

اBجابة بشكل مختصر جداٌ، كما أن ھناك أسئلة لم يتم اBجابة  تمتالمستجوب مع أسئلة دليل المقابلة حيث 
ف�ي التحلي�ل، و س�يتم ع�رض نس�خة م�ن  ادھ�ااعتمأن المقابلة زودت الدراسة بمعطي�ات ت�م  نھائيا، إ,عنھا 
   .المقابلة في قائمة الم2حق دليل

  

  ـــــــــــــــــــ
  59 - 58ومنھجية البحث، مرجع سابق، ص  المضمونأحمد أوزي، تحليل  -¹ 
  .حضاء اللجنة الوطنية ل_ص�عوأحد أ –معھد ا0دب العربي –عنابهأستاذ جامعي بجامعة : إبرير بشير ا0ستاذ -² 

الوطنية لnص2ح التربوي وقد قد تم تحديدھا اللجنة  اقتراحاتمثل الفئات ت :يد فئـات التحـليـل تحد/ 2
  .وحصرھا لغرض تسھيل عملية حساب التكرارات والتحليل 

  الوحــدة  الفـئة  الــرقـم التسلسلي
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  تحديد طبيعة ا0ھداف  01
  .ةوطنيأھداف 

  .أھداف عالمية

  أھداف الجزأرة  02
الطابع المحلي من خ2ل محتويات 

  .ةالتعليميالعملية 
  .ا,ھتمام بالتاريخ الوطني

  عملية التعريب  03
  .اللغة العربية عصرنة

  تحسين عمليات التدريس باللغة العربية

اعتماد التوجه العلمي   04
  والتكنولوجي

تطوير المناھج  وتحديث طرق و 
 أساليب التدريس

م التكنولوجيا,ھتمام بالتعلي  
 دفع عملية البحث العلمي

05  

  
  

قيم الديمقراطية  اعتماد
  وإدراج التعليم الخاص

تكريس قيم الديمقراطية من خ2ل 
  البرامج التعليمية

ديمقراطية المشاركة في إعداد البرامج 
  التعليمية

  .ديمقراطية المؤسسة التربوية
تكريس قيم الديمقراطية من خ2ل 

  .ج الدراسيةالبرام
  .ا,ھتمام بإدراج التعليم الخاص

  التـربيـة  06

إلغاء مادة  التربية اBس2مية واعتماد 
  .دنية وا%خ2قيةمالتربية ال

التأكيد على القيم ذات البعد العربي 
  .اBس2مي ا%مازيغي

  الوحــدة  الفـئة  الــرقـم التسلسلي

07  
  
  

  اOھتمام بالغات

سين وترقية اللغة ا,ھتمام بتح
  .العربية 

ا,ھتمام بتحسين مكانة الغوية للغة 
  .الفرنسية

للغة اا,ھتمام بتحسين مكانة 
  .اBنجليزية

التأكيد على تحسين ا%مازغية 
  واعتمادھا كلغة

  .اOھتمام باللغة الفرنسية  08

ترقية اللغة الفرنسية في المنظومة 
  .التربوية الجزائرية

م باللغة الفرنسية في ا,ھتما
  .الجزائر

.ا,ھتمام بتوفير الوسائل المادية  تدعيم المنشآت البيداغوجية  09  
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أھداف المنظومة التربوية  طبيعة اللجنة الوطنية ل_ص�ح الخاصة بتحديد اقتراحاتبين  -1-جدول رقم 
  .الجزائرية

  
  مش�روع اBص�2ح ت�رتبط بض�رورة التماش�ي م�ع يؤك�د عليھ�ا الج�دول يتب�ين ب�أن ا%ھ�داف الت�ي من خ2ل 

 عل�ى ا%خ�ر والتب�ادل ال�دولي ف�ي مج�ال التربي�ة وا,نفت�احالمتمثلة في التس�امح البعد العالمي  تا%ھداف ذا
س��توى م ب��التغير عل��ى ا,ھتم��امفك��رة تناول��ت ض��رورة  15أي أن  %68.18حي��ث عب��ر ع��ن ذل��ك بنس��بة 

بض�رورة  ا,ھتم�امف�ي ح�ين ل�م يك�ن نف�س  ،يالع�الم ط�ابعال تا%ھ�داف ذاالمنظومة التربوية والتفاعل مع 
فك�رة  22أفك�ار م�ن جمل�ة  07 أي أن %31.82حيث عبر عن ذل�ك بنس�بة، طابع الوطنيبالربط ا%ھداف 

 ھتم�اما,المش�روع نح�و  اهاتجإن  .لطابع المحليبا ھاأھداف بربطالمنظومة التربوية  اھتمام تناولت ضرورة
إب��رازه عوام��ل كثي��رة  الع��المي مس��عى ربم��ا ق��د س��اھمة ف��ي ط��ابعال تا%ھ��داف ذا بالض��رورة التماش��ي م��ع

ا%ھ�داف  ع�ننتنازل  العالمية , تجعلنا ا%بعادلتفاعل مع ، ولكن ضرورة ايعرف بعولمة التربية خاصة ما
دوار ا%ساس�ية الت�ي تمارس�ھا التربي�ة ھ�و ا%م�ن  هأن� خاص�ة ،في المقام الثاني االوطني وجعلھ عذات الطاب

الوطني�ة لتأس�س إل�ى جي�ل يعت�ز بإنتم�اءه لل�وطن ولثوابت�ه، ب�ل أن  ذات الع2قة بالثوابت بعادد على ا%يالتأك

  إستراتجية توفير الموارد المالية

  إنشاء وترميم المنشأت التربوي

اOھتمام بالقائمين على   10
  العملية التربوية

  .ا,ھتمام بالمعلم
.ا,ھتمام بموظفي التأطير  

  تماد التكنولوجيااع  11

أھمية التكنولوجية بالنسبة للمدرسة 
.الجزائرية  

اعتماد تكنولوجيا التعليم في 
.المدرسة الجزائرية  

  إستراتجية التكوين  12

  .ربط التكوين الجامعي بعالم الشغل
ا,ھتمام بالتكوين الجامعي من حيث 

  .اpليات والمحتويات
  .ةيإعادة ا,عتبار للشھادات الجامع

%ة ــبالنســـــــــــ  الفــــــــــكرة التـــــــــكرار 

 أھداف عالمية 15 68.18 %

ةأھداف وطني 07 31.82 %  

ـوعالمــــجمـــــــ 22 100 %  
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لخصوص��يتھا %ن فلس��فة  رب��اا,عتخ��ر بض��رورة إع��ادة أالمنظوم��ة التربوي��ة مطالب��ة أكث��ر م��ن أي وق��ت 
تربي�ة ش�ك2 ومض�مونا، خاص�ة وأن لمن�ه المنظوم�ة رؤيتھ�ا ل س�ي ال�ذي تس�تمدالمجتمع ھي المص�در ا%سا

تح��ت ش��عارات ح��وار الحض��ارات  وا,حت��واء ب��ا,ختراقالخصوص��ية الثقافي��ة للمجتمع��ات بات��ت مھ��ددة 
ا%ح�ق بھ�ذه التس�مية ب�المعنى الش�امل وال�دقيق  ا,جتماعي�ةإن المدرس�ة ھ�ي المؤسس�ة والتفاعل م�ع ا%خ�ر ٌ 

  ،ام2ـك اماجانسغيرھا أن تنسجم  نم أكثريھا، ربما نا كان يتعين علللكلمة، ومن ھ
  

  ¹.وفي مضامينھا وفي أھدافھا مع معطيات ا%مة الحضارية منطلقاتھافي 
 أبو سراج الذھب وقد جاء في مقال نشر عبر ا,نترنت تحت عنوان صراع ا%جنحة لصاحبه فاروق ◌ً 

روع مجتمع، وھو ما أكده أحد المسؤولين الجزائريين في إن الصراع في الجزائر صراع على مش ٌ:مايلي
ً اتشخيصه لدرجة الصراع الذي تعرفه عملية اBص2ح للمنظومة التربوية في الجزائر بأنھا تأتي   نسجاما

التي توصي دول العالم الثالث بتعديل  2001سبتمبر  11مع التعليمات الدولية، خاصة بعد تفجيرات 
  .المناھج التربوية

ائر , تعاني حقيقة من أزمة ھوية، لكن التيار التغريبي المتمكن ف�ي اBع�2م واBدارة يري�د أن يعط�ي الجز
لك��ن ھ��ذا الص��راع دائم��اً يؤج��ل ويبق��ى المل��ف مفتوح��اً .. .ھ��ذا ا,نطب��اع للفاع��ل السياس��ي ال��دولي واBقليم��ي

النش�طين  ال2ئك�ينترأس�ھا أح�د لرھانات سياسية قادمة، حيث أقدمت لجنة إص2ح المنظومة التربوية التي ي
على اقتراح مشروع التغريب للمنظومة التربوية، وق�د ولّ�د ھ�ذا المش�روع " بن زاغو"في المجال التربوي 

حيرة واسعة في الساحة ولم يحسم إلى اليوم رغم أن مجل�س ال�وزراء أج�ل اBص�2ح المتعل�ق باللغ�ات إل�ى 
 العلوم ف�ي المدرس�ة الجزائري�ة بع�د أن أقت�رح مش�روع ب�ن معتبراً أن اللغة العربية ھي لغة كل 2003سنة 

   ².لفرنسية ابتداًء من الثانية أساسزاغو تعليم المواد التقنية باللغة ا
م�ن  مؤش�راً ط�رف الق�ائمين عل�ى اللجن�ة، يمث�ل  الط�ابع ال�وطني م�ن با%ھ�داف ذات ا,ھتمامإن التقليل من 

الت��ي ح��ددھا مش��روع  فرض��ية المتعلق��ة بطبيع��ة ا%ھ��داBجاب��ة عل��ى الفم��ن خ2ل��ه ا الت��ي يمك��نالمؤش��رات 
  .الوطنية لnص2ح التربويجنة للا

    
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ  
  29.علي بن محمد، معركة المصير والھوية في المدرسة الجزائرية، مرجع سابق، ص -¹    

 على الساعة 2006- 05-30ي  بتاريخ  قع الخيمة اBلكترونومن مقال صراع ا%جنحة من م ،روق أبوسراجاف - ²  
15:00 /hewar.khayma.comwww.    

  

الجزأرة في المنظومة أھداف ببين إقتراحات اللجنة الوطنية ل_ص�ح الخاصة ي -01 –رقم  شكل
  التربوية الجزائرية
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م��ن خ��2ل 
 الش�����������كل
يتب��ين ب��أن 

خ�2ل  م�ن ،لمحلي�ة للمجتم�ع الجزائ�ريع�اد امشروع اBص2ح تناول أھداف التربية وضرورة ربطھا با%ب
ذات  ا%ھ�دافف�ي النظ�ام الترب�وي الجزائ�ري ة الحث على ضرورة أن تتضمن ا%ھ�داف التربوي�ة المتوخ�ا

يس��تلھم اBط��ار : ًفق��د ج��اء ف��ي الج��زء المتعل��ق بأس��س المنظوم��ة التربوي��ة م��ايلي  ،الص��لة بالبع��د ال��وطني
ي��ه أن يس��اھم ف��ي إق��رار ديموم��ة لؤسس��ة م��ن ا%م��ة الجزائري��ة وعالمرجع��ي لمنظومتن��ا التربوي��ة مبادئ��ه الم

وم��ن خ��2ل )  وا,قتص��اديةوالبش��رية  ةالفيزيقي��( ، وذل��ك م��ن خ��2ل جغرافي��ة ال��وطن ،ص��ورة ھ��ذه ا%م��ة 
 الجزائ�ري، عللمجتم�على التنوع الثقافي  والتأكيد¹. وطنه وتاريخه ا%زلي اتجاه هاBرتبط الذي يولده وينمي

البع�د عل�ى  ةك�دج�اءت مؤفك�رة  24 ة تناول�ت ھ�ذا الجان�ب م�ن مجم�وعفك�ر 14ب�ـ ذل�ك ني�ر ع�التعبم ت�وقد 
ل�دى التلمي�ذ  ا,نتم�اءالوطني في تعزير روح  التاريخكما جاء في نفس السياق الحديث على دور   ،الوطني

ت�اريخ عناي�ة خاص�ة لل مأط�وار التعل�يب�رامج الت�اريخ ف�ي  يت�ول◌ً  ،الجزائري فقد جاء ف�ي تقري�ر المش�روع
ا%م�ة الجزائري�ة ،  لو, تزاالذي تمت فيه  رالجزائرية واBطاالوطني %نه الوعاء الذي تشكلت فيه الھوية 

الت�اريخ ال�وطني بإن ا,ھتمام  ².ًأن يسترجع المعلم ماضيه دون تفضيل حقبة تاريخية على أخرى ن إذ يتعي
البرامج التربوية  باعتمادالجزأرة وذلك  ف%ھدامن طرف القائمين على اللجنة يبين حرصھم على التمكين 

 واعتم�ادف�ي الب�رامج الدراس�ية  الجزائ�ري بم�ن خ�2ل إق�رار ا%دالمواطن�ة  أھدافذات الع2قة المباشرة ب
  ـــــــــــــــــــالرح2ت الميدانية للت2ميذ 

  49، ص مرجع سابق لnص2ح،جنة الوطنية مشروع الل -¹
  .  115المرجع السابق، ص -²

 24م�ن جمل�ة  ارفك�أ 10 ـلدول�ة الجزائري�ة وق�د عب�ر ع�ن ذل�ك ب�لالتنوع الطبيعي والثق�افي  استكشافقصد 
  . نيـتاريخ الوطـا,ھتمام بمادة ال خ2ل الجزأرة من أھداف باعتمادفكرة جاءت متضمنة د,,ت تقر 

 اللجنة الوطنية لnص2ح نية  يؤكد ،الجزأرة أھدافالمشروع بربط التربية با%بعاد الوطنية و اھتمامإن 
 ترسيخالفاعلة في اpليات ويمثل التاريخ الوطني إحدى في ربط المنظومة التربوية بأھداف الجزأرة ، 

الواقع  يؤكده ، ,,ھتمام الذي حمله تقرير المشروعأخرى، لكن ا آلياتأھداف الجزأرة إلى جانب 
ي والذي يمثل جانب مھم في تجسيد معالم الھوية فاجأنا بقضية حذف مقطع من النشيد الوطن التربوي الذي

وعروبته رفعوا شكوا للرئيس   ولكن لم يمر الموضوع ببساطة فالمھتمون بھذا البلد الوطنية الجزائرية، ً
با%مس قلصوا حق ...رعروبة الجزائاللغة إ, انه من المصممين على  الذي بالرغم أنه يخاطب شعبه بتلك

واليوم جاء دور النشيد ...كتب الشريعة وشوھوا بعض...يس وزوروا التاريخاللغة العربية في التدر
 أن نذكر ىننس ,و .ا%رضالثوار %جل أن تتحرر ھذه  الوطني كي يحرف ويبتر منه اللب الذي نبض به

معاھدات  بأن ھذا المقطع من النشيد كان مطلب فرنسي في السابق وأمرت فرنسا أن يحذف كي تتم

5#٪55\5!"

5#55!"

٪5555555;555\5 #!"#  # "
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٪5555;555;555;5\5 " ! !!    !!   



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

90 
 

لم نسمع  وھا نحن إ, أن الجزائر طلبت من الصديقة أن تعتذر عن جرائمھا.) الفرنسيةائرية الجز(الصداقة 
  ¹.ا,عتذار

تقف وراء ضرب المعالم الوطنية  تساؤل عن المساعي الحقيقية التيإن مثل ھذه اBنز,قات تدفعنا إلى ال
اطع تسيء إلى الثوار وتمجد فبعد حذف مقطع من نشيد قاسما ھاھي مق ،في البرامج والمقررات الدراسية
بأي  يمكن أن ينقص حتى وإن كان ا%مر جاء عن طريق الخطأ فھذا ,، الوجود ا,ستعماري في الجزائر

%ن ا%مر يتعلق بالنشء وبالثوابت الوطنية وھكذا تبقى المنظومة التربوية  .من جسامتهحال من ا%حوال 
من جذورھا  ھاثاتثاجھاھي محاو,ت  ،ا,ستعمارية فبعد أن عانت وي2ت الحقبة ،تازارھينة اBبتز

من طرف الجھات  ةخذ؟ وماھي اBجراءات المت...وإفراغھا من أبعادھا الوطنية  تعود ولكن على أيدي من
  .؟الوصية 

إن مثل ھذه التجاوزات ت�دفعنا إل�ى التس�اؤل ع�ن دور الق�ائمين عل�ى المنظوم�ة التربوي�ة ف�ي مراقب�ة الكت�ب 
من معالم سية ، خاصة عندما يتعلق ا%مر بالقيم الوطنية والنشيد الوطني الذي يعتبر معلم اروالمقررات الد

  هـيمـالسيادة الوطنية، ھل بمثل ھذه التجاوزات يمكن أن نؤسس لجيل يعتز بوطنه ويتمثل لق
  ــــــــــــــــ
  0على الساعة2007-11 -21ي بتاريخ  محمد بولقرون، من مقال فضيحة النشيد الوطني من موقع ا%حرار اBلكترون -¹

14:0alahrar.ne-http://www.sawt  
مق�ال نش�ر  بإنز,قات أخ�رى فف�ي ئنفاجھذه التجاوزات تطفو على الساحة اBع2مية حتى  دو, تكا الوطنية

فض�يحة أخ�رى ف�ي قط�اع التربي�ة ٌكت�اب الت�اريخ يمج�د اح�ت2ل فرنس�ا للجزائ�ر : تحت عن�وان اBنترنتعبر 
مرة أخرى، تستيقظ ا%سرة التربوية عل�ى وق�ع فض�يحة , تق�ل خط�ورة : لي ـللمجاھديٌن جاء في ماي ويسيء

وبالتحدي�د ف�ي تواج�د الفرنس�ي ف�ي وتتعل�ق ھ�ذه الم�رة ب�ورود عب�ارتين، ا%ول�ى تمج�د ال مثي2تھا السابقةعن 
س��يما وأن فق��رة ,  ا%م��ر حي��رة وس��خطا كبي��رين ل��دى ا%ولي��اء والمعلم��ين اكتش��اف، وق��د خل��ف 17الص��فحة 

إس�تفادت فرنس�ا ف�ي ': ورد فيھا العبارة التالي�ة'' بخ2صة الموضوع''، أو ما كان يعرف في السابق ستنتاجا,
عشر من الثورة الص�ناعية ف�ي تط�وير أس�لحتھا، وش�كلت ب�ذلك ق�وة عس�كرية مّكنتھ�ا م�ن  بداية القرن التاسع

س�وى تزيي�ف  , تفسير لھ�ا ''تحرير الجزائر''عبارة  ويقول المتذمرون من محتوى الكتاب بأن ورود تحرير
ك�ان الھ�دف  19لق�رن ا للتاريخ، ومحاولة ترسيخ فكرة في أذھان الت2ميذ بأن مجيء فرنسا إلى الجزائ�ر ف�ي

  .حت2لا,منه تحرير الجزائر من قيود التواجد التركي وليس 
بل شملت أيضا كتاب الت�اريخ للس�نة الرابع�ة ولم تتوقف ا%خطاء الفظيعة في تاريخ الجزائر عند ھذا الحد، 
  ول النشاطـفي موضوع ح 59متوسط، حيث وردت فقرة مسيئة للمجاھدين والثوار بالصفحة 

وبالتحديد في الموضوع المتعلق بتقديم تعريف ، 1953و 1870الفترة الممتدة بين  الثوري والسياسي خ2ل
  د أكب���ر مناض���لي وش���ھداء الث���ورة تنظيمھ���ا %ح���الت���ي أس���ندت مھم���ة '' أوس''لنش���أة المنظم���ة الخاص���ة 

أن نھاية الحرب العالمية الثانية كشفت عن الوج�ه الوحش�ي ال�ذي ظھ�رت ب�ه فرنس�ا ف�ي ''فقد وردت عبارة 
  الھوة  ، مما زاد المتطرفين الثوريين من مناضلي حزب الشعب تطرفا، وتوسعت1945الثامن ماي 

 س�تھزاءا، وھذا ما يعد حس�ب ا%س�اتذة ''أمن وس2م مع فرنسا بينھم وبين من , زال يطمح في التعايش في
  ى ـعل'' الثوريين المتطرفين''وضرب للمقدسات الثورية في صميمھا، حيث إن إط2ق عبارة 

  ونـعلمـاء والمـالب ا%وليـالثورة وشھدائھا، يعد جريمة، كون المصطلح كانت تستعمله فرنسا وط
مة، كون المصطلح كان�ت تس�تعمله فرنس�ا وطال�ب ا%ولي�اء والمعلم�ون مناضلي الثورة وشھدائھا، يعد جري

ف��ي كت��اب الت��اريخ للس��نة . بت��دخل وزارة التربي��ة ومختل��ف الھيئ��ات الرس��مية لتص��حيح الخط��أ ال��ذي ورد
جزائ�ر م�ن مظ�اھر طم�س مع�الم الخامسة الذي ھو مناف لخطاب الرئيس وا%سرة الثوري�ة بحماي�ة أبن�اء ال
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زات داخلي�ة باBض�افة إل�ى ازبت�يع�اني م�ن إھكذا يتضح ب�أن الواق�ع الترب�وي الجزائ�ري و ¹.ةالوطني الھوية
  .اBم2ءات الخارجية

 

  ــــــــــــــــ
  kahbar .com www. el 16:00على الساعة  2007-10- 23مقال من الموقع اBلكتروني لجريدة الخبر اليومية ،   -¹

 التربوية ةالمنظوم تعريب بعملية بين إقتراحات اللجنة الوطنية ل_ص�ح الخاصة -02 –جدول رقم 
  ة ـزائريـالج

  
ض��منة ض��رورة ا,رتق��اء تالمش��روع ج��اءت مب��أن ق��رارات  الج��دول الموض��ح ف��ي الش��كليتب��ين م��ن خ��2ل 

في مج�ال المعرف�ة والتكنولوجي�ات الحديث�ة ، وعصرنة اللغة العربية وجعلھا تتماشى مع التحو,ت العالمية
فكرة جاءت تحمل د,,ت التأكي�د عل�ى ترقي�ة  29فكرة من مجموع   21ة أي أن ــنسببحيث عبر عن ذلك 

التدريس بالغ�ة  ام تدنى عندما تعلق ا%مر بضرورة تحسين عملياتولكن ا,ھتم .تھا اللغة العربية وعصرن
ين س��بتح مھتم��اا,ج��اءت معب��رة عل�ى ض��رورة  29فك��رة م��ن جمل�ة  14ة أي أن ـنسب�العربي�ة حي��ث كان��ت 

  . غة العربيةلعملية التدريس بال
تغي�ب العربي�ة  لغ�ة العربي�ة ث�م ي�تمكيف يبدى القائمين على اBص2ح رغبتھم ف�ي ترقي�ة ال لاءنتس ھنا ومن

المنظوم�ة  ل إل�ى تعري�بلغة ت�دريس ف�ي جمي�ع التخصص�ات والم�واد، م�ع أن ھن�اك مس�عى من�د ا,س�تق2ك
سؤل لsستاذ علي  تركھا المستعمر الفرنسي ، فقد جاء في التربوية الجزائرية وتخليصھا من الشوائب التي

والواقع  :¹رنيت فكان اBجابة كالتاليبن محمد حول الصراع اللغوي في الجزائر في حوار أجراه عبر اBنت
أن تف��رض تأص��يل المدرس��ة ونموذجھ��ا ال��وطني الراس��خ ف��ي التربي��ة  س��تطاعتان الق��وى الوطني��ة ق��د أ

 ،في اBس�2م واللغ�ة العربي�ة،خ�اص بش�كل ،الوفاء و الثوابت الت�ي تتجس�د الذي يجمع بين ،الحضرية لsمة
ومظاھر  ،الحداثة والطرح العلمي ،في المناھج العق2نية ومقتضيات الحداثة ومظاھر المعاصرة التي تبرز

واBقب�ال عل�ى مكاس�ب الحض�ارة اBنس�انية  ،والط�رح العلم�ي ،المعاصرة التي تبرز ف�ي المن�اھج العق2ني�ة
   ،لبةـوقد تمت الغ. وا,زدھار ،التي تدفع بركب البشرية في دروب التقدم والتطور

  ــــــــــــــــــ
  www.islamonline.net / 15:30على الساعة  2006- 04 - 26وار مع ا%ستاذ علي بن محمد من ح مقتطفات - ¹

في مجا,ت التربية والتعليم منذ أن تبنت القي�ادة العلي�ا لح�زب جبھ�ة التحري�ر  ،للتيار الوطني ،بصفة نھائية
 16ة الص�ادرة ف�ي مبدأ الشروع ف�ي تطبي�ق ا%مري�ة الرئاس�ي 1979في ديسمبر ) اللجنة المركزية(الوطني 

ث�م رف�ع عن�ه  ،1992استطاعت قوى التغريب وا,ستئصال الحضاري أن تجم�ده ع�ام ولكن  ،1976إبريل 
أدخل��ت بع��ض  ،1998/12/21مؤرخ��ة ف��ي  96-30رئاس��ية تحم��ل رق��م  بأمري��ه 1998نة س��ف��ي  التجمي��د

 الفــــــــــكرة التـــــــــكرار

 عصرنة اللغة العربية 21

 تحسين عملية التدريس باللغة العربية 08

وعـالمـــــــجم 29  
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  التع��������������������دي2ت عل��������������������ى الق��������������������انون الس��������������������ابق ولكنھ��������������������ا نص��������������������ت عل��������������������ى 
  . و ا,تص����ا,ت ف����ي جمي����ع اBدارات والمؤسس����ات بالغ����ة العربي����ةتك����ون المع����ام2ت  11الم����ادة  – 1
  .ةالعربي باللغةوالندوات وكل الحصص المتلفزة  ،تكون جميع التصريحات والتدخ2ت 18المادة  – 2
دج ك�ل م�ن وق�ع عل�ى وثيق�ة مح�ررة بغي�ر اللغ�ة  5000إلى  1000يعاقب بغرامة مالية من  32المادة  – 3

  .ھامه الرسميةالعربية أثناء ممارسة م
  :لكل منھما أھمية قصوى ،التي تنص على أمرين 36المادة 

  .تطبيق أحكام ھذا ا%مر فور صدوره -أ
في  ،والمعاھد العليا, في كل المؤسسات التعليم العالي, يتم التدريس باللغة العربية بصفة شاملة و نھائية -ب

  . 2000يوليو  5أجل أقصاه 
  . 2000يوليو  5ھد التعليم العالي ابتداء من لقد قضى ا%مر بتعريب كل معا

  . كما أسلفنا 1989شام2 عام  فكان تعريبه تاماٌ , أما التعليم ا,بتدائي و الثانوي
ونحيت  ،ذكره أھمل قانون تعميم اللغة العربية السابق،1999إبريل نيسان 19ولكن الذي حصل ھو أن 

ھم باللغة ـفالرئيس ووزراؤه يخاطبون شعب الفرانكفونية، و بدأت الھجمة ،العربية من كل المجا,ت الحيوية
و في كافة تنق2ته  ،ا في كل المحافل الدولية التي يحضرھاوالرئيس , يتكلم بالعربية إ, نادرٌ  ،الفرنسية

استيعاب التحو,ت  علىيثقون في قدرة اللغة العربية  ,أم أن القائمين على اBص2ح ¹.العديدة إلى الخارج
إنتاج المعارف الجديدة، ولكن ھناك تجارب لبعض الدول العربية من أمثال سورية مستوى صلة على الحا

، ولعل ھذا السعي أثبت نتائج طيبة في مجال التكـوينغة العربية وقد للاتدرس فيھا العلوم التقنية والطبية ب
أن كانت فيه مساعي  ة يأتي بعدلغة العربيالب ةصد اختزال دور العمليات التعليميللقائمين على اBص2ح ق

أقرھا الدستور  ية التـينـنحو تمكين اللغة العربية في اBدارة واBع2م والتربية بصفتھا اللغة الوط
  .  الجزائري

  ـــــــــــــــ
   /www.islamonline.net 15:30على الساعة 2006- 04 - 26منقتطفات من حوار مع ا%ستاذ علي بن محمد  -¹

أن دو, ص�غيرة مث�ل أرميني�ا ع�دد س�كانھا  ا,عتب�ارإذا أخ�ذنا ف�ي . عملية التعري�ب مغالط�ة تحالةباسالقول 
اق�ل (ودولة مثل اليون�ان ع�دد س�كانھا عش�رة م2ي�ين نس�مة ) عدد سكان مدينة الرياض(ث2ثة م2يين نسمة 

لعلمي�ة وت�أليف ق�ادرة عل�ى مواكب�ة التط�ورات ا) من عدد سكان مدينة القاھرة،ونص�ف ع�دد س�كان المملك�ة
، فم�ا ال�ذي يمن�ع ال�دول العربي�ة وع�دد س�كانھا مجتمع�ة ةلغاتھ�ا القومي�الكتب وترجمة المراجع العلمية إل�ى 

  . التعريب يفوق عدد سكان الو,يات المتحدة أن تبدأ في عملية
ھ�ا اللغ�ة وتجدر اBشارة إلى أنه في بداية القرن العشرين، قام كمال أتاتورك بتغيي�ر الح�روف الت�ي تكت�ب ب

التركي��ة م��ن العربي��ة إل��ى ال2تيني��ة وم��ع ھ��ذا الق��رار ب��دأت عملي��ة الت��أليف باس��تخدام ا%بجدي��ة الجدي��دة م��ن 
  ¹.  التكنولولوجيا بالغة التركية وھا ھي تركيا اpن تدرس الطب والعلوم ... الصفر

للغ�ة الوطني�ة الت�ي يج�ب ھكذا يتضح بأن المشروع لم يدرج في اھتماماته اللغة العربية على أس�اس أنھ�ا او
أن يعبر من خ2لھا ك�ل الجزائري�ون عل�ى أم�الھم وآ,مھ�م باعتبارھ�ا لغ�ة ال�دين ال�ذي ي�دينون ب�ه م�ن جھ�ة 

فف��ي خط��اب ألق��اه ال��رئيس الراح��ل  .وك��ذلك بوص��فھا اللغ��ة الوحي��دة المخ��ول لھ��ا دس��تورا ٌأن تك��ون ك��ذلك 
ن التربي�ة مھم�ا كان�ت راقي�ة، إذا ل�م تك�ن وطني�ة إ، جاء مايليٌ  1971ھواري بومدين في الفاتح من نوفمبر

فليست بالتربية وإن التكوين مھما كان عاليا ٌ ،إذا لم يكن بلغة الب2د  فسيبقى ناقصا أبتر وربما ترت�ب علي�ه 
  .ٌانحرافات تحيد بنا عن الجادة وتضلنا عن وجھتھا الصحيحة السليمة 
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ج��اء في��ه ٌ إن الفرنس��ي يتح��دث بلغت��ه 1974وبر وف��ي خط��اب أخ��ر ألق��اه ال��رئيس ھ��واري بوم��دين ف��ي أكت��

وليس ھناك من مب�رر عل�ى اBط�2ق . والروسي وا%مريكي والصيني والفيتنامي ويفكرون بلغتھم القومية 
أن نتحدث ونفكر بلغة ا%جنبي خاصة بلغة خضنا صراعا مرير من أجل التخلص من تأثيرھ�ا عل�ى فكرن�ا 

  ² .يحسن لغته الوطنية احد منا تعلم اللغة ا%جنبية وھو ,القومي وليس من المنطق أن يحاول الو
  
  
  

  ــــــــــــــــ
على الساعة  2007-10- 23إشكالية التعريب في الوطن العربي، بتاريخ  تحت عنوان اBلكتروني،من منتدى مكتوب  -¹ 

11:20.www.maktoob.com   
 ،1997 –الجزائر  –قصر الكتاب البليدة  ،1978-1932 ھواري بومدين الرئيس القائد البشير العمامرة،سعيد بن  -² 

  .101ص

التوجه العلمي والتكنولوجي  باعتماداللجنة الوطنية ل_ص�ح الخاصة  اقتراحاتيبين  -03 - مرق جدول
  في المنظومة التربوية الجزائرية

  
ل�روح واضحا بضرورة تطوير المناھج الدراسية من خ2ل اعتماد محتويات تعزز ا اھتماملقد أولت اللجنة 

طال��ب وتس��اعده عل��ى إنم��اء شخص��يته العلمي��ة المس��تقلة، وتج��اوز المحت��وى التقلي��دي ال��ذي يعتم��د لالعلمي��ة ل
استخدام الطرق وأساليب ا%كثر تطور في مج�ال  ةالحشو، وفي نفس السياق جاء التأكيد أيضا على ضرور

رك في إنت�اج المعرف�ة م�ن خ�2ل بيداغوجيا التدريس وتم التركيز على ا%ساليب التي تجعل من التلميذ مشا
ج�اءت  75فك�رة م�ن مجم�وع   48أي أن  %64النقاش والتساؤل والحوار والنقد وقد عبر عن ذلك بنسبة 

فقد ورد ق�ي التقري�ر م�ايلي ً إن إع�2ء التوج�ه العلم�ي .مؤكدة على عملية تطوير المناھج وأساليب التدريس
ض�من ض�من أف�اق  اس�تراتجي اختي�ارلتربوي�ة ت�نم ع�ن والتكنولوجي وتنزيله الصدارة في ص�لب الغاي�ات ا

كم�ا ج�اء أيض�ا الح�ديث م�ن ط�رف الق�ائمين  ¹التنمية الوطنية من حيث بع�ده الم�زدوج الجم�اعي والف�ردي ً
وذلك بتشجيع التلميذ على ف�تح  ةعلى اللجنة على ضرورة تفعيل تكنولوجيي ا,تصال في المؤسسة التعليمي

 ا,ھتم�اموتدريب الت2ميذ على استخدام اBع2م اpل�ي، حي�ث عب�ر عل�ى ھ�ذا بطاقات بريدية في اBنترنيت 
  .بالتعليم التكنولوجي  ا,ھتماممتضمن  تجاء فكرة 61فكرة من جملة  18أي أن %  24بنسبة 

  ــــــــــــــ
  .111ص مرجع سابق،مشروع اللجنة الوطنية لnص2ح ، -¹

%ة ــــــــــــالنسب رارالتـــــــــك   الفــــــــــكرة 

64 %  48 
تطوير المناھج  وتحديث 
 طرق و أساليب التدريس

بالتعليم التكنولوجي اOھتمام 18 24 %  

12%  دفع عملية البحث العلمي 09 

100%  المـــــــجموع 75 
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أن المؤسسة التربوية ,يمكن بأي حال من  اعتبارالعلمي على ليأتي أيضا ا,ھتمام بالضرورة دفع بالبحث 
ا%حوال أن تنعزل عن مراكز البحث والتكوين وتم اBشارة إل�ى المدرس�ة ف�ي تك�وين أس�س البح�ث العلم�ي 

اBدراج المبكر جداً لنشاطات اBيقاظ العلم�ي والتكنول�وجي :مبكرة فقد جاء في التقرير مايليمنذ المراحل ال
ي��أتي ھ��ذا  ¹.لت2مي��ذ من��ذ نعوم��ة أظ��افرھم عل��ى الم2حظ��ة والتفكي��ر والتجري��ب وبن��اء المعرف��ةقص��د حم��ل ا

الجامعة بطلبة يتوفرون على قواعد ممارسة البحث العلمي %نھم سيصبحون باحثين ف�ي السعي قصد إمداد 
أي أن % 12ا,ھتم�ام بنس�بة  ھذا وقد عبر عن .اختصاصات مختلفة بعد تكوين ما بعد التدرج في الجامعة

فكرة جاء تحمل د,,ت تشير إلى ضرورة ا,عتناء بعملية البحث العلمي وخاص�ة  75أفكار من جملة  09
   .امعيةـعلى مستوى المنظومة الج

إن اھتم��ام الق��ائمين عل��ى اللجن��ة بض��رورة عص��رنة المن��اھج الدراس��ية وأس��اليب الت��دريس ي��أتي ف��ي س��ياق 
وربطھ��ا ب��التطور الحاص��ل عل��ى مس��توى ا%بح��اث  ةس��ة التعليمي��التح��و,ت العالمي��ة نح��و النھ��وض بالمؤس

التربوية والمخابر العلمية، والتقدم الحاص�ل عل�ى مس�توى ا%دوات وا%جھ�زة المس�اعدة ف�ي تفعي�ل العملي�ة 
  .   التربوية، ,سيما اBع2م اpلي ودوره في تبسيط العملية التعليمية

عل�ى ص�ياغة إس�تراتجية واض�حة المع�الم  اع اBص�2ح أك�دوومن ھنا يمكن القول بأن القائمين على مشرو
واعتم��اد ا%دوات  ،س��ية م��ن جھ��ةاترتق��ي ب��التكوين م��ن خ��2ل تحس��ين محتوي��ات المن��اھج والمق��ررات الدر

لك Bعطاء مخرجات العملية التعليمية أكثر قدرة على تفعي�ل التنمي�ة ذالحديثة في التكوين من جھة أخرى و
  . في القطاعات المختلفة

  
  
  
  

  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  .112ص سابق،ال مرجعالمشروع اللجنة الوطنية لnص2ح ، -¹

شكل رقم – 2-  يبين إقتراح اللجنة الوطنية الخاصة بإعتماد قيم الديمقراطية وإدرراج التعليم الخاص 
 في المنظومة التربوية الجزائرية
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عتب�ر م�ن ا%ھ�داف الرأس�ية الت�ي تي ت�وال ةمبينة في الشكل يتضح بأن قيم الديمقراطيمن خ2ل المعطيات ال

م�ن خ�2ل ق�رارات التقري�ر ف�ي  اسطرھا النظ�ام التربوي�ة الجزائ�ري من�ذ بداي�ة تأسيس�ه، ج�اء التعبي�ر عنھ�
يا إل�ى م�ن خ�2ل مش�اركة الم�تعلم ف�ي إنج�از الب�رامج التعل�يم وذل�ك س�ع ام التعبير عنھ�تفقد  ،جوانب عديدة

فكرة تناولت ا,ھتمام  22أي أن %  59.45وقد عبر عن ذلك بنسبة ،إعطاء البرامج التعليمية أكثر واقعية
مس�اھمة ف�ي تجس�يد أب�رز المش�روع ض�رورة ال كم�ا بضرورة إشراك المتعلم في إع�داد الب�رامج الدراس�ية،

التم��درس وتك��افؤ الف��رص  ، حي��ث ورد ف��ي التقري��ر تح��ت عن��وان فرع��ي م��ن أج��ل إجباري��ةإلزامي��ة التعل��يم
فيم�ا يخ�ص إجباري�ة التم�درس وك�ذلك ت�دعيم  ءا%ولي�ا اتج�اهيجب إصدار نصوص قانونية صارمة : مايلي

المش��روع لط��ابع الديمقراطي��ة ف��ي  روف��ي س��ياق إق��را .¹رسالع��ائ2ت المحروم��ة لتغطي��ة مص��اريف التم��د
التربوية وذل�ك م�ن خ�2ل ض�مان اBط�ار الجزائرية جاء ا,ھتمام بديمقراطية المؤسسة  ةالمنظومة التربوي

فك�رة  22م�ن مجم�وع أفك�ار  06أن  أي% 16.21القانوني ,ستق2ليتھا، وقد عبر ع�ن ھ�ذه الفك�رة بنس�بة 
فق�د ج�اء ف�ي للمدرس�ة الجزائري�ة  يتضمن إش�ارات تأك�د عل�ى ض�رورة ض�مان الط�ابع ال�ديمقراطتجاءت 

   .   ²التربوية اتإصدار قانون جديد للمؤسس يخص تجديد وتنظيم التعليم اBلزامي،المشروع فيما 
  ـــــــــــــــ

  197المرجع السابق، صمشروع اللجنة الوطنية لnص2ح ، -¹
  196المرجع السابق، صمشروع اللجنة الوطنية لnص2ح ، -²
 جن��ةلكم��ا أول��ى الق��ائمين عل��ى ال .إعطائھ��ا أكث��ر حري��ة ف��ي ممارس��ة أنش��طتھا التربوي��ة يزي��د ف��ي م��اوھ��ذا   

وأطف��ال ا%س��ر المحروم��ة وتق��ديم الرعاي��ة  ةض��رورة ا,ھتم��ام با%طف��ال المتواج��دين بالمن��اطق المعزول��
كم��ا  ¹.وي ا%م��راض المزمن��ة وم��ن ذوي الحاج��ة إل��ى دع��م س��يكوبيداغوجيذالخاص��ة للمع��وق والت2مي��ذ 

وتنظ�يم  لجيدا تطرق المشروع إلى ضرورة إلغاء التميز بين الجنسين ومنح الفرص للجميع قصد التمدرس
التوجيه المدرسي بحيث يستجيب إلى ميو,ت وقدرات الت2ميذ والطلب�ة ف�ي اختي�ار الش�عب والتخصص�ات 

  .تي يرغبون في ا,لتحاق بھالا
ب�أن الق�ائمين عل�ى اللجن�ة اھتم�وا بض�رورة إدراج  ش�كلالمعطي�ات الموض�حة ف�ي ال كما يتض�ح م�ن خ�2ل

2ل توفير اBطار القانوني الذي يخول للمھتمين با,ستثمار في التعليم الخاص في المنظومة التربوية من خ
 فكرة 22أفكار من جملة  09أي أن % 24.32وقد عبر عن ذلك بنسبة  ،ھذا القطاع من مباشرة ا,ستثمار

عل�ى أن الجزائ�ر م�ن ال�دول  على اللجن�ة  نالقائمي كما أكد ،لجانبات تأكد على ضرورة ا,ھتمام بھذا ءجا
إن :فق��د ورد ف��ي المش��روع م��ايلي  ف��ي إع��2ن ا,ھتم��ام ب��إدراج القط��اع الخ�اص ف��ي التعل��يم ،الت�ي ت��أخرت 

فيھا بالقطاع الخاص للتربية والتكوين ف�ي  ا,عترافالجزائر اليوم من البلدان النادرة في العالم التي مازال 
عل��ى إدخ��ال القط��اع الق��ائمون عل��ى اللجن��ة ب��أن دول كثي��رة اس��تفادة م��ن خ��2ل اعتمادھ��ا  دحي��ث أك�� ².نق��اش

ولك�ن أكث�ر م�ن ض�رورة،  يمث�لولھ�ذا إدراج�ه ف�ي قط�اع التربي�ة ف�ي الجزائ�ر أص�بح  الخاص ف�ي التعل�يم،
الي�وم، ب�ل أن ھن�اك م�ن ق�ام با,س�تثمار ف�ي ھ�ذا القط�اع م�ن خ�2ل التعليم الخ�اص ف�ي الجزائ�ر ل�يس ولي�د 

ة الفرنس�ية كلغ�ة ت�دريس، فف�ي مق�ال رياض ا%طفال أو مدارس خاصة دون ا,عتماد الرسمي واعتماد اللغ
لق��د اعتم��دت وزارة  ◌ٌ  يل��ي ب��الجزائر ج��اء في��ه م��ا الم��دارس الخاص��ة رس��ميا تف��تح عن��وانتح��ت  نش��ر عب��ر

مدرس��ة خاص��ة، اس��توفت الش��روط القانوني��ة حس��ب مفتش��ية مديري��ة التربي��ة ف��ي  46التربي��ة الجزائري��ة 
وك�ان رئ�يس الحكوم�ة الجزائري�ة ق�د أص�در . مدرسة لم تستوف الشروط القانونية 17العاصمة، ورفضت 

مرسوما، يؤكد على أن المدارس الخاصة ملزم�ة بتعل�يم الم�نھج الرس�مي ف�ي وزارة التربي�ة واعتم�اد اللغ�ة 
ب�بعض الم�دارس، وري�اض ا%طف�ال،  1990ب�دأ من�ذ  الخاص كان قد ويذكر أن التعليم. العربية لغة للتعليم
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س الخاصة إلى أن أصبح أمرا واقعا، وھي تضم آ,ف ا%طف�ال، , رسمي، وتزايد عدد المدار عتمادادون 
  ـــــــــــــــــ فصدر ذنب لھم باختيار أوليائھم للتعليم الخاص

  .30سابق، صالمرجع المشروع اللجنة الوطنية لnص2ح،  -¹
  .180، صسابقالمرجع المشروع اللجنة الوطنية لnص2ح،  -²

لك المدارس يدرس فيھا أبناء ا%ثري�اء، %ن تو. خاصة المستوفاة للشروطمدارس ال,عتماد القرار حكومي 
  ¹.الجزائريين تدريس أبنائھم فيھا مبمقدور عموأقساطھا مرتفعة ليس 

ولقد جاء في مشروع اBص2ح بأن اعتماد التعليم الخ�اص ف�ي المنظوم�ة التربوي�ة الجزائري�ة س�يؤدي إل�ى 
لمنافس�ة الت�ي ت�ؤدي ب�دورھا إل�ى تحس�ين الم�ردود المدرس�ي عل�ى فتح روح المبادرة مما يس�اھم ف�ي خل�ق ا

  ².العمومي والخاص نالصعيدي

، فھن��اك م��ن ولك��ن إدراج التعل��يم الخ��اص سيس��اھم أيض��ا ف��ي تش��كيل الطبقي��ة ف��ي ف��ي ص��فوف المتمدرس��ين
المادي�ة  يمل�ك الق�درة بالم�دارس الخاص�ة ، وھن�اك م�ن , ا,لتحاقالتمدرسين من يملك القدرة المادية فيكنه 
في بعض مناطق الجزائر تفتق�ر  افي المداس العمومية والتي نجدھمن أبناء ا%سر الفقيرة يكتفي بالتمدرس 

إل��ى أدن��ى ش��روط الممارس��ة البداغوجي��ة، وبھ��ذا الش��كل ف��إن ق��رار إدراج التعل��يم الخ��اص ف��ي الم��درس 
ال�ذي يعتب�ر م�ن  واطي�ة التعل�يم ديمقر سيعتب�ر أس�االجزائري قد ساھم في تعطيا مبدأ تكافؤ الفرص والذي 

جاء في مقال  نشر عبر اBنترنيت أصدرته جري�دة الخب�ر فقد . المبادئ الكبرى للنظام التربوي في الجزائر
البي�ان ال�ذي أص�درته وزارة التربي�ة الوطني�ة، لي ٌ يتحت عنوان الديمقراطية التعليم  في خط�ر ج�اء في�ه م�ا

ن امتحان اللغة الفرنسية بسبب عدم تمكنھم من تعلمھا %سباب نجھلھا، والذي يعفي ت2ميذ المناطق النائية م
ولم يوضحھا البيان، و, نعرف كذلك لم�اذا اعتب�ر البي�ان و,يت�ي المدي�ة والجلف�ة م�ن المن�اطق النائي�ة، و, 

ھا لماذا يصر البيان في منش�ور رس�مي عل�ى اعتب�ار اللغ�ة الفرنس�ية اللغ�ة الثاني�ة، فالفرنس�ية، رغ�م انتش�ار
بن��اء الفق��راء والفئ��ات الش��عبية أوكان��ت الض��حية ا%ول��ى لھ��ذه التجزئ��ة اللغوي��ة  ،المعروف��ة الواس��ع لsس��باب

واليوم، وبع�د ·وقد نبھنا إلى ذلك، في حينه· وبذلك، بدأنا زحزحة باب الفرص في اتجاه ا,نغ2ق· الضعيفة
نية ا%ساسية، فإن القضية تتخ�ذ أبع�ادا ما يقرب من أربعين سنة من التجربة والتراجع في ا,ختيارات الوط

أكثر خطورة، مما يدفعنا إلى إع�ادة التفكي�ر ج�ديا ف�ي منظومتن�ا التربوي�ة بش�كل ش�امل، ول�يس ع�ن طري�ق 
الروتوشات اBص2حية المبتورة التي تعلن ديمقراطية التعليم ھي أكبر إنجاز حققناه منذ ا,ستق2ل، لم يكن 

Bنجاز النھض�ة نصاف %الغرض منه تحقيق العدالة واB بناء وبنات الجزائر المستقلة بالتساوي فقط، وإنما
لق�د حقّقن�ا إنج�ازات ھام�ة، · الوطنية الكبرى والشاملة، بالمشاركة الواعية لجميع الجزائريين والجزائريات

  ـــــــــــــــ منذ ا,ستق2ل في ھذا
   .entwww.hmsalqeria 9:00على الساعة 2006- 06- 04 تاريخب1صمن مقال التعليم الخاص في الجزائر ، بوع2م مدني - ¹
  .180، صمشروع اللجنة الوطنية لnص2ح، مرجع سابق -²

الميدان، توسيع القاعدة التعليمية، إيصال المدرسة إلى القرى والمناطق المعزولة والنائية، كّونا جيوشا م�ن 
ق�د بق�ي الم�ردود الترب�وي ض�عيفا بالقي�اس إل�ى التربوية، وفّرن�ا ا%ج�رة والحج�رة، وم�ع ذل�ك، ف  اBطارات

وھ��و موض��وع , يس��تحق الدراس��ة فحس��ب، وإنم��ا المراجع��ة والمعالج��ة الجذري��ة · الميزاني��ات المخصص��ة
ديمقراطية التعل�يم ,  فھو يؤثر على مبدأ ديمقراطية التعليم، بل يضربھا في الصميم،· وبأسرع وقت ممكن

ھددة بأكثر من عامل؛ فمن جھة الفقر، وضيق ذات اليد الذي يض�طر يھددھا اBقصاء اللغوي وحده، فھي م
عائ2ت إلى المفاضلة بين أبنائھم من يذھب إلى المدرسة، ومن ي�دفع إل�ى الش�ارع ليبي�ع الس�جائر أو أش�ياء 

نحرافات أخرى، و, نتح�دث ع�ن البن�ت الت�ي اأخرى في قارعة الطريق لمساعدة العائلة، إذا لم يتورط في 
  .¹ا في ھذه الحالةتقصى آلي
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م في المؤسسة التربوية الجزائرية م�ن يديمقراطية التعل لإن القائمين على اللجنة أبدوا استعدادھم قصد تفعي
 والمق��رراتمب��دأ البع��د الديمقراطي��ة ف��ي الب��رامج لخ��2ل إعط��اء المؤسس��ة التعليمي��ة أكث��ر حري��ة وتك��ريس 

 ،الجزائري�ة قبالمن�اطمن حي�ث التكف�ل المدرس�ي  ارقاقع التربوي يؤكد على وجود فوالدراسية ، ولكن الو
س�تثمار ف�ي المج�ال الترب�وي ق��د يس�اھم ف�ي إح�داث ش�كل م��ن 2كم�ا أن ف�تح المج�ال أم�ام القط�اع الخ��اص ل

ه الم�دارس ومس�توى التك�وين باBض�افة إل�ى القض�اء عل�ى مجاني�ة ذال2تساوي من حيث فرص ا,لتحاق بھ
   .التعليم

  : إستنتاج
يمكن اBجابة على إحدى فرضيات الدراسة ,سيما تلك المتعلقة بطبيعة ا%ھداف المح�ددة قدم ت من خ2ل ما

، وقد تعرضنا في الجانب النظري إلى ا%ھداف الكبرى لنظام التربوي الجزائري وھي الجزأرة والتعريب 
وع لھ�ذه ا%ھ�داف التعليم والتوجه العلمي والتكنولوجي، وعليه يمكن تقيم م�دى مراع�اة المش�ر ةوديمقراطي

  :   من خ2ل مايلي
  68.18%: الطابع العالمي تذاا%ھداف  ىفقد جاءت أھداف المشروع متضمنة التأكيد بدرجة أكبر عل

   31.82 %:الوطني لطابعات الصلة بافحين عبر عن ا%ھداف ذ
   :ھتمام بأھداف الجزأرة كمايليجاء اB كما

           أفكار10 :ھتمام بالتاريخ الوطنيا, -
  ـــــــــــــــــ

على الساعة 2007-10-25 بتاريخ لجريدة الخبر اليومية يالموقع اBلكترون،التعليم في خطر ةديمقراطيمن مقال  -¹

0018www.elkhabar.com/quotidien                     
  فكرة 14 :التربويةخ2ل محتويات العملية با%ھداف الوطنية من  ا,ھتمام -
  :ديمقراطية التعليم اBھتمم ب 
 %59.45في إعداد البرامج الدراسية  المشاركةديمقراطية  -
  %24.33إدراج التعليم الخاص -
  %16.21ديمقراطية المؤسسة التربوية  -
  :بالتعريب  ا,ھتمام  -
  فكرة  21عصرنة اللغة العربية  - 
  أفكار 08التدريس باللغة العربية  تحسين عمليات -
  :التوجه العلمي ولتكنولوجي ا,ھتمام 
  %12الدفع بعملية البحث العلمي  -
 %24بالتعليم التكنولوجي  ا,ھتمام -

مشروع اBص2ح جاءت قراراته مؤكدة على التوجه العالمي لsھ�داف ولك�ن ا ما يدفعنا إلى القول بأن وھذ
التكفل الفعلي با%ھ�داف ذات الط�ابع ال�وطني ل�م يرق�ى إل�ى المس�توى  غم أنردون إقصاء للطابع الوطني، 

الذي يرضى تطلعات المجتمع الجزائري، خاصة في ظل إم2ءات خارجية تحاول باستمرار احتواء كل ما 
 ھو محلي، كما أن التجاوزات ا%خير للمحتوي�ات الكت�ب المدرس�ية خاص�ة م�ا تعل�ق منھ�ا بالنش�يد ال�وطني،

، على القطاع في حماية كل مايتعلق با%بعاد الوطنية نتاريخ الوطني جعلنا نتساءل عن دور القائميومادة ال
أما فيما يخص ديمقراطية التعليم فإن إدراج التعليم الخ�اص ق�د يعرق�ل مب�دأ تعم�يم ديمقراطي�ة التعل�يم ، أم�ا 

 واد التقني�ة باللغ�ة الفرنس�ية،خاص�ة م�ع التأكي�د عل�ى ت�دريس رم�وز الم� ا,ھتمامالتعريب فلم ينل حظه من 
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فح��ين أب��دى المش��روع . القاض��ي بتعري��ب المنظوم��ة التربوي��ة حي��ز التجمي��د1976أفري��ل 16وإبق��اء ق��انون 
  . بالتوجه العلمي والتكنولوجي اھتمام

  
  
  
  
  
  

ادة التربية ا�س�مية في يبين إقترحات اللجنة الوطنية  ل_ص�ح الخاصة بإقرار م -40- رقم جدول
  مة التربوية الجزائريةالمنظو

  
 بم�ادةوتعويض�ھا اBس�2مية  م�ادة التربي�ةبإلغ�اء  بأن القائمين عل�ى المش�روع ق�اموا من خ2ل الجدول يبدو

فك�رة  20202020أي أن %  40404040 بالم�ادة الجدي�دة بنس�بة ھتم�اما,التربية الدينية وا%خ2قية وقد عبر ع�ن ض�رورة 

ل ع�ن ا%ھ�داف المعتم�دة م�ن خ�2 فح�ين عب�ر .البديل�ةبالمادة  تماما,ھتحمل ضرورة  جاءت 50505050من جملة 

ا%ھ�داف  ىك�د عل�ؤت  ج�اءت، فكCرة 50505050فك�رة م�ن جمل�ة 16161616أي أن % 44444444.44بنس�بة إقرار الم�ادة الجدي�دة 

  .المعتمدة من خ2ل إدراج مادة التربية الدينية وا%خ2قية 
م�ادة التربي�ة الديني�ة وا%خ2قي�ة  واعتمادء مادة التربية اBس2مية إن سعي القائمين على المشروع إلى إلغا 

ھ�ذا ب�ل أن  ،ر المس�ميات واBبق�اء عل�ى المض�اميني�أي شكل من ا%شكال عن نية ف�ي تغب, يمكن أن يعبر 
التي تص�درھا ال�دول الغربي�ة وذل�ك  تلكالسعي ھو إتجاه نحو تعديل المضامين وفق إم2ءات معية ل سيما 

 تذاالق�يم عب�ر ع�ن كم�ا . ع�ديل من�اھج التربي�ة اBس�2مية وف�ق تص�ور يخ�دم مص�الح ھ�ذه ال�دول بغرض ت
فك��رة ج��اء مؤك��دة عل��ى ض��رورة  20أي أن  28%بنس��بةم��ازيغي الع2ق��ة بالبع��د العرب��ي واBس��2مي وا%

ربي�ة فيما يخص تشخيص السلبيات التي نجمت عن ت�دريس الت ،وقد جاء في المشروع .ه القيم ذبھ ا,ھتمام

   ¹:ليـي اBس2مية ما

   ا,رتباطھشاشة تكوين شخصية التلميذ لعدم إعطاءه ا%بعاد والنماذج الراسخة بصفة كافية لمنعھا  -1
 ــــــــــــــــــ

160 مشروع اللجنة الوطنية لnص2ح، مرجع سابق، ص - ¹  

%ة ـــــــــالنسب  الفــــــــــكرة التـــــــــكرار 

 واعتمادإلغاء مادة التربية ا�س�مية  20 %40
 مادة التربية الدنية وا0خ�قية

32% ا0ھداف المعتمدة من خ�ل تدريس  16 
 مادة التربية الدنية ا0خ�قية

لعربي التأكيد على القيم ذات البعد ا 14 %28
ا0مازيغي ا�س�مي  

100%  المـــــــجموع 50 
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    .بالعناصر الضرورية لشخصيته

. والمحافظة عليھا  ا,جتماعيةعد القوا باحترامفي سلوكه  التأثيرقلة  -2  
  ¹. ذلك الضحية البريئة بالتلميذالسماح بالت2عب اBيديولوجي  –3

م إلغاء شعبة العلوم الشرعية على مستوى التعليم الثانوي ، وقد جاء في كتاب مذكرات شاھد لصاحبه تكما 
ة التربي�ة اBس�2مية وإدراج رابح خدوسي فيما يخص المناقشات على مستوى اللجنة فيما يخ�ص إلغ�اء م�اد

  .  التربية الدنية وا%خ2قية 
  :    على اللجنة) ب( السيدة اقتراحاتوقد تضمنت 

  .إدماج التربية اBس2مية والتربية المدنية تحت عنوان التربية الخلقية -1
               .القرآني���ةي���درس عل���ى اBس���2م ف���ي ا%رك���ان الخمس���ة وبع���ض اpي���ات  عل���ى محت���وى م���ا تص���ارقا, -2
  .يم الثانويلمن التع ابتدأدراسة الديات ا%خرى حتى اليھودية  -3

وقدم أحدھم م2حظات بما يرد على ألسنة المعلمين وا%س�اتذة ف�ي دروس التربي�ة اBس�2مية م�ن قط�ع الي�د 
  .الحيوحقوق الميت على 
2حه تربويا ونھدف إلي�ه ھ�ل ھ�و أو, ينبغي توضيح وتحديد أي مجتمع نريد إص:ٌ ي لوكانت مداخلتي كماي

تحت�اج إل�ى مش�روع مجتم�ع %ن  ماذا؟ وأنا أعل�م أن الجزائ�ر ,...مجتمع ,ئكي أم إس2مي أم ديمقراطي أم
ويجس�ده ذل�ك الم��واطن الع�ادي بعادت�ه وتقالي��ده ومقدس�اته وطموح�ه فھ��و ... مجتمعھ�ا موج�ود ومن�ذ ق��رون 

توج�د عق�دة ھوي�ة ل�دى الم�واطن الجزائ�ري  رة أخ�رى ,بعب�ا.. .الس�وقيذھب إلى المسجد كم�ا ي�ذھب إل�ى 
  ² .العادي

وجاء على لسان علي بن محمدٌ  ألغيت مادة التربية اBس2مية %نھ�ا فيھ�ا ،حس�بھم ف�رض ل�دين مع�ين عل�ى 
لطبيع�ة النظ�ام الجمھ�وري ف�المفروض أن يت�رك  –كما يقول�ون  –وذلك معارض  ،البراءةا%طفال في سن 

يبلغ�ون س�ن  حت�ىيش�اءون  ولھم أن يختاروا ال�دين ال�ذي  –كما يقولون  –ھذه الضغوط  عن اً ا%طفال بعيد
  ³.الرشد

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

160مرجع سابق، ص مشروع اللجنة الوطنية لnص2ح،  -¹          
   .66-65ص  -مرجع سابق ص رابح خدوسي، -²
  .192علي بن محمد، مرجع سابق  -³
  

ينمو ھرين على أن على مشروع اBص2ح ممن يمجدون الحريات الفردية ومن السا فإذا كان القائمون
فلماذا يجبر التلميذ على دراسة اللغة الفرنسية في سن مبكرة دون أن يخير التلميذ في جو تسوده الحرية 

.أخرىبينھا وبين لغة   
ردود فعل إع2مية منددة  ة،ولقد خلف القرار المتعلق بإلغاء التربية اBس2مية وشعبة العلوم الشرعي

ففي مقال نشر عبر  ،البرلمانية من طرف بعض الممثلين على مستوى الغرفة واحتجاجاتبالقرار، 
أبو  فاروقلصاحبه  تحركات لجمع مليون توقيع لمنع مشروع إلغاء مادة الشريعةتحت عنوان  اBنترنت

ت حول من يقف وراء العبث بثوابت ا%مة الجزائري يطرح العديد من التساؤ, : ٌسراج الذھب جاء فيه 
وا%مازيغية؟ تعتبر ھذه محاور ظلت طيلة مرحلة  والعربية عربية  وعلى رأسھا اBس2م والوحدة الوطنية

كما طرح . ا%حادية والتعددية مجا,ً للمزايدات السياسية بين النخب الثقافية والدينية والوطنية في الجزائر
رئيس اللجنة "ة المنظومة التربوية فيما عرف بتقرير نور الدين بن زاغو في الجزائر مشروع لعلمن

بداية عھده ا%ول، وكان تقرير ھذه  الرئيسوھي ورشة مھمة أنشأھا " الوطنية Bص2ح المنظومة التربوية
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ة، كبيراًَ◌ لدى ا%حزاب السياسية اBس2مي واستياءاللجنة قد أثار رفضاً واسعاً لدى المواطن الجزائري 
الشعب الجزائري و, لتوجيھات رئيس الجمھورية، كما . ا%مر الذي أدى إلى رفضه جملة وتفصي2ً 

صرح بذلك رئيس المجلس اBس2مي ا%على الشيخ بوعمران، وھي ھيئة رئاسية تشتغل تحت وصاية 
  ¹ .الرئيس، وتعد جريمة ترتكب في حق ثوابت ا%مة

اBص2حات في ضوء المتغيرات ه يوسف شلبي تحت عنوان ٌ مقال  لصاحب في وقد جاء عبر اBنترنيت
ودون أن يتعھد بإلغاء القرار، سعى الوزير  :التعليم الديني في الجزائر والمخاطر المحدقة به ٌ ...الدولية

ھذا ليس حذفا للتربية اBس2مية إنه إص2ح مس تسعة تخصصات وإنه تأجيل : "إلى تھدئة المحتجين قائ2
لثانوي إلى التعليم العالي %نه كما قلت وأكرر إن التخصص المبكر غير مجد في كل للتخصص من ا

وكان وزير التربية بوبكر بن بوزيد قد ندد في حديث له أجراه منذ أيام مع القناة الثالثة لnذاعة ". البلدان؟؟ 
ا%طراف إلى عدم تسعى بعض الذي " اللبس المقصود" عتبرهاالجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية بما 

  ماـعلى أن ا%مر , يتعلق بمادة التربية اBس2مية وإن"إزالته، مشددا 
  ــــــــــــــــ

بتاريخ 1ص المسلم ،من الموقع اBلكتروني مليون توقيع لمنع مشروع إلغاء مادة الشريعة، محمد أبو سراج الذھب، -²  

  . www.almoslim.net 12:00الساعة على2007- 02-01
  

   ¹".وإنما بتخصص الشريعة
وھكذا يمكن القول بأن إلغاء التربية اBس2مية وإدراج التربية الدينية وا%خ2قية يأتي ضمن القرارات التي 

التربوي��ة  ن��اھجت��أتي ف��ي س��ياق السياس��ة الدولي��ة الت��ي ترم��ي إل��ى ف��رض محت��وى مع��ين عل��ى الب��رامج والم
أن مشروع اBص2ح تضمن  امن سبتمبر ويبدو11، خاصة بعد أحداث العربية واBس2مية الخاصة بالدول

الت�ي س�عت إليھ�ا السياس�ة  ا,عتب�اراتفي قراره المتعلق بإلغاء التربي�ة اBس�2مية وش�عبة العل�وم الش�رعية 
  .ليةالدو

القاھرة، وكان من بين ما تباحث فيه مع  ينبيجم زار رئيس الوزراء اBسرائيلي 25/8/1981 يفف
 بيجنالسادات صدق الرغبة المصرية في التطبيع، وقد طمأنه السادات بتأكيد الرغبة في ذلك وانتھزھا 

كيف تريد أن أصدق أن ھناك نية عندك للتطبيع وط2ب مصر مازالوا يقرؤون اpية التي : فقال للسادات
َكانُواْ لُِعَن الَِّذيَن َكفَُرو{ : تقول ْا ِمن بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَى لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْريََم َذلَِك بَِما َعَصوا وَّ

 أن يحذفھا من وفي نفس اللحظة استدعى السادات وزير التعليم المصري وأمره] 78: المائدة[} يَْعتَُدوَن 
  ². لnس2م سرائيلعداوة بني إ عن المناھج المصرية مع كل اpيات التي تتحدث

المؤش�رات  نبالقيم ذات البعد العربي واBس�2مي يمث�ل مؤش�ر م� ا,ھتمامإن إلغاء التربية اBس2مية وعدم 
والمنطلقات التي بتمثلھا المجتمع الجزائر و, نقصد  مللقي المشروعقرارات  احتراممدى  نقيمالتي يمكن أن 

س الفلسفة التربوية للمجتمع الجزائر فحتى القيم ذات البعد اھا أسأن ما تعلق منھا بالتربية اBس2مية فقط ولو
إل�ى جان�ب الق�يم اBس�2مية  تمث�لبھا ليس على النحو ال�ذي يبرزھ�ا بأنھ�ا  ا,ھتمامالعربي وا%مازيغي جاء 

وھ�ذا م�ا يجعلن�ا نق�ول م�ن خ�2ل م�ا تق�دم ب�أن مش�روع . حقيقية ما يتبناه المجتمع الجزائري كفلسفة تربوية
Bأب��رز ا%س��س الت��ي تق��وم عليھ��ا الفلس��فة التربوي��ة للمجتم��ع الجزائ��ر ص��2ح الترب��وي ل��م يراع��ي إح��دى ا

والمتعلقة أساساً بالتربية اBس2مية وتخص�ص الش�ريعة اBس�2مية ، باBض�افة إل�ى ا,ھتم�ام الھزي�ل ب�القيم 
  .ذات البعد العربي واBس2مي 

  
  
  ـــــــــــــــــــــــــ  
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 ويةـتربـإقتراحات اللجنة الوطنية الخاصة با�ھتمام  باللغات في المنظومة ال - 03 –شكل  رقم 

 الجـزائـريـة
 

  
  

بالغ��ات وذل��ك م��ن خ��2ل  واض��حاً  اھتم��اميب��دو ب��أن اللجن��ة الوطني��ة Bص��2ح المنظوم��ة التربوي��ة أب��دت 
ة ـغ�ة ا%م ونقص�د العربي�ة بنسب�لبال ا,ھتم�امفق�د ج�اء  ، اللغ�اتسياس�ة  اس�متخصيصھا ورشة خاصة تحت 

كم�ا أك�د  ،لعربي�ةا غ�ةلبال ا,ھتم�امجاءت مؤك�دة عل�ى ض�رورة  85جملة فكرة من  31أي أن  36.47%
أي  %37.64 في المنظومة التربوية بنس�بة غة الفرنسية وتحسين مكانتھالبال ھتماما,القائمين على اللجنة 

لي��أتي  مكانتھ��ا،بالفرنس��ية وتحس��ين  ا,ھتم��امفك��رة ج��اءت متض��من د,,ت  85فك��رة م��ن جمل��ة  32أن 
ج�اءت  فك�رة 14 أي أن  % 16.47بنس�بة Bنجليزي�ة وتحس�ين مكانتھ�ا كل أقل بالنس�بة للغ�ة ابش ا,ھتمام

كم�ا ت�م إب�داء ا,ھتم�ام با%مازغي�ة وتحس�ينھا حت�ى تص�بح  ،بالغ�ة اBنجليزي�ة ا,ھتمام معبرة على ضرورة
إل�ى فك�رة ج�اءت تش�ير  85 أفك�ار م�ن جمل�ة 08أي أن  %9.41بنس�بة  ا,ھتم�ام ھذا لغة، حيث عبر عن

المنظومة التربوية بالغات ا%جنبية بات ضرورة بع�د  اھتمامن إ.  بھا  وا,رتقاء وتحسين ا%مازغية التكفل
الحاص�لة، ولك�ن التعام�ل م�ع اللغ�ات يج�ب أن يك�ون  ا,تص�الأن أصبح العالم قري�ة ص�غيرة بفض�ل ث�ورة 

و, ي مج�ال العل�م والتكنولوجي�ا ف� اس�تخدامام�ن اللغ�ات ا%كث�ر  ا,س�تفادةيجب أن ي�تم  بشكل براغماتي أي
 ا,ھتم�امس�بب ع�ن  لس�اؤالت، وم�ن ھن�ا ح�ق لن�ا م�ذھبيأن يكون التعامل مع اللغ�ات بش�كل ذو ط�ابع  بيج
اBنجليزي�ة م�ع أن اBنجليزي�ة اللغ�ة رق�م واح�د عالمي�ا وإن ك�ان اللغة العربية وغة الفرنسية على حساب لبال

التح�و,ت الحاص�لة عل�ى المس�توى  عابياس�تغي�ر ق�ادرة عل�ى  ةيالقائمين على اللجنة يرون في اللغة العرب
كما أن اللغة الفرنسية ھي لغ�ة  اBنجليزية، اختيارالفرنسية ولم يتم  اختيارالمعرفي والتكنولوجي فلماذا يتم 

رات كلھا أن يربسنة ليس من المعقول وسط ھذه الت132الوطني الجزائرية لمدة المستعمر الذي ھدد الھوية 
القائمين على اBص2ح ھو أن موقع الجزائر جغرافي�ا يف�رض  اعتمدهغير أن التبرير الذي  ،بالفرنسية نھتم
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%ن التكنولوجيا  ،اللغة الفرنسية بذل اBنجليزية إن مثل ھذا الطرح ليس بطرح منطقي إط2قا اعتماد اعليھ
  .بعد الجغرافي سلطةايد لم يبقى للومع الضخ اBع2مي المتز ا,تصالالحديثة وتطور وسائل 

فرنس�ا بالمج�ازر الت�ي  اعت�رافلم يتم ا,تف�اق عليھ�ا بس�ب ع�دم  االصداقة بين الجزائر وفرنس اتفاقيةحتى  
على حس�اب اللغ�ة ا%م العربي�ة والغ�ة التكنولوجي�ا  باللغة الفرنسية ا,عترافيتم  واpن، خلفتھا في الجزائر

2ح يتص�ورون الھوي�ة الوطني�ة الجزائري�ة عل�ى غي�ر التص�ور أم أن القائمين عل�ى اBص� .اللغة اBنجليزية
ال��ذي يحم��ل أغل��ب الجزائ��ريين وال��ذي لخص��ه ب��ن ب��اديس ف��ي قول��ه ٌش��عب الجزائ��ري مس��لم وإل��ى العروب��ة 

اللغ�ة العربي�ة  :بش�أن اللغ�ة العربي�ة م�ايلي ينتسبٌ  وقد جاء لsستاذ علي بن محمد في حوار عبر اBنترن�ت
إن ال��ذي يقض��ي عل��ى العربي��ة ف��ي . إل��ى ا%م��ة والحض��ارة العربي��ة اBس��2مية ائن��انتماوھ��ي عن��وان ھويتن��ا 

نش��أتھا ف��ي  وق��د تفطن��ت الحرك��ة الوطني��ة الجزائري��ة من��ذ. عل��ى العقي��دة اBس��2مية الجزائ��ر يقض��ي حتم��اٌ 
). وفي المغرب العرب�ي كل�ه(العشرينيات من القرن الماضي إلى مدى ت2زم العروبة واBس2م في الجزائر 

فالذين يسعون Bعطاء السيادة للغة الفرنسية والتبعي�ة لفرنس�ا يري�دون أن يحقق�وا لھ�ا م�ا ل�م تس�تطع تحقيق�ه 
  ¹.عاما 132للجزائر على مدار  حت2لھااأثناء 

وأن�ا أعطي��ت عم��ري كل��ه ( مم��ن يھتم�ون بالش��أن الجزائ��ري أنن��اإن ال�ذي , ينبغ��ي أن يغي��ب ع�ن ب��ال أح��د 
ن�رى ض�رورة ا%خ�ذ بالمف�اھيم الحديث�ة المتمثل�ة ف�ي ) المدرس�ة الجزائري�ة لضرورة اBص2ح المستديم في

 -لدى أي أمة من ا%مم  –، وھو ما يعني أن المنظومة التربوية والتعليمية تكون "اBص2ح المستديم"فكرة 
 .مع حاجات المجتمع ومتطلبات العصر لمتواصل من أجل تكييفھا باستمرارمحط الرعاية الدائمة والتعھد ا

. بيد أن الصراع على المدرسة في الجزائر، %نھا موضوع حديثنا ھذا ل�يس إ, الش�جرة الت�ي تغط�ي الغاب�ة
. أو تبعيتھ��ا لفرنس��ا س��تق2لھااالجزائ��ر وعل��ى  نتم��اءاإن الص��راع الحقيق��ي من��ذ عق��ود م��ن ال��زمن ھ��و عل��ى 

   لو كانوا فع2 يريدون اBص2ح ,كتفوا" اBص2حيين"والدليل على ذلك أن 

  ـــــــــــــــــــــــ
 15:30على الساعة  2006-04- 26,ين بتاريخ  إس2م أون يعلي بن محمد، من الموقع اBلكترون ا%ستاذحوار مع  -¹
twww.islamonline.ne   

العب�ث  ، وتعديل الطرائق، واقت�راحبما يكتفي به الناس في كل مكان، أي تطوير المناھج والبرامج التربوية
ق�يم  ك�ل عل�ى ,نفتح�وااللغة العربية والدين اBس2مي، ولو كانوا دع�اة معاص�رة : لھوية الوطنيةابمقومات 

س�تخدم ف�ي ھ�ذه ا%ي�ام ف�ي المعرك�ة يولعل أعظ�م س�2ح  .وحدھاالعصر وليس على قيم الحضارة الفرنسية 
وب��رامج غوي��ة خطاط��ا خطط��ا ف��إن للح��روب الثقافي��ة والل ةتقليدي��الثقافي��ة ھ��ي اللغ��ة وإذا كان��ت للح��روب ال

والقض�اء  ،وأبعد ھذه الخطط مدى ھو إذابة الثقافات كلھا في ثقافة ا%قوى مادي�ا... إستراتجية  بعيدة المدى 
ف�ي اللغة العربية  حتى الحديث عن¹.الثقافي والمكون الحضاري لsمة اBس2مية العربية راثتالنھائيا على 

 ةفرعية من ض�منھا تقوي�ة ودع�م اللغ� تحته عناوين مشروع جاء تحت عنوان رئيسي سياسة اللغات لتأتيال
 أوفاعتقد انه قد زاغ عن جادة الصواب عند قول�ه ...مايلي ٌ وقد جاء في مقال نشر على ا,نترنيت  ².العربية

ن إل�ي إدراج اللغ�ة ا,نكليزي�ة اعتباره أن المظلومة عفوا المنظومة التربوية ليست بحاجة ف�ي الوق�ت ال�راھ
. في ا%قسام ا,بتدائية كونھا بعيدة كل البعد عن المخلفات ا,ستعمارية المرتبطة أساسا بالجزائر وبتاريخھا

وھو ينفي ويبعد فرضية ا,عتب�ارات التاريخي�ة لموقف�ه وموق�ف المش�اركين ف�ي ھ�ذه ا%ش�غال والمح�ررين 
سيطرح ويناقش ف�ي المس�تقبل . فحسب رأيه ھذا أمر ثانوي.. وريةللتوصيات التي ستسلم إلي رئاسة الجمھ

 ىول�ا% ا%ط�وارالقريب من حياة المنظومة التربوية، وم�ا ھ�و عاج�ل ھ�و كيفي�ة ت�دعيم اللغ�ة الفرنس�ية ف�ي 
التحضيرية ببرامج بيداغوجي�ة تربوي�ة لترس�يخ ھ�ذه اللغ�ة  وا%قسامالتعليمية ربما ابتداء من دور الحضانة 

اللغ�ة  اس�تعمالعل�ي  ھاـمنا ــ علي حد قوله أو زعمه؟ ــ في زمن وألفية تعتمد أساسا ف�ي تكنولوجيت�القريبة 
 نأس�معت  أنرواد ص�ناعة التكنولوجي�ا لغ�تھم الوحي�دة ھ�ي ا,نكليزي�ة، فل�م يح�دث  إنا,نكليزية، باعتبار 
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.. غة فرنسية أو يابانية مث2اليابان قد استعملت وصنعت معدات وبرامج تكنولوجية لتصديرھا عبر العالم بل
وتعل�م اللغ�ات بك�ل الص�فات  يتھ�افتون عل�ي دراس�ة  ا%خيرتينصاروا خ2ل العشريتين  أنفسھمالفرنسيون 

ول�م يتعص�بوا للغ�تھم ، ا,نكليزي�ة بجلةـغات الم�ـرأس ھذه الل ىاللحد وعل حتىو غيرھا من المھد أالنظامية 
  ³.أن تكون في مكانة ا,نكليزية علمياً وتكنولوجيالسبب بسيط أن اللغة الفرنسية , يمكنھا 

  ــــــــــــــــــــــ
 15:30على الساعة  2006-04- 26 بتاريخإس2م أون ,ين  ياBلكترونحوار مع اBستاذ علي بن محمد، من الموقع  -¹

www.islamonline.net i  
  13مشروع اللجنة الوطنية لnص2ح ، مرجع سابق، ص -²
 .اليومي���ة م���ن الموق���ع اBلكترون���ي لجري���دة الش���روق اوي، الجزائ���ر تط���رد اللغ���ة ا,نكليزي���ة م���ن مدارس���ھالخض���ر حلف��� -³

chorouk.com-www.ech  05، ص2006-01 -02بتاريخ  
 ،لجزائري�ةبض�رورة اعتم�اد ا%مازغي�ة ف�ي المدرس�ة ا واض�حاً  اھتمام�االق�ائمين عل�ى المش�روع كما أب�دى 

أم�ا فيم�ا يخ�ص  ،والبش�رية ال2زم�ة والتأس�يس للكت�اب ا%م�ازيغيوذلك بضرورة توفير اBمكانات المادي�ة 
من�اطق الالتكفل با%مازغية كلغة يأتي ذلك ضمن إستراتجية تعمل على نشر ا%مازغية واعتمادھا من غير 

التكف�ل با%مازغي�ة كلغ�ة ي�أتي ذل�ك ض�من أم�ا فيم�ا يخ�ص  .تھيئة اللغوي�ةلوإنشاء مؤسسة لالتي تنتشر فيھا 
تھيئ�ة لوإنش�اء مؤسس�ة لالتي تنتشر فيھ�ا مناطق الإستراتجية تعمل على نشر ا%مازغية واعتمادھا من غير 

   .اللغوية
ربي�ة الع    ةفي المشروع، قسمت بين اللغ� م إتحادھاتكما أن تدريس ا%مازغية من خ2ل اBجراءات التي  

سبب اعتماد الفرنسة حت�ى ف�ي ت�دريس ا%مازغي�ة، م�ع أن اللغ�ة العربي�ة عن ه نتساءل واللغة الفرنسية ومن
تنطق باللغة الفرنسية وھي أكثر استعما, في ا%مازغية مثل  ا%كثر م2ئمة في النطق %ن ھناك حروف ,

د ل�م يك�ن ف�ي ب�2◌ٌ  :مايل�ـيلsستاذ علي بن محمد حول مسألة ا%مازغي�ة  في جواب وقد جاء-ض – حرف
قرن من وجود اBس2م ف�ي  14المغرب العربي أي نوع من أنواع الصراع بين ا%مازيغية والعربية طوال 

وق��د قام��ت فيھ��ا دول أمازيغي��ة عظيم��ة من��ذ الق��رن الثال��ث للھج��رة م��ن أمث��ال الدول��ة الرس��تمية . ھ��ذه ال��ديار
ا عظيم��ا ف��ي الق��وة والس��لطان نوالدول��ة المرابطي��ة والدول��ة الموحدي��ة والدول��ة الزيري��ة وق��د بل��غ بعض��ھا ش��أ

ولكن ھذه ال�دول . كالدولة الموحدية التي ظللت أع2مھا رقعة تمتد من حدود مصر شرقا إلى ا%ندلس غربا
كلھا اتخذت من العربية لغة وطنية لھا ورسمية لكل أعمالھا في الداخل والخارج ولم تبدأ مشكلة ا%مازيغية 

ذلك فإن الجزائريين وباقي سكان المغرب العربي لم يسايروا أب�دا ومع . إ, مع وصول ا,ستعمار الفرنسي
خطط ا,ستعمار وظل مطلبھم الثق�افي ھ�و إعط�اء العربي�ة مكانھ�ا ف�ي التعل�يم واBع�2م واBدارة وف�ي ھ�ذا 

الجزائري�ة  المجال نذكر كلمة الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي ھو أمازيغي ص�نھاجي وھ�و رائ�د النھض�ة
الجزائ��ر وطنن��ا واBس��2م دينن��ا والعربي��ة "ة العلم��اء فيھ��ا ن��ذكر كلمت��ه الش��ھيرة الت��ي قالھ��ا ورئ��يس جمعي��

أما الذين يثيرون اليوم قضية ا%مازيغية بوصفھا ضرة للعربية فإنم�ا ھ�م أص�حاب الفرنكوفوني�ة و, ".لغتنا
ل�ى الفرنس�ة س�كتوا ع�ن تھمھم ا%مازيغية مطلقا وإنما يرفعونھ�ا ش�عارا لمحارب�ة العربي�ة، ف�إذا ظھ�ر مي�ل إ

  ¹.ا%مازيغية %نھم يريدون الفرنسية لغة لھم و%بنائھم ويريدون فرضھا على بلدان المغرب كلھا
  ــــــــــــــــــ
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وبين  التربويةالمنظومة غة الفرنسية في ليبين إقتراحات اللجنة الخاصة با�ھتمام بال  -04 -مرق شكل 
   نالجزائريي

  

لق�����د 
ح����م

ل 
تق���ر
ي�����ر 
الل��ج
ن������ة 

32 
فك��ر

ة 
ج��اء 
م�ن  .الفرنس�يةغ�ة لب ءعتن�اا,القائمين على اBص2ح بض�رورة  اھتمامواضحة المعنى تبرز  اتإشار لتحم

،من جمل�ة ب�ين الجزائ�ريين ةبالفرنس�ي ا,ھتمامفكرة معبرة عن ضرورة  11كما جاءت فكرة،  43مجموع 
ب�ان الق�ائمين عل�ى للجن�ة ل�م يخف�وا ني�تھم ف�ي  الش�كلوھكذا يتضح من خ2ل البيان�ات المعلن�ة ف�ي فكرة  43

بالغة لفرنسية وإعطائھا مكانة خاصة دون باقي اللغات ا%خرى حيث جاء في كتاب رابح خدوسي  ا,ھتمام
الغالب ھ�و إج�راء التص�ويت  ا,تجاهوعاد الحاضرين إلى مسألة اللغة ا%جنبية وسنة إدراجھا وكان  مايلي ٌ 

أع�ود إل�ى  ....للفصل في أي لغة أجنبية ينبغي أن تدرس في المدرسة الجزائرية وفي أي س�نة يب�دأ تطبيقھ�ا
جمعي�ة العام�ة للجن�ة ذكرته في الجمعية العامة حول ع�دم ش�رعية مقترح�ات ال موضوع التصويت وأقدم ما

وردت ف��ي التقري��ر  والت��يع��دم ش��رعية مقترح��ات اللجن��ة ا%ول��ى  ،الوطني��ة Bص��2ح المنظوم��ة التربوي��ة
  .النھائي 

غي�ر قانوني�ة  2000س�بتمبر 22-21اللجنة الفرعية لnص2ح البيداغوجي في جلستيھا ي�ومي  اقتراحاتإن 
  : لsسباب التالية  فيما يخص إدراج اللغات ا%جنبية وذلك موضوعيةوغير 

%ولي ح�ول اللغ�ات ول�م تعتم�د اوأھملت التقرير  المذكورةإن اللجنة المذكورة أقرت بمفردھا القرارات  -1
 2000ن�وفمبر  23- 22على مناقشة الجمعية العام�ة للجن�ة الوطني�ة لnص�2ح المنظوم�ة التربوي�ة بت�اريخ 

ا%جنبية ا%ول�ى أو الس�نة الت�ي يب�دأ الت�دريس فيھ�ا  ةلغال اختيارفصل في يلم  ذيحيث أثر التقرير ا%ول وال
مختلفين الفرنسية واBنجليزية  وأعي�د تقري�ر اللجن�ة  اتجاھينمع العلم أن جل المداخ2ت تتجه في  ،تطبيقھا

وع�وض أن تص�وغ  ةلفرنس�ل لمناصرا قـريـمع الف ا,نحيازلكن ھذه اللجنة فضلت  ،فقط هتلصياغالفرعية 
وف���ق منظ���ور أعض���ائھا  ا,قتراح���اتبتس���جيل  انف���ردتم���داخ2ت ف���ي المقترح���ات جدي���دة ھ���ذه اpراء وال

 .الحاضرين
م�ن ص�2حيات الجمعي�ة العام�ة فق�ط حس�ب النظ�ام ال�داخلي للجن�ة بينم�ا  ا,قتراح�اتإن التصويت على  -2

 .اللجنة الفرعية ا%ولى قامت بإجرائه وقدمت نتائجه في التقرير
داغوجي لم تحترم رس�الة المھم�ة ل�رئيس الجمھوري�ة المقدم�ة %عض�اء يح البجنة الفرعية لnص2لإن ال -3

ا%جنبي�ة ف�ي جمي�ع المراح�ل  ةاللغ�اللجنة يوم تنصيب اللجنة والمتضمنة في إحدى فقراتھا ضرورة إدخ�ال 
وقد ¹وأقصت اBنجليزية من ھذه المرحلة ا,بتدائيةبإدراج اللغة الفرنسية فقط في المرحلة  واكتفتالتعليمية 

لھوية والمصير في المنظومة التربية م�ايلي ٌ وك�ان أول م�ا اجاء فيٌ كتاب علي بن  محمد في كتابه معركة 
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أجمع عليه كل الم2حظين الموضوعيين إثر تنصيب اللجنة اBص�2ح ونش�ر قائم�ة أعض�ائھا إنھ�ا تس�تطيع 
زم والمنش��ود ف��ي مؤسس��ة بالغ��ة تحقي��ق التواف��ق ، العام��ل ال��ذي ,ب��د من��ه للتمك��ين م��ن إح��داث التغيي��ر ال��2

وبصورة خاصة أحزاب  إل�ى 1988تشرين ا%ول / تسعى ا%حزاب الناشئة بعد حوادث أكتوبر. الحساسية 
معاركھا في  –  ةال2ئكي -ةالفرانكفوني- ةالتغريبي ا,تجاھاتفي نفس  -أداة وغاية   واستخدامھاالتموقع فيھا 
  ²... ٌا%يديولوجية 

 يس�تخدمون القائمين على اللجنة بتحسين مكانة الفرنسية بين الجزائريين وھ�م مم�ن , اماھتميكون  كيف ,
لھ�ا حي�ث  ةالعربي�ة لغ� غيرھا حتى إذا تعلق ا%مر باBص2ح المنظومة التربوي�ة الجزائري�ة الت�ي تتخ�ذ م�ن

 2001-03-14جاء في كتاب رابح خدوسي المدرسة واBص�2ح م�ذكرات ش�اھد ٌ أن�ه ف�ي ال�دورة ا%خي�رة 
 رن�ووبعد أن إقتتاح رئيس الجلسة ھذه الدورة مقدما توضيحات عامة ثم أعطى الكلمة للمقرر العام  صالح 

وق�د  ،ثم أعطى الكلمة لمقرري اللجان لتقديم عروض سريعة حول نتائج ا%شغال في اللجان الفرعي�ة نالدي
 ³.وطنيةمن المداخ2ت بلغة الفرنسية سيما مداخلة رئيس اللجنة ال% 90جاء 

س��بب إق��دامھم عل��ى اللغ��ة الفرنس��ية وإب��دائھم ھ��ذا  لوا التبري��ر الك��افي عط��إن الق��ائمين عل��ى اBص��2ح ل��م ي
  ونتس��اءل  –ي��ة بالعر –مم��ا يجعلھ��ا منافس��ة للغ��ة ا%م  ابت��دائيف��ي الس��نة الثاني��ة  اعتمادھ��ابھ��ا لح��د  ا,ھتم��ام

  ــــــــــــــــــــــ
   .63-62ص  -سي ، مرجع سابق صورابح خد  -¹ 
  .143مرجع سابق  محمد،علي بن  -² 
    96ص  ،سي ، مرجع سابقورابح خد -³ 

وقد . ا%ولى سواء كانت  إنجليزية أم فرنسية ةا%جنبياللغة  اختيارعن عدم ترك الحرية للطفل وأسرته في 
 ةـلغ�ـإدراج ال إبري�ر خ�2ل المقابل�ة الت�ي أجرينھ�ا مع�ه ح�ول س�بب بش�ير جاء في إجابة ف�ي س�ؤال لsس�تاذ

ا�جccراء لccم يكccن موضccوعي وغلccب عليccه  :إجابت��ه فكان��ت ا,بت��دائيم��ن التعل��يم  الثاني��ةالفرنس��ية ف��ي الس��نة 
 .الطابع ا�يديولوجي وھذا السبب الذي جعل وزارة التربية تتراجع عنه

  :إستنتاج 
التأكي�د عل�ى بي�ة يمك�ن مشروع اBص�2ح بالغ�ات ا%جن باھتمامالسابقة والمتعلقة  تالبيانامن خ2ل عرض 

بترقي�ة والتمك�ين للغ�ة الفرنس�ية وھ�و  اھتم�واب�ل  ،أن القائمين على اللجنة لم ينفتح�وا عل�ى اللغ�ات ا%جنبي�ة
إجراء تعسفي يعكس قناعات مذھبية ترمي إلى فرنسة المنظومة التربوي�ة الجزائري�ة بع�د أن قطع�ت ش�وط 

  .ا,ستعماريةنحو التخلص من مخلفات الحقبة 
  : ما تبرزه المعطيات التاليةوھذا 

  36.47% :بترقية وتحسين اللغة العربية ا,ھتمام -
 ابتدائيإدراج اللغة الفرنسية في السنة الثانية (37.64%:غوية للغة الفرنسيةلالمكانة البتحسين  ا,ھتمام -
.(  
  16.47 %: غة اBنجليزيةاللبتحسين مكانة  ا,ھتمام -

 9.41%: كلغة  واعتمادھاتحسين ا%مازغية  -
 فكرة  11: بين الجزائريين ترقية اللغة الفرنسية -
  40%: إلغاء مادة التربية اBس2مية -
%:القيم ذات البعد العربي واBس2مي -  28 

ل��م ي��ولى  ،عل��ى أن مش��روع اBص��2ح م��ن خ��2ل قرارات��ه يؤك��دخ��ر أباللغ��ات، معط��ى  ا,ھتم��امإن جان��ب 
الكبرى التي سطرھا النظام الترب�وي الجزائ�ر من�ذ نش�أته وھ�ي  بالمبادئة الكافي بالجوانب المتعلق ا,ھتمام

  إلى ا%بعاد العربية اBس2مية  باBضافة،  الجزأرة والتعريب وديمقراطية التعليم
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  :وفي إجابة لsستاذ إبرير عن مدى مراعاة المشروع لخصوصية المجتمع الجزائري فكانت اBجابة 
 .تقريبا في رأيي الشخصي 60%تمع بنسبة المشروع يراعي خصوصية المج

 عمضامين المشرو ارتباطوھذا ما يجعلنا نؤسس إلى إجابة عن جانب مھم من دراستنا والمتعلق بمدى 
الجزائري، وعلية يمكننا القول بأن قرارات المشروع جاءت مقصرة في حق  عبالفلسفة التربوية للمجتم

  .يزائرالمجتمع الجخصوصية عبر عن التي تالجوانب 
في المنظومة التربوية  المنشآتدعيم اللجنة الوطنية الخاصة بت اقتراحاتيبين  -05 -رقم جدول 

  الجزائريةالتربوية 

  
بالضرورة توفير الوسائل  اھتموان القائمين على المشروع امن خ2ل البيانات الموضح في الجدول يتبين ب

المادية خاصة تلك التي تتعلق بالسيولة والحصص المالي�ة المخصص�ة بالمنظوم�ة التربوي�ة   حي�ث ج�اءت 
فك�رة م�ن جمل�ة  14أي أن  %40بتوفير الوسائل المادي�ة للمنظوم�ة التربوي�ة   ا,ھتمامبة المعبرة عن النس
بالجوانب المادية للمنظومة التربوي�ة  فح�ين أدرج الق�ائمين  ا,ھتمامفكرة جاءت تحمل د,,ت تتضمن  35

قطاع�ات الش�بيبة ف�ي ن علياالمادي�ة م�ن خ�2ل إش�راك بع�ض الف� لالوس�ائ لت�وفيراتجية على اBص2ح إستر
جن��ة إل��ى ت��وفير الوس��ائل المادي��ة حي��ث ج��اء ف��ي لإن س��عي ال.%25.71والثقاف��ة وحماي��ة الطفول��ة وا%س��رة 

مم�ا يس�تدعي  ،بأن ھناك نقص عل�ى مس�توى الم�وارد المالي�ة التشخيص %وضاع المنظومة التربوية أظھر
لمالي��ة وق�د أظھ�ر التش��خيص ض�عف عل��ى للم�وارد ا رالتس�ييإع�ادة النظ�ر ف��ي سياس�ة التموي�ل وإس��تراتجية 

إن  ،مستوى تمويل المؤسسات التي تتواجد في المناطق النائية مع شبه غياب لنقل المدرسي ومنح التمدرس
يجعل من اBص2ح يبقى رھ�ين ال�دفاتر والتق�ارير و,  ھاجانب نقصإلى التسيير ال2عق2ني للموارد المالية 

أبدى القائمون عل�ى اللجن�ة رغب�تھم كما  .لتربوية من نقص في تموينھا عانيه المؤسسات اتي2مس حقيقة ما 
 12أي أن  %34.28وقد عبر عن ذل�ك بنس�بة ة منھا رتضرمالتربوي وترميم ال تالمؤسسابالتكفل بإنشاء 

ھتم�ام بالمنش�آت التربوي�ة الت�ي تعتب�ر اBو كرة ج�اءت مؤك�دة عل�ى ض�رورة التكف�لف 35فكرة من مجموع 
تماش�يا م�ع الطل�ب المتن�امي، وق�د تول�د ھ�ذا ا,ھتم�ام  ،ةالذي تمرس خ2ل�ه العملي�ة التربوي� المجال الحيوي

خاصة في  التربوية المؤسسات نقصا,كتظاظ باBضافة إلى  خاصة وأن ھناك مؤسسات تربوية تعاني من
%مر بالتدفئ�ة المناطق النائية أين  نجد مؤسسات  تنعدم إلى شروط الممارسة التربوية خاصة عندما يتعلق ا

ت�دارك ال�نقص ال�ذي ف�ي  كم�ا أب�دى الق�ائمون عل�ى اللجن�ةالمركزية و القاعات المكيفة في من�اطق الجن�وب 
الجدي�د فف�ي  والمق�رراتيتطلبه اBص2ح من ت�وفير للكت�ب وطباع�ة للمن�اھج  تعانيه المنظومة التربوية وما

ذا الموس��م وإض��افة إل��ى المش��اكل القديم��ة وإن كان��ت مش��كلة الكت��اب ھ��ج��اء في��ه ٌ  اBنترن��ت رنش��ر عب��مق��ال 
أبعادا أخرى بتطبيق سياسة اBص2حات التي وصفھا بن بوزيد بأنھا ستكون جذرية  أبعاداٌ  المعروفة أخذت

الكت�اب  العصر وتمكن الجزائري ورجل المستقبل من التموقع في عالم متغي�ر باس�تمرار، ويواج�ه وتواكب
وال�ذي تج�اوزت قيمت�ه  من حجم الغ2ف المالي المخصص لطباعت�ه المدرسي الجديد مشاكل عديدة بالرغم

تخ�ص العن�اوين الجدي�دة للس�نة  ملي�ون نس�خة جدي�دة12نسخة منھ�ا  52.244,139مليار سنتيم لطبع  550
نش�ر باBص2حات وخاصة بع�د م�نح ص�فقات ل�دور  ا%ولى ابتدائي والسنة ا%ولى متوسط المعنيين مباشرة

  %ــــة ـــــــالنسب  التـــــــــكرار  الفــــــــــكرة

  %40  14  بتوفير الوسائل المادية اOھتمام
  % 25.71  09  إستراتجية توفير الموارد المالية

  %34.28  12  ء وترميم المؤسسات التربويةإنشا
 %100  35  المـــجمــــــــوع



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

107 
 

أھمھا الش�كل والس�عر وھ�ذا م�ا أثبت�ه تن�وع ا%س�عار بالنس�بة  لدور مسائل كثيرةحيث سيطرح تعدد ا ةخاص
دين�ار جزائ�ري ل�دى الش�ھاب  250مث2 بالنسبة للسنة ا%ولى ابتدائي يصل إل�ى  لكتاب واحد فكتاب القراءة

ي�ار اBخت دين�ار وعل�ى ا%ولي�اء 160في ح�ين قدمت�ه دار س�يديا ب�ـ  240دار القصبة سعرھا بـ  بينما حددت
بتحدي��د س��عر لك��ل مرحل��ة  وإن اس��تدركت ال��وزارة ھ��ذا ا%م��ر باس��تحداث ص��يغة الك��راء للكت��ب المدرس��ية

  ¹. دراسية كحل من الحلول الشكلية التي تقدم جاھزة في ھذا الوطن

والتي  لميع جوانب العملية التربوية تتطلب الكثير من ا%مواجإن عملية التطوير الشامل التي تنصب على 
كانت الميزانية التي تخصصھا الدولة لمواجھة أعباء التعليم غير  فإذا ،من ميزانية وزارة التعليم تمثل جزء

إن الق�ائمين  ² .وجه أتم ىالتطوير علكافية فإنه يكون من الصعب حينئذ توفير المبالغ ال2زمة للقيام بعملية 
اBص�2ح وتفعي�ل ق�رارات قص�د إنج�اح  بالغ بضرورة توفير الموارد المالية وذلك اھتمامعلى اللجنة أبدوا 

خاص�ة خاصة وأن المناھج الجديدة تتطلب أموال كبيرة قصد توفير الكتاب المدرسي والنفقات ال المشروع،
عبارة عن قرارات رھينة وثيقة المشروع تتطلب التجس�يد والممارس�ة ف�ي  ا,ھتمامويبقى  ،با%ساتذة الجدد

التكفل بالمنظوم�ة التربوي�ة  ضرورةالمشروع جاءت مؤكدة على  وھكذا يتبين بأن مضامين .قع اأرض الو
التربوية ، ولك�ن ا,ھتم�ام  المنشآتفي جوانبھا المادية سواء من حيث الموارد المالية أو في إنشاء وتجھيز 

عل��ى مس��توى التموي��ل  عدي��دةف�ي حاج��ة إل��ى تجس��يد وممارس��ة ف��ي ظ��ل واق��ع ترب��وي يع��اني م��ن إش��كا,ت 
  .والتجھيز 

  ــــــــــــــــــــــ
  13:20 الساعة على2006 - 07- 02 بتاريخ1ص 1022زمان اBلكترونية،عددأمن مقال أزمة الكتاب،من مجلة  لطفي الصادق، - ¹

www.azzaman.com              
  214أحمد حلمي الوكيل ، تطوير المناھج ،مرجع سابق ص -²

في  ةئمين على العملية التربوياالقب باOھتماميبين إقتراحات اللجنة الوطنية الخاصة   - 05 -رقم شكل
  ةالجزائري التربويةالمنظومة 

  

  
  

أنه المتعامل المباش�ر م�ع  اعتبارعلم على بالم اھتمامن قرارات المشروع تضمنت أيتبين ب شكلمن خ2ل ال
  فك�رة 21م�ن مجم�وع فك�ر 12مھم�ة م�ن حلق�ات العملي�ة التربوي�ة فق�د حم�ل التقري�ر  التلميذ لھذا فھو حلق�ة

فق�د ورد  %57.14نس�بة  يقاب�ل أي م�ا تشير إشارات واضحة الد,,ت إلى إھتمام المشروع بمكانة المعل�م
جاء  كما ¹.فالمعلم مدعو إلى التدخل بصفة طبيعية في تصور المناھج وتكيفھا وتحسينھا: في التقرير مايلي

عل�ى وج�ه  ت�أطيرنعني بموظفي ال: في نفس السياق ا,ھتمام بموظفي التأطير وقد عرفھم المشروع كمايلي
رؤساء المؤسسس�ات والمفتش�ين وجمي�ع الم�ؤطرين ذوي الس�لطة عل�ى مس�توى درج�ات الھ�رم  الخصوص



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

108 
 

خ�2ل م�نحھم  الت�أطير م�نفك�رة تأك�د عل�ى ا,ھتم�ام بم�وظفي 21أفكار من جمل�ة  09فقد جاءت  ².اBداري
  لعملية التربوية وذلك لغرض إنجاح االص2حيات الكاملة في ممارسة نشاطھم 
، إ, أن واقع ا%ستاذ في المدرسة الجزائرية ليس على أحسن حال ولكن رغم إبداء المشروع إھتمام بالمعلم

الكثي�رة لsس�تاذ   وھذا م�ا يفس�ر اBض�رابات المتك�ررة ف�ي س�لك التربي�ة والتعل�يم، وذل�ك نظ�راً لnنش�عا,ت
ال�ذين  ھناك انشغال لدى أس�اتذة التعل�يم التقن�ي ،فباBضافة إلى ضعف ا%جور والخدمات الخاصة باBسكان

التعليم التقني واقتصر  اعتمادلم يتم إدماجھم مع التحو,ت الجديدة على مستوى التعليم الثانوي حيث لم يتم 
  في مقال نشرته جريدة الخبر اليومية عبر  حيث جاء. ا,عتماد إ, على الثانويات العامة

  ـــــــــــــــــــــــ
   70، صمشروع اللجنة الوطني لnص2ح، مرجع سابق -¹ 
  71، صمشروع اللجنة الوطني لnص2ح، المرجع السابق -²

ق�رر : ٌيلي جاء فيھا ما  الثانويات التقنية يقررون ا,حتجاج في نوفمبر القادمٌ أساتذة اBنترنيت تحت عنوان ً 
أن يح�دد ت�اريخ ومك�ان ا,حتج�اج  أساتذة الثانويات التقنية والمتاقن تنظيم اعتصام، في نوفمبر القادم، على

ي�أتي ذل�ك . خ2ل الجمعية العامة والملتقى ال�وطني الراب�ع %س�اتذة التعل�يم التقن�ي المق�رر تنظيم�ه بع�د العي�د
وقائم�ة '' مخط�ط تفكي�ك الثانوي�ات التقني�ة والمت�اقن''ن عقب تسليم أعضاء التنسيقية، مؤخرا، ملف�ا ك�ام2 ع�

  . اBمض���������������اءات الت���������������ي تزي���������������د ع���������������ن ألف���������������ي توقي���������������ع لرئاس���������������ة الجمھوري���������������ة
قرار تنظيم احتجاج من قبل أساتذة الثانويات التقنية والمتاقن يأتي عقِ�ب تجاھ�ل وزارة التربي�ة والس�لطات  

آ,ف أستاذ تقني في الوقت الحالي، حي�ث  6عن العمومية ,نشغا,ت ومطالب ا%ساتذة، الذين يزيد عددھم 
أس�تاذ تقن�ي دون ج�دول توقي�ت إذا م�ا تواص�لت سياس�ة  4500سيدّرس ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 

تفكي��ك الم��دارس التقني��ة، وأوض��حت التنس��يقية، ف��ي بي��ان أص��درته، أن المل��ف المس��لم لرئاس��ة الجمھوري��ة 
م التقني، وقائمة لم�وقّعين عل�ى عريض�ة ال�رفض لھ�ذا اBص�2ح، يتضمن تقريرا مفص2 عن إص2ح التعلي

شخص عن ممثلي النقاب�ات والحرك�ات الجمعوي�ة وا%ح�زاب السياس�ية وشخص�يات  2000بتوقيع  المرفقة
  ¹.مستقلة

 اpنمستوى أحسن مم�ا ھ�ي علي�ه إن وضعية ا%ستاذ في المنظومة التربوية الجزائرية يجب أن ترقى إلى 
دوره إل�ى تحص�يل جي�د ب� ي�ؤدي على مستوى أداءه للخدمات البداغوجية وھذا ما مرددوه وذلك كي يتحسن

يجب أن يتوقف عند ا%ستاذ بل يج�ب  , وا,ھتمامربوية، ولكن التحسين تعلى مستوى مخرجات العملية ال
ء مھ�امھم على مستوى ا%سرة التربوية، وھذا %جل توفير مناخ يساعدھم على أدا نيلأن يمتد إلى كل الفاع

المش�روع والت�ي ج�اء تأك�د عل�ى ا,ھتم�ام با%س�تاذ والق�ائمين  ق�راراتتجس�يد  انتظاروفي  بالشكل ا%كمل،
 على العملية التربوية ، تبقى وض�عية الق�ائمين عل�ى العملي�ة التربوي�ة ف�ي المنظوم�ة التربوي�ة الجزائري�ة ,

   . ترقى إلى المستوى المطلوب 
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10-.22- ،من الموقع اBلكتروني لجرية الخبر اليومية بتاريخالثانويات التقنية يقررون ا,حتجاجً مصطفى لسعد، ًأساتذة  -¹

  khabar. Com www.el 16:00على الساعة  2007 –
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- جدول رقم-  06- يبين اقتراحات اللجنة الوطنية ل_ص�ح الخاصة باعتماد التكنولوجيا الحديثة في 
 المنظومة التربوية الجزائرية

  

عل��ى اللجن��ة بض��رورة التكنولوجي��ا بالنس��بة للمدرس��ة الجزائري��ة حت��ى تواك��ب التط��ور  نالق��ائمي اھ��تملق��د 
كان�ت  27أفك�ار م�ن جمل�ة  06أي أن %22.22الحاصل في تكنولوجيا اBع2م وق�د عب�ر ع�ن ذل�ك بنس�بة 

ربوية بالتكنولوجيا الحديث�ة ، كم�ا ج�اء ف�ي نق�س الس�ياق تحمل فكرة التأكيد على ضرورة ربط المؤسسة الت
المدرس��ة الجزائري��ة عل��ى التكنولوجي��ا  اعتم��ادالح��ديث م��ن ط��رق الق��ائمين عل��ى اBص��2ح عل��ى ض��رورة 

عل�ى المعلوم�ات وت�دريب  في البح�ث اBنترنت واستخدام اpليوذلك بتدريس اBع2م  ا,تصالالحديثة في 
Bلي لتمرير ھذه المعارف إلى الت2ميذ المعلمين على التحكم في اpباعتم�اد ا,ھتم�اموقد عبر على . ع2م ا 

تحمل إشارات واضحة  26فكرة من جملة  21أي أن % 77.77التكنولوجيا في المدرسة الجزائرية بنسبة 
 المش��روع بھ��ذا الجان��ب المتعل��ق ,ھتم��امونظ��ر  .الت��دريستش��ير إل��ى إدخ��ال التكنولوجي��ات الحدي��ة ف��ي 

لوجيا التعليم ،سنحاول الوقف بعض الش�يء عن�د ھ�ذا المص�طلح الح�ديث ف�ي مج�ال الت�دريس وال�تعلم بتكنو
  .وسيلة تعليمية حديثة  باعتبارھا

ورغ�م أن ھ�ذا ال�دور أكث�ر وض�وحاً ف�ي  .التعليم�يتلع�ب دوراً ھام�اً ف�ي النظ�ام  إنيمكن للوسائل التعليمي�ة 
للمج��ال م��ن جھ��ة ، والمس��اھمات  المف��اھيمعل��ى ذل��ك النم��و المجتمع��ات الت��ي نش��أ فيھ��ا ھ��ذا العل��م، كم��ا ي��دل 

العديدة لتقنية التعليم في برامج التعل�يم والت�دريب كم�ا تش�ير إل�ى ذك أديب�ات المج�ال، إ, أن ھ�ذا ال�دور ف�ي 
  ر ـيـأثـدون الت –إن وجدت  –مجتمعاتنا العربية عموماً , يتعدى ا,ستخدام التقليدي لبعض الوسائل 

  ر ـة المفھوم المعاصـملية التعلم وافتقاد ھذا ا,ستخدام لsسلوب النظامي الذي يؤكد عليالمباشر في ع
  

   ¹.التعليملتقنية 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

%ة ـــــــــــالنسب  الفــــــــــكرة التـــــــــكرار 

أھمية التكنولوجية بالنسبة للمدرسة  06  %22.22
 الجزائرية 

  % إعتماد تكنولوجيا التعليم في المدرسة  21  77.77
  الجزائرية

 المــــجمـــــــــــوع 27 %100
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  يبين دور الوسائل الحديثة في عملية التعليم ) 09(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــ
 2006- 04-22  بتاريخ 2ص www.marocsite.net  ،كترونيلعبيد، الوسائل التعليمية، من الموقع اBل إبراھيم -¹

     .14:00على الساعة 

  
بضرورة إدخال اBع2م اpلي في المدرسة الجزائرية يجعلنا  ا,ھتمامإن سعي القائمين على المشروع إلى 

بية والتعليم ت�وفير الھياك�ل البيداغوجي�ة والت�أطير الك�افي لھ�ذه القائمين على قطاع التر استطاعھل  نتساءل
الھياكل حتى يتم التفكي�ر ف�ي إدخ�ال اBع�2م اpل�ي ف�ي المؤسس�ة التربوي�ة فف�ي س�ؤال وجھن�اه إل�ى ا%س�تاذ 

تطبيق المشروع لتكنولوجي�ا التعل�يم ف�ي ظ�ل  ةإبرير من خ2ل المقابلة التي أجريناھا معه حول مدى إمكاني
مدرسccة أو  يحسccب منccاطق الجزائccر وإمكانيتھccا، ف�cc تسccاو: اني��ات الحالي��ة فكان��ت اBجاب��ة كالت��الي اBمك

  .  ثانوية في منطقة داخلية من الجزائر العميقة بمدرسة أخرى أو ثانوية في أعالي حيدرة
س�يكون وھكذا يب�دو ب�أن س�عي الق�ائمين عل�ى اللجن�ة ف�ي إدخ�ال تكنولوجي�ا التعل�يم ف�ي المدرس�ة الجزائري�ة 

بمستويات في ظل مؤسسات تربوي�ة تفتق�ر إل�ى اBن�ارة والتدفئ�ة المركزي�ة والنق�ل المدرس�ي، وش�به غي�اب 
  نتساءل عن مدى إمكانية نجاح ھذا المسعى في ضوء ھذه المتغيرات  ؟  ،للمطاعم المدرسية

   :اجتإستن

طرتھا الدراسة والمتعلقة سبق عرضھا يمكن اBجابة على إحدى الفرضية التي سمن خ2ل المعطيات التي 
   .لالوسائبتوفير قرارات المشروع  ھتمامابمدى 

   %40 :بتوفير الوسائل المادية ا,ھتمام -
  % 25.71: إستراتجية توفير الموارد المالية -
  %34.28التربوية  المنشآتتدعيم وترميم  -
   لية التربويةمالع اBطارات القائمة على تدعيم القائمين على 

  %57.14: مام بالمعلم ا,ھت -
 %42.55: ا,ھتمام بموظفي التأطير -
  % 22.22: أھمية التكنولوجية بالنسبة للمدرسة الجزائرية - 

  %77.77 : تكنولوجيا التعليم في المدرسة الجزائرية اعتماد -

بشرية، كما أبدى القائمين على كانت أو  بالوسائل مادية اھتمامھاإن مضامين المشروع عبرت عن 
يحتاج إلى التجسيد والتفعيل  ا,ھتمامالوسائل الحديثة في التدريس ، ولكن ھذه  اعتمادلمشروع نيتھم في ا
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 حضت اخت2فھاوھكذا فإن الوسائل على ، المدرسة الجزائرية االتي تعيشھ الظروفخاصة في ظل 
  .باھتمام القائمين على المشروع 

ل_ص�ح الوطنية الخاصة بإستراتجية التكوين في يبين إقتراحات اللجنة الوطنية   -06 –رقم  شكل
  .ية رالمنظومة التربوية الجزائ

  
  

المترش��حين لش��ھادة  بانتق��اءبنوعي��ة التك��وين وذل��ك ب��دأٌ  ا,ھتم��املق��د أب��دى الق��ائمين عل��ى اللجن��ة ني��تھم ف��ي 
م�ع التح�و,ت العالمي�ة ف�ي مج�ال التك�وين م�ن  وذلك قص�د التماش�ي ،بعد الدخول الجامعي الباكالويا إلى ما

أي أن   %40.74من جھة أخرى، حي�ث عب�رة نس�بة  مع الطلبات التي يفرزھا عالم الشغل وانسجاماجھة 
ج�اءت تحم�ل د,,ت تب�رز ض�رورة اBھتم�ام بنوعي�ة التك�وين ال�ذي يس�تجيب إل�ى  27فكرة م�ن جمل�ة 11

يستجيبون لس�وق العم�ل س�واء  الجامعية في تخرج أفراد ,سوق العمل حتى , تساھم المنظومة  احتياجات
بنوعي�ة التك�وين  ا,ھتماممن حيث التخصص المطلوب أو نوعية التكوين المتبعة وقد جاء في نفس السياق 

مس�ايرة المع�ايير العالمي�ة  عل�ى المش�روع ض�رورة  نأك�د الق�ائمو,سيما على مستوى التعليم العالي حي�ث 
أفك�ار  09أي أن  ا,ھتم�اممعبرة على ھ�ذا %  33.33قييم الكفاءة، حيث جاءت نسبة  وت تحديدتبعة في مال

التك�وين وذل�ك بتنظ�يم مراح�ل التك�وين وتحس�ين محتوي�ات  كف�اءةتضمنت التعبير على ضرورة الرفع م�ن 
 لش�ھادات مم�ا يس�ھل عل�ى ا,عتب�ارأيضا التركيز عل�ى إع�ادة  ا,ھتمامالتكوين كما تضمن  وآلياتالمناھج 
عالمية ، ويأتي ذلك في سياق تحديث التكوين وطرقه وكذلك العمل ال أسواقفي  ا,ندماج نالجزائرييالطلبة 

 07أي أن% 25.92م التعبي�ر ع�ن ذل�ك بنس�بة ت�خلق إطار ق�انوني يس�اھم ف�ي تفعي�ل دور الش�ھادات حي�ث 
بح��ث المش��روع  ، كم��ابھ��ذه الجوان��ب  ا,ھتم��امحمل��ت د,,ت تأك��د عل��ى ض��رورة  27أفك��ار م��ن جمل��ة 

م�ن خ�2ل  تك�وين مدرس�ين عل�ى ق�در م�ن الكف�اءة حت�ى  كم�ا ونوع�ا ، الت�أطير ياتضرورة تحس�ين مس�تو
ش�روط اBلح�اق  ياللجنة على مس�توى المنظوم�ة الجامعي�ة إع�ادة النظ�ر ف� تاقترحيوفروا تكوين جيد وقد 

 عل��ى بنوعي�ة التك�وين م�اما,ھتالمش�روع تض�منت إس�تراتجية نح�و  راتاق�رإن  .بع�د الت�درج ب�التكوين م�ا
ولك�ن خاصة على مس�توى التك�وين الع�الي  سوق العمل باحتياجاتمستوى المكونين وربط طبيعة التكوين 

 تع�اني م�نعل�ى مس�توى الجامع�ة الجزائري�ة وس�وق العم�ل  بين مخرجات التكوين قالتنسين طبيعة أيبدو ب
كم�ا  ،الجامع�ات خرج�ي م�نطالة في الجزائر يفسر النسب الكبيرة على مستوى الب إشكا,ت كبيرة وھذا ما

 03س��يزيد ف��ي وتي��رة المتخ��رجين %ن م��دة التك��وين  ك��وين  المقت��رح عل��ى مس��توى المنظوم��ةأن نوعي��ة الت
   .إلى زيادة في حجم التأطير باBضافةسنوات 



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

112 
 

إن س��عي المش��روع إل��ى وض��ع إس��تراتجية م��ن حي��ث ض��رورة رب��ط التك��وين بس��وق العم��ل والس��عي نح��و 
ومس�ايرة المواص�فة العالمي�ة م�ن حي�ث ج�ودة التك�وين ف�ي ظ�ل واق�ع يش�ير إل�ى  نبمستوى التكويالنھوض 

وفر ـت�� ات ,ـمتزاي�د ف��ي نس�ب البطال�ة بالنس��بة للمتخ�رجين م�ن الجامع��ات باBض�افة إل�ى تخصص�� ارتف�اع
 يخفي حقيقة سعي المشروع إلى وض�ع إلى أن ھذا , ،نموذج ا,جتماع%صحابھا فرص عمل خرجي علم 

  .في ع2قته بعالم الشغل  والتكوين ةالتي يعانيھا قطاع التربي صإستراتجية حاول من خ2لھا تجاوز النقائ

  :استنتاج
  :يلي والتي جاءت كمامن خ2ل المعطيات السابقة 

  40.74 %: ربط التعليم الجامعي بعالم الشغل -
  33.33%: والمحتويات اpلياتيم الجامعي من خ2ل لبالتع ا,ھتمام -
  25.92 % :لشھادات الجامعية ا,عتبار ةإعاد -

الت�ي تبناھ�ا  ةوالمتعلقة باBس�تراتجي ةالدراسھذه المعطيات مجتمعة تؤسس إلى إجابة عن إحدى فرضية إن 
 عل�ى ض�رورة تحس�ين مخرج�ات العملي�ة تاعتم�دومنه يمكن القول ب�أن إس�تراتجية المش�روع  .المشروع 

بإض�افة  نالوس�ائل الحديث�ة ف�ي التك�وي واعتماد ،بتحسين محتويات المناھجلك من خ2ل التكفل ذو التربوية
ب أن ـب��ل يج�� ،يج��ب أن تبق��ى مج��رد ق��رارات , ةاBس�تراتجيه ذولك��ن ھ�� .إل�ى ال��دفع بعملي��ة البح��ث العلم��ي

  .وتجسيدھا لتنفيذھاالمناسبة  تدوا%جاد اـبإيلك ذع وـ2مس الواقـت
 
 
 
 
 
 
 
 

  :الخ�صة
  .حليل السابق يمكن أن ننتھي إلى اBجابة التالية عن اBشكالية المطروحةمن خ2ل عرضنا لتو
الوطنية والقيم المتعلقة بالبعد العربي واBس2مي باBضافة  ا%ھدافإن قرارات المشروع لم تعطي  

أن النسب التي جاء بھا التحليل لم تبرز إ,  اعتبارالكافي، على  ا,ھتمامالوطني ا%مازغي  التراث
  :ھزيل با%بعاد التالية تماماھ
 بالط�ابع الع�الميبض�رورة رب�ط ا%ھ�داف  اھتمامإلى جانب %:31.82 :الوطنيربط ا0ھداف بالطابع / 1

  .%68.12حيث جاءت النسبة 
  :الجزأرة من خ�ل أھدافب اOھتمام/ 2
   41.66 % :ةالوطني بعادالتأكيد على ا% -
58.33%: لكتاب المدرسياالتأكيد على ا%بعاد الوطنية من خ2ل  -  

ولق��د أث��ارة قض��ية ح��ذف مقط��ع م��ن النش��يد ال��وطني والفق��رة المس��يئة إل��ى الث��وار ف��ي كت��اب الت��اريخ الس��نة 
  .  ن بالشأن التربوي في الجزائر وكبير لدى الرأي العام والمھتم استفھاما ابتدائيالخامسة 

 العربي�ة عل�ى اللغ�ة ا,عتم�ادم تكما لم ي %32.56): التعريب(تحسين عمليات التدريس باللغة العربية / 4
القاض�ي 1976أفري�ل 16ف�ي جمي�ع المس�تويات والتخصص�ات م�ع تجمي�د المرس�وم الرئاس�ي كلغة تدريس 

  .بتعريب المنظومة التربوية الجزائرية 



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

113 
 

إدراج اللغة الفرنسية في السنة  تمحيث % 52.45:ا�ھتمام بتحسين مكانة اللغوية للغة الفرنسية / 5
.إلى السنة أولى من التعليم المتوسط اBنجليزيةية إبتدائي في حين ثمى إستبعاد الثان     

م�ادة  اعتب�ارم ت�حي�ث % 55.55إلغاء مادة التربية ا�س�مية وإعتماد مادة التربية الدنية وا0خ�قيcة / 6
  .التربية اBس2مية أداة تستغل %غراض أيديولوجية

للق�يم  اخت�زالن2ح�ظ ب�أن ھن�اك % 18.60: وا0مcازيغي لعربي ا�س�ميالتأكيد على القيم ذات البعد ا/ 7
وھ��و مؤش��ر يمك��ن م��ن خ2ل��ه التأك��د ع��ن م��دى تق��زيم  وا%م��ازيغي الت��ي تتعل��ق بالبع��د العرب��ي اBس��2مي
  . المشروع لمقومات المجتمع الجزائري

قيقية التي تحملھا الفلسفة مما يدفعنا إلى القول بأن مشروع اBص2ح لم يعبر بشكل الكافي عن القيم الح
  .الجزائريةالتربوية 

  بعاد المتعلقة بالجوانب التالية لsمن خ2ل إبرازه  اھتمامبالجوانب التقنية فقد أبدى المشروع  ا,ھتمامأم 
متض�من ت�دعيم المنظوم�ة التربوي�ة م�ن  ا,ھتم�اموق�د ج�اء % 60.86بتوفير الوسائل الماديcة اOھتمام /1

  .بالتلميذ من خ2ل المنح واBعانات المدرسية ا,جتماعييزانيتھا والتكفل خ2ل الرفع من م
عل��ى غ��رار الم��دارس  ا,ھتم��امحي��ث ش��مل %59.25 :التربويccة المنشccآت وتccرميمبإنشccاء  اOھتمccام /2

  .المطاعم المدرسية واBقامات الداخلية في المناطق المعزولة  إنشاء
الوسائل  استخداموالتأكيد على ضرورة % 77.77: الجزائرية  تكنولوجيا التعليم في المدرسة اعتماد /3

  .واBنترنت اpلييتعلق باBع2م  الحديثة في التدريس، خاصة ما
م التأكي�د عل��ى ض�رورة مج��ارات ت��حي�ث % 64تطcوير المنccاھج  وتحcديث طccرق و أسcاليب التccدريس / 4

   .التطور الحاصل على مستوى التقدم التقني 
م ت�وفير تعل�ى المش�روع ض�رورة أن ي� نالق�ائميأك�د % 40.74 :امعي بعcالم الشcغل ربط التكوين الج /5

      .سوق العمل متطلباتتتماشى مع  التيتخصصات الالتكوين و
حيث ركز الق�ائمين عل�ى اللجن�ة  %33.33 :واwلياتبالتكوين الجامعي من حيث المحتويات  اOھتمام /6

  .         تبعة عالميامصفات الأن يتماشى التكوين الجامعي مع المو ضرورة
حي��ث ج��اءت ق��رارات المش��روع مؤك��دة عل��ى ض��رورة % 24.32 :ديمقراطيccة المؤسسccة التربويccة  /7

  .بتسييرھايتعلق  المؤسسة التربوية في مھامھا المختلفة خاصة ما استق2لية
أن ھذا  قنية رغمالتالقائمين على المشروع بالجوانب  اھتمامإن ھذه المؤشرات تدل بشكل واضح عن مدى 

.والتطبيقالتجسيد  آلياتيحتاج إلى  ا,ھتمام  
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 الخاتمة :
 ا,جتم�اعيينإن غياب الفلس�فة والسياس�ة التربوي�ة وغموض�ھا وع�دم تبلورھ�ا ف�ي أذھ�ان مختل�ف الف�اعلين 

الث�روة البش�رية  ةوھ�و تنمي�ا%ساس�ي ب�دورھا  ا,ض�ط2عوالمجتمع بصفة عامة يعيق العملية التربوية من 
، اBنس�انتضي نجاعة ھذه الفلسفة صياغة دقيقة متكاملة لمفھوم وحسن توجيھھا لخدمة الفرد المجتمع، وتق

المواطن وتأھيله ل2ندماج ف�ي محيط�ه ال�وطني والع�المي وللتكي�ف م�ع مختل�ف المعطي�ات المتج�ددة  الفرد،
ص�2ح الترب�وي ھ�ي معالج�ة علمي�ة ومتأني�ة لمختل�ف المش�اكل ، ولھذا فإن عملية اBلعصر سريع ومتحول

وھو بھذا ليكتفي بالمعالج�ة الس�طحية  للمش�اكل  الطارئة والكامنة والمؤثرة على صيرورة النظام التربوي،
التربوية، بل ينبغي الغوص في أعماق التكوين الخاص بالمجتمع لنكشف ع�ن عوام�ل ق�د , نتوق�ع تأثيرھ�ا 

   .  تحقيق ا%ھداف التربوية المرجوة بوي في حين نجدھا تؤثر تأثيراً بليغا فيعلى النظام التر
وكل . بل كل إص2ح ھو جھد مدروس لمواصلة تنمية المجتمعينطلق من الصفر،  حوجود %ي إص2 ف2

عملية قد  يكل ما ھو قائم وبناء نظام تربوي من ,شيء، ھ ءنماذج اBص2ح تدل على ھذا المعنى، فإلغا
 مجھود التي بذلت من أجل النھوض بالناظوتبدد كل ال ،عحطم مرتكزات الفلسفات التربوية للمجتمت

التربوي، ولھذا فإن التصور السليم لnص2ح التربوي ھو ذلك التصور الذي يقوم على دراسة علمية 
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لي والعالمي ومنھجية لمختلف مشك2ت الواقع التربوي دون إغفال التحو,ت الحاصلة على المستوى المح
    الحضارية للمجتمع   صوالتكنولوجية دون الخروج عن الخصائ ةفي مج2ت ا,قتصاد والسياس

ميسرة اBص2ح التربوي في الجزائر مسألة ذات أولوية بالغة فقد شكل النظام التربوية في الجزائر وتعتبر 
كل أيضا أداة استغلته بعض النخ�ب ف�ي قناة مركزية لتمرير التوجه الذي اعتمدته الدولة الجزائرية ، كما ش

فرض قناعاتھا المذھبية، رغم أن المسعى منذ ا,ستق2ل كان العمل على التخلص نھائيا من مخلفات الحقبة 
ثمن بفع�ل ت�ا,ستعمارية من خ2ل جزأرة النظام التربوي ومباشرة عملية تعريبه ، إ, أن ھذه المس�اعي ل�م 

Bىص2ح التربوي ال�ذي قمن�ا بتحلي�ل جان�ب م�ن محتويات�ه مرحل�ة أخ�رأسباب مختلفة، وقد مثل مشروع ا 
التربوي��ة الجزائري��ة، وق��د ج��اء ھ��ذا اBص��2ح ف��ي ظ��روف دولي��ة ومحلي��ة  ص��2ح المنظوم��ةإم��ن مراح��ل 

استثنائية مما جعله يحظى بأھمية خاصة، ھذا ما ترجم ردود الفعل اBع2مية والشعبية ، خاصة فما يخص 
عل��وم الش��رعية، وإدراج اللغ��ة الفرنس��ية ف��ي الس��نة الثاني��ة وإبق��اء ق��انون التعري��ب حال��ة ق��رار إلغ��اء ش��عبة ال

كثيرة لكن دون أن تأثر في قرار اللجنة كما أن ع�دم ت�وفر النس�خ  انتقادات ةالتجميد كل ھذا القرارات واجھ
التحلي�ل ال�ذي شأن الترب�وي ف�ي الجزائ�ر، وم�ن خ�2ل بلمشروع اللجة، سبب حيرة لدى المتتبعين  ا%صلية

بالنظ�ام الترب�وي فيم�ا  نھ�وضيمكن التأكد من مس�ألة أساس�ية وھ�ي أن المجھ�ودات المبذول�ة نح�و ال منا بهق
إدراج��ه تح��ت الجان��ب الفن��ي , يمك��ن أن يحج��ب حقيق��ة تتعل��ق يمك��ن  الت��أطير وك��ل م��ا و التجھي��زيخ��ص 

للنظ�ام الترب�وي الجزائ�ري، تزي�د ف�ي بالقناعات المذھبية التي تأسس لھا نخب ذات نفوذ في السلم اBداري 
المدرسة الجزائرية ع�ن دورھ�ا الحض�اري  بذلك ن أسس الفلسفة التربوية للمجتمع الجزائري لتبعدعسلخه 

    .    لمالتي تخص مجتمعنا الجزائري العربي المس تفي التمكين للقيم والثواب
ھيكلية تتعلق برط النظام التربوي الجزائري  ةإن إشكالية المنظومة التربوية الجزائرية تبقى إشكاليف وھكذا

الفلسفة التربوية للمجتمع الجزائري مما يس�اھم ف�ي إح�داث ش�كل م�ن ا,نص�ھار ب�ين مخرج�ات  صبخصائ
ونقص�د بھ�م  تربويـوباقي المؤسسة التربوية الشريكة ف�ي عملي�ة اBع�داد ال�) المدرسة( المؤسسة التربوية 

ويبقى المسعى إلى تطوير المنظومة التربوية الجزائرية مرھون ضانة، ودور الح ةا%سرة والمؤسسة الديني
ترسيخ النظام التربوية %بعد الھوية الجزائرية وبذلك يكون النظام التربوية الجزائري قد حدد وجھته بمدى 

  .نحو رسم سياسة تربوية تتجانس مع مكونات فلسفته التربوية 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توصيات الدراسة : 
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تس�طير ب س�نقوم واBجابة عن إشكالية الدراس�ة  منا بتحليل المضامين ومحتويات مشروع اBص2ح،قيابعد 
  . نرھا جديرة بالذكرمجموعة من التوصيات 

الخاص�ة بالفلس�فة التربوي�ة للمجتم�ع  بالثواب�تإن المنظومة التربوية الجزائرية تحتاج إلى إعادة ربطھا / 1
  :  لفصل في الجوانب التالية يتطلب جرأة سياسية ل االجزائري وھذ

  .الدراسة الموضوعية في إدراج تعليم اللغات ا%جنبية في المنظومة التربوية الجزائرية  -
  .تطوير اللغة العربية والنظر إليھا على أنھا جزء من الھوية الوطنية  -
 خصية الوطنية م الشلمعاالوطنية والتأكيد على لsبعاد  الجزأرة من خ2ل التمكين فتعزيز أھدا -

  . الجزائرية
 بالشكل الذي يساھم ف�ي تغذي�ة شخص�ية التلمي�ذ وا%مازيغي التأكيد على القيم ذات البعد العربي اBس2مي -

 . ا%مازيغي الجزائري العربي المسلم

  :التربوي التالية في عملية اBص2ح با,عتباراتيجب أن يتم ا%خذ / 2
  .للوطنالصادق  ا,نتماءوالمواقف العبرة على  العلمية ا%شخاص من حيث الكفاءة اختيار -
م�ن خ�2ل التق�ارير الت�ي ترف�ع إل�ى لج�ان  ،ف�ي عملي�ة اBص�2ح مشاركة الت2ميذ وجمعية أولياء الت2مي�ذ -

  .الوطنية اBص2ح

.العامالرأي  استفتاءالفصل في المسائل المختلف فيھا من خ2ل  -  
 ،المذھبي�ةخطاھا يبقى رھين الص�راعات  تيالطويلة ال تهئر رغم مسيرإن اBص2ح التربوي في الجزا/ 3

بص�فة خاص�ة ي�دفع ثم�ن ھ�ذا الص�راع وم�ا  وال�نشءالمھيمن�ة يبق�ى المجتم�ع  ا,تجاھاتطبيعة  تومھا كان
  .فضحية النشيد الوطني ببعيدة

اBجاب�ة عل�ى  تخ�صن إلى تقديم ق�رارات جريئ�ة وعلى المستويات العليا من الدولة مدعو ونلھذا فالمسؤول
  :ا%سئلة التالية 

  ھي معالم شخصية التلميذ الذي نريد ؟  ؟ ما %بنائناأي فلسفة تربوية نريد  -
  أستاذ أو مربي ؟  %بنائناماذا نريد  

  . المغرضالمذھبية إجابة واضحة عن ھذه ا%سئلة تبقى المنظومة التربوية حبيسة اBبتزازات  غيابوفي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

117 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :القواميس والمعاجم*
  .1988 ،6ط  ،دار المشرق، بيروت، لبنان المنجد ا0بجدي، -1
  .1992، 7ط ،الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب  ،القاموس المدرسي ،على بن ھادية وآخرون  -2
مصcر،  الدار المصcرية اللبنانيcة ، ،معجم المصطلحات التربوية والنفسيةحسن شحاتة وزينب النجار، -3

2003.  

  : الكـتـب
  .1993المغرب .، الشركة الوطنية للطباعة والنشرتحليل المضون ومنھجية البحثأحمد أوزي،  -5
  .1996، مكتبة العبيكان،الرياض، منظور جديد نالمنھاج المدرسي مالشافعي ورفاقه،  مإبراھي -6
  1998.لمصرية، القاھرة ، ، مكتبة ا0نجلو ا دراسات في المنھجاسمعان وھيب ورشدي لبيب ،  -7
  .1982،اليونسكو ، باريس  منابع المستقبلأحمد مختار امبو،  -8
ه ، دار الفكccر ،القccاھرة، خطواتccه، معوقاتcc تطccوير المنccاھج ،أسccبابه ، أسccاليبه ،أحمccد حلمccي الccوكي،  -9

2000.  
  1997ي، جنيف، ،مستقبليات، مكتب التربية الدول استراتيجيات إص�ح التعليمأحمد فتحي سرور، -10
، ترجمة حنفي بن 1972-1962من تصفية اOستعمار إلى الثورة الثقافية أحمد طالب ا�براھيمي،  -11

   .الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، بدون تاريخ عيسى،
  .2000، دار الفكر العربي، مصر، إدارة البيئة التعليم والتعلمأحمد إسماعيل حجي،  -12
 .،عالم الكتب، مصر والمستقبلمنھج التعليم بين الواقع فارعة حسين محمد ،  أحمد حسين اللقاني، 13

2001.  
  .1997،دار الفكر،القاھرة، مصر،التربوي أوراق عربية وعالمية دالتجدي إبراھيم عصمت مطاوع، -14
  .2002،الكتاب الثاني، دار المغرب، وھران ،الجزائرالتربية والتكوين بالجزائربوفلجة غيات ، -15
  .1993دار الغرب، وھران، الجزائر، ، التربية ومتطلباتھابوفلجة غيات ،  16
  .1989، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط أصول التربية والتعليمتركي رابح ،  -17
 2عمان،طالمسيرة،دار  المناھج التربوية الحديثة،  الحيلةمحمد محمود  توفيق أحمد المرعي، -18

2001.  



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

118 
 

 أمين الشريف ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر،: ترجمة  ھل ينقذنا العلم ؟ج لندبرج ،جور -19
   1963، بيروت، لبنان

  .2002، المكتب العربي الحديث، مصر،التربية اجتماعدراسة في علم  حسن عبد الحميد رشوان، -20
  .1988.2، مصر، ط، دار المعارف  ا0صول التربوية في بناء المنھاجحسين سليمان قورة ، -21
  . 1998مصر، ،، عالم الكتاب، القاھرةا�ص�ح التربوي في العالم الثالثحسن حسين الب�وي ،  -22

23- حمود بن عبد العزيز البدر، رؤية مستقبلية للتربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، بحوث 
.1999مؤتمر العربية السعودية في مائة عام، يناير   

  .، دار ا0مة، الجزائرالنتائج–اOنعكاسـات –المنطلقـات -ن بركة، أبعاد ا0زمـة في الجزائرحس -24 
  .1980،  مكتبة ا0نجلو المصرية، مصر،التأصيل الفلسفي للتربيةحمودة نبيه محمد،  -25
  1984دار الثقافة والنشر، مصر، .  المنھج منظومة لمحتوى التعليمرشيد لبيب وآخرون،  -26
  2002، دار الحضارة ،الجزائر ، المدرسة وا�ص�ح مذكرات شاھدبح خدوسي ،را -27
، ا0درن  ج، دار المنccاھ فلسccفة المنھccاج الدراسccي زينccب حسccن الشccمري وعصccام حسccن الccدليمي ، -28

2003.  
  1993موفم للنشر، الجزائر،  ، التعليم في الجزائر قبل وبعد اOستق�ل،طاھر زرھوني -30
المؤسسccة الوطنيccة ،عبccده مفھccوم ا�ص�ccح بccين جمccال الccدين ا0فغccاني ومحمccد ،  طھccاري محمccد  -31

  1992، 2الجزائر ط،للكتاب
  . 1997عالم الكتاب ، مصرحديثة في المناھج وطرق التدريس ، كوثر كوجك، إتجاھات  -32
لسcعودية، ، دار المcريخ ، المملكcة العربيcة ا التربcة والتقcدم فcي الcوطن العربcيلطفي بركات أحمcد،  -33

1979  
  1996، عالم الكتاب،مصر، ا�ص'ح والتجديد التربوي في العصر لحديثمحمد منير مرسيي،  -34
، الوضع الراھن واحتماOت القيمة اOقتصادية للتعليم في الوطن العربيمحمد متولي نعيمة،  -35

  .1996 مصر، المستقبل، الدار المصرية اللبنانية، القاھرة،
ا�تجاھccت الحديثccة فccي تخطccيط المنccاھج الدراسccية فccي ضccوء التوجھccات شccوقي ، محمccود أحمccد  -36

  .2001مصر،  ، دار الفكر العربي ،القاھرة،ا�س�مية
  .1996العربية ، مصر  بربية، دار ا�حياء للكتالحديثة في الت اOتجاھاتمحمد عطية ا�براشي،  -37
  ، مصر1975 ،4مكتبة ا0نجلو المصرية، ، ط،  التربية والتغير الثقافيمحمد الھادي عفيفي،  -38
39- cة، ةمحمد العربي ولد خليفcان والھويcايا اللسcة وقضcألة الثقافcة،  ،المسcات الجامعيcوان المطبوعcدي

  .2000الجزائر 
، ترجمcة بوزيccد صcحراوي و آخccرون، دار منھجيccة البحcث فccي العلcوم ا�نسccانيةمcوريس إننجcرس،  -40

  2004. -الجزائر -القصبة للنشر
  2002، 4، دار الفكر، ا0ردن، ط التعلم والتعليم الصفينادر فھمي الزيود وآخرون،  - 41
- 1950من عام  التربية في الب'د العربية حاضرھا ومشك'تھا ومستقببلھاعبد @ عبد الدايم ،  -42

  382، ص6ط، 1998الم'يين ، لبنان، ، دار 2000
 ،ربية في الوطن العربي على مشارف القرن الحادي والعشرينالتعبد @ بن عبد العزيز السنبل ،-43

     ،2002، مصر، المكتب الجامعي الحديث،ا�سكندرية
  .1981،عالم الكتاب ، مصر ،دراسات في فلسفة التربية،  وآخرونعلي سعيد إسماعيل  -44



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

119 
 

، )ربcة الجزائريcةنمcوذج التج(التربوي ومشك'ته في العGالم العربGي  ا�ص'ح تجاھاتاعلى براجل، -45
الجزائccر،  –، وھccران 1، دار الغccرب للنشccر، ج  اOجتماعيccةمخبccر التربيccة والتنميccة  تسلسccلة إصccدارا

2002،   
  2003دار ا0مة، الجزائر،  ،التعليميةمعركة المصير والھوية في المنظومة علي بن محمد،  -46 

 ،3ط وان المطبوعات الجامعيcة، الجزائcر،دي ةدار الحداث، تاريخ الجزائر الحديثعبد القادر جغلول،  -47
1983 .  

  1998دار الفكر العربي،القاھرة ،مصر،  أسسھا وتطبيقاتھا،:مناھج التربية، علي أحمد مدكور -48
  2000، 3، المكتبة الوطنية، الجزائر، طالتشريع المدرسي الجزائري عبد الرحمان بن سالم، -49
 ع، دار المسccccيرة للنشccccر والتوزيccccنظريccccة الممارسccccة ،التصccccميم التعليمccccيعمccccر محمccccود الحيلccccة  -50

  .1999ا0ردن،
، دار الفكccر لطباعccة والنشccر والتوزيccع، ا0ردن، والمccنھج التعليمccةالوسccائل :عبccد الحccافظ س�ccمة  -51

2000.  
  ، 2002، مكتبة دار القاھرة، مصر المنھج الدراسي وا0لفية الجديدةص�ح الدين عرفة محمود،  -52
  .1999،  دارالفكرالعربي، عمان، تخطيط المنھج وتطويره ، وآخرون صالح ھندي -53

 –، قصcر الكتcاب البليcدة 1978-1932 ھcواري بومcدين الcرئيس القائcدسعيد بcن البشcير العمcامرة،  -54
  .1997 –الجزائر 

  .2000، منشأة المعارف، مصر،المناھج المعاصرةفوزي طه إبراھيم و رجب أحمد الكلزة ،  -55

  :  دوالجرائ والمناشير المج�ت*
، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني المعلوماتية بعد اOنترنيت طريق المستقبلبيل جينتس،  -55

  .1998،للثقافة والفنون، الكويت
، مجلccة التربيcccة العccدد السcccادس، السياسccات التربويcccة لمccا بعccد الحcccرب محمccد صccادق الموسcccوي، -56

  .1991الكويت
، سلسلة وثائق تربوية، المطابع الجديدة المتحدة مجموعة، اربات جديدة للتربيةمقأحمد شبشوب،  -57

  .1999 ،سراس تونس
 المؤسسcة الوطنيcة، الجزائcر، مرايا وشظايا، مقcاOت فcي الفكcر والسياسcة وا0دب،إبراھيم رماني،  -58

2002.  
القcدس  ة،مطبعcياتر المخبر،العcدد الثان، سلسcة إصcدارات دفcإص�ح المنظومة التربوية فcي المغcرب العربcيلكحل لخضر، 

  .2006 -الجزائر –بسكرة 
  .2001 -مارس  –  ةالجزائري التربويةالعام للجنة الوطنية ل_ص�ح المنظومة  رالتقري -59
التقرير " الكارثة وا0مل " لمعھد العربي للتخطيط وثيقة تعليم ا0مة العربية في القرن العشرين ا -60

  .1992) أبريل (نيسان  - 30-18- ، القاھرة  مستقبل التعليم في الوطن العربيالتلخيصي المشروع 
   .جريدة يومية جزائريةالشروق،  -61
  .جريدة يومية جزائريةالخبر،  -62

  مواقع ا�نترنيت *
webmaster@alwatan.com.sa787-www.marocsite.net/louti  

ww.islamonline.net/livedialogue/ Arabicw  
khabar. Com www.el  

chorouk.com/modules.php?nam-www.ech  



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

120 
 

www.elaph.com/ElaphWeb/Reports  
www.azzaman.com/azz/articls  

.www.maktoobblog.com  
www.almoslim.net/figh_wagi3/printCOM  

alahrar.ne-http://www.sawt  
www.google.com:http//www.almualem.Net  

osor.nethttp://www.j -  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

121 
 

 01:الملحق رقم 



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

122 
 

 

 



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

123 
 

 



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

124 
 

 



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

125 
 

 

 



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

126 
 

 02:ملحق رقم 

 



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

127 
 

 03: ملحق رقم 

 

 

 



 واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر

 

128 
 

 ملحق رقم: 04
 دليل المقابلة:

 عنوان الدراسة : واقع ا�ص�ح التربوي في الجزائر
 - تقرير الجنة الوطنية �ص�ح المنظومة التربوية 2001 نموذجاً -

 * مشروع ا�ص�ح التربوي والمنطلقات الخاصة بالمجتمع الجزائري.
المشروع مع خصوصية المجتمع الجزائري ؟  تإلى أي مدى تتوافق قرارا -1  
باBنتماء لدى التلميذ؟  سھل ترى بأن المناھج الدراسية المقررة تعزز الح -2  
ھو موقع اللغة العربية والتربية الدنية والتاريخ الوطني في تقرير المشروع ؟ ما -3  
ابتدائي؟ إع(ن المشروع عن تدريس الفرنسية في السنة الثانية كيف تفسر -4  
  ماھو موقف المشروع من اAمازغية؟ -5

  * مشروع ا�ص'ح التربوي واIھداف المعلنة 
ھي أھداف المشروع؟ ما -1  
متوسطة المدى، بعيدة المدى  قريبة المدى، ؟طبيعة أھداف المشروع ما -2  
ھا؟ ھا من حيث موضوعيتاتر كيف -3  
تخدم اAھداف العامة للمجتمع  الجزائري؟ المعلنة ھل اAھداف  -4  
اJليات المعتمدة لتحقيقھا؟ ةماھي  -5  

 * مشروع ا�ص'ح التربوي والوسائل المعتمدة  
؟ عھل ترى بأن ھناك الوسائل الكافية لتحقيق أھداف المشرو -1  
؟ بشرية  –طبيعة الوسائل التي ترھا ناقصة مادية ما  -2  
داغوجية؟   يھل بحث المشروع طرق تحديث الوسائل الب -3  
موقع تكنولوجيا التعليم من قرارات المشروع ؟ ھو ما -4  
  مدى إمكانية تطبيقھا في ظل ا%مكانيات الحالية ؟ ما  -5

 *  مشروع ا�ص'ح التربوي وا�ستراتجية العامة 
واضحة الم(مح؟المشروع جاءت ضمن إستراتجية  تھل ترى بأن قرارا -1  
والسياسية  اBقتصاديةالمشروع جاءت مسايرة لتغيرات  تھل ترى بأن قرارا -2

     الجزائري؟  عللمجتم
؟المشروع لتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي ةمدى مراعا ما  -3  
 تالمشروع أن يقرب المنظومة التربوية من المؤسسا استطاعإلى أي مدى  -4

؟    اBجتماعية الشريكة  
      التي سعى المشروع لرسمھا ؟ لم(مح تلميذ المستقب ماھي  -5 
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اجتماع التربة، من إنجاز الطالب  علم مكملة لنيل شھادة الماجستير في كرةذھذه الدراسة عبارة عن م
 – رفي الجزائ يواقع اBص2ح التربو: سبرطعي مراد وإشراف ا%ستاذ مراد زعيمي وتحت عنوان

.   -نموذجا  2000التربوي  حمشروع اللجنة الوطنية لnص2  
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خمس�ة فص�ول، أربع�ة منھ�ا تعرض�نا خ2لھ�م إل�ى الجوان�ب النظري�ة، فف�ي الفص�ل  منا الدراس�ة إل�ىوقد قس
ا%ول وسمي الفصل التمھيدي خصصناه إلى ع�رض اBش�كالية والجوان�ب المتعلق�ة ب�اBجراءات الميداني�ة،  

  . كما تعرضنا خ2له إلى طبيعة المنھج المستخدم في الدراسة وعرض للدراسات السابقة 
 بخص�ائص المنھ�اج الدراس�ي  التعري�ف ه إل�ىاسمى فلسفة المنھاج الدراس�ي خصص�نموالأما الفصل الثاني 

فتعرضنا بذلك %دق تفاصيله، بدأً بعرض الفلسفات التربوية ودرھا في صياغة ص�ورة المنھ�اج الدراس�ي، 
  .ومروراً بتوضيح مكوناته و أسسه وانتھاء عند أھم النماذج التي حددت مراحل بناء المنھاج الدراسي

الثالث فقد تطرقنا إلى أسس اBص2ح التربوي، حيث أردنا من خ�2ل ھ�ذا الفص�ل أن  نب�رز  أما في الفصل
ونب��ين الش��روط ا%كاديمي��ة الت��ي يس��تند إلي��ه  اتجاھات��ه ومراحل��ه، ىماھي��ة اBص��2ح الترب��وي بتع��رض إل��

أجنبية وھ�ي جوان�ب  اBص2ح التربوي في دول العالم، كما أدرجنا تجارب إص2حية لدول عربية وأخرى
  .في تحليلنا للوثيقة المشروع اأسسنا لھا حتى نرتكز عليھ

وفي الفصل النظري ا%خي�ر تعرض�نا إل�ى تجرب�ة اBص�2ح ف�ي الجزائ�ر، بداي�ة بتط�رق لsھ�داف الكب�رى 
عرفھ�ا النظ�ام  يالتي يقوم عليھا النظام التربوي الجزائري، لنواصل الحديث عن أھ�م مراح�ل التط�وير الت�

تربوي الجزائري، ,سيما تلك المحاو,ت الت�ي ج�اءت لتخلص�ه م�ن مخلف�ات الحقب�ة ا,س�تعمارية، لنخ�تم ال
الفصل بالحديث عن ظروف اعتم�اد اللجن�ة الوطني�ة لnص�2ح الت�ي ق�دمت مش�روع اBص�2ح وال�ذي قمن�ا 

  .  بتحليله في الفصل الميداني
مون وھو المنھج المناسب لطبيعة دراستنا، %ننا قمن�ا وفي الدراسة الميدانية قمنا باعتماد منھج تحليل المض

  . بتحليل مضامين وثيقة تربوية
 ىـالتحليل إلى فئات وكل فئة تضمنت مجموعة من ا%فكار وقد جاء توزيع الفئات علقمنا بتقسيم  كما

: المحاور التالية  
.الفئات الخاصة با%ھداف/ 1  
  .الفئات الخاصة بالقيم/ 2
.ة بالغاتالفئات الخاص/ 3  
  .الفئات الخاصة بالوسائل/ 4
  .المعتمدة التكوين الفئات الخاصة باBستراتجية/ 5

.الدراسة اوھذا التقسيم جاء وفقا لsسئلة التي سطرتھ  
:  النتائج التالية فرزت الدراسة الميدانية ألقد و  

بي واBس2مي باBضافة التراث الوطنية والقيم المتعلقة بالبعد العر ا%ھدافإن قرارات المشروع لم تعطي 
ھزي�ل  اھتم�امأن النسب التي جاء بھ�ا التحلي�ل ل�م تب�رز إ,  الوطني ا%مازغي ا,ھتمام الكافي، على اعتبار

  :با%بعاد التالية
 بالطابع العالميإلى جانب اھتمام بضرورة ربط ا%ھداف %:31.82 :الوطنيربط ا0ھداف بالطابع / 1

. %68.12حيث جاءت النسبة   
:الجزأرة من خ�لبأھداف  اOھتمام/ 2  
   41.66 % :الوطنية خ2ل آليات العملية التربوية  فعلى ا%ھداالتأكيد  -
58.33%: الكتاب المدرسيالتأكيد على ا%بعاد الوطنية من خ2ل  -  

س��نة ولق��د أث��ارة قض��ية ح��ذف مقط��ع م��ن النش��يد ال��وطني والفق��رة المس��يئة إل��ى الث��وار ف��ي كت��اب الت��اريخ ال
  .  في الجزائر وين بالشأن التربوالخامسة ابتدائي استفھاما كبير لدى الرأي العام والمھتم
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 العربي�ة عل�ى اللغ�ة ا,عتم�ادم تكما لم ي% 32.56): التعريب(تحسين عمليات التدريس باللغة العربية / 4
أفري�ل 16الرئاس�ي عدم رف�ع التجمي�د عل�ى  المرس�وم في جميع المستويات والتخصصات مع كلغة تدريس 

  .القاضي بتعريب المنظومة التربوية الجزائرية  1976
إدراج اللغة الفرنسية في السنة  حيث تم% 52.45:بتحسين مكانة اللغوية للغة الفرنسية  اOھتمام/ 5

.في حين ثمى استبعاد اBنجليزية إلى السنة أولى من التعليم المتوسط ابتدائيالثانية      
م اعتب�ار م�ادة ت�حي�ث % 55.55مادة التربية الدنية وا0خ�قيcة  واعتمادلتربية ا�س�مية إلغاء مادة ا/ 6

  .التربية اBس2مية أداة تستغل %غراض أيديولوجية 
ن2ح�ظ ب�أن ھن�اك اخت�زال للق�يم % 18.60: وا0مcازيغي التأكيد على القيم ذات البعد العربي ا�س�مي/ 7

وھ��و مؤش��ر يمك��ن م��ن خ2ل��ه التأك��د ع��ن م��دى تق��زيم  وا%م��ازيغي ميالت��ي تتعل��ق بالبع��د العرب��ي اBس��2
  . لمقومات المجتمع الجزائري لالمشروع 

 ةشكل الك�افي ع�ن الق�يم الحقيقي�ة الت�ي تحملھ�ا الفلس�فالمما يدفعنا إلى القول بأن مشروع اBص2ح لم يعبر ب
  . التربوية الجزائرية

بعاد المتعلقة بالجوانب التالية لsروع اھتمام من خ2ل إبرازه بالجوانب التقنية فقد أبدى المش ا,ھتمامأم   
وقد جاء ا,ھتمام متضمن تدعيم المنظومة التربوية من % 60.86بتوفير الوسائل المادية اOھتمام /1

.بالتلميذ من خ2ل المنح واBعانات المدرسية ا,جتماعيخ2ل الرفع من ميزانيتھا والتكفل   
حي��ث ش��مل ا,ھتم��ام عل��ى غ��رار الم��دارس %59.25 :التربويccة المنشccآت والتccرميمبإنشccاء  اOھتمccام /2

  .الداخلية في المناطق المعزولة واBقامةالمطاعم المدرسية  إنشاء
والتأكيد على ضرورة استخدام الوسائل % 77.77: تكنولوجيا التعليم في المدرسة الجزائرية  اعتماد /3

  .باBع2م اpلي واBنترنتيتعلق  الحديثة في التدريس، خاصة ما
م التأكي�د عل��ى ض�رورة مج��ارات ت��حي�ث % 64تطcوير المنccاھج  وتحcديث طccرق و أسcاليب التccدريس / 4

   .التطور الحاصل على مستوى التقدم التقني
ت�وفير  تمعل�ى المش�روع ض�رورة أن ي� نأك�د الق�ائمي% 40.74 :ربط التكوين الجامعي بعcالم الشcغل  /5

      .العملتتماشى مع متطلبات سوق  يالتكوين وتخصصات الت
 حيث ركز الق�ائمين عل�ى اللجن�ة %33.33 :اOھتمام بالتكوين الجامعي من حيث المحتويات واwليات /6

           .عالمياتبعة مضرورة أن يتماشى التكوين الجامعي مع الموصفات ال على
ش��روع مؤك��دة عل��ى ض��رورة حي��ث ج��اءت ق��رارات الم% 24.32 :ديمقراطيccة المؤسسccة التربويccة  /7

  .ايتعلق بتسييرھ استق2لية المؤسسة التربوية في مھامھا المختلفة خاصة ما
إن ھذه المؤشرات تدل بشكل واضح عن مدى اھتمام القائمين على المشروع بالجوانب التقنية رغم أن ھ�ذا 

  .ا,ھتمام يحتاج إلى آليات التجسيد والتطبيق
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