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  :مقدمة
أن تكون وتيرة التنمي"ة    و البن"اء  إن مسايرة مجرى ا�حداث و التطورات التي يشھدھا العالم تفرض

للبلدان سريعة و ذات قفزات نوعية 3 ت"دع مج"ا3 ل2رتج"ال أو العم"ل العش"وائي، فمن"ذ ظھ"ور الث"ورة 
الصناعية تفطنت الدول إلى ضرورة استغ2ل ا�يدي العاملة الكفأة القادرة على التحكم ف"ي مس"تجدات 

زاي"دت متطلب"ات التخصص"ات الدقيق"ة لتس"تطيع ھ"ذه التصنيع فظھرت مھن جديدة و اختفت أخرى و ت



الدول تحقيق مشروع التنمية عل"ى ش"تى الص"عد، ف"ي ظ"ل مختل"ف المس"تجدات و الظ"روف، و 3 ش"ك 
في أن ھذا ا3ھتمام المتزايد انعكس ف"ي تق"دير دور المنظوم"ة التربوي"ة ذل"ك أن ھ"ذه ا�ي"دي العامل"ة و 

  .يل ا�مد في المنظومة التربويةھذه اWطارات التقنية ھي ثمرة استثمار طو
إن المنظوم""ة التربوي""ة الي""وم كبقي""ة المنظوم""ات ا�خ""رى عليھ""ا أن تثب""ت فعاليتھ""ا و كفايتھ""ا اWنتاجي""ة 
لت""دعيم مش""روع التنمي""ة المن""تھج و ذل""ك م""ن خ""2ل أدائھ""ا لمھامھ""ا المنوط""ة بھ""ا ولك""ن عل""ى واض""عي 

نظومة التربوي"ة ا�ھمي"ة الت"ي تس"تحقھا ك"ي ي"نجح ا3ستراتيجيات التنموية من جھة أخرى أن يولوا الم
ھ""ذا ا3س""تثمار ف""ي التربي""ة و ين""تج عم""ال و مھندس""ين و فني""ين ق""ادرين عل""ى تحقي""ق التنمي""ة و مواجھ""ة 

  .التحديات التي تفرضھا الظروف المتغيرة و المتطورة
و يتجلى ذلك ف"ي العدي"د و الجزائر من بين أوائل الدول النامية التي أولت أھمية بالغة لمشروع التنمية 

م""ن السياس""ات التنموي""ة المنتھج""ة ب""دأ بالمخطط""ات التنموي""ة الت""ي ك""ان م""ن أھ""م مبادئھ""ا ا3س""تراتيجية 
أولوي""ة بع""ض القطاع""ات ع""ن غيرھ""ا ، ولك""ن الس""ؤال المط""روح ا]ن ھ""ل أن الخي""ارات ا3س""تراتيجية 

تك"ن ك"ذلك فم"ا ھ"ي م"واطن الض"عف و التي تبنتھا الجزائر في سياستھا التنموية كانت ناجحة و إذا ل"م 
الفشل التي يعاني منھا المشروع التنموي الجزائري و من خ2ل ھذا النقاش يبرز موض"وع المنظوم"ة 
التربوية كأحد المنظومات التي م"ن الواج"ب أن يرتك"ز عليھ"ا المش"روع التنم"وي الجزائ"ري ذل"ك أنھ"ا 

بالكف"اءات و المھ"ارات الق"ادرة عل"ى تحقي"ق  المصدر ا�ساسي من الموارد البشرية التي تم"د المجتم"ع
  .مشروع التنمية المنشود

م""ن ھ""ذا المنطل""ق ف""إن ھ""ذه الدراس""ة تس""تھدف، معرف""ة دور المنظوم""ة التربوي""ة الجزائري""ة ف""ي خدم""ة 
  :التنمية، و لدراسة ھذا الموضوع رأينا أن نقسمه إلى خمس فصول يحتوي كل فصل على ا�تي

بوي""ة ف""ي ظ""ل سياس""ات التنمي""ة، و يح""وي أربع""ة مباح""ث، نتح""دث ف""ي المنظوم""ة التر: الفصKKل اHول
عن اWتجاھات الرئيسية للتنمية، في الدول المتقدمة و الدول النامية، ثم في الجزائر، أم"ا  المبحث اHول

، المبحKث الثالKثفنتحدث عن مكانة المنظومة التربوية في مخططات التنمية، ثم في  المبحث الثانيفي 
إنعكاس"ات ، نتح"دث ع"ن المبحKث الرابKعمنظوم"ة التربوي"ة ف"ي ظ"ل اWص"2حات، ث"م ف"ي نتحدث عن ال

  .السياسة التنموية الجزائرية على المنظومة التربوية
، و يحت"وي عل"ى أربع"ة )ا�ھ"داف و المفھ"وم( و نتح"دث في"ه ع"ن المنظوم"ة التربوي"ة : الفصل الثاني

، البناء الھرم"ي، ا�ھ"داف، و الرك"ائز، ة الجزائريةالمنظومة التربوي و يتناول :المبحـث اHول مباحث،
 :المبحKKث الثالKKثمفھوم""ه، و أھداف""ه، و أنواع""ه، أم""ا  التخط""يط الترب""ويو يتن""اول  :المبحKKث الثKKانيأم""ا 

النت""ائج العام""ة  و يتن""اول :المبحKKث الرابKKع، ث""م مش""اريع إص""2ح المنظوم""ة التربوي""ة الجزائري""ةفيتن""اول 

  .التعليم البحث العلمي لتربية ولتجربة الجزائر في ميدان ا
و يتن""اول المنظوم""ة التربوي""ة الجزائري""ة و التنمي""ة، و يحت""وي عل""ى أربع""ة مباح""ث،  :الفصKKل الثالKKث
: المبحKKث الثKKاني، أم""ا و يتن""اول دور المنظوم""ة التربوي""ة ف""ي التنمي""ة الش""املة ب""الجزائر: المبحKKـث اHول

مك"امن الض"عف ف"ي فيتن"اول : المبحث الثالثأما  التنميةالمنظومة التربوية الجزائرية و سياسة فيتناول 
ا3نعكاس"ات الس"لبية لض"عف المنظوم"ة ال"ذي يتن"اول : المبحث الرابKعالجزائرية، ثم  المنظومة التربوية

  .التربوية على السياسة التنموية في الجزائر
ه، م"نھج البح"ث، و و يتناول اWج"راءات المنھجي"ة للدراس"ة الميداني"ة، و نس"تعرض في" :الفصل الرابع

فروضه،و الدراسة ا3ستط2عية،و مجا3ت الدراس"ة و أدوات البح"ث، و مؤش"رات الدراس"ة الميداني"ة، 
  .و كيفية اختيار العينة

   .للنتائج عامة خ2صة و تحليلھا و نتائجلل االذي يحوي عرض :الفصل الخامسثم 
  
  
  



  
  
  

  :إشكالية البحث -1
ا البح""ث تتمث""ل ف""ي محاول""ة فھ""م كي""ف ت""ؤثر المنظوم""ة التربوي""ة م""ن خ""2ل م""ا تق""دم ف""ان إش""كالية ھ""ذ 

الجزائرية على التنمية، إذ أن منظومة تربوية ناجحة يمكن أن تساھم في نجاح مشروع التنمية عموم"ا 
كم""ا أن فش""لھا أو ض""عفھا ق""د ي""ؤثر عل""ى مش""روع التنمي""ة، ولك""ن بالمقاب""ل يج""ب أن نعل""م أن المنظوم""ة 

ات الت""ي م""ن الواج""ب عل""ى واض""عي ا3س""تراتيجيات التنموي""ة أن يولوھ""ا التربوي""ة ھ""ي أح""د المنظوم""
العناية التي تستحق حتى تسھم بدورھا في إم"داد المجتم"ع ب"الموارد البش"رية ال2زم"ة لتحقي"ق مش"اريع 
التنمي""ة الناجح""ة، و المنظوم""ة التربوي""ة ھ""ي اس""تثمار طوي""ل ا�م""د ش""أنھا ف""ي ذل""ك ب""اقي القطاع""ات 

  .ا3قتصادية الكبرى
فإننا اخترنا دراس"ة المش"روع التنم"وي الجزائ"ري ب"الموازاة م"ع مش"اريع المنظوم"ة  و لفھم ھذه الع2قة

التربوية منذ انط2ق مخططات التنمية و الت"ي تعتب"ر البداي"ة الحقيقي"ة لمش"روع الجزائ"ر التنم"وي الق"ائم 
  .2004على أساس استراتيجية واضحة المعالم و تمتد ھذه الدراسة حتى سنة 

  :تنقسم ھذه الفترة إلى مرحلتين و
  )1989إلى  1967( مرحلة المخططات التنموية  -1
  )2004إلى  1990( مرحلة اWص2حات  -2

  :و السؤال ا�ساسي الذي سوف نحاول اWجابة عليه ھو
تزويKد قطاعKات التنميKة  عKنأن التذبذب الذي عاشته المنظومة التربوية الجزائرية  و قصورھا  كيف

ممKا جعلKه  شرية كافية كميا و نوعيا انعكKس سKلبا علKى  المشKروع التنمKوي الجزائKري ككKلبموارد ب
  . يتميز بعدة اضطرابات و اختE%ت

إن الع2قة الوثيقة بين فكرتي التنمية و التقدم التكنولوجي من جھة و العل"م و العق2ني"ة م"ن جھ"ة أخ"رى 
اس""تھا دراس""ة ج""ادة ف""ي التجرب""ة التنموي""ة يح""تم علين""ا فھ""م ھ""ذه الع2ق""ة عل""ى العم""وم و محاول""ة در

الجزائرية، ذلك بغية الوصول إلى مؤشرات تمكننا من قياس درجة ا3رتباط بين الفك"رتين و ال"ذي م"ن 
شأنه أن يعطينا صورة عن دور المنظومة التربوية في نجاح أو فشل المش"روع التنم"وي، فھ"ذا ا�خي"ر 

ادر متعلمة بالدرجة ا�ولى ھ"ذه الك"وادر الت"ي تعتب"ر يجب أن يقوم على أساس علمي و على كواھل كو
  .ثمرة استثمار طويل ا�مد في المنظومة التربوية

  
  

  :أھداف البحث -2
  :و تھدف ھذه الدراسة إلى اWجابة على مجموعة من ا�سئلة أھمھا

الجزائري"ة لتذبذب الذي عاشته المنظومة التربوية ليعتبر انعكاسا في الجزائر  ضعف التنميةن ھل أ -1
  تزويد قطاعات التنمية بموارد بشرية كافية كميا و نوعيا؟ عنقصورھا لو 
المؤش""رات العدي""د م""ن عب""ر العدي""د م""ن الس""نوات، متم""ث2 ف""ي  البش""ري و الم""ادين اWھ""دار ھ""ل أ -2

ك"ان  ...كالتسرب المدرسي و اWعادة و الفشل الدراسي و ھج"رة ا�دمغ"ة و بطال"ة اWط"ارات الجامعي"ة
  ؟ين ا�سباب التي أضعفت المشروع التنموي الجزائريمن ب

ع"دم التواف"ق ب"ين أھ"داف و المتمثلة في ن ا�خطاء الكبرى التي وقع فيھا المخطط الجزائري، ھل أ -3
المنظومة التربوية و متطلبات التنمية في الجزائر منذ اWس"تق2ل انعك"س س"لبا عل"ى المش"روع التنم"وي 

  ؟الجزائري



الممون ا�ساسي ب"الموارد البش"رية لجمي"ع ھو النظام التربوي و التعليمي في أي بلد،  لماذا رغم أن -4
رغ"م جھودھ"ا المبذول"ة ف"ي قط"اع المش"روع التنم"وي، ولك"ن الجزائ"ر  القطاعات التي تسھم في تحقي"ق

ج"د  التربية و التعليم ولكن نسبة ا3ستعانة بالكفاءات و المھ"ارات العلمي"ة ف"ي كاف"ة القطاع"ات 3 زال"ت
 ؟منخفضة

  :أھمية البحث -3
  :و تكمن أھمية الدراسة التي سوف نقوم بھا في عدة نقاط نوجزھا فيما يلي

محاولة تسليط الضوء بطريق"ة علمي"ة و موض"وعية عل"ى التجرب"ة التنموي"ة الجزائري"ة من"ذ انط"2ق  -1
الجزائري القائم عل"ى و التي تعتبر البداية الحقيقية للمشروع التنموي  1967مخططات التنمية في سنة 

أسس التخطيط ا3ستراتيجي، حيث أننا سنحاول كشف مكامن الضعف    و الفشل في ھ"ذا المش"روع و 
التي نرى مظاھرھا السلبية واضحة في وقتنا الحالي متمثلة ف"ي ا�وض"اع ا3قتص"ادية و ا3جتماعي"ة و 

  .الثقافية و السياسية المتردية للب2د
كذلك في أنه يحاول إيجاد ع2قة سببية بين ضعف التنمية و ضعف مش"اريع  إن أھمية البحث تتمثل -2

المنظومة التربوية الجزائرية فكأنه يفترض أن فشل مشاريع المنظومة التربوية كان أح"د أھ"م ا�س"باب 
التي أدت إلى فش"ل المش"روع التنم"وي الجزائ"ري، و أن تنمي"ة ش"املة مس"تدامة تفت"رض  أساس"ا وج"ود 

ة قوية و ناجحة تكون مصدرا للموارد البشرية الكفأة والقادرة عل"ى تحم"ل أعب"اء التنمي"ة منظومة تربوي
  .من جيل إلى الذي يليه

كذلك تكم"ن أھمي"ة البح"ث ف"ي أن"ه م"ن أوائ"ل البح"وث ف"ي ب2دن"ا ال"ذي يح"اول رب"ط نج"اح مش"اريع  -3
م""ة التربوي""ة منظوم""ة المنظوم""ة التربوي""ة بنج""اح التنمي""ة كك""ل، حي""ث أن ھ""ذا ال""ربط يجع""ل م""ن المنظو

عملية و واقعية و مفھومة الدور و لھا مھام واضحة يجب عليھ"ا تأديتھ"ا و أنھ"ا إن ل"م تس"اھم ف"ي نج"اح 
  .المشروع التنموي فإنھا بذلك تكون قد تخلت عن دورھا و مھامھا ا3جتماعية

( م""ة التربوي""ة   و م""ن ب""ين النق""اط المھم""ة الت""ي يح""اول البح""ث فھمھ""ا مي""دانيا، دراس""ة ثم""ار المنظو -4
  .        منذ انط2ق مخططات التنمية و مدى مساھمتھا في إنجاح التنمية) الموارد البشرية

  :تحديد المفاھيم اHساسية الواردة في البحث -4
  :التنمية

  :تعريف ھيئة ا�مم المتحدة
ا�ح""وال  إن التنمي""ة ھ""ي العملي""ات الت""ي توح""د ب""ين ا�ھ""الي، و جھ""ود الس""لطات الحكومي""ة لتحس""ين

ا3قتص""ادية و ا3جتماعي""ة و الثقافي""ة للمجتمع""ات المحلي""ة، و تحقي""ق لتكام""ل ھ""ذه المجتمع""ات ف""ي إط""ار 
حياة ا�مة، و مساعدتھا عل"ى المس"اھمة التام"ة ف"ي التق"دم الق"ومي، و تق"وم ھ"ذه العملي"ات عل"ى ع"املين 

مس"توى معيش"تھم، و ثانيھم"ا أح"دھما مس"اھمة ا�ھ"الي أنفس"ھم ف"ي الجھ"ود المبذول"ة لتحس"ين : أساسيين
ت"وفير م"ا يل"زم م"ن الخ"دمات الفني"ة و غيرھ""ا بطريق"ة م"ن ش"أنھا تش"جيع المب"ادرة         و المس""اعدات 

   )1(الذاتية، و المساعدات المتبادلة بين عناصر المجتمع، و جعل ھذه العناصر أكثر فعالية
مجموع""ة عملي""ات دينامي""ة متكامل""ة ، تح""دث ف""ي المجتم""ع م""ن خ""2ل الجھ""ود ا�ھلي""ة  و التنمي""ة ھ""ي

وتتجس"د . والحكومية بأسباب ديمقراطي"ة ، ووف"ق سياس"ة اجتماعي"ة مح"ددة ، و خط"ة واقعي"ة مرس"ومة 
ب كاف"ة مكون""ات البن"اء ا3جتم""اعي مظاھرھ"ا ف"ي سلس""لة م"ن التغيي""رات البنائي"ة و الوظيفي""ة الت"ي تص""ي

للمجتم"ع و تعتم""د ھ"ذه العملي""ة عل"ى م""وارد المجتم"ع المادي""ة و الطبيعي"ة و البش""رية المتاح"ة و الميس""رة 
للوص""ول إل""ى أقص""ى اس""تغ2ل ممك""ن ف""ي أقص""ر وق""ت مس""تطاع ن و ذل""ك بقص""د تحقي""ق الرفاھي""ة 

  .)2(ا3قتصادية و ا3جتماعية لكل أفراد المجتمع

                                                 
(1) – Marchall B. Clinard. Slums and Community development. New York. 1966. p 117.  

 .17القاھرة ،ص، 1993؛ دراسة نقدية في علم اجتماع التنمية، دارالعارف الطبعة �ولى تغريب العالم الثالث: ابعيكمال الت -)2(



و التنمية ھي عملية مجتمعية واعية و دائمة ، يجب أن تكون موجھة Wيجاد تحو3ت ھيكلية ت"ؤدي إل"ى 
د من""تظم ف""ي متوس""ط إنتاجي""ة الف""رد و تك""وين قاع""دة و إط""2ق طاق""ة إنتاجي""ة ذاتي""ة يتحق""ق بموجبھ""ا تزاي""

يتم إ3 ضمن إطار من الع2قات اWجتماعية يؤكد ا3رتباط بين المكاف"أة  قدرات المجتمع ، و ذلك كله 3
و الجھ""د و يعم""ق أج""واء المش""اركة و ي""وفر متطلباتھ""ا و يھ""دف إل""ى ت""وفير ا3حتياج""ات اWنس""انية و 

  .)3(ضمانات ا�من الشامل
  :التربية

أي غذى الولد و جعله ينمو، و ربى الولد ھّذب"ه، فأص"لھا  ربىالتربية في اللغة العربية مأخوذة من فعل 
  .)4(ربا يربو أي زاد و نما

و ھ"ي تعن"ي باختص"ار ...أما التربية في ا3صط2ح فإنھا تفيد معنى التنمية، و ھي تتعلق بكل كائن ح"ي
أن نھيئ الظروف المساعدة لنمو الشخص نموا كام2 من جميع النواحي لشخصيته العقلي"ة، و الخلقي"ة، 
و الجس""مية، و الروحي""ة، أي أن التربي""ة م""ا ھ""ي إ3 تھيئ""ة ظ""روف تت""اح فيھ""ا الف""رص �ن نوج""ه ك""ل 
مقومات التربية التي ننشئ ا�شخاص صغارا و كبارا تنش"ئة س"ليمة ف"ي الن"واحي الخلقي"ة، و الجس"مية، 

     )5(و العقلية، و الروحية
بھا و تثقيفھا عملية مستمرة تحتاج دائما و عل"ى م"ر الس"نين إل"ى تجدي"د يس"اعدھا إن تربية النفس و تھذي

  )6(على إعداد المستقبل المنشود
ف""رد و بيئت""ه بم""ا فيھ""ا م""ن أف""راد و نظ""م و إذا فالتربي""ة ھ""ي عب""ارة ع""ن عملي""ة التفاع""ل و التكي""ف ب""ين ال

  )7(جماعات و ثقافة، و عادات، و تقاليد إلى أخره
  :و نورد فيما يلي بعض تعريفات التربية عند الف2سفة القدماء و المعاصرين

التربي"ة ھ"ي إعط"اء الجس"م و ال"روح ك"ل م"ا يمك"ن م"ن الجم"ال، و ك"ل م"ا يمك"ن م"ن  :تعريف أفEطKون
  .الكمال

الغرض من التربية ھو أن يستطيع الفرد عمل كل ما ھو مفيد و ضروري في الحرب : تعريف أرسطو
د والقصد منھا أيضا إع"دا. و أن يقوم بما ھو نبيل و خيّر من ا�عمال، ليصل إلى حالة السعادة. و السلم

  .العقل لكسب العلم كما تعد ا�رض للنبات و الزرع
عام""ا ك""ان      أو  –التربي""ة الكامل""ة ھ""ي الت""ي تجع""ل اWنس""ان ص""الحا �داء أي عم""ل : تعريKKف ملتKKون

  .بدقة و أمانة و مھارة في حا3ت السلم و الحرب -خاصا
مية و الخلقي""ة، 3 إع""داده التربي""ة ھ""ي تنمي""ة الف""رد م""ن جمي""ع نواحي""ه العقلي""ة و الجس"": تعريKف دوفيلتيKKر

لمھنة خاصة، ولك"ن ليك"ون مواطن"ا ص"الحا مفي"دا لمجتمع"ه، ق"ادرا عل"ى أداء واجب"ه نح"و نفس"ه و نح"و 
  ..أمته

  .إن التربية ھي الوصول باWنسان إلى الكمال الممكن: تعريف كانت
  .التربية ھي تنمية كل قوى الطفل تنمية كاملة مت2ئمة: تعريف بستالوزي

  .التربية ھي إعداد اWنسان ليحيا حياة كاملة: سرتعريف سبن
  .)8(التربية إعداد الفرد إعدادا يمّكنه من مساعدة أبناء أمته لقاء مساعدة يتلقاھا منھم: تعريف ھاريس

إن التربي""ة لك""ي تك""ون فعال""ة يج""ب أن تض""ع المجتم""ع، بجمي""ع عوامل""ه و إمكانيات""ه ف""ي اعتبارھ""ا، "
فتس""تجيب و تش""ارك و تس""اعد ف""ي ص""وغ المجتم""ع و تش""كيله، مس""تخدمة كاف""ة إمكانياتھ""ا Wع""ادة البن""اء 

   )9("ا3جتماعي و تحقيق العصرية
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تعتبر التربية وسيلة المجتمع للمحافظة على بقائه و استمراره و ثب"ات نظم"ه و مع"اييره ا3جتماعي"ة و "
ھ""ا الت""راث الثق""افي للجي""ل و تحق""ق التربي""ة ھ""ذا الھ""دف بنقل. قيم""ه و خب""رات و مع""ارف ا�جي""ال الس""ابقة

و بذلك يكون دور التربية ھو تنمية السلوك اWنساني و تطويره   و تغيي"ره لك"ي يناس"ب ك"ل م"ا . الجديد
فالتربية تھدف إلى إعداد و تشكيل الفرد للقيام بأدواره ا3جتماعية في مك"ان م"ا . ھو سائد في مجتمع ما

و التربي"ة تنق"ل �ف"راد الجي"ل الجدي"د ...   المجتم"عو زمان ما، عل"ى أس"اس م"ا ھ"و متوق"ع من"ه ف"ي ھ"ذا 
المع"""ارف و الخب"""رات و المھ"""ارات و ا3تجاھ"""ات و الق"""يم و المع"""ايير ا3جتماعي"""ة و أنم"""اط الس"""لوك 

و التربي"ة عملي"ة اجتماعي"ة ھادف"ة ذات مراح"ل و أھ"داف، يق"وم بھ"ا ...المتعارف عليھا و المحددة ثقافي"ا
  .)10("ةوسطاء بصورة رسمية أو غير رسمي

  :  تعريف قاموس علم ا%جتماع
تش""ير أكث""ر اس""تخدامات ھ""ذا المص""طلح عمومي""ة إل""ى التنش""ئة، و الت""دريب الفك""ري و ا�خ2ق""ي،     و 

ق التلق""ين الم""نظم س""واء ف""ي الم""دارس   أو تط""وير الق""وى العقلي""ة و ا�خ2قي""ة، و بخاص""ة ع""ن طري""
  . )11(منظمات أخرى تتولى عملية التربية طوال اليوم

  :التعريف اYجرائي لمفھوم التربية
والباح"ث . لمث"ل العلي"ا الت"ي تبغ"ي التربي"ة تحقيقھ"اكل تعريف من التعريفات السابقة يحمل مدلو3 عن ا 

يرى بالنتيجة ، و بحسب التعريفات الحديثة، أن التربية عملية تغيير و تكيف، و نمّو مستمّر ف"ي الف"رد، 
تعمل دائما على إيجاد التوازن بينه و بين البيئة التي يع"يش فيھ"ا، و أنھ"ا مس"اعدة ملك"ات الطف"ل و ق"واه 

، و توجيه ھذه القوى بغية إعداده ليحيا حياة كامل"ة، و ليك"ون م"اھرا ف"ي عمل"ه، ق"وّي الكامنة على النمو
الجسم، كامل الخلق، منسق التفكير، رقيق الشعور، حسن التعبي"ر، نق"ي الوج"دان، محب"ا لوطن"ه يتع"اون 

  .  مع أبناء أمته و يتبادل معھم النفع
  :التعليم

و التعل"يم داخ"ل ف"ي التربي"ة، ب"ل ھ"و أح"د أس"اليبھا و ..علمالتعليم ھ"و نق"ل المعرف"ة م"ن المعل"م إل"ى الم"ت"
و التعل""يم مص""احب للتربي""ة و مراف""ق لھ""ا ف""الفرد بواس""طة التعل""يم ..وس""ائلھا الص""الحة ف""ي تنمي""ة النش""ئ

يستفيد من اكتساب المھ"ارات ف"ي مختل"ف المواض"يع، و يس"تفيد م"ن مكتس"باته خلقي"اّ        و اجتماعي"اّ، 
خب""رات، و تھيئ""ة للتج""ارب الموص""لة إل""ى تأص""يل المعرف""ة، إذ التعل""يم ج""زء م""ن �ن التعل""يم تش""غيل لل

   )12("التربية العقلية، ولكن التربية أعم و أشمل من التعليم على كل حال
فھا القومي""ة، و التعل""يم بمفھوم""ه ا3جتم""اعي ل""يس إ3 وس""يلة تتخ""ذھا المجتمع""ات م""ن أج""ل تحقي""ق أھ""دا"

و يتأكد المفھوم الش"ائع ب"أن اWنس"ان ال"ذي أحس"ن تعليم"ه وتدريب"ه ھ"و . اجتماعية و اقتصادية و سياسية
   )13("صانع التنمية
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   ية الجزائريةالمنظومة التربو :ث اHولـالمبح

  )البناء الھرمي، اHھداف، الركائز(                   
  التخطيط التربوي: المبحث الثاني
  مشاريع إصEح المنظومة التربوية الجزائرية :المبحث الثالث
  تجربة الجزائر في ميدان التربية   النتائج العامة ل :المبحث الرابع
   علميالبحث الو التعليم و                  

  
  
  
  
  

     :تمھيد
لقد شھد العالم في منتصف القرن العشرين تغيرات حضارية س"ريعة و تح"و3ت سياس"ية واجتماعي"ة و 

  . بمظاھر مختلفة و متباينة على مختلف المجتمعات وفي مختلف القارات اقتصادية ھامة انعكست
مع"ات، و أص"بحت المس"اھمة تفاوت"ا حض"اريا كبي"را ب"ين المجتو قد أحدثت ھذه التغي"رات و التح"و3ت 

العلمية و التكنولوجية بين الدول الكبيرة و الص"غيرة 3 تق"اس ب"زمن و 3 تق"در ب"ثمن و أص"بحت ال"دول 
  .الصغرى تسير تحت ضغوط الدول الكبرى

و للتخفيف من حدة الضغوطات على الدول الصغيرة عمدت ھذه الدول إلى إص2ح أنظمتھ"ا التربوي"ة، 
ما ھو الشأن بالنسبة للجزائر التي حاولت بعد ا3ستق2ل مباشرة إص"2ح المنظوم"ة و 3سيما المستقلة ك

التربوية و تطويرھا حس"ب أھ"داف الخط"ط التنموي"ة والظ"روف الحض"ارية و ا�وض"اع ا3قتص"ادية و 
  .ا3جتماعية، و ذلك بغية التغلب على المشك2ت التربوية الموروثة من عھد ا3ستعمار

ھذا و إبراز ذلك لم يكن س"ھ2 أم"ام منظوم"ة تربوي"ة جدي"دة اص"طدمت من"ذ و3دتھ"ا إ3 أن التغلب على 
بعقبات تربوية و اجتماعية و اقتصادية صعبة و بظروف تاريخية قاسية لم تسمح بالتوفيق ب"ين الرغب"ة 

ت الشديدة في التعليم و بين توفير النوعية التعليمية الجيدة لمسايرة متطلب"ات العص"ر و مواكب"ة التح"و3
  .ا3قتصادية و ا3جتماعية، التي تفرزھا التغيرات الحضارية و التطبيقات العلمية و التكنولوجية

و للخ""روج م""ن ھ""ذا الوض""ع المح""رج قام""ت الجزائ""ر بمح""او3ت Wص""2ح التعل""يم، و تبن""ت ف""ي ذل""ك 
الواق""ع  اس""تراتيجيات تعليمي""ة جدي""دة تھ""دف إل""ى تجوي""د التعل""يم و توس""يع مجا3ت""ه و توثي""ق الص""لة ب""ين



التعليمي و الواقع ا3قتصادي و ا3جتماعي المتغير، على اعتب"ار أن إص"2ح التعل"يم ش"رط م"ن ش"روط 
  .التنمية الوطنية الشاملة

يحاول ھذا الفصل تسليط الضوء على تجربة المنظومة التربوي"ة الجزائري"ة مب"رزا نق"اط قوتھ"ا و مبين"ا 
ن""ة وراء ض"عفھا و م""دى ت""أثير ذل"ك عل""ى المش""روع نق"اط ض""عفھا، علن"ا نس""تطيع معرف""ة ا�س"باب الكام

  .التنموي الجزائري ككل
     

  )الركائز -اHھداف-البناء الھرمي( المنظومة التربوية الجزائرية: اHولالمبحث 
  : البناء الھرمي لمراحل التعليم في الجزائر و وظائف كل مرحلة -1

ابق ھ"و أن اWنس"ان يم"ر ب"أدوار معين"ة ف"ي لقد قسم التعليم إلى مراحل متدرجة نتيجة لتصور علمي س"
  .مراحل حياته و أن لكل مرحلة فيھا معالمھا التي تميزھا عن غيرھا من المراحل ا�خرى

  :و تنقسم مراحل التعليم في الجزائر إلى أربع و ھي كما يلي
ا م"دة و تسمى أيضا حضانة و رياض ا�طفال و يستغرق التعليم فيھ: مرحلة التعليم التحضيري -1-1

سنوات و ذلك وفقا لش"روط يح"ددھا  6إلى  4سنتين، و يقبل فيه ا�طفال الذين تتراوح أعمارھم ما بين 
  .وزير التربية
الم"ؤرخ  35.76ينظم التعليم التحضيري وفقا �حكام  ا�م"ر رق"م  ، ومجاني وغير إلزاميو ھو تعليم 

  . زائرالمتضمن تنظيم التربية والتكوين في الج 1976افريل  16في 
  :يمنح التعليم التحضيري باللغة العربية فقط ويھدف إلى  

  .مساعدة ا�طفال على تفتح طاقاتھم و قدراتھم المختلفة -  
  .تحضيرھم للحياة الجماعية -  
  .مساعدتھم على التعرف على مكونات البيئة -  
  .تحفيظھم سورا من القرآن الكريم -  
  .تدريبھم على ممارسة ا�نشطة الممھدة للقراءة و الكتابة و الحساب -  
  .تنمية الذوق الجمالي لديھم -  
  .تھيئتھم للدخول إلى المدرسة -  

لق""د ح""دد مرس""وم إنش""اء المرحل""ة التحض""يرية وظ""ائف التعل""يم : وظKKائف التعلKKيم التحضKKيري -1-1-1
  :التحضيري في ا�مور التالية

مس""اعدة ا�س""رة الجزائري""ة عل""ى تربي""ة أو3دھ""ا، و العم""ل عل""ى ازدھ""ار شخص""يتھم ع""ن طري""ق  -
الت""دريبات الرياض""ية البدني""ة الم2ئم""ة، و تربي""ة حواس""ھم، و العم""ل عل""ى إيق""اظ م""داركھم الذھني""ة، و 

  .تعليمھم العادات ا3جتماعية الحسنة، و إعدادھم لحياة الجماعة
مدرس""ة ا�ساس""ية عن""دما يبل""غ عم""رھم السادس""ة و ذل""ك بتلقي""نھم مب""ادئ إع""داد ا�طف""ال ل2لتح""اق بال -

  .)14(القراءة، و الكتابة و الحساب
بمقتض""ى المرس""وم  1976ع""ام  نش""أت مرحل""ة التعل""يم ا�ساس""ي ف""ي: مرحلKKة التعلKKيم اHساسKKي -1-2

الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية، للجمھورية الجزائرية، و ھي مرحلة مكون"ة م"ن إدم"اج مرحل"ة 
ف""ي المرحل""ة ا3بتدائي""ة الت""ي . التعل""يم المتوس""ط بع""د اختص""ارھا م""ن أرب""ع س""نوات إل""ى ث""2ث س""نوات
تس""ع س""نوات، بحي""ث أن الطف""ل تس"تغرق س""ت س""نوات، و ب""ذلك ف""إن مرحل""ة التعل""يم ا�ساس""ي تس""تغرق 

 .الذي يدخل المدرسة ا�ساسية و عمره ست سنوات 3 يغادرھا إ3 بعد أن يبلغ عم"ره س"تة عش"ر عام"ا
)15(.  
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ومھم"ة . س"نة  16-6س"نوات، و تش"مل الش"ريحة العمري"ة  9يمثل المرحل"ة اWلزامي"ة الت"ي ت"دوم و ھو 
تربي"ة قاعدي"ة مش"تركة لت2مي"ذ ھ"ذه المرحل"ة ، ا3لتح"اق ب"التعليم ا�ساس"ي التعليم ا�ساسي ھي إعطاء 

  . إجباري لكل طفل بلغ ست سنوات
  :أھداف التعليم اHساسي  -1-2-1 
  :يھدف التعليم ا�ساسي إضافة إلى تحقيق ا�ھداف العامة للتربية إلى   

تحري"""را، والت"""زود  ب"""أداة للعم"""ل  ال"""تمكن م"""ن اللغ"""ة العربي"""ة، وإتق"""ان التعبي"""ر بھ"""ـا مش"""افھة و  - �
  .وا3تصال تمكن من تلقى المعارف واستيعاب مختلف المواد  وإتاحة   التجاوب مع المحيط

استيعاب ا�سس الرياضية و العلمية التي تمك"ن م"ن اكتس"اب تقني"ات التحلي"ل وا3س"تد3ل وفھ"م   - �
  .العالم الحي و الجامد 

  . ة الت2ميذ على حب العمل عن طريق ممارستهدراسة الخطط اWنتاجية و تربي  - �
استيعاب أسس العلوم ا3جتماعية و3سيما المعلومات التاريخية و المدنية والسياسية وا�خ2قية   - �

و الديني""ة الرامي""ة إل""ى توعي""ة الت2مي""ذ ب""دور و مھم""ة ا�م""ة الجزائري""ة وب""القوانين الت""ي تحك""م 
  .لوك والمواقف المطابقة  للقيم اWس2مية التطور ا3جتماعي، وإكساب وتمثل الس

وإيق"اظ ا�حاس"يس و المش"اعر الت"ي تمكـ"ـن م"ن المس"اھمة ف"ي الحي"اة  تذوق الجوانب الجمالي"ة،  - �
  .الثقافية و تنمية و ترقية المواھب البارزة في ھذا المجال 

ي"ذ عل"ى المش"اركة ف"ي منح تربية بدنية أساسية ، و ممارسة ا�نشطة الرياض"ية و تش"جيع الت2م  - �
  .مختلف المنافسات التي تنظم في إطار الرياضة المدرسية 

تعلم اللغات ا�جنبية التي تتيح ا3ستفادة من الوثائق البس"يطة المح"ررة بھ"ذه اللغ"ات، والتع"رف   - �
  . على الحضارات ا�جنبية و تنمـية التفاھم المشترك بين  الشعوب

1-2-2- Hساسي تنظيم مرحلة التعليم ا:  
  :تشتمل مرحلة التعليم ا�ساسي على ث2ثة أطوار  
  :يدوم من السنة ا�ولى إلى السنة الثالثة ويرتكز على  :الطور ا�ول أو القاعدي 

  )اللغة العربية ـ التربية الرياضية(وسائل التعبير ا�ساسية  -

  )التربية التشكيلية ، الموسيقية ، التربية البدنية(النشاطات المتعلقة بالتربية الجمالية -
  ).التربية اWس2مية ـ التربية ا3جتماعية(المواد ا3جتماعية  -

  :يدوم من السنة الرابعة إلى السنة السادسة ويرتكز على  : الطور الثاني أو طور اWيقاظ 
  .تعزيز المكتسبات السابقة -
اكتشاف الوسط الفيزيائي و التكنولوجي والبيولوجي وا3جتماعي، اللغ"ة (إدراج نشاطات جديـدة  -

  ).إنجليزية فرنسية أو (ا�جنبية ا�ولى 
شرع في إدخ"ال اللغ"ة اWنجليزي"ة كلغ"ة أجنبي"ة أول"ى إل"ى جان"ب اللغ"ة الفرنس"ية ف"ي الط"ور الث"اني م"ن 

، وقب""ل ذل""ك كان""ت اللغ""ة الفرنس""ية اللغ""ة 1993-1992ل""يم ا�ساس""ي ابت""داء م""ن الس""نة الدراس""ية التع
  .ا�جنبية الوحيدة في التعليم ا3بتدائي

   :يدوم من السنة السابعة إلى التاسعة ويرتكز على  :الطور الثالث أو طور التوجيه 
  .تعميق المكتسبات السابقة -

العم""ل ف""ي المش""اغل و ف""ي ( تجس""يد المع""ارف و المف""اھيم المكتس""بة بوض""عيات عملي""ـة وواقعي""ة  -
  ).الحديقة   المدرسية و الرح2ت

  .إدراج اللغة ا3مازيغية بصفة اختيارية -
Wنجليزي"ة لمن اختار اWنجليزي"ة كلغ"ـة أجنبي"ة أول"ى أو ا) الفرنسية ( إدراج اللغة ا�جنبية الثانية  -

  .أساسي 8لمن  اختـار الفرنسية كلغة أجنبية  أولى وھذا ابتداء من السنة 



أم""ا التعل""يم ف"ي الط""ور الثال""ث . يم"نح الط""ور ا�ول والث"اني م""ن  التعل""يم ا�ساس"ي  بالم""دارس ا3بتدائي"ة
  .فيمنح بالمدارس ا3كمالية

بالمدرسKKة "لملحق""ة بھ""ا م""ا يس""مى و تش""كل ك""ل مدرس""ة اكمالي""ة و مجموع""ة م""ن الم""دارس ا3بتدائي""ة ا
م"دير المدرس"ة ا3كمالي"ة  و ينسق التعليم بھذه المرحلة مجلس للتنسيق يتكون من". اHساسية المندمجة

  .ومديري المدارس ا3بتدائية
  :وظائف مرحلة التعليم اHساسي -1-2-3
س"نوات تمھي"دا إل"ى تتمثل في ا3رتفاع بمستوى تعليم المواطن الجزائري من ست سنوات إلى تس"عة  -

بحيث 3 يغادرون مقاعد الدراس"ة . أن تصبح مرحلة التعليم العام في المستقبل المنظور مرحلة إجبارية
و ب""ذلك يرتف""ع مس""تواھم العلم""ي حت""ى ) نھاي""ة التعل""يم الث""انوي( حت""ى يحص""لوا عل""ى ش""ھادة البكالوري""ا 

عصر انفجار في العلوم و التكنولوجي"ا  يكونوا قادرين على الت2ؤم مع عصرنا الحديث الذي يتميز بأنه
و بالتالي يكون"ون ق"ادرين عل"ى المش"اركة بطريق"ة فعال"ة ف"ي التنمي"ة الص"ناعية و الزراعي"ة، و الثقافي"ة 

  .لب2دھم بفعالية و كفاءة
و ) العل"وم وا3نس"انيات( لقد كان الھ"دف م"ن إنش"اء ھ"ذه المرحل"ة ھ"و التقري"ب ب"ين التعل"يم النظ"ري  -

بحيث يصبح المتعلم أيا ك"ان تخصص"ه يجم"ع ف"ي تعليم"ه ) التعليم المھني و التكنولوجي( قني التعليم الت
ب""ين العل""وم الدقيق""ة و العل""وم اWنس""انية م""ن ناحي""ة، و ب""ين العل""وم التقني""ة و المھني""ة المختلف""ة م""ن ناحي""ة 

  .)16(أخرى
  .لقدرات ا3بتكار ية لدى الطفلتنشيط ا -
  .)17(إكساب و صقل بعض المھارات العلمية ا�ساسية التي يحتاج إليھا الطفل في حياته المقبلة -
الثة من مراحل التعليم في الجزائر و مدة الدراسة بھ"ا و ھي المرحلة الث: مرحلة التعليم الثانوي -1-3

ث2ث س"نوات و ينقس"م التعل"يم الث"انوي ف"ي الجزائ"ر إل"ى قس"مين التعل"يم الث"انوي الع"ام و التكنول"وجي و 
  .يشمل العلوم النظرية الدقيقة منھا و اWنسانية و التعليم الثانوي التقني و يشمل الفروع التقنية

م"ن ت2مي"ذ مرحل"ة  % 50لي مباشرة مرحلة  التعليم  ا�ساسي ،و يستقبل حوالي و ھو المرحلة التي ت
التعل""يم ا�ساس""ي عل""ى أس""اس اس""تعداداتھم و ق""دراتھم لمواص""لة الدراس""ة الثانوي""ة م""ن جھ""ة و طاق""ات 

  .ا3ستقبال المتوفرة في مؤسسات التعليم الثانوي من جھة أخرى
وم"ن . 1976أفري"ل  16الم"ؤرخ ف"ي  76ت طبق"ا ل�م"ر س"نوا) 3(تدوم مرحلة التعليم الث"انوي ث"2ث 

  :مھامه 
  .  مواصلة المھمة التربوية  العامة المسندة للتعليم ا�ساسي -     
  .دعم المعارف المكتسبة -     
  .التحضير لمواصلة التعليم العالي -     
  .ي مختلف الميادينالتخصص التدريجي ف -     
  . التحضير ل2لتحاق بالحياة العملية  -     

  :   أھداف  التعليم الثانوي -3-1- 1 
  :يرمي التعليم  الثانوي إلى  

  .إكساب الت2ميذ المعارف الضرورية لمتابعة الدراسات العليا -     
  .تنمية قدرات التحليل و التعميم و التكيف مع مختلف الوضعيات -     

  .تنمية روح البحث -     
  .تنمية القدرة على التقييم الذاتي -     

   : تنظيم مرحلة التعليم الثانوي  -1-3-2 
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  : ثانوي  نوعين من التعليم  تشمل  مرحلة التعليم ال
  .التعليم الثانوي العام - �

  .التعليم الثانوي التقني - �
  :ث2ث ھي  جـذوع مشتركـةتنظم السنة ا�ولى من التعليم الثانوي بنوعيه في شكل  

  . يرتكز على اللغات و المواد ا3جتماعية:  الجدع المشترك آداب
  . الطبيعية والعلوم الفيزيائية والرياضيات يرتكز على العلوم:  الجدع المشترك علوم

  .لتكنولوجياايرتكز على الرياضيات، و العلوم الفيزيائية والرسم التقني و :الجدع المشترك تكنولوجيا 
تتمي"ز ك"ل ش"عبة بم"واد أساس"ية تت"راوح ) 8الش"كل ( ش"عبة تعليمي"ة  15تنبث"ق ع"ن الج"ذوع المش"تركة  
  .صصي من حيث حجمھا الساعي ومعام2تھاتعطي للشعبة طابعھا التخ) 5-2من (

  : يتفرع التعليم الثانوي بدء من السنة الثانية إلى
  :شعب ھي ) 5(تعليم ثانوي عام يحتوي على خمسة 

  .شعبة العلوم الدقيقة -

  .شعبة علوم الطبيعة و الحياة -
  .شعبة ا]داب و العلوم اWنسانية -
  .ت ا�جنبيةشعبة ا]داب و اللغا -
  .شعبة ا]داب و العلوم الشرعية -

  )عام ( تتوج الدراسة في ھذه الشعب بشھادة بكالوريا التعليم الثانوي 
  :تعليم ثانوي تقني و يحتوي على الشعب التالية  

  .ا3لكترونيك -
  .تقنـيالكھرو -
  .الصنع الميكانيكــي -
  .ا�شغال العمومية والبناء -
  .الكميـائى -
  .تقنيات المحاسبـة -

  .بكالوريا التقنيشھادة  تتوج الدراسة في ھذه الشعب ب
  :و يشترك  كل من التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي التقني في الشعب التكنولوجية التالية 

  .الھندسة الميكـانيكيـة -
  . الھندسة الكھربائيـة -
  .الھندسـة المدنية -
  .اقتصاد و تسيير -

  ).التكنولوجي ( الثانوي التعليم بكالوريا بشھادة الشعب ھذه في الدراسة تتوج
  :انوي التالية يمنح التعليم الثانوي في مؤسسات التعليم الث

  . ثانويات التعليم العام -

  ).متاقن(ثانويات التعليم التقني  -
  ). تعليم عام و تعليم تقني(الثانويات المتشعبة  -

   :و من حيث نظام الدراسة تنقسم إلى ثEثة أنواع  
  .مؤسسات ذات نظام داخلي -

  .مؤسسات ذات نظام نصف داخلي -
  .مؤسسات ذات نظام خارجي -



 1976أفري""ل س""نة  16الم""ؤرخ ف""ي  35-79يح""دد المرس""وم رق""م : وظKKائف التعلKKيم الثKKانوي-1-3-3
ية و التكوين في الجزائر، وظائف التعليم الثانوي و أھدافه في الجزائر على النح"و المتعلق بتنظيم الترب

  :التالي
التعليم الثانوي معد 3ستقبال الت2ميذ بع"د نھاي"ة التعل"يم ا�ساس"ي عل"ى أس"اس الش"روط الت"ي يح"ددھا  -

س"ندة إل"ى المدرس"ة الوزير المكلف بالتربية و مھمته ھي زيادة على مواصلة المھمة التربوية العامة الم
  :ا�ساسية تتلخص في ا�مور ا]تية

  دعم المعارف المكتيبة -
  .التخصص التدريجي في مختلف الميادين وفقا لمؤھ2ت الت2ميذ و حاجات المجتمع -

  .و يھدف التعليم الثانوي العام إلى إعداد الت2ميذ ل2لتحاق بمؤسسات التعليم العالي
أما التعليم الثانوي التقني فيھدف إلى إعداد الشباب للعمل في قطاعات اWنتاج و ھو لذلك يق"وم بتك"وين 

و التعل"يم . تقنيين و عمال مؤھلين، كما يقوم أيض"ا بإع"داد الش"باب ل2لتح"اق بمؤسس"ات التك"وين الع"الي
مؤسس"ات العمومي"ة و منظم"ات التقني و المھن"ي ي"نظم ف"ي محت"واه و مض"مونه باWتص"ال الوثي"ق م"ع ال

  .)18(العمال
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  يوضح ھيكلة التعليم الثانوي) 08(شكل رقم 
ل قم"ة و ھي المرحلة الرابعة و ا�خيرة من مراحل التعليم في الجزائر و تمث: مرحلة التعليم العالي -4

و ھ"و ا3عتب"ار  –الھرم التعليمي، ليس لمج"رد كونھ"ا آخ"ر مراح"ل النظ"ام التعليم"ي وحس"ب، ب"ل �نھ"ا 
و م"ن خريج"ي الجامع"ات . تقوم بمھمة خطيرة في صياغة الشباب فكرا ووجدانا وفع2 و انتم"اء -ا�ھم

و اWداري"ة و الثقافي"ة، و تتخلق القيادات للمجتمع في مختلف المجا3ت العلمية وا3قتصادية و السياسية 
و ت"تم الدراس"ة ف"ي ھ"ذه المرحل"ة . )19(التي من خ2لھا يتابع المجتمع مس"يرته تق"دما أو ثبات"ا أو انحس"ارا

  .لمعاھد العلياالجامعات و ا: في نوعين من المؤسسات ھما
  :و تختلف مدة الدراسة حسب ا3ختصاصات و ھي نوعين

و ھ""و ث""2ث س""نوات مخص""ص للحص""ول عل""ى ش""ھادة الدراس""ات الجامعي""ة : التك""وين قص""ير الم""دى -
  التطبيقية

و يش""مل س""بعة س""نوات ل�طب""اء و خم""س س""نوات للمھندس""ين و البي""اطرة و : التك""وين طوي""ل الم""دى -
  لحصول على شھادة الليسانسالصيادلة و أربع سنوات ل

و تجدر اWشارة إل"ى أن الجامع"ات الجزائري"ة تم"نح درج"ة الماجس"تير للطلب"ة بع"د س"نة تحض"يرية و  -
على ا�قل سنة في تحضير الرسالة كما تمنح درجة الدكتوراه للطلبة بعد مدة أرب"ع س"نوات عل"ى ا�ق"ل 

  . في تحضير الرسالة
    :  وظائف مرحلة التعليم العالي-4-1
مرحلة التعليم العالي ھي آخر المراحل التعليمي"ة و أرقاھ"ا درج"ة و تنف"رد ب"التعليم الع"الي ف"ي الغال"ب  

فبينما التعل"يم ا�ساس"ي كم"ا ھ"و . مجموعة صغيرة من الط2ب الممتازين في ذكائھم و معارفھم العلمية
ء �ن"ه م"ن حق"وق الطف"ل في الجزائر يجب أن يكون إجباري"ا و ش"ام2 لك"ل أطف"ال الش"عب ب"دون اس"تثنا

و بينما التعليم الثانوي الذي يأتي بع"د التعل"يم ا�ساس"ي، يج"ب أن يت"وفر لمعظ"م ش"باب ال"ب2د . ا�ساسية
إن لم نق"ل كلھ"م، حت"ى يتمكن"وا م"ن كس"ب رزقھ"م أو متابع"ة دراس"تھم ف"ي الجامع"ة، ف"إن التعل"يم الع"الي 

و ال"ذكاء، و ذل"ك ب"النظر إل"ى أن أعب"اءه ثقيل"ة 3 يكون عادة قاصرا على الطلبة الذين يمتازون بالفطنة 
يقوى على النھوض بھا س"وى أص"حاب المواھ"ب الممت"ازة و ھ"م ف"ي الع"ادة قل"ة ف"ي ك"ل مجتم"ع ھ"ذا و 

  :)20(يمكن حصر وظائف التعليم العالي في ث2ث وظائف أساسية ھي كما يلي
  نشر العلم -
  ترقية العلم -
  تعليم المھن الرفيعة  -

إن ھ""ذه المراح""ل ا�رب""ع زي""ادة عل""ى قط""اع التك""وين المھن""ي، تش""كل م""ا يس""مى المنظوم""ة التربوي""ة 
  .يوضح الھيكلة العامة للمنظومة التربوية الجزائرية )21()09(الجزائرية و الشكل رقم 
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  يوضح الھيكلة العامة المنظومة التربوية الجزائرية) 09(شكل رقم 

  : أھداف المنظومة التربوية الجزائرية -2
 مي"ةالقيام بدور ھام خاصة في البل"دان الت"ي تخ"وض غم"ار عملي"ة التنبه إن نظام التعليم الرسمي مناط 

، فنظام التعليم عامل من عوامل نقل تصورات التنمية إلى ا�فراد، و ك"ذلك ربطھ"ا با�ھ"داف كالجزائر
   .)22(العامة للتنمية
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كم""ا ي""نص التقري""ر الع""ام للمخط""ط الرب""اعي ا�ول عل""ى أن سياس""ة رف""ع المس""توى الثق""افي و التقن""ي 
و لھ"ذا فق"د عب"ر ..لضرورات الموروثة من التاريخ و عن متطلبات التنمي"ة المقبل"ةالمقررة، ناشئة عن ا

  :ھذا المخطط عن ھذه السياسة من خ2ل ھدفين أساسيين ھما
  .تلبية الحاجات ا3جتماعية للتربية -
  .تلبية حاجات ا3قتصاد للعامل المؤھل -

�ھ""داف الملح""ة لخدم""ة المنظوم""ة لق""د اعتم""دت الجزائ""ر ع""ددا م""ن الوس""ائل تھ""دف كلھ""ا إل""ى تحقي""ق ا
و بھ""ذا ف""إن اWص""2حات الت""ي تم""ت ف""ي ھياك""ل التعل""يم كان""ت تھ""دف إل""ى العم""ل عل""ى تط""وير .التربوي""ة

  .الثقافة التقنية و التكنولوجية، و كذلك وضع حد ل�فكار الموروثة والمناھضة للتعليم التقني و المھني
عناية خاصة بالمحتوى العلمي و التقني، فض"2 ع"ن و لعل ھذا ما جعل المخطط الرباعي الثاني يولي 

تكوين يد عاملة متخصصة، فض2 عن ا3ھتمام الخاص بالقيم العربي"ة اWس"2مية و التعري"ب، و ت"وفير 
  .اWطارات ال2زمة ل2قتصاد الوطني و كذلك التجديد الثقافي في إطار قيمنا الثقافية ا�صيلة

  :حو عدة أھداف أساسية تمثلت فيو ھذا ما جعل جھود التعليم تنصرف ن
بث و نشر الروح العلمية و التقنية مع توسيع القاعدة التربوية و تكييفھا م"ع المح"يط وھ"و مطل"ب ذو  -

  .طابع سياسي اجتماعي
ا3ختيار العلمي و التقني و ھو يھدف إلى تكييف التعليم م"ع حاجي"ات ا3قتص"اد ال"وطني و جعل"ه ف"ي  -

  .ة و ا3جتماعية، و ھو مطلب ذو طابع اقتصاديخدمة التنمية ا3قتصادي
تك""ريس التعل""يم م""ن أج""ل العم""ل عل""ى تف""تح الشخص""ية و التط""وير الفك""ري و الح""س الف""ردي، و ھ""و  -

  .مطلب ذو طابع ثقافي
  :و بالنسبة للتعليم العالي فقد كانت أھدافه كما يلي

  .طلبات الحقيقية للتنميةتكوين أكبر عدد ممكن من اWطارات في مختلف التخصصات حسب المت -
  .ضبط خطة بيداغوجية مدروسة لتحسين نوعية التكوين دون إغفال الصعوبات المادية و البشرية -
  .)23(استعمال العدد المحدود من ا�ساتذة بأنجع الطرق -
  :ركائز المنظومة التربوية الجزائرية -3

  :لتربوية الجزائرية على مجموعة من الركائز أھمھالقد قامت المنظومة ا
و ھي أن تكون المنظومة التربوي"ة معب"رة ع"ن ا�ص"الة الحقيقي"ة لھ"ذا الش"عب، أي أن : اHصالة -3-1

تتمكن المدرسة من صياغة قيمھا من خ2ل قيم المجتمع، و أن تس"تنطق تاريخ"ه كل"ه، م"ن خ"2ل جمي"ع 
جعل ھذه الحضارة قادرة على التفاعل الدائم مع معطيات الع"الم حقبه، و أن تعبر عن حضارته، و أن ت

الخارجي، و أن تستطيع التحاور من مركز قوة مع ھذه الحضارة العالمية التي نعيش"ھا، �ن الحض"ارة 
  .)24(التي ورثناھا حضارة عظيمة، و3بد أن نمدھا بواقع العصر الجديد

دور : إن كل مدرسة مطالبة بأن تقوم بال"دورين ال"وظيفيين لك"ل منظوم"ة تربوي"ة و ھم"ا: الحداثة-3-2
ك"ل مؤسس""ة مدرس"ية ف""ي الع"الم يتع""ين عليھ"ا أن تلع""ب ھ"ذين ال""دورين ف""ي آن . الحف"اظ، و دور التغيي""ر

و ينبغ"""ي أ3 يق"""ع . وم"""ة حي"""ة، و ھم"""ا دور المحافظ"""ة ودور التغيي"""رواح"""د، إذا أرادت أن تك"""ون منظ
ا3نحراف الذي كثيرا ما شاب نظرتنا إل"ى الحداث"ة ح"ين ظنن"ا أنھ"ا مج"رد اقتن"اء للوس"ائل العص"رية، و 
حين كنا نعتقد أننا ننشئ مدرسة مسايرة للعصر بمجرد أن نقيم فيھا الوسائل العصرية م"ن مختب"رات و 

إن الحداثة ھ"ي س"لوك و ھ"ي فك"ر نش"يط، و ھ"ي م"نھج ف"ي . و وسائل أخرى متطورةأجھزة معلوماتية 
الحداث""ة إب""داع و ھ""ي حال""ة نفس""ية و عقلي""ة تك""ون عن""د المعل""م و المف""تش و المس""ير . التعام""ل م""ع الواق""ع

والمربي عموما لخلق واقع في المدرسة الجزائرية يتميز بالطرح الجرئ، و التحليل العلم"ي والمناقش"ة 
  . )25(وعية و القدرة على نقد ا�فكار و ترجيح بعضھا على البعضالموض
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إن المدرس"ة الناجح"ة ھ"ي الت"ي تتجن"ب أن تمل"ي الس"لوك، أو تفرض"ه، أوت"درب عل"ى : العقEنية -3-3
ينبغ"ي أن الطف"ل ك"ائن إنس"اني . ا3ستجابة التلقائية و ا]لية له، �ن الطف"ل ل"يس آل"ة نبرمجھ"ا كم"ا نش"اء

ندربه 3 على رد المواقف المسجلة في ذاكرته، بل ينبغي أن ندربه على إحداث المواقف، و على تبن"ي 
  .ما يناسب رأيه منھا

إن العق2نية تستلزم منا أن نمكن الطفل الجزائري بصفة تربوية، من القيم الحي"ة الخال"دة، و أن نغ"رس 
مناسب له في الوقت المناس"ب، وھ"ذا الموق"ف المناس"ب 3 فيه بذور المبادئ التي تجعله يتخذ الموقف ال

يمكن أن يكون إ3 في صالح الوطن و ف"ي ص"الح الحض"ارة و ف"ي ص"الح الثقاف"ة و ف"ي ص"الح التق"دم و 
  .  )26(السير إلى ا�مام

يما ا�مم المتخلف"ة، ھ"ي أكب"ر جھ"از إن المنظومة التربوية في كل أمة من ا�مم، و 3س: الفعالية -3-4
إنت"اجي، و لك"ي يك""ون الجھ"از اWنت"اجي ملبي""ا لمطال"ب ا�م"ة الت""ي تنتظ"ر من"ه الكثي""ر، ينبغ"ي أن يك""ون 

و عندما نقول فعا3 فالقصد ھ"و أن يك"ون ل"ه م"ردود ف"ي مس"توى التض"حيات المادي"ة و المعنوي"ة . فعا3
وت""أتي ھ""ذه الفعالي""ة ع""ن طري""ق الكف""اءة، و الكف""اءة . نائھ""االكثي""رة الت""ي تتحملھ""ا ا�م""ة م""ن أج""ل تعل""يم أب

ھي عمل دائم، و ھي استمرار في الفع"ل ا3يج"ابي، و ت"أتي أيض"ا . ليست وحيا يوحى بل ھي جھد يبذل
عن طريق الجدية التي ھي م"ن تقالي"د المدرس"ة و يمك"ن أن تغي"ب الجدي"ة ف"ي قطاع"ات أخ"رى ، ولك"ن 

ق""ط ع""ن الجدي""ة داخ""ل ھياكلھ""ا، ب""ل عل""ى إح""داث روح الجدي""ة ف""ي المنظوم""ة التربوي""ة مس""ئولة ل""يس ف
  . )27(المحيط الخارجي �نھا ھي التي تفعلھا و تبثھا، و تنشر قيم التمسك بھا

  
  
  
  

  التخطيط التربوي: الثانيالمبحث 
  :تعريف التخطيط التربوي -1

لة المنظم""ة الت""ي ت""تم ع""ن طري""ق تنمي""ة الم""وارد يمك""ن تعري""ف التخط""يط الترب""وي بأن""ه العملي""ة المتص""
البشرية بما يمكّن كل فرد من تنمية قدراته إلى أقصى درج"ة ممكن"ة، و م"ن اWس"ھام إس"ھاما فع"ا3 بك"ل 
ما يقدر عليه في تقديم النواحي ا3قتصادية و الثقافي"ة وا3جتماعي"ة، و ذل"ك وف"ق أھ"داف مح"ددة، و ف"ي 

  .إطار السياسة العامة للدولة
التخطيط الترب"وي ض"رورة تحتمھ"ا الظ"روف ا3قتص"ادية و الثقافي"ة و ا3جتماعي"ة الت"ي يع"يش فيھ"ا  و

مجتمعن"ا الح""ديث، و الس""بب الحقيق""ي ال"ذي يح""تم اتخ""اذ اتج""اه واض""ح نح"و التخط""يط الترب""وي ھ""و ع""دم 
تلق"ائي اتزان ب"ين متطلب"ات المجتم"ع الح"ديث م"ن التعل"يم، و م"ا يمك"ن أن يوص"ف ب"النمو الطبيع"ي أو ال

ر و إج"راءات خاص"ة يبالنظم التعليم الحالية في أغلب الدول، و ق"د جع"ل ھ"ذا م"ن الض"روري اتخ"اذ ت"د
تتصل بسياسة التعليم و اتجاھات نموه كما وكيفا، بحيث تعيد ا3تزان بين متطلبات المجتمع م"ن التعل"يم 

  .)28(و قدرة أجھزة التعليم والتدريب على الوفاء بھذه المتطلبات
إن التخطيط الترب"وي يتن"اول فيم"ا يتن"اول نم"ط  :التخطيط التربوي و الھدف من التربية و التعليم -2 

  .التربية و التعليم لتحديد ا�ھداف على أساس ھذا النمط ثم تحقيق ھذه ا�ھداف
آخ"ر وض"ع سياس"ة عام"ة مح"ددة لك""ل مرحل"ة تعليمي"ة م"ن حي"ث الم"دة، و ع"دد المتعلم""ين، و  و بمعن"ى

أوجه ا3ستفادة منھم بعد التخرج في كل مرحل"ة و وس"ائل إع"دادھم للوص"ول بھ"م إل"ى مس"تويات معين"ة 
حسب ا3حتياجات ال2زمة للمشروعات ا3قتصادية و ا3جتماعية و العمرانية التي تتك"ون منھ"ا الخط"ة 

  .العامة
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و لذلك يستلزم ا�مر دراسة كل ناحية من نواحي الحياة ف"ي المجتم"ع س"واء كان"ت ص"حية أو عمراني"ة 
أو اجتماعية أو ثقافية أو تعاونية دراسة متعمقة لكي نلم بھا إلماما تاما حت"ى نع"د م"ا يلزمھ"ا م"ن ك"وادر 

  . )29(أو إطارات بواسطة التخطيط التربوي
و ب""ذلك يعن""ى التخط""يط الترب""وي برس""م السياس""ة التربوي""ة للدول""ة، م""ن خ""2ل وض""ع أھ""داف مح""ددة 

  .)30(للسياسات التربوية ثم تحديد استراتيجيات و أساليب و برامج و إجراءات عمل لتنفيذھا
إن التخطيط التربوي مفھ"وم جدي"د ل"م يظھ"ر ف"ي  :التخطيط التربوي عند رجال التربية و ا%قتصاد -3

كتابات رجال التربية أو ا3قتصاد إ3 منذ سنوات قليلة اللھم إ3 في ال"دول ا3ش"تراكية الت"ي اتخ"ذت م"ن 
  .التخطيط أسلوبا عاما للتنمية في جميع قطاعات النشاط ا3قتصادي و ا3جتماعي

قد كانت أول محاولة منظمة على طريق التخطيط التربوي بمفھوم"ه الح"ديث ھ"ي تل"ك الت"ي ق"ام بھ"ا  و
عندما وضع أول خطة خماسية له، و أعقب ذل"ك سلس"لة خط"ط  1923ا3تحاد السوفياتي سابقا في عام 

  .أكثر إحكاما و تطورا
م"ن قطاع"ات النش"اط ف"ي و التخطيط التربوي تخط"يط جزئ"ي، �ن"ه 3 يتن"اول س"وى قط"اع واح"د فق"ط 

المجتم""ع ھ""و التربي""ة و التعل""يم، و ھ""و يھ""دف إل""ى رس""م ص""ورة للمس""تقبل و إل""ى عقلن""ة تط""وير النظ""ام 
التعليمي، عن طري"ق تنس"يق الق"رارات المتخ"ذة بش"أن مختل"ف جوان"ب النظ"ام الترب"وي، و أقس"امه م"ن 

كف"اءة الداخلي"ة لنظ"ام التعل"يم، و حيث الزمان و المكان و ھو يتوخى من وراء ذل"ك زي"ادة الفاعلي"ة أو ال
  .)31(زيادة إسھامه في عملية التنمية على المستوى الوطني

المع""روف أن التخط""يط الترب""وي ع""2وة عل""ى كون""ه : التخطKKيط التربKKوي و تنميKKة القKKوى البشKKرية -4
فإن"ه  م ف"ي ش"تى مج"ا3ت الحي"اة لك"ي يس"اھموا ف"ي خط"ة تنمي"ة المجتم"عمعنيا بإع"داد ا�ف"راد و ت"دريبھ

يتضمن أيضا تخطيطا للقوى البشرية في المجتمع، فھو يتناول اWلتح"اق بم"دارس ك"ل مرحل"ة تعليمي"ة، 
و تتبع الخرجين، و الوقوف على مدى كفاءاتھم الفنية، وع2قة المتخرجين بخطة التنمية ا3قتص"ادية و 

كم"ا يتن"اول تركي"ب الھيك"ل التعليم"ي، و الع2ق"ة البش"رية ب"ين ...يين، و البطال"ة والعمال"ةإعداد ا�خصائ
  .المداخل المختلفة

  .)32(و ھذا كله من عناصر العملية التعليمية التربوية
  مشاريع إصEح المنظومة التربوية الجزائرية: الثالثالمبحث 

المنظومة التربوية الجزائرية عبارة عن استيراد نم"اذج غربي"ة غريب"ة لقد ظلت جميع مشاريع إص2ح 
عن المجتمع الجزائري، و رغ"م فش"ل ھ"ذه التج"ارب إ3 أن أص"حاب الق"رار ل"م يتنبھ"وا بع"د إل"ى أن م"ا 
يصلح لمجتمع قد 3 يصلح لمجتمع آخ"ر، كم"ا أن"ه يج"ب عن"د وض"ع منظوم"ات تربوي"ة جدي"دة أن نأخ"ذ 

مي""ول و رغب""ات و واق""ع التنمي""ة ف""ي المجتم""ع ال""ذي نع""يش في""ه، و تطوي""ع  بع""ين ا3عتب""ار حاج""ات و
  .الظروف المحيطة بنا لتتوافق مع معطيا المنظومة التربوية الجديدة

  :و فيما يلي عرض �ھم محطات إص2ح المنظومة التربوية الجزائرية عبر تاريخھا
فع"2 ع"ن الع2ق"ات الت"ي كان"ت تربط"ه إذا كنا مقتنعين بأن التعل"يم ب"دأ يتخل"ى : 1969إصEح سنة  -1

  .بالفترة ا3ستعمارية فالنقائص و الثغرات ظلت طاغية فيه
فتمثلت التغيرات التي عرفھا ھذا اWص2ح في بعض التغييرات في الش"عب ا�دبي"ة بزي"ادة ف"ي توقي"ت 

غ"ة الفرنس"ية و أم"ا اللغة العربية و الفرنسية و توزيع توقيت الفلسفة على اللغة الوطنية و مؤقتا عل"ى الل
  . الشعب العلمية فقد أصبحت أكثر وضوحا و أكثر دقة مما كانت عليه

أجب"رت ...و تجدر اWشارة إلى أن تعريب الفلسفة و التاريخ و الجغرافيا �س"باب ديني"ة سياس"ية وطني"ة
تذة ف"ي م"وادھم أساتذة ھذه المواد الجزائريين الناطقين باللغة ا�جنبية على التكيف والتحول إما إلى أسا
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المعربة بعد فترة تكوينية قصيرة و إما إلى أساتذة اللغة الفرنسية، أو إلى شغل مناص"ب إداري"ة، و ھ"ذا 
  .ما وقع فع2

ولك""ن المب""ادئ الت""ي يرتك""ز عليھ""ا ف""ي تط""وير المنظوم""ة التربوي""ة، و ف""ي إص""2حھا وا3ختي""ارات 
ام2 و ديمقراطيت"ه وجزأرت"ه و طابع"ه العلم"ي و ا�ساسية التي يعتمد عليھا من تعريب التعليم تعريبا ش

  .التقني، لم تكن فقط معمقة و مدققة من الناحية النظرية لكنھا أصبحت مطبقة سارية المفعول
ھ""ذا، و 3 يح""ق لن""ا أن نتع""رض لھ""ذا اWص""2ح دون اWش""ارة إل""ى مش""اكل الم""وظفين ال""ذين   احت""اجھم 

يد الملموس في عدد ا�ساتذة إ3 أن العدد لم يكن متكافئ م"ع قطاع التربية في ھذه الفترة �نه رغم التزا
و إل"ى . عدد الت2ميذ، كما أن عدد الجزائ"ريين م"نھم ل"م يك"ن يمث"ل إ3 نس"بة ض"ئيلة م"ن الع"دد اWجم"الي

جان""ب ذل""ك ن2ح""ظ التزاي""د المس""تمر لع""دد الت2مي""ذ واكتظ""اظھم ف""ي ا�قس""ام 3 يس""ھل إط2ق""ا المھم""ة 
  .)33(التربوية

جاء ھذا اWص2ح ضمن مشروع أولي Wص2ح التعليم ا3بت"دائي ال"ذي زك"ي : 1974إصEح سنة  -2
و ل""م تص""در النص""وص ذات  1974/1977فع""2 ولك""ن ل""م يش""رع ف""ي تطبيق""ه إ3 خ""2ل الخط""ة الثاني""ة 

و ل"م يش"رع فع"2 ف"ي تنص"يب المدرس"ة ا�ساس"ية إ3 ابت"داء م"ن  �1976ھمية القصوى إ3 في أفريل ا
بعد قرار اللجنة المركزية لحزب جبھة التحرير ال"وطني ح"ول التربي"ة  1980/1981الموسم الدراسي 

  .1979ديسمبر  30ديسمبر إلى  26و التعليم العالي و التكوين في دورتھا الثانية من 
  :الخطوط العريضة لھذا اWص2ح فھي كالتاليأما 

لقد اعتمد إص2ح التعليم المدرسة ا�ساسية كقاعدة تدوم الدراسة اWلزامية فيھا تسع سنوات و ت"وفر  -
  ).متعددة التقنيات( بواسطتھا تربية عامة بوليتكنية 

يم الجدي""د مؤسس""ات ت""رتبط بھ""ذه المدرس""ة ا�ساس""ية الت""ي تعتب""ر بح""ق الحج""ر ا�ساس""ي لبن""اء التعل"" -
تعليمية ثانوية عامة أو مؤسسات تكوين مھني إما قصير النفس من المستوى الثالث و إما طويل ال"نفس 

  .من المستوى الرابع
و يحتوي الھيكل التعليمي الذي يتفرع عن مرحلة التعليم اWلزامي أي التعليم الذي يزاول في المدرس"ة 

  :ا�ساسية البوليتكنية
ليمية ثانوية تقوم أساسا بإعداد الت2ميذ ل2لتح"اق ب"التعليم الع"الي و الجامع"ة و ھ"ذه البني"ة على بنية تع -

  :تتفرع إلى فرعين رئيسيين ھما
  .تعليم ثانوي عام يعد الطالب إلى البكالوريا في ثانوية تعليم عام -
الع"ام وف"ي آن واح"د تعليم ثانوي متخصص و ھذا يق"وم بإع"داد الطلب"ة إل"ى بكالوري"ا التعل"يم الث"انوي  -

يق""وم بتك""وين إض""افي متخص""ص يھ""دف إل""ى دع""م و تفت""يح المواھ""ب و المھ""ارات الخاص""ة و يفي""د ھ""ذا 
  :التكوين اWضافي الذي يقصد أساسا تزكية المھارات التي تعود على الت2ميذ بفوائد منھا

  .      )34(العناية التربوية الخاصة أو المساعدة في متابعة دراستھم العليا
إذا أردن"ا قط"ع أش"واط  لقد ارتكز ھ"ذا اWص"2ح ح"ول مب"دأ أساس"ي مف"اده أن"ه: 1976إصEح سنة  -3

أخ""رى ف""ي مي""دان التربي""ة و التعل""يم و تحقي""ق مراح""ل أخ""رى تطبيق""ا ل2ختي""ارات ا�ساس""ية لل""ب2د م""ن 
ات الب2د ومتطلبات تنميتھا، وجب علين"ا أو3 و قب"ل جزأرة و ديمقراطية و تعريب التعليم و تلبية حاجي

ك""ل ش""يء ف""تح مراك""ز كافي""ة و خاص""ة لتك""وين جمي""ع ا�ص""ناف الت""ي تحت""اج إليھ""ا مؤسس""ات التعل""يم 
  .الثانوي

فتضمن لنا ھذه الخطة ا3ستراتيجية المس"طرة ا3س"تغناء ف"ي أق"رب وق"ت ممك"ن ع"ن التع"اون المتع"دد 
  .ايجابية 3 محالة على أنظمة التعليم و مضامينه وطرقهالجنسيات و تكون لھا إنعكاسات 

                                                 
 74، موفم للنشر، الجزائر، ص 1988، التعليم في الجزائر قبل و بعد ا%ستقEل: لطاھر زرھونيا  - ) 33(
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ف2 شك أن المھمة الحقيقية للتربية و التنشيط بالثاوي"ات تبق"ى مج"رد نظ"رة خيالي"ة إذا ل"م نب"دأ بإص"2ح 
ا�س""اليب الحالي""ة ف""ي توظي""ف ا�س""اتذة و الم""ؤطرين الترب""ويين و اWداري""ين وخاص""ة إذا ل""م نأخ""ذ بك""ل 

  .ال متصفين بالكفاءة التقنية و ا3لتزام العميقجدية عملية تكوين عم
ف2بد من ا3ھتمام بالقوانين الخاصة بھؤ3ء الم"وظفين و ذل"ك م"ن أج"ل القي"ام بتص"حيح النق"ائص الت"ي 

و م""ا بع""دھا Wعط""ائھم الدرج""ة الت""ي يس""تحقونھا ف""ي نط""اق تطبي""ق  1968ظھ""رت أثن""اء تطبيقھ""ا س""نة 
ة المقدس"ة الت"ي كلف"وا بھ"ا والت"ي أك"د عليھ"ا أكث"ر م"ن م"رة الميث"اق القانون العام للعامل و بالنظر للمھم"

عل"ى أن للتربي"ة و  92الوطني الذي طرح على الشعب كموضوع للتقييم واWث"راء إذ ن"ص ف"ي ص"فحة 
الثقافة دورا بالغ ا�ھمية في تطوير الشخصية الوطنية و الھوية الجماعية و ف"ي إقام"ة مجتم"ع مت"وازن 

  .)35(ن مبتورا عن أصوله و 3 متروكا على ھامش التقدم3 يكون فيه المواط
أثناء ملتقى ض"م ف"ي  1979/1980لقد كان تحضير السنة الدراسية الجديدة : 1980إصEح سنة  -4  

اWطارات العاملة في حقل التربية مناسبة لوزارة التربية لتحديد منطلقات و أساس  1979بداية جويلية 
النظام التربوي في الجزائ"ر عل"ى ض"وء توجيھ"ات الميث"اق ال"وطني و مق"ررات الم"ؤتمر الراب"ع لجبھ"ة 

و  1976أفري""ل س""نة  16التحري""ر ال""وطني و أحك""ام ا�م""ر المتعل""ق بالتربي""ة و التك""وين الص""ادر ف""ي 
  .انط2قا من الحرص على توحيد المدرسة و توحيد أفكار المتخرجين منھا

لمنطلق""ات و ا�س""س الت""ي يج""ب أن يس""تلھمھا النظ""ام الترب""وي ف""ي تخطيط""ه لبن""اء فبع""د أن أش""ير إل""ى ا
مدرس""ة متط""ورة، مدرس""ة تس""تجيب لمط""امح الش""عب، مدرس""ة تعم""ل بمب""دأ التربي""ة المس""تمرة و تس""عى 
لتكوين مجتمع متعلم من خ"2ل، مدرس"ة تح"رص عل"ى رف"ع مس"توى ا�داء المدرس"ي و تحقي"ق الكفاي"ة 

يھ"دف إل"ى تجن"ب  اسKتثماريي ھذا ا�داء على أساس أن العمل التعليم"ي، عم"ل الداخلية و الخارجية ف
  . )36(كل ما يؤدي إلى إھدار الجھد والمال

ف"ي ك"ل م"رة تغي"ر الجزائ"ر منظومتھ"ا التربوي"ة حس"ب تغي"رات العص"ر فم"ن : 2003إصEح سنة  -5
ة الحديثة الت"ي ترتك"ز أساس"ا عل"ى س"لوك التلمي"ذ الخ"ارجي إل"ى المدرس"ة المدرسة التقليدية إلى المدرس

التي ترتكز أساسا على باطن التلميذ و حاجياته فھذه ا�خيرة ھي التي تعنى بالتدريس بالكف"اءات و ھ"و 
  .الھدف الذي ارتكزت عليه اWص2حات الجديدة

تعليم حتى تك"ون أكث"ر م2ءم"ة لحاج"ات فإذا كان إص2ح المنظومة التربوية يھدف إلى تحديد غايات ال
ا�ف"""راد و المجتم"""ع المفترض"""ة، و إل"""ى تحقي"""ق أھ"""داف التك"""وين و اس"""تخدام أحس"""ن الوس"""ائل و أنج"""ع 
الطرائ""ق، ف""إن مقارب""ة الكف""اءة تب""دو ف""ي ھ""ذا المنظ""ور اس""تراتيجية محكم""ة ا]لي""ات و الجوان""ب لتحقي""ق 

  . )37(الھدف
ھ""ي معرف""ة اندماجي""ة م""ن مجموع""ة م""ن الق""درات و اWمكان""ات كالمعرف""ة والعل""م و : مفھKKوم الكفKKاءة

ة فنق"ول ھ"ذا البن"اء كف"أ. ا3ستعداد و طريقة التفكير في سياق واحد لمواجھة مختلف المشاكل المص"ادفة
أي يمتلك مجموعة من القدرات التي تمكنه من بناء دار مث2 و ھذه الق"درات تتمث"ل ف"ي ق"درة القي"اس و 

  .الخ....التحكم في ا3ستقامة و فن الديكور و حسن التصرف مع المواد ا�ولية للبناء
المقارن"ة  ھي القوة على الشيء و تعني ا3ستطاعة أو ا3ستعداد للقيام بشيء معين مث"ل: مفھوم القدرة

  .الخ..و الترتيب
و يمك"ن أن نطل"ق كلم"ة ق"درة عل"ى أم"ور ت"رتبط .ھي قدرة وصلت إلى درج"ة اWتق"ان: مفھوم المھارة

  .بالمعرفة أما المھارة فھي توحي با�مور التطبيقية
إن الجزائر بلد يطمح إلى مواكبة العصر و لعل ھذا ي"ؤدي أو3 إل"ى : لماذا إصEح المنظومة التربوية

و ھ"و عن"وان ( ر التوجه و المعتقدات و المعارف القديمة فالبرامج الت"ي تعتم"د الت"دريس با�ھ"داف تغيي
أص""بحت غي""ر ق""ادرة عل""ى إنت""اج التلمي""ذ ال""ذي يمك""ن فيم""ا بع""د ال""دخول ف""ي الع""الم ) المدرس""ة ا�ساس""ية
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م"ن التغل"ب  التكنولوجي الحديث و بالتالي رجعت عملية التدريس الجديدة حتى يتمكن الف"رد الجزائ"ري
  من ھنا يمكننا أن نتساءل ھل البرامج الماضية كانت خاطئة ؟. على مستجدات العصر

  :منطلقات اYصEحات الجديدة
الطفل يحمل مكتسبات قبلية و ھي عبارة على كفاءات و أفعال و سلوكيات مسبقة بحك"م وج"وده ف"ي  -أ

  .مجتمع إنساني له معتقدات و مبادئ اجتماعية معروفة
و ھ""ذه الحاج""ة أص""بحت ملح""ة للف""رد الجزائ""ري حت""ى ي""تمكن م""ن تحقي""ق رغبات""ه : ع""د اWنس""انيالب -ب

ا3جتماعي""ة الت""ي يطم""ح إليھ""ا المجتم""ع اWنس""اني و المبني""ة أساس""ا عل""ى الح""ب والتع""اون و ا�خ""وة و 
  .ا3نضمام إلى روح الجماعة و إبداء الرأي في جميع المواقف المختلفة ا�نماط

يثة أثبت"ت أن الت"ذكر يك"ون حاض"را بنس"بة عالي"ة إذا ك"ان ال"تعلم ع"ن طري"ق الرؤي"ا الدراسات الحد -ج
  .    أكثر من السمع و الشم و اللمس و الذوق

و بناء على ھذه المنطلقات تولدت قناعة ل"دى اللجن"ة الوطني"ة ل�ص"2ح المنظوم"ة التربوي"ة بض"رورة 
ريس بالكف""اءات و لق""د ش""رعت الجزائ""ر ف""ي اس""تبدال اس""تراتيجية الت""دريس با�ھ""داف باس""تراتيجية الت""د

  .2003/2004تطبيق ھذا اWص2ح ابتداء من السنة الدراسية 
  
  
  
  
  

  النتائج العامة لتجربة الجزائر في ميدان التربية و التعليم         : الرابعالمبحث 
   البحث العلميو                       

ن المعلوم أن المنظومة التربوية ليس لھ"ا أي معن"ى م: تعدد اYصEحات بدون استراتيجية واضحة -1
إذا ل""م تك""ن متداخل""ة الحلق""ات منس""جمة م""ع المجتم""ع ال""ذي يعيش""ھا و ي""ت2حم معھ""ا ت2حم""ا يخ""دم و يلب""ي 
الحاجي""ات ا�ساس""ية لمجم""وع الس""كان و م""ن ھ""ذه الوجھ""ة ف""إن المدرس""ة الجزائري""ة 3 زال""ت ف""ي ط""ور 

  .تي أدخلت على ھذه المدرسة الناشئةالبناء رغم التعدي2ت و التغيرات ال
إن إص""2ح التعل""يم ل""م ينس""جم و ي""ت2ءم و مھماتھ""ا م""ن حي""ث تس""ھيل إنتش""اره و توس""يعه ف""ي المجتم""ع 

  .الجزائري
إن ھذا العمل اWص2حي الھام و الشاق و الطويل 3 يمكن إنجازه إ3 بطريقة تعاھدية وبمقتضى خط"ة 

في حاجة لتعدي2ت متواصلة وتكييفا مستمرا م"ع مقتض"يات و  محكمة و الواقع أن ھذا اWص2ح مازال
  .)38(أماني التقدم و التنمية

إن المجتم""ع ال""ذي 3 يس""تطيع أن ينم""ي م""وارده البش""رية، ل""ن يس""تطيع أن : تكKKوين إطKKارات التربيKKة -2
من ھذا المنطلق، ف"إن مش"كلة تك"وين المعلم"ين تعتب"ر، م"ن . )39(ينمي أي شيء آخر فيه بصورة ايجابية

أكثر المشاكل إلحاحا و أھمية، في نظم التعليم المعاصر، لما لھا م"ن أس"باب فرض"ت نفس"ھا عل"ى واق"ع 
ولك"ن الغري""ب ف""ي ا�م"ر فع""2، ھ"و أن نظ""ام التعل""يم ف"ي الجزائ""ر، يض"عھا ف""ي خت""ام ...ن العش""رينالق"ر

  .مشك2ت التعليم، من حيث ا�ھمية، و من حيث ا3حتفال بھا
و لعلنا 3 نب"الغ إذا ادعين"ا، أن مش"كلة تك"وين المعلم"ين تعتب"ر أس"اس مش"ك2ت التعل"يم ف"ي الجزائ"ر، و 

كلھا التنموي""ة بالت""الي، و ذل""ك �ن المعل""م الجي""د، ق""ادر عل""ى أن يع""وض أس""اس مش""كلة تخلفھ""ا، و مش""ا
ال""نقص، ال""ذي يمك""ن أن يك""ون موج""ودا، س""واء ف""ي فلس""فة التعل""يم وأھداف""ه، أو ف""ي المن""اھج و ط""رق 

  .أيضا..التدريس، و في نقص ا3مكنيات
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تفتق"ر إل"ى فلس"فة و لقد ظلت الجزائ"ر عب"ر المراح"ل الس"ابقة و ف"ي أثن"اء جمي"ع اWص"2حات التربوي"ة 
  :لتكوين المعلمين تلك الفلسفة التي تقوم على أساس ث2ث جوانب رئيسية

إن المعلم يحضر إلى الفصل الدراسي و معه نظرته عن وظيفت"ه، وأحكام"ه المس"بقة، : اYعداد الثقافي
و ل""ذلك ف""إن اWع""داد الثق""افي ھ""و ش""رط  )40(و مخاوف""ه الشخص""ية، و طموحات""ه، و إنس""انيته، و عاطفت""ه

أساسي لمھنة التدريس، على خ2ف مھنة الطب و الھندسة مث2، فالثقافة العام"ة، ض"رورية لك"ل معل"م، 
ل ثق"ة ت2مي"ذه، و الت"أثير وكلم"ا زادت المعلوم"ات العام"ة للمعل"م، ك"ان أق"در عل"ى ني". بحكم كون"ه مربي"ا

فيھم، و من ناحية أخرى، تساعد الثقافة العامة المعل"م، عل"ى نض"وج شخص"يته، و اتس"اع أفق"ه، و س"عة 
إدراكه، كما تساعده، في القيام بالدور ا3جتماعي المطلوب منه، ذلك أن"ه ل"يس ملقن"ا ب"ل المطل"وب من"ه 

يعمل"""ون م"""ن أج"""ل أنفس"""ھم و م"""ن أج"""ل تج"""اه ت2مي"""ذه، أن يص"""نع م"""نھم م"""واطنين واع"""ين، أكف"""اء، 
  .)41(مجتمعھم

ف"إن تعم"ق المعل"م ف"ي م"ادة تخصص"ه، ش"رط ض"روري، لنجاح"ه كمعل"م، �ن فاق"د : اYعداد اHكاديمي
  .يعطيه، و ھذا يقتضي من المعلم أن يكون متجددا في معلوماته، باستمرار، غير روتينيالشيء 3 

فإنه ھو الذي يتعلق بالجانب المھني، و يميز المعلم كرج"ل، ل"ه أص"وله المھني"ة، الت"ي : اYعداد المھني
  :تتطلب التدريب و المران، و تشمل الثقافة المھنية للمعلم، ناحيتين أساسيتين

  .لم المستقبل أسرار مھنة التدريس و أصولھاإكساب مع -
  .  )42(على نظم التعليم أن توفر للمعلم أسباب الحياة حتى يتمكن من القيام برسالته على أكمل وجه -

ن إط""ارات التعل""يم ف""ي ب2دن""ا ھ""و التراج""ع الكبي""ر ال""ذي ش""ھدته ھ""ذه إن م""ا ن2حظ""ه م""ن مش""كلة تك""وي
ا3ستراتيجية، فا�رقام تشير إلى أن عدد اWطارات تراج"ع ف"ي العش"ر س"نوات ا�خي"رة إل"ى نص"ف م"ا 

  .يبين ذلك بالتفصيل )43()09(كان عليه في العشر سنوات الماضية، و الجدول رقم 
  

  )09( *الجدول رقم
  2002إلى  1963يبين تطور أعداد اWطارات التعليمية المكونة من 

  02-98  97-93  92-88  87-83  82-78  77-73  72-68  67-63  السنوات

  8698  18510  33165  33115  22568  31389  29673  9571  أعداد اWطارات
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شكل 
  )1962/2002(يبين تطور أعداد ا�ساتذة و المعلمين ما بين سنتي ) 10(رقم 

ل""يس م""ن المبالغ""ة أن توص""ف اWدارة ف""ي أي مؤسس""ة أو نش""اط بأنھ""ا الطاق""ة : اYدارة المدرسKKية -3
 )44(ھا مجمل الموارد و اWمكانات المتاحة لعمل م"ن ا�عم"الالمحركة لمختلف المكونات التي يتألف من

و م""ن ا�م""ور الت""ي يتج""ه ا3ھتم""ام إليھ""ا ف""ي مج""ال تط""وير المنظوم""ة التربوي""ة و الت""ي أھملتھ""ا معظ""م 
نظوم""ة التربوي""ة الجزائري""ة ھ""ي ض""بط اس""تراتيجية جدي""دة لتغيي""ر نم""ط اWدارة مش""اريع إص""2ح الم

المدرسية و إخراجھا من حالة التھميش التي ھي عليھا، و دفعھا إلى المساھمة في عملي"ة اWص"2ح، و 
إشراكھا ف"ي اتخ"اذ الق"رارات الخاص"ة بتط"وير المن"اھج و الطرائ"ق و التف"اع2ت التربوي"ة ا�خ"رى، و 

. اة تنسيق و تنشيط �عضاء الفريق، و لكل العمليات التربوية الجارية في المدرسة و خارجھ"اجعلھا أد
مم""ا ي""نعكس عل""ى نش""اطھا الي""ومي فتتح""ول م""ن جھ""از ف""وقي مس""يّر إل""ى عنص""ر أساس""ي ف""ي العملي""ة، 

و 3 يمكنن"ا تأدي"ة ھ"ذا ال"دور إ3 إذا كان"ت . وطرف معن"ي بموض"وع التجدي"د م"تحمس ل"ه م"درك أبع"اده
و ھ""ذا مرھ""ون بت""وفير . يش وق""ائع التط""وير و تس""ھم في""ه و كان""ت واعي""ة بأھميت""ه و تفاص""يل فلس""فتهتع""

ف""رص الت""دريب الكافي""ة للع""املين فيھ""ا لص""قل م""واھبھم، و تعمي""ق مع""ارفھم، وإب""راز مس""ؤولياتھم �ن 
، كم"ا أنن"ا )45(التدريبات التي تنظم لرجال اWدارة عموما قاصرة و محدودة 3 تحقق الغ"رض المطل"وب

لو نظرنا إلى المستويات العلمية لرجال ا3دارة و الموظفين العموميين لعرفنا حج"م الكارث"ة، إذ أن أق"ل 
إل"ى  1997، و ارتفعت ھذه النسبة لتصل سنة 1987نھم فقط ذوي مستوى جامعي في سنة م%  2من 

  .  يوضح ذلك بالتفصيل) 10(فقط و الجدول رقم %  4
    )46()10(*جدول رقم

  )1987/1997(بين سنتي يبين المستوى التعليمي للعمال و الموظفين مقارنة 

                                                 
 .23، ص 1997، مكتبة الدار العربية للكتاب، مصر، 2من مشك2ت العملية التعليمية، ط: حامد عمار  - ) 44(
 62، ص 1992، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، تونس التعليم ا%ساسي و نماذج ربطه بالتعليم الثانوي عربيا و عالميا: عبد القادر فضيل  - ) 45(
 .2002موقع الديوان الوطني ل�حصاء، إحصائيات سنة : من ا�نترنات –) 46(



  
  

  
)11(شكل رقم 

)47(
  )1987/1997(يبين المستوى العلمي للعمال و الموظفين مقارنة بين سنتي  

  
ت""اج البح""ث العلم""ي و التكنول""وجي و م""ا يض""يفه إل""ى رأس مال""ه 3 ش""ك ف""ي أن ن: البحKKث العلمKKي -4

، كم"ا أن البح"ث العلم"ي ھ"و عص"ب الرق"ي و )48(الراھن ھو من أھم الع2مات الب"ارزة لعص"ر العولم"ة
ة ا�ھم في التنمية، لكن على ال"رغم م"ن ذل"ك إ3 أن"ه ل"م يك"ن ف"ي أي مرحل"ة م"ن مراح"ل التقدم و العملي

إص2ح المنظومة التربوية ذو أولوية و يتجلى ذلك في المخصصات المالي"ة المتدني"ة و انع"دام الح"وافز 
و ع""دم ا3ھتم""ام بتك""وين مراك""ز و ف""رق للبح""ث ف""ي ش""تى التخصص""ات ب""ل إن البح""ث العلم""ي بق""ي 

اخ""ل مخ""ابر الجامع""ات ول""م يك""ن ھن""اك تص""ور واض""ح بش""أن ا3س""تفادة من""ه ف""ي مي""ادين محص""ورا د
  .الصناعة و الف2حة و غيرھا من القطاعات

و لقد ظ"ل ا�س"اتذة الج"امعيون ط"وال عق"ود م"ن ال"زمن يناض"لون م"ن أج"ل ا3عت"راف بأھمي"ة البح"ث 
م"ع ش"تى ال"وزارات م"ن أج"ل العلمي، ھ"ذا ا3عت"راف ال"ذي ل"م يك"ن يحت"اج إل"ى نض"ال أو ف"تح للح"وار 

التوصل إلى صيغ مقبولة، إن ھ"ذا المؤش"ر لوح"ده يوض"ح عم"ق أزم"ة ال"وعي با�ولي"ات ا3س"تراتيجية 
  .لقيام عملية تنموية ناجحة

و لذلك فإذا ما أرادت الجزائر أن تنھض بالبحث العلمي فعليھا زيادة ميزانيات البح"ث العلم"ي و رب"ط 
انع لتتولى اWنفاق و التمويل و المس"اھمة ف"ي دع"م ا�نش"طة الثقافي"ة مراكز ا�بحاث بالشركات و المص

  .)49(و العلمية
  : المناھج و البرامج الدراسية -5

                                                 
 .المرجع السابق: من ا�نترنات  - ) 47(
 .134، ص 1999في التنمية البشرية و تعليم المستقبل، مكتبة الدار العربية للكتاب، مصر، : حامد عمار  –) 48(
 .  191، ص 1999، ديسمبر 493، مجلة العربي، العدد بداية العEج...إصEح العملية التربوية: محمد الروبي عبد الوھاب  - ) 49(



را معين""ا م"ن المع""ارف ف"ي ك"ل ف""رع م"ن ف"روع العل""وم يتناس"ب م""ع تعن"ى المدرس"ة بإعط""اء التلمي"ذ ق"د
و تعب"ر المن"اھج التعليمي"ة ف"ي . كم"ا يتص"ل اتص"ا3 وثيق"ا بحاج"ات البيئ"ة و المجتم"ع. مداركه و حاجاته

مختل""ف مراح""ل التعل""يم، تعبي""را ص""ادقا ع""ن فلس""فة الدول""ة و اتجاھاتھ""ا وم""ا تھ""دف إلي""ه م""ن تطلع""ات و 
  .)50(آمال

و المن""اھج م""ن زاوي""ة أخ""رى، ھ""ي مجموع""ة الثقاف""ات و التج""ارب و المواق""ف التعليمي""ة الت""ي تش""مل 
  .)51(جوانب المعرفة النظرية و التطبيقية

و يمكننا أن نوجز أھم نقاط الضعف الت"ي عان"ت منھ"ا المن"اھج التعليمي"ة الجزائري"ة ف"ي جمي"ع مراح"ل 
  :التعليم في النقاط التالية

خ"رين و لقد كانت معظم المناھج المعتمدة منذ فجر ا3ستق2ل إلى يومنا ھذا مستوردة من تج"ارب ا] -
  ...).التدريس با�ھداف، التدريس بالكفاءات(ا�مثلة على ذلك كثيرة 

لم يكن ھن"اك تواف"ق ب"ين أھ"داف ھ"ذه المن"اھج و م"ا تھ"دف إلي"ه الدول"ة، و م"ا تس"عى إل"ى تحقيق"ه م"ن  -
  .شؤون سياسية، و اقتصادية و اجتماعية

فت"ارة . رم"ي إلي"ه خطت"ه ف"ي التنمي"ةو م"ا ت) أيديولوجي"ة( لم تك"ن ھ"ذه المن"اھج تمث"ل فلس"فة المجتم"ع  -
ننتھج ا3ختيار ا3شتراكي و ندعي أنه أفضل فلسفة تقوم عليھا التنمية وتارة أخرى ننقلب إل"ى النق"يض 
الرأس""مالي و ن""دعي أن""ه أفض""ل س""بيل لبل""وغ مص""اف ال""دول المتقدم""ة و ب""ين ھ""اذين النقيض""ين ض""اعت 

  .المنظومة التربوية
ي التوفيق بين النواحي النظرية و العملي"ة التطبيقي"ة مم"ا أن"تج ج"ي2 م"ن لم توفق معظم ھذه المناھج ف -

  .اWطارات ذوي معارف تطبيقية ھزيلة
ل""م تك""ن ھ""ذه المن""اھج ف""ي كثي""ر م""ن ا�حي""ان تن""اقش حي""اة المجتم""ع و إمكانيات""ه و م""وارده ومص""ادر  -

  .ثروته
  
  
  :ضعف التمويل و التجھيز -6

مخطط"ات التنمي"ة للمنظوم"ة التربوي"ة إ3 أن تموي"ل وتجھي"ز ھ"ذا على الرغم من ا�ھمي"ة الت"ي أولتھ"ا 
  :القطاع لم يكن بالقدر ال2زم مما أنتج انعكاسات سلبية تمثلت فيما يلي

ا3كتظ""اظ داخ""ل ا�قس""ام مم""ا أفق""د مفھ""وم الف""وج الترب""وي محت""واه فأص""بحنا نك""دس الت2مي""ذ داخ""ل  -
  .ستاذ و ت2ميذهالقاعات دون مراعاة �دنى شروط التواصل بين ا�

  .النقص الواضح في المخابر و الورشات مما انعكس سلبا على مصداقية العملية التربوية و أھدافھا -
الظ""روف الغي""ر ص""حية س""واء داخ""ل المؤسس""ات التعليمي""ة أو داخ""ل ا�قس""ام فالتلمي""ذ وا�س""تاذ عل""ى  -

  .سيةالسواء لم يعودا يحسان بأنھما داخل مؤسسات تعليمية أو قاعات درا
، كم"ا يق"ارن الج"دول رق"م )1993/1999(يبين تط"ور ميزاني"ة التربي"ة ب"ين س"نتي ) 12(و الشكل رقم 

  .بين ميزانية التجھيز لقطاع التربية مع الميزانية العامة للدولة) 12(
  

                                                 
(50) – P. LEBEL: audio-Visuel et pedagogie. Edition ESF. Paris. 1979. P 75.  
(51)  - G. MIALARET: Traite de psychologie appliqué. Sous la direction de ; M. REUCHLIN. RUF. Paris. 1971. p 62.     



  
)12(شكل رقم 

)52(
  )1993/1999(يبين تطور ميزانية التربية بين  

  
  )1993/1999(بين  يبين تطور ميزانية التربية )53()11* (رقم جدول

  ) 12( *جدول رقم
  )54(زانية التجھيز لقطاع التربية بالنسبة للميزانية العامة للدولةيبين مي

 سنوات ٪ نسبة ميزانية التجھيز لقطاع التربية وطنية الدولةميزانية 
   1962 
   1963 

1108706 170800 15.41 *1964 
903460 234200 25.92 1965 
1745715 30000 1.72 1966 
1375000 200000 14.55 1967 
1537000 147850 9.62 1968 
4009000 614000 15.32 1969 
3573000 654000 18.30 1970 
2835000 669000 23.60 1971 

                                                 
 الديوان الوطني ل�حصاء: رناتمن ا�نت –) 52(
 نفس المرجع: من ا�نترنات –) 53(
 ).www.meducation.dz(موقع وزارة التربية الوطنية : من ا�نترنات –) 54(



3435000 525700 15.30 1972 
4190000 665000 15.87 1973 

13022000 666000 5.11 1974 
8685000 125000 1.44 1975 

10873500 392000 3.61 1976 
13211400 1025600 7.76 1977 
2913444 288005 9.89 1978 

16260000 315400 1.94 1979 
23122000 231500 1.00 1980 
31593000 285000 0.90 1981 
42604000 213000 0.50 *1982 
48246000 253000 0.52 1983 
46026000 6490000 14.10 *1984 
52800000 6520000 12.35 1985 
61000000 7470000 12.25 1986 
45000000 7854000 17.45 1987 
47500000 7100000 14.95 *1988 
49500000 7130000 14.40 1989 
56012000 4551364 8.13 *1990 
77000000 5124000 6.65 1991 
124000000 9199334 7.42 1992 
109000000 10706796 9.82 1993 
130000000 10200000 7.85 1994 
295900000 12200000 4.12 1995 
301600000 15600000 5.17 1996 
273500000 17900000 6.54 1997 
205000000 19800000 9.66 1998 
280844000 20900000 7.44 1999 
290239000 22005000 7.58 2000 
415500000 29800000 7.17 2000 
548978000 24176000 4.40 2001 

مخطط يقارن بين الميزانية العامة للدولة و ميزانية قطاع التربية 
ما بين سنتي ( 2001-1964)
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  )2001-1964(يقارن بين الميزانية العامة للدولة و ميزانية قطاع التربية ما بين سنتي ) 13(ل رقم 

  
  
  
  



  
  
إن كب"رى مش"ك2ت التربي"ة و التعل"يم مازال""ت تعب"ر ع"ن نفس"ھا ف"ي النس"ب العالي""ة  :النتKائج العامKة -7

  .الكبار بصفة عامة و ل�ناث بصفة خاصة�مية 
إن حركة التوسع في التعل"يم ا�ساس"ي ف"ي الجزائ"ر ق"د ج"اءت بص"فة عام"ة دون تخط"يط واض"ح، إذ  -

خضعت في معظم ا�حوال لضغوط في الطلب ا3جتماعي على التعليم في البيئات التي تزخر بالس"كان 
البيئات مما نتج عنه التك"ديس و التخلخ"ل ف"أثر بدرجة أكبر بد3 من خضوعھا لحاجيات حقيقية في ھذه 

  .ذلك على مردودية التعليم
على الرغم من اطراد زيادة أعداد الملتحقين بمرحلة التعليم الثانوي فإن المشكلة ا�ساس"ية تظ"ل قل"ة  -

و ضعف تكوين ا�طر المتوس"طة الفني"ة بس"بب س"يادة الط"ابع ا�ك"اديمي النظ"ري عل"ى التعل"يم الث"انوي 
  .التقني منه، و ھو الحلقة الرئيسية لتكوين ھذه ا�طر المتوسطةحتى 

عدم وجود خريطة متكاملة للتوسع في التعليم العالي الجامعي، مما ساعد على أن يك"ون التوس"ع في"ه  -
ب2 تخطيط و ب2 رؤية واضحة، و لذا فق"د تك"ررت أنم"اط الجامع"ات و المعاھ"د و التخصص"ات، و ب"دأ 

  .ات التدريس، و بدأت أسباب عدم ا3ستقرار بينھمالنقص في إعداد ھيئ
إن النظام التربوي السائد في الجزائر يقوم على تسلط نظام ا3متحانات بصورته التقليدي"ة الت"ي تق"وم  -

على اختبار كفاءة التلقين أساسا، كما أنھا تعاني جمود مناھج التعليم وانغ"2ق المدرس"ة و ابتعادھ"ا ع"ن 
درسة بعيدة عن مشك2ت المجتم"ع 3 تدرس"ھا أو تعالجھ"ا بش"كل ي"دفع إل"ى تط"وير فھي م..وسائط البيئة

  .   )55(مناھجھا و ربطھا بمصادر غنية للمعرفة وللمھارة و أساليب اWنتاج خارج أسوار المدرسة
إن بعض خبراء اليونسكو يذھبون إلى أن تكثيف الجھود من طرف الدول النامية م"ن أج"ل النھ"وض  -

ب""التعليم النظ""امي، يكل""ف تل""ك ال""دول أم""وا3 طائل""ة و بالت""الي، فمث""ل ھ""ذا النظ""ام 3 ي2ئ""م ا�وض""اع 
اقت"رن ب"ه ت"دھور  ا3قتصادية الس"ائدة فيھ"ا، و ذل"ك أن نش"ر التعل"يم م"ن حي"ث الك"م عل"ى حس"اب الكي"ف

  .)56(ملحوظ في النظام التربوي
 :خEصة و تقييم

  :ما درسناه في ھذا الفصل يمكننا أن نستخلص ا�تيمن خ2ل 
الجزائري على الرغم من الجھ"ود المبذول"ة م"ن تعم"يم التعل"يم بالمرحل"ة لم تستطع المنظومة التربوية  -

و ھ""ي نس""بة  % 86.5، فق""د بلغ""ت نس""بة التعل""يم اWلزام""ي )مرحل""ة التعل""يم اWلزام""ي( التعليمي""ة ا�ول""ى 
  .ة و دول العالم الثالثمنخفضة جدا مقارنة مع الدول المتقدمة و حتى بالمقارنة مع بعض الدول العربي

لم تتمكن المنظومة التربوية الجزائرية من حشد كل م"ن ھ"م ف"ي س"ن التعل"يم ل2لتح"اق بالم"دارس فق"د  -
ل"م تلتح"ق أص"2 بالم"دارس مم"ا رف"ع النس"بة العام"ة  2002من ا�طفال حتى سنة  % 13.5بقيت نسبة 

  .تبقي ھذه النسبة بين صغار السن مرتفعةمن ا�مية في الب2د كليا و 
لم تتمكن المنظومة التربوية الجزائرية م"ن ا3حتف"اظ بأغل"ب الت2مي"ذ حت"ى انتھ"اء المراح"ل التعليمي"ة  -

 % 10وص"لت إل"ى أكث"ر م"ن ( بل إن نسبة التسرب المدرسي في جمي"ع مراح"ل التعل"يم بقي"ت مرتفع"ة 
نوات أم""ا ف""ي الس""نة التاس""عة أساس""ي و الثالث""ة ث""انوي فإنھ""ا وص""لت ف""ي بع""ض الس""نوات ف""ي بع""ض الس""
على الرغم من أنه في معظم الدول الصناعية قام المش"روع الق"ومي حالي"ا بتمدي"د ) % 25الدراسية حد 

  . )57(سنة 18أو  16التعليم اWلزامي حتى سن 
إن نسب النجاح في شھادة البكالوري"ا و ش"ھادة التعل"يم ا�ساس"ي تب"ين م"دى عج"ز المنظوم"ة التربوي"ة  -

تين الش"ھادتين الجزائرية في تكوين التلميذ من النواحي العلمية و المنھجية مما يؤھله للحصول على ھ"ا
                                                 

 .96، ص 1985 بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،  ،2، طصور المستقبل العربي: إبراھيم سعد الدين و آخرون  - ) 55(
 53 ص، 1995، جوان 03الجزائر، العدد ، المجلة الجزائرية للتربية، مشكلة اHمية في مختلف جوانبھا: حنفي بن عيسى  - ) 56(
  .14، ص 2000ت، ، بيرو، عويدات للنشر و الطباعةجورجيت الحداد: ترجمة ،ربية المقارنةالت: ھانك فان دايل  - ) 57(
 



فق"ط أم"ا  ٪ 20و  15و أصبح من البديھي لدينا أن تكون نسب النجاح في شھادة البكالوريا تتراوح بين 
و ھ""و م""ا يش""كل نس""بة كبي""رة م""ن اWھ""دار  % 30إل""ى  % 25ش""ھادة التعل""يم ا�ساس""ي فتت""راوح ب""ين 

  .واء المالي أو البشريالتربوي س
ع""دم كف""اءة المنظوم""ة التربوي""ة ف""ي إع""داد الطال""ب Wتق""ان الح""د ا�دن""ى م""ن المھ""ارات والمع""ارف و  -

الخبرات التي يتوقع أن يتقنھا ف"ي نھاي"ة الس"نة الدراس"ية، فتك"ون النتيج"ة الطبيعي"ة ل"ذلك إم"ا اWع"ادة أو 
نتائج شھادة البكالوري"ا و ش"ھادة التعل"يم ا�ساس"ي ف"ي التسرب قبل إتمام المرحلة التعليمية المقيد بھا، و 

المع""د3ت العام""ة أو مع""د3ت الم""واد تب""ين ذل""ك بوض""وح، و ل""ذلك فإن""ه م""ن المنطق""ي أن ت""وحي النس""بة 
  . )58(المرتفعة للتسرب المدرسي بضعف نجاعة المنظومة التربوية و كلفتھا العالية

ال""نقص الح""اد ف""ي الم""وارد المالي""ة ال""ذي ح""ال دون أن تس""تجيب المنظوم""ة التربوي""ة ل�ھ""داف الت""ي  -
  .سطرت لھا من المساھمة كغيرھا من المنظومات ا3جتماعية في التنمية الشاملة

ة التربوي"ة، مم"ا أدى إل"ى تقل"ب السياس"ات و ا�ھ"داف التربوي"ة ا�ساس"ية، و فقدان 3ستمرارية القي"اد -
  .إلى ھجر للخطط التربوية المعتمدة سابقا

نق""ص الجھ""ود التخطيطي""ة الموازي""ة، الموجھ""ة إل""ى ا3قتص""اد جمل""ة، و إل""ى المنظوم""ة التربوي""ة عل""ى  -
ب"الخطط القومي"ة الش"املة الخصوص، و ھي جھود ضرورية لتوفير إطار مناس"ب ل"ربط خط"ط التعل"يم 

  .للتنمية
، و العم"ل بالحي"اة، حي"ث )الجوانب النظرية مع الجوانب التطبيقية( تھميش فكرة مزج التعليم بالعمل  -

  .بقيت ھذه الفكرة  مجرد شعارات 3 مكان لھا في الواقع
م"ن  ٪ 95ھناك بعض المغالطات تخص ا3عتمادات المالية المخصصة لقطاع التربية ذل"ك أن نس"بة  -

  . )59(ميزانية التسيير مخصصة في ب2دنا �جور الموظفين في ھذا القطاع
وثيق ب"ين الواق"ع العمل"ي ف"ي المي"دان و فشل مشروع التعليم التقني في الوصول إلى أھدافه، من ربط  -

المكتس""بات و المع""ارف العلمي""ة فلق""د حاول""ت ك""ل الدول""ة العربي""ة تقريب""ا و منھ""ا الجزائ""ر إيج""اد أن""واع 
إ3 أن الممارس""ات المجتمعي""ة المخل""ة بنظ""ام الق""يم و الح""وافز و أس""لوب . منفص""لة م""ن التعل""يم الث""انوي

  . )60(2د من فرص مثلى 3ستغ2ل طاقات الشبابالتوجيه لھذا النوع من التعليم حرمت الب
الوص"ول تحتاج إلى مراجعة شاملة لكونھا عجزت عن  الجزائرية 2 شك أن المنظومة التربويةأخيرا ف

محترمة، بل شھد ھذا المستوى تقھقرا في الس"نوات      ا�خي"رة إل"ى أن أص"بحت  بمستوى إلى أھدافھا
وأس""باب ذل""ك تع""ود       أساس""ا إل""ى السياس""ة ا3رتجالي""ة الت""ي . المدرس""ة الجزائري""ة تخ""ّرج ش""به أمي""ين

امتازت بالركود وا3عتماد فقط على استيراد       تجارب ا]خ"رين، م"ع ض"عف ف"ي تك"وين اWط"ارات 
المادي"ة، أض"ف إل"ى ذل"ك ك"ل العراقي"ل الت"ي وض"عت ف"ي طري"ق مس"يرة  ونقص رھي"ب ف"ي اWمكان"ات

  .الفرنسية التعريب قصد إفشال ھذه العملية ثم تبرير العودة إلى التعليم باللغة
و على الرغم من أن الدراسات الحديثة بينت أن الظ"واھر التنمي"ة ا3قتص"ادية و التق"دم التكنول"وجي ف"ي 

المتح""دة ا�مريكي""ة و أوروب""ا و الياب""ان تع""ود إل""ى دور التنمي""ة، و أن أكث""ر م""ن ث2ث""ة أخم""اس   الو3ي""ات
الدخل الحقيقي يرجع إلى تأثير إرتفاع المستويات التعليمية عل"ى زي"ادة الق"درة عل"ى اWنت"اج إ3 )  3/5(

  . أن الجزائر لحد ا]ن ما زالت تصنف قطاع التربية من القطاعات غير المنتجة
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  الدراسات السابقة في الموضوع: المبحـث اHول
   التربوية في التنمية الشاملة دور المنظومة : المبحث الثاني
  بالجزائر                 
  مكامن الضعف في المنظومة التربوية  : المبحث الثالث
   ا%نعكاسات السلبية لضعف المنظومة التربوية : المبحث الرابع
  على السياسة التنموية في الجزائر                 

  
  
  
  

  : دـــتمھي
الجميع اليوم، أن المشك2ت و القضايا التربوية و الثقافي"ة كمح"و ا�مي"ة لقد أصبح من المعترف به لدى 

و تطوير التعل"يم، و تغيي"ر ا3تجاھ"ات الثقافي"ة لمجتم"ع م"ا، ي"ؤثر بطريق"ة ايجابي"ة ف"ي مج"ا3ت و إنشاء 
أن فش""ل أي سياس""ة تنموي""ة  أرثKKر لKKويسالتح"و3ت ا3قتص""ادية و ا3جتماعي""ة، و ف""ي ھ""ذا الص""دد ي"رى 

قلة التعليم و انتشار ا�مية، و يرى أن التطور الذي أحرزه ا3تحاد السوفييتي س"ابقا ف"ي أق"ل يرجع إلى 
  . )61(من نصف قرن يرجع إلى ا3ستثمارات الضخمة التي أنفقت على التعليم

إن التربية و التعليم ھما مفتاح التنمية و مفتاح التحديث و ا3نط2ق ا3قتصادي لسبب أصبح بديھيا ھ"و 
و م""ن ھن""ا أص""بح . أن التنمي""ة تع""ّد و ت""دّرب العنص""ر البش""ري ال""ذي يض""طلع بأعب""اء التنمي""ة والتح""ديث

و . ناص""ر ا3س""تثمار ي""دخل ف""ي ك""ل قطاع""ات التنمي""ة ا3قتص""ادية و ا3جتماعي""ةالتعل""يم عنص""را م""ن ع
ترتب على ذلك أنه كلما زادت مخصصات التعل"يم م"ن الميزاني"ة العام"ة للدول"ة ك"ان معن"اه زي"ادة نس"بة 

  .ا3ستثمار في القوى البشرية لمختلف نواحي اWنتاج

                                                 
التوزيع، اWسكندرية، التاريخ غير  ، دار المعرفة الجامعية للطباعة و النشر وقضايا التنمية في الدول النامية: مريم أحمد مصطفى، إحسان حفظي  - ) 61(

 .  256موجود، ص 



ن القض"ايا المتص"لة بھ"ذا الموض"وع، و سوف نحاول في ھ"ذا الفص"ل تس"ليط الض"وء عل"ى مجموع"ة م"
المنظوم""ة ف""ي التنمي""ة الش""املة ھ""ذه دور فنتع""رف أو3 عل""ى الدراس""ات الس""ابقة ف""ي ھ""ذا الموض""وع، ث""م 

و ف"ي ا�خي"ر نخل"ص إل"ى اس"تنتاج  ، ثم نتعرف على مكامن الضعف ف"ي المنظوم"ة التربوي"ة،بالجزائر
  .اسة التنموية في الجزائرا3نعكاسات السلبية لضعف المنظومة التربوية على السي

  
  
  
  
  

  الدراسات السابقة في الموضوع: المبحـث اHول
  :الدراسة اHولى -1

أس"تاذ مس"اعد بمعھ"د عل"م  علي براجلو ھي عبارة عن رسالة لنيل شھادة الماجستير من إعداد ا�ستاذ 
يم الثKانوي فKي إصEKح التعلKالنفس و علوم التربية بجامعة قسنطينة و يتمحور موضوع الدراس"ة ح"ول 

  .الجزائر و مدى استجابته لمطلب التنمية
حيث تناول الباحث في ھذا البحث إص2ح التعليم الثانوي و دوره ف"ي التنمي"ة ا3جتماعي"ة وا3قتص"ادية 
تناو3 تحليليا و تقييميا من جانبيه الكمي و الكيفي من اWس"تق2ل إل"ى نھاي"ة المخط"ط الخماس"ي ا�ول و 

  .W2000ص2حات المستھدفة إلى غاية سنة دراسة و تحليل ا
  :اYشكالية -1-1

  :تتلخص إشكالية ھذه الدراسة في محاولة اWجابة على مجموعة من ا�سئلة أھمھا
إذا كانت إص2حات التعليم الثانوي ض"رورة اقتض"تھا التح"و3ت العميق"ة ف"ي الحي"اة العص"رية ف"إلى  -1

  .لمستوى ا3جتماعي وا3قتصاديأي مدى ساھمت الطاقات البشرية في تحسين ا
إذا كان""ت سياس""ة إص""2ح التعل""يم الث""انوي تحقق""ت ف""ي الواق""ع، ف""إلى أي م""دى حق""ق الواق""ع التعليم""ي  -2

  .متطلبات خطط التنمية ا3قتصادية و ا3جتماعية
إذا كان تحقيق أھداف التخطيط التنموي الشامل يتوقف إلى حد كبي"ر عل"ى مردودي"ة التعل"يم الث"انوي  -3
  .فعاليته، فإن ذلك يتوقف على مدى فعالية التعليم ا�ساسي و العالي و
إذا كانت التنمية ا3جتماعي"ة و ا3قتص"ادية تع"اني م"ن ص"عوبات ش"تى، ف"إلى أي م"دى يمك"ن للتعل"يم  -4

  .الثانوي توفير الطاقات البشرية القادرة على تذليل صعوبات التنمية الوطنية
  :نتائج الدراسة -1-2

لت إليه الدراسة نظريا و ميدانيا أن مستوى النوعي"ة المتخرج"ة م"ن التعل"يم الث"انوي ل"م تعب"ر إن ما توص
عن مستوى الجھود المبذولة ماديا و فكريا و تقنيا و بش"ريا، حي"ث بين"ت الدراس"ة ف"ي نتائجھ"ا أن جمي"ع 

عليم"ي ل"م ت"تمكن المحاو3ت اWص2حية السابقة و الخطوات اWجرائية المتخذة و المطبق"ة ف"ي الواق"ع الت
من تجاوز الصعوبات و القضاء عل"ى المتناقض"ات القائم"ة ف"ي التعل"يم الث"انوي و الت"ي ل"م تس"مح بتھيئ"ة 

  .الناتج التعليمي تھيئة جيدة بحيث يكون في مستوى تحقيق ا]مال المعلقة عليه
ت"ه م"ع القطاع"ات و ظھر ذلك جليا من خ2ل تتبع الباحث لتطور التعليم الث"انوي كم"ا و كيف"ا و ف"ي ع2ق

التعليمية و اWنمائي"ة، حي"ث بين"ت الدراس"ة أن ھن"اك ھ"وة قائم"ة ب"ين مس"تويات التعل"يم بجمي"ع فروع"ه و 
تخصصاته و بين التخطيط التنموي بجميع قطاعاته، و بما أن جميع اWص2حات الس"ابقة ل"م ت"تمكن م"ن 

في"ة إح"داث الت"وازن و التكام"ل ب"ين القضاء على أغلب الظواھر المتناقضة في التعل"يم الث"انوي و ف"ي كي
أھدافه و أھداف الخطط اWنمائية فإن نتائج ھذه الدراسة أوصت بضرورة وضع خطة إص2حية جدي"دة 
تكون أكثر قدرة على تجاوز الصعوبات و القضاء على المشك2ت و ال"تخلص م"ن المتناقض"ات القائم"ة 

 . في النظام التربوي عامة و الواقع التعليمي خاصة



  :تقييم -1-3
  :ھناك الكثير من النقاط في ھذه الدراسة و التي سوف نحاول تفاديھا في دراستنا و من أھمھا

إعتمدت ھذه الدراسة عل"ى أداة ا3س"تمارة الت"ي وزع"ت عل"ى مجموع"ة م"ن ا�س"اتذة والطلب"ة ال"ذين  -1
لت"ي تش"غل مناص"ب يدرسون حاليا و أھملت طبقة مھمة من مجتمع البحث، تتمثل ف"ي ا�جي"ال الس"ابقة ا

عمل ا]ن و التي لھا ت"أثير مباش"ر عل"ى تخط"يط و تس"يير مش"اريع التنمي"ة مم"ا أث"ر عل"ى النت"ائج العام"ة 
  .للبحث

اقتصر ھذا البحث على دراسة ع2قة التعليم الثانوي كأح"د مراح"ل التعل"يم م"ع التنمي"ة، ولكنن"ا ن"رى  -2
ع التنمي"ة دراس"ة ع2ق"ة المنظوم"ة التربوي"ة كي تكون الدراسة وافية فإنه من ا�فضل أن يش"مل موض"و

  .كمنظومة موحدة لھا أھداف تتضمن خدمة مباشرة �ھداف التنمية مع ھذه ا�خيرة
اقتصر ھذا البحث على دراسة الھيكلة العامة للتعل"يم الث"انوي و مض"مون الب"رامج الدراس"ية للش"عب  -3

ية، ولكن ھذا ل"م يك"ن كافي"ا، حي"ث أن"ه ك"ان م"ن الموجودة في ھذا التعليم و تأثير ذلك على مشاريع التنم
ا�فضل كذلك التطرق إلى دراسة مخرجات ھ"ذا الن"وع م"ن التعل"يم و م"دى قدرت"ه و فعاليت"ه مي"دانيا ف"ي 
خدم""ة مش""اريع التنمي""ة، م""ن أج""ل أن نأخ""ذ ص""ورة أكث""ر دق""ة ح""ول نجاع""ة ال""دور ال""ذي يق""وم ب""ه التعل""يم 

  .الثانوي لخدمة أھداف التنمية
  : ة الثانيةالدراس-2

مصKطفى و ھي عبارة عن رسالة مقدمة لني"ل ش"ھادة ال"دكتوراه ف"ي عل"م ا3جتم"اع م"ن ط"رف ال"دكتور 
    .)1980 -1962(التنمية ا%جتماعية و نظام التعليم الرسمي في الجزائر ، تحت عنوان زايد

  :اYشكالية -2-1
ة علمية موض"وعية ع"ن تس"اؤل ع"ام تتمثل ا�ھمية العلمية لھذا الموضوع في محاولة التوصل إلى إجاب

  .يتعلق بماھية التنمية ا3جتماعية باعتبارھا قضية العصر للمجتمعات الصناعية
  :يطرح الباحث في دراسته ھذه ث2ث أسئلة

  ما ھو مفھوم التنمية ا3جتماعية من منظور علم ا3جتماع؟ -
  ھل ھناك اتفاق حول المفھوم السوسيولوجي للتنمية ا3جتماعية؟ -
  ما ھي الع2قة بين التعليم و التنمية ا3جتماعية؟ -

تكمن أھمية ھذا البحث في كونه يحاول التعرف على الع2قة بين التعل"يم الرس"مي و التنمي"ة ا3جتماعي"ة 
في الجزائر خ2ل فت"رة زمني"ة مح"ددة، و ھ"ذا م"ن خ"2ل التع"رف عل"ى م"دى ق"درة فعالي"ات أبع"اد نظ"ام 

داف التنمية ا3جتماعية في ضوء الفلس"فة العام"ة للدول"ة الجزائري"ة الحديث"ة التعليم الرسمي في خدمة أھ
  .و من خ2ل مخططاتھا الكبرى للتنمية

  :و تحقيقا �ھداف البحث، فقد انطلق الباحث من تساؤل واضح و ھو
ي ما ھو المنظور السوسيولوجي للتنمية ا3جتماعية من خ2ل واقع و ظروف البلدان النامية؟ و إل"ى أ -

  مدى أمكن بلورة رؤية واضحة لھذه العملية؟
ثم ما ھي ع2قة التنمية ا3جتماعية بالعليم الرسمي في الجزائر؟ و ما مدى إسھام التعليم الرس"مي ف"ي  -

  دعم أھداف التنمية ا3جتماعية؟ 
  :و للوقوف على إجابات علمية منھجية فقد عالج الباحث الموضوع اعتمادا على فرضيات ث2ث ھي

  .إن للتنمية ا3جتماعية مفھوما سوسيولوجيا عاما -1
 .إن نظام التعليم الرسمي في الجزائر يمثل أحدى صور التنمية ا3جتماعية البارزة -2
 .إن نظام التعليم الرسمي ينطوي على أبعاد تدعم أھداف التنمية ا3جتماعية -3
  :نتائج الدراسة -2-2

  :ليتتلخص أھم النتائج العامة للبحث فيما ي
. إن ظاھرة التنمية ا3جتماعية، ظاھرة حية، و نشيطة، خاصة على مستوى مجتمعات الع"الم الثال"ث -1

  .و لكن ليس ھناك اتفاق حول المفھوم السوسيولوجي للتنمية ا3جتماعية



 .إن نظام التعليم الرسمي في الجزائر يمثل بحق، أحدى صور التنمية ا3جتماعية البارزة -2
الصورة 3 تنطوي في كثير من أبعادھا على مزاي"ا تخ"دم أھ"داف التنمي"ة ا3جتماعي"ة ف"ي  إ3 أن ھذه -3

 .المجتمع الجزائري
و ھذا مما يتطلب مراجعة علمية منھجية لبعض فعاليات أبعاد نظ"ام التعل"يم الرس"مي، بم"ا يخ"دم أھ"داف 

 .التنمية ا3جتماعية
 :تقييم -2-3

زتا ھذه الدراسة مما أفادنا كثيرا إ3 أننا نرى من ا�فضل تف"ادي على الرغم من العمق و الدقة اللتان مي
  :بعض نقائص ھذه الدراسة و من أھمھا

كما فعلت الدراسة ا�ولى فإن ھذه الدراسة بدورھا لم توفق إلى ح"د كبي"ر ف"ي تحدي"د مجتم"ع البح"ث  -1
يم، بينم""ا حس""ب ال""ذي اقتص""ر حس""ب نظ""ر الباح""ث عل""ى المعلم""ين و ا�س""اتذة م""ن جمي""ع مراح""ل التعل""

اعتقادنا أن مجتمع البحث يشمل كذلك فئة العمال الذين كانوا نتاج ھذا التعل"يم، كم"ا أنھ"م ا]ن يش"اركون 
  .في صنع التنمية و بالتالي فإن الشرطين يتوفران في ھذه الفئة كي تندرج ضمن مجتمع البحث

جلي"ا ف"ي ھ"ذا البح"ث حي"ث أن الباح"ث  إن التأثير الدقيق لنظام التعليم الرسمي على التنمية ل"م يظھ"ر -2
اعتم"د فق""ط عل"ى آراء مف""ردات العين""ة دون أن ي"دعمھا بأرق""ام و مؤش""رات إحص"ائية وطني""ة واض""حة و 
قابلة للقياس، مما أضفى على الدراسة طابعا تعميميا طغى عليه ا3ھتمام بالنواحي الكمي"ة، مھم"2 ب"ذلك 

  . ضعف في منظومتنا التربويةالنواحي الكيفية، الكفيلة بالكشف عن مواطن ال
  :دور المنظومة التربوية في التنمية الشاملة بالجزائر: الثانيالمبحث 

  : المنظومة التربوية كأداة للتنمية الشاملة -1
تمثل التربية الجھاز المنمي للذكاء و الكاشف للعبقرية، فھ"ي ا�داة المثل"ى الت"ي تتوس"لھا ا�م"م ل2رتق"اء 

يك""اد الي""وم يختص""ر الص""راع ب""ين ال""دول المتقدم""ة كص""راع س""بق و تن""افس ب""ين إل""ى قم""ة الحض""ارة، و 
  .)62(منظوماتھا التربوية، باعتبارھا المجسدة لكل مظاھر اWنماء والتطور و القوة بجميع أبعادھا

المس""ئول ا�ول ع""ن ) التعل""يم النظ""امي( و تعتب""ر المنظوم""ة التربوي""ة و خاص""ة الجان""ب الرس""مي منھ""ا 
تحقيق أھداف التنمية الش"املة ب"المجتمع، باعتب"ار أن التنمي"ة الش"املة 3 تقتص"ر عل"ى النم"و ا3قتص"ادي 

إذ تھ"دف باWض"افة إل"ى . الواعية بأبعادھا ا3قتصادية و السياسية و الثقافي"ةفقط، بل تمثل عملية التغير 
تحقيق زيادة منتظمة في الدخل الحقيقي للف"رد إل"ى نم"وه الشخص"ي و المھن"ي و رفاھيت"ه و قدرت"ه عل"ى 

  .اتخاذ القرار و المشاركة ا3جتماعية والسياسية في مجتمعه و ا3ستفادة من مؤسساته المجتمعية
كانت عملية التنمية الشاملة 3 يمكن أن تتحق"ق أھ"دافھا دون مس"اھمة جمي"ع مؤسس"ات المجتم"ع و و لما 

تساندھا و التنسيق بينھا من خ2ل التخطيط الش"امل و أن التربي"ة بص"فة عام"ة والتعل"يم الرس"مي بص"فة 
قدرتھا على خاصة ھما المحددان الرئيسيان لكفاءة المورد البشري المحرك لھذه المؤسسات و المحدد ل

أداء دورھ""ا، ف""إن التعل""يم الرس""مي تق""ع علي""ه مس""ئولية مواجھ""ة متطلب""ات التنمي""ة الش""املة عل""ى الم""دى 
  .القريب و البعيد

و التعل""يم الرس""مي ف""ي ح""د ذات""ه م""ن حي""ث ع""دد س""نوات الدراس""ة ل""يس ض""مانا لتحقي""ق أھ""داف التنمي""ة 
ط أھداف"ه بواق"ع المجتم"ع وطبيع"ة العص"ر و الشاملة، و إنما نوعية ھذا التعل"يم و درج"ة كفاءت"ه و ارتب"ا

و يتأثر التعليم الرسمي بالتربي"ة غي"ر الرس"مية . ھي المحدد لنتائج ھذه العملية. متطلبات التنمية الشاملة
و النظام ا�سري و ا3قتصادي و السياسي للدول"ة والمس"توى المعرف"ي و التكنول"وجي و النس"ق ألقيم"ي 

  .دا درجة مساھمتھا في تحقيق أھداف التنمية الشاملة بالمجتمعالسائد، و يؤثر بدوره فيھا محد
إن للتعليم و خاصة التعل"يم الرس"مي دورا أساس"يا ف"ي المحافظ"ة عل"ى اس"تمرارية النظ"ام ا3جتم"اعي أو 

  .)63(تغيره وفق ارادة اجتماعية مدروسة، و للمراحل ا�ولى من التعليم أھمية خاصة في ھذا الشأن
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  :التعليم و العائد على الفرد -2
ل ف"ي عملي"ة لقد أصبح التعليم مطلبا قوميا Wعداد الفرد للقيام بدوره في المجتمع بنج"اح و اWس"ھام الفع"ا

  .اWنتاج و الخدمات
فھن"اك . و التعليم يؤھل الفرد لشغل مراكز اجتماعية ذات الدخل المرتف"ع و المكان"ة ا3جتماعي"ة الرفيع"ة

ع2قة بين نوع و سنوات الدراسة و الدخل من العمل الذي يحصل عليه الف"رد باعتب"ار أن التعل"يم يزي"د 
ي تتطلب س"نوات طويل"ة م"ن الدراس"ة و الت"دريب و الت"ي تعتب"ر فالمھن الت. من الكفاءة اWنتاجية للعامل

ھامة و أساسية لسد حاج"ة المجتم"ع تك"ون ع"ادة مرتبط"ة بمرك"ز اجتم"اعي و مكان"ة اجتماعي"ة عالي"ة و 
ي"ب ف"ي معظ"م دول الع"الم الثال"ث و المحام"اة و التموي"ل و إدارة الطبدخل كبير م"ن الوظيف"ة مث"ل مھن"ة 

ة، و الھندس"ة ف"ي ال"دول النامي"ة �ن ھ"ذه ال"دول النامي"ة م"ا زال"ت ف"ي ط"ور ا�عمال ف"ي ال"دول المتقدم"
  .العمران والنمو

ع2ق"ة ب"ين س"نوات الدراس"ة و  Layardو   PsacharopoulosليKارد و بساشKاروبولسو ق"د وج"د ك"ل م"ن 
اس""تنادا إل""ى ھ""ذه . 1972عام""ل ف""ي بريطاني""ا س""نة  8000ال""دخل م""ن الوظيف""ة م""ن دراس""ة عين""ة تمث""ل 

 % 8.5ائج وجد الباحثان أن إضافة سنة دراسية من التعليم تؤدي إلى زي"ادة ف"ي دخ"ل الف"رد بمع"دل النت
  .)64(أسبوعيا

ھذا كما أن التعليم 3 يؤدي إلى زيادة دخل الفرد من الوظيفة فقط و إنما يقلل أيض"ا م"ن ف"رص تعرض"ه 
الة حدوثھا فإن الفترة تك"ون قص"يرة �ن م"ؤھ2ت الم"تعلم العلمي"ة و المھني"ة تمكن"ه م"ن للبطالة و في ح

  .الحصول على عمل آخر في فترة وجيزة
فالفرد المؤھل أكاديميا و مھنيا و الذي تنفق المؤسسة أم"وا3 طائل"ة عل"ى تدريب"ه ق"د يك"ون مكلف"ا لھ"ا أن 

و مھارات""ه مرتبط""ة ارتباط""ا مباش""را بنش""اط تس""تغني ع""ن خدمات""ه بس""ھولة و خاص""ة إذا كان""ت خبرات""ه 
  .المؤسسة التي يعمل بھا

إن التعليم المرتبط بقدرات الفرد و ميوله يس"اعده عل"ى ش"غل الوظيف"ة المناس"بة ل"ه، و ھ"ذا ب"دوره يعم"ل 
فتتس""م . عل""ى إرض""ائه ال""وظيفي مم""ا يزي""د م""ن كفايت""ه اWنتاجي""ة و تكيف""ه مھني""ا و اجتماعي""ا داخ""ل العم""ل

زم2ئ""ه ف""ي العم""ل بالتع""اون و ا3حت""رام و التق"دير المتب""ادل وتق""دير جھ""وده ف""ي العم""ل م""ن ع2قات"ه م""ع 
جان""ب المس""ئولين كم""ا ي""نعكس نجاح""ه ف""ي عمل""ه و رض""اءه المھن""ي و ال""وظيفي عل""ى القي""ام ب""أدواره 
ا3جتماعية بنجاح ف"ي المجتم"ع دون التع"رض للص"راع نتيج"ة لتع"ارض متطلب"ات ا�دوار ا3جتماعي"ة 

ف""الفرد الم""تعلم يك""ون ف""ي الع""ادة أكث""ر تكيف""ا اجتماعي""ا و فھم""ا لطبيع""ة أدواره . ة الت""ي يمارس""ھاالمختلف""
  .)65(المختلفة مما يساعده على التنسيق بين متطلبات ھذه ا�دوار

  : ربط التعليم مباشرة باYنتاج -3
راع"""ي و الزبط التق"""دم الترب"""وي ربط"""ا وثيق"""ا بعص"""رنة اWنت"""اج إن التغيي"""ر 3 يمك"""ن أن يتحق"""ق إ3 ب"""ر

الص""ناعي، إذ 3 يوج""د موض""وع واح""د ف""ي ا3س""تراتيجية الخاص""ة باس""تخدام التعل""يم م""ن أج""ل التق""دم 
إن""ه يتعل""ق بوض""ع التعل""يم ف""ي ع2قت""ه باحتياج""ات اWنت""اج . ا3قتص""ادي أكث""ر إث""ارة م""ن ھ""ذا الموض""وع

يع الم"رء ح"ين ي"درس قط"را نامي"ا ك"الجزائر إ3 أن يت"أثر با3حتياج"ات العاجلة في المجتمع، و 3 يستط
فا�س"اليب الزراعي"ة ينبغ"ي تحس"ينھا، و أن ي"زداد . في القطاعات الزراعي"ة و الص"ناعية م"ن ا3قتص"اد

Wنتاج الطعام، و أن يتسع نطاق الدعم الف2حي في الريف والق"رى، و أن تك"ون أس"اليب التس"ويق أكث"ر 
  .و تنظيم كفاية وعصرية

و ف""ي الجان""ب الص""ناعي، ف""إن ا3حتياج""ات تتض""ح، 3س""تخدام أوس""ع، و إنت""اج أفض""ل، و ط""رق أفض""ل 
  للتوزيع، و بحث علمي أكثر، و السؤال ا]ن كيف يمكن مواجھة ھذه ا3حتياجات؟

                                                                                                                                                                       
(63) – Clyde Klukhohn and others. Personality  in nature. Society. And Culture. Twelfeth printing. New York. Alfred A. 
Knope. 1969. p 253.   
(64) – George Pasacharopoulos and R.Layard. Human Capital and Earnings: British Evidence and a Critique. Review of 
Economic Studies XL VI. NO.3.(JULY. 1979). PP 485  504.   
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و فيما يتعلق بالتعليم توج"د طريقت"ان أساس"يتان متاحت"ان، فم"ن ناحي"ة يمك"ن اس"تخدام الم"دارس كوس"ائل 
لتدريب من أجل عمليات اWنتاج بحيث تجھز مناھجھا و تعليمھا لتخريج العمال المھرة الذين يتق"دمون ل

وم""ن ناحي""ة أخ""رى يمك""ن اس""تخدام . مباش""رة إل""ى الوظ""ائف و ھ""م مجھ""زون تمام""ا و م""زودون ب""الخبرة
حتياج"ات المدارس بصفة غير مباشرة، أكثر منھا مباشرة، كمنتج"ة للم"وارد البش"رية و ذل"ك لمواجھ"ة ا

اWنتاج في ا3قتصاد، و بتأكيد أكثر على المھارات ا�ساسية في المعرفة و اللغ"ة، و العل"وم الطبيعي"ة و 
ا3جتماعية، و تحويل الكثير من عبء تدريب العمال المھرة خارج الوظيفة و في أثنائھ"ا إل"ى العم"ل و 

  .  )66(الصناعة
  : أھمية العنصر البشري في التنمية -4

إن تنمية الطاقات و القدرات اWنسانية ھدف نھائي و غاية الغايات في جھود التنمية والس"عي المجتمع"ي 
وره من خ2ل تأھيل وت"دريب الق"وى البش"رية الت"ي تحتاجھ"ا في مختلف مجا3ته و قطاعاته، و للتعليم د

خطط التنمية و العمل على تقدم المعرفة و مساعدة الفرد على قيامه بأدواره ا3جتماعية في المجتم"ع و 
و ل""ذلك تعتب""ر ا�نش""طة ا3قتص""ادية و . )67(التعام""ل م""ع الظ""روف الجدي""دة داخ""ل وخ""ارج العم""ل بكف""اءة

السياس""ية أھ""دافا وس""يطة، أو وس""ائل و م""وارد لبن""اء اWنس""ان و تنمي""ة طاقت""ه الكامن""ة الت""ي أودعھ""ا هللا 
  .)68(فيه

إن التج""ارب التنموي""ة ف""ي الجزائ""ر تش""ير إل""ى أن مس""يرة التنمي""ة مرتبط""ة بش""كل وثي""ق بنج""اح التنمي""ة 
ملي"ون نس"مة أغلبي"تھم ف"ي  32فعدد سكان الجزائ"ر . و قدرتھا على تغيير بناء قوة العمل لديھا. البشرية

ية يخل""ق إمكاني""ة حقيقي""ة للتنمي""ة إذا م""ا أحس""ن س""ن الش""باب، و وج""ود ھ""ذه النوعي""ة م""ن الم""وارد البش""ر
استغ2لھا و ا3ستفادة منھا، و تم إشراكھا ف"ي اتخ"اذ الق"رار، وإذا م"ا ت"وفر Wدارتھ"ا نظ"ام م"ن الح"وافز 
ا3يجابي"""ة المرتك"""زة عل"""ى ال"""ربط الوثي"""ق ب"""ين المكاف"""أة و الجھ"""د، و إذا م"""ا رب"""ط ا�ج"""ر باWنتاجي"""ة 

  .)69(الحقيقية
إن التربي""ة و التعل""يم يم""ث2ن ا3س""تراتيجية الطويل""ة الم""دى ف""ي تنمي""ة الم""وارد البش""رية و التعل""يم ال""ذي 
يتطلبه إعداد إنس"ان التنمي"ة، ھ"و تعل"يم ن"وعي يس"تھدف إع"داد اWنس"ان الق"ادر عل"ى الخل"ق و اWب"داع و 

تعد للمب"""ادرة و التص"""دي للظ"""روف المس"""تجدة، نتيج"""ة للتح"""و3ت المحلي"""ة والتغي"""رات العالمي"""ة المس"""
  . )70(المحيطة

  :التخطيط التربوي من أجل التنمية الشاملة بالجزائر -5
  :أھداف التخطيط التربوي -5-1

التربوي إلى توفير فرص تعليمية متكافئة �ف"راد المجتم"ع لمواص"لة تعل"يمھم يھدف التخطيط  -
ف"التخطيط الس"ليم يس"اعد الم"تعلم عل"ى . بالمراحل التعليمية المختلفة بكفاءة تتناسب مع ق"داتھم و مي"ولھم

اكتشاف قدراته و توجيھھا توجيھا صحيحا مما يزيد م"ن ف"رص نجاح"ه المدرس"ي و المھن"ي و رض"ائه 
و نموه الشخصي، و ھذا بدوره ينعكس عل"ى إنتاجيت"ه و تكيف"ه مھني"ا و اجتماعي"ا و يمكن"ه م"ن  الوظيفي

  .)71(النجاح في ممارسة أدواره ا3جتماعية المتوقعة منه في مجتمعه
لعمال""ة الت""ي يھ""دف التخط""يط الترب""وي م""ن أج""ل التنمي""ة إل""ى تلبي""ة احتياج""ات المجتم""ع م""ن ا -

تحتاجھ""ا عملي""ة التنمي""ة، ف""التخطيط الترب""وي يح""دد ن""وع التعل""يم المتطل""ب ف""ي مرحل""ة زمني""ة م""ن حي""اة 
المجتمع و درج"ة كفاءت"ه و التخصص"ات المتطلب"ة باWع"داد و الكف"اءة الت"ي تح"ددھا عملي"ات اWنت"اج و 

لي"ه التنمي"ة م"ن مھني"ين و الخدمات بالمجتمع و متطلبات العصر، و بذلك يعم"ل عل"ى ت"وفير م"ا تحت"اج إ

                                                 
)66(

 .104، ص 1981، دار النھضة العربية، بيروت، 2، ط%جتماعية و ا%قتصادية للدول الناميةدور التربية في التنمية ا: محمد لبيب النجيحي  -  
(67) – Atkinson. G.B.The Economics of Education. London: Hodder and Stoughton. 1983. p 48.   

 .41، ص 1998للكتاب، مصر، ، مكتبة الدار العربية نحو تجديد تربوي ثقافي: حامد عمار  –) 68(
 .40، مرجع سابق، ص نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة: كواريعلي خليفة ال  - ) 69(
 . 23، مرجع سابق، ص التنمية كعملية حضارية: علي خليفة الكواري  - ) 70(
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كم"ا . فنيين و خبراء و إداريين با�عداد و الكفاءة المتطلب"ة م"ن خ"2ل التعل"يم الرس"مي و غي"ر الرس"مي
  .)72(يحدد النسق ألقيمي المساند لعمليات اWنتاج و يؤكده من خ2ل التعليم الرسمي و غير الرسمي

لتكنول"وجي الھائ"ل ال"ذي يعيش"ه الع"الم ف"ي الوق"ت الحاض"ر يتطل"ب م"ن إن التقدم المعرفي و ا -
التربي""ة إع""داد ا�ف""راد لمس""ايرته و التكي""ف مع""ه و ا3س""تفادة من""ه، ف""التخطيط الترب""وي يح""دد نوعي""ة 
المع""ارف و المھ""ارات و الق""يم و ا3تجاھ""ات المتطلب""ة Wع""داد متعلم""ين يمك""نھم ا3س""تفادة م""ن مص""ادر 

و ب"ذلك تؤك"د الخط"ة التربوي"ة عل"ى . تطبيقاتھ"ا و ا3س"تفادة م"ن التق"دم التكنول"وجي المعرفة المتنوعة و
البحث العلمي و التجريب و إتاحة الفرص أمام الم"تعلم ل2س"تفادة م"ن التق"دم المعرف"ي و التكنول"وجي و 

  .)73(تطبيقه
ھا الدول""ة لمواطنيھ""ا مطلب""ا أساس""يا لق""د أص""بح التنس""يق ب""ين الخ""دمات التعليمي""ة الت""ي تق""دم -

و ھ""ذا . لمس""ئوليته ع""ن نوعي""ة التعل""يم ال""ذي تقدم""ه و مناس""بته لمتطلب""ات س""وق العم""ل وطبيع""ة العص""ر
  .يتطلب العمل على تحقيق توازن بين مستوى و كفاءة التعليم في المراحل التعليمية المختلفة

مات التعليمي"ة بالمراح"ل المختلف"ة أساس"ا لنج"اح و لما كان التعليم عملية مستمرة ف"إن التنس"يق ب"ين الخ"د
فمعرف"ة ق"درات الطف"ل و اس"تعداده ف"ي س"ن مبك"رة و مس"اعدته عل"ى . الفرد المھني و نجاحه في الحي"اة

و تقل""ل م""ن نس""ب . توجيھھ""ا تمكن""ه م""ن النج""اح المدرس""ي و التخص""ص المھن""ي المناس""ب ف""ي المس""تقبل
  .)74(الرسوب و التسرب

يكشف التخطيط التربوي و يحدد الفرص المتاحة لحسن استثمارھا وتوجيھھ"ا والمش"ك2ت و  -
و ي"تم ذل"ك م"ن خ"2ل الدراس"ة و التحلي"ل لنش"اطات . المخاطر المتوقعة لمواجھتھ"ا و العم"ل عل"ى حلھ"ا

و بم"ا أن التخط""يط . ثر علي"هالنظ"ام الترب"وي و أجھزت"ه الداخلي"ة و ال"نظم ا3جتماعي"ة ا�خ"رى الت"ي ت"ؤ
الجيد يركز على تحديد الحاجات ا�ساسية للنظ"ام لمواجھتھ"ا و ح"ل المش"ك2ت الت"ي ت"ؤثر عليھ"ا س"لبيا 

  . )75(فإن القصور في تحديد تلك الحاجات قد يؤثر على نجاح عملية التخطيط و تنفيذ الخطة
  :طيط من أجل التنميةعEقة التخطيط التربوي بالتخ -5-2

أن ظ""واھر التنمي""ة ا3قتص""ادية و التق""دم التكنول""وجي ف""ي ) UNESCO( لق""د أثبت""ت الدراس""ات الحديث""ة 
الو3ي""ات المتح""دة ا�مريكي""ة و أوروب""ا و الياب""ان تع""ود إل""ى دور التنمي""ة، و أن أكث""ر م""ن ث2ث""ة أخم""اس  

 )76(لتعليمية على زي"ادة الق"درة عل"ى اWنت"اجالدخل الحقيقي يرجع إلى تأثير إرتفاع المستويات ا)  3/5(
فھن"اك  و لذلك فإن الخطة العامة التي ترسمھا الدول"ة 3ب"د أن يت"أثر ك"ل جان"ب منھ"ا بالجوان"ب ا�خ"رى

فتنمي"ة اWنت"اج م"ث2 3ب"د أن ت"ؤثر ف"ي خط"ة . ع2قة عضوية بين التخطيط الش"امل والتخط"يط الترب"وي
  .التعليم و التربية و البرامج التي توضع لتنظيمھا

و من جھة أخ"رى ف"إن خط"ة التنمي"ة ا3قتص"ادية و ا3جتماعي"ة الت"ي 3 يمك"ن أن تق"وم إ3 عل"ى أس"اس 
، 3 ي"تم )77(زواي"ا المثل"ث الح"رج و ھ"ي الحري"ة والعدال"ة و الوح"دة سKايغيوسKف ركائز ث2ث يعتبرھا 

افي تحقيقھا إ3 بتوفير الخطة المناسبة للبرامج التعليمية التي تحقق أع"داد الفني"ين ال2زم"ين و الع"دد الك"
م""ن ذوي المھ""ارات ال""ذين يمك""نھم أن يس""ھموا ف""ي العملي""ة اWنتاجي""ة وفق""ا لمقتض""يات ب""رامج الخط""ة و 

  .مشروعاتھا
و يقتض"ي تخط"يط التربي"ة ... )78(إن التخطيط الشامل يفيدنا في التخطيط المسبق لحل المشاكل العليمية

و التعل""يم ا�خ""ذ بع""ين ا3عتب""ار ا�ھ""داف و المس""تويات ف""ي ك""ل مرحل""ة م""ن المراح""ل، و تحدي""د الم""دة 
ال2زمة لذلك، ثم بحث الوسائل التي تحقق الوصول إلى ھذه المستويات، و بصفة عام"ة ف"إن التربي"ة و 

ا الخطة و لذلك ف"إن التعل"يم يج"ب أن ي"ت2ءم م"ع التعليم يستمدان أھدافھما من أھداف الدولة التي تحددھ
                                                 

 .202نفس المرجع، ص   - ) 72(
 .203نفس المرجع، ص   - ) 73(
 .203مرجع سابق، ص : سمير أحمد السيد  - ) 74(
 205نفس المرجع، ص   - ) 75(
 81، ص 1994فيفري  - ، جانفي10، مجلة الرواسي، العدد إصEح التعليم الثانوي في الجزائر و مدى استجابته لمطلب التنمية: مقداد محمد  - ) 76(
 .452، ص 1985بيروت،  ، مركز دراسات الوحدة العربية،2، طالمجتمع العربي المعاصر: حليم بركات  - ) 77(

(78) – R. MUCCHIELLI: Organigrammes et Sociogrammes. Editios ESF. Paris. 1976. P 06.  



السياسة العامة و أن يت2ءم مع برامج التخطيط من ناحية كفاي"ة ا�ش"خاص ل�عم"ال الت"ي ي"تم إع"دادھم 
لھ""ا، فأس""اس التخط""يط الترب""وي ھ""و تص""وير المس""تقبل بالص""ورة الت""ي تتطل""ع إليھ""ا الدول""ة، و تق""ويم 

ق ا�ھ"""داف المرج"""وة ع"""ن طري"""ق ت"""وفير ا3حتياج"""ات الحاض"""ر و تعديل"""ه بحي"""ث ي"""ؤدي إل"""ى تحقي"""
  .)79(ال2زمة

  : المنظومة التربوية كمصدر لتنمية الموارد البشرية -6
ي"ل فيما يخص الموارد البشرية، انخفاض مستويات التأھ إن من بين المشك2ت التي تعاني منھا الجزائر

و التدريب لديھا و بالذات المھارات الفنية و العلمية، و ھي أھم مشكلة تواجه الجزائر ف"ي مج"ال تعبئ"ة 
فالبيان"ات تش"ير إل"ى أن نس"بة . قوة العمل لديھا القادرة على تسيير عجل"ة التنمي"ة ف"ي مختل"ف المج"ا3ت

ق"ت ال"ذي تبل"غ في"ه نس"بتھم ف"ي الو 34.7 تزي"د ع"ن  2001العلميين و الفني"ين ف"ي ك"ل أل"ف نس"مة لع"ام 
في ال"دول المتقدم"ة، و ھ"ذا م"رتبط بش"كل وثي"ق بمس"توى انتش"ار التعل"يم ب"ين الس"كان و بأنم"اط  147.6

يصل في معظ"م ال"دول ) سنة 15فوق ( التعليم السائدة، فمث2 نجد أن معدل القراءة و الكتابة بين الكبار 
ھذا باWضافة إل"ى مش"كلة . )80( % 63ي الوقت الذي تصل نسبتھم في الجزائر إلى ف %99المتقدمة إلى 

ع"""دم تطبي"""ق التعل"""يم ا3بت"""دائي الش"""امل إذا 3 ت"""زال نس"""ب معتب"""رة م"""ن الت2مي"""ذ 3 تلتح"""ق بالم"""دارس 
بينم"ا تص"ل ف"ي الجزائ"ر إل"ى   % 100ا3بتدائية، حيث تبل"غ نس"بة ا3لتح"اق ف"ي معظ"م ال"دول المتقدم"ة 

  ين ذلك بالتفصيل، يب) 13(، و الجدول رقم )81( % 86.5
  )13( *الجدول رقم

  )سنة 15و  06(يبين نسب اWلتحاق بالمدارس بالنسبة ل�طفال ما بين 
  1996/1997  1998/1999  1998/1999  1999/2000  

  89.02  90.46  91.12  91.98  ذكور
  83.87  84.31  84.12  83.48  إناث

  86.50  87.45  87.69  87.82  المجموع
م"ن مجم"وع الس"كان ف"وق س"ن الخامس"ة  % 60ي مجمل البلدان النامي"ة إل"ى كما يصل معدل التمدرس ف

. ف"ي الجزائ"ر % 53عشرة، ھذا و تنخفض نسبة ا3لتحاق بالمدارس الثانوية بص"ورة أكب"ر لتص"ل إل"ى 
من مجموع الملتحقين بالم"دارس  %6.9ية تصل إلى في حين أن نسبة الملتحقين بالمدارس الثانوية التقن

  .في البلدان المتقدمة % 23الثانوية، في مقابل 
و باWضافة إلى نقص الكفاءات أو المھارات الفنية لدى قوة العمل في الجزائر فإن ھناك ظاھرة أخ"رى 

  .و ھي نقص المھارات و الخبرة اWدارية ال2زمة Wدارة المشاريع ا3قتصادية 3 تقل عنھا أھمية
و تق""دم ) ك""القراءة و الكتاب""ة و الحس""اب( و عل""ى ال""رغم م""ن القيم""ة التنموي""ة لمھ""ارات التعل""يم ا�ساس""ي 

ة، الجزائر في ھذا المجال تدريجيا إ3 أن زيادة معد3ت النمو السكاني تحد من انخفاض مع"د3ت ا�مي"
كما أن حاجة السكان �طف"الھم م"ن أج"ل العم"ل ت"ؤثر أيض"ا عل"ى ارتف"اع مع"د3ت تس"رب ا�طف"ال م"ن 

  .، أي أكثر من نصف مليون تلميذ2002/2003في السنة الدراسية  % 7المدارس حيث بلغت حوالي 
 و ال"ذي ي"ؤثر ب"دوره. ا بس"وق العم"لھذه المشك2ت أثرت على حجم و نوع ق"وى العم"ل الملتحق"ة س"نوي

  .نمط و اتجاه التنمية ا3قتصادية في الجزائر على

                                                 
 .21،  مرجع سابق، ص أصول التربية و التعليم: تركي رابح  - ) 79(

(80)  ( -  Encyclopedie (ENCARTA 2002- Rechercher- Chronologie  nteractive- Multimedia et internet- Outils educatifs- 
Editorial                                                         

(81)  -   C’est le nombre des scolarisés (Source = Ministère de l’Education Nationale) de 6 à 15 ans dans 
les enseignements du 1er , 2ème ,3ème cycles et le secondaire rapporté à la population scolarisable 
(Source = ONS) 



فالمشكلة 3زالت مستفحلة فلكي يتم تطوير نوعية الموارد البشرية يجب تطوير أسس الرعاي"ة الص"حية 
و ت"وفر و ا3جتماعية و تطوير النظام التعليمي، و إنشاء المدارس التقنية الت"ي تخ"دم القط"اع الص"ناعي 

الموارد، بقدر ما عليھا من مسؤولية في إتب"اع سياس"ات بعي"دة الم"دى ف"ي تنمي"ة الم"وارد، و بال"ذات ف"ي 
فمشكلة مثل تعبئة قوى العمل مرتبط"ة أساس"ا بع"دة عملي"ات أھمھ"ا خط"أ التوج"ه . مجال التنمية البشرية

كب""ة التغي""رات ف""ي التركي""ب التعليم""ي أو ع""دم فعاليت""ه ف""ي اس""تيفاء متطلب""ات العملي""ة التنموي""ة أو موا
  :)82(و الذي ھو مرتبط إلى حد بعيد بمشكلتين ھامتين. المھاري للمھن و التقنية المستخدمة

ي""ث تتخ""بط ب""ين النم""اذج و ا3س""تراتيجيات ذات الط""ابع ح. ع""دم وض""وح الھ""دف التنم""وي ف""ي الجزائ""ر -
فتنتقل من نظ"ام إل"ى آخ"ر ب"دون تخط"يط أواس"تيعاب �س"اليب و نظ"ام . الحر، أو ذات اWدارة المركزية

  .عمل كل أسلوب اقتصادي
       .   عدم تخطيط و تنظيم التعليم وفقا �ھداف استراتيجية التنمية أو النموذج المتبع -
  :نظومة التربوية في التنمية ا%جتماعية و ا%قتصاديةدور الم -7

ب"دور ھ"ام فھ"ي عام"ل ھ"ام م"ن عوام"ل نق"ل تص"ورات إن المنظومة التربوية الجزائرية منوط بھا القيام 
التنمية ا3جتماعية و ا3قتصادية إلى ا�فراد، و كذلك ربطھا با�ھ"داف العام"ة للتنمي"ة، ھ"ذا فض"2 ع"ن 

ات الفني""ة، باWض""افة إل""ى إع""داد ق""ادة التح""ول ف""ي مختل""ف مس""تويات النس""ق تزوي""د ا�ف""راد بالمھ""ار
  .ا3جتماعي العام بأبعاده السياسية و ا3جتماعية و ا3قتصادية

و فض2 عن ذلك فالع2قة بين النظام التربوي و التنمية ا3جتماعي"ة و ا3قتص"ادية ع2ق"ة وثيق"ة الص"لة، 
ني من س"يادة التفكي"ر التقلي"دي، وتحكمھ"ا ق"يم جام"دة، تق"ف ف"ي فالجزائر كبلد سائر في طريق النمو تعا

سبيل التغير، و تعترض مج"راه، و م"ن ث"م فإن"ه ع"ن طري"ق التعل"يم يمك"ن العم"ل عل"ى إزال"ة المعوق"ات 
الثقافي"ة، و خل""ق اتجاھ""ات علمي""ة جدي"دة تس""اعد عل""ى ت2ف""ي جوان""ب القص"ور الناتج""ة ع""ن بع""ض الق""يم 

  .الموروثة
لى اكتشاف و تنمية قدرات ا�فراد و مواھبھم، و يھيئ لھم سبيل التفكير الموض"وعي و التعليم يساعد ع

ھذا ع2وة عل"ى كون"ه يحف"ز ا�ف"راد عل"ى . في مختلف المسائل، كما يزيد قدرتھم على الخلق و اWبداع
ح""رة تحقي""ق التق""دم، و يجع""ل العق""ول و النف""وس أكث""ر اس""تعدادا لتقب""ل التغي""ر و الرغب""ة في""ه، ف""اWرادة ال

، و التربية و التثقيف تعتبران الركيزة ا�ساس"ية الت"ي 3 غن"ى عنھ"ا ف"ي )83(الواعية ھي محصلة التعليم
ى المح"ررة ل�ف"راد و الجماع"ات إحداث التنمية بمفھومھا ا3جتماعي الواسع ويعتبر التعليم أحدى الق"و

و المجتمعات، فھ"و يزي"د م"ن طم"وح ا�ف"راد، و ي"دفعھم إل"ى الص"عود ف"ي الس"لم ا3جتم"اعي، و يس"اعد 
الجماع"ات و الفئ""ات المحروم""ة م""ن الحق""وق ا3جتماعي""ة عل"ى ا3لتح""ام ببقي""ة الجماع""ات الموج""ودة ف""ي 

التعل""يم يعتب""ر أداة م""ن أدوات النض""ال  المجتم""ع، والمطالب""ة بتحس""ين أوض""اعھم ا3جتماعي""ة، كم""ا أن
والسعي إلى حصول أھل الب2د أنفسھم عل"ى إدارة ش"ئون مج"تمعھم و م"ن ھن"ا ارتبط"ت أھ"داف التعل"يم 

  .بمطالب الحركات الوطنية خاصة في قارتي آسيا و أفريقيا
ل ان"ه كما ي2حظ أن التعل"يم ف"ي وقتن"ا الحاض"ر ل"م يع"د مج"رد خدم"ة ت"ؤدى لجم"اھير الش"عب فحس"ب، ب"

أصبح استثمارا قوميا م"ن الدرج"ة ا�ول"ى، اس"تثمار يعم"ل عل"ى إع"داد الق"وى البش"رية الت"ي تق"وم عل"ى 
أكتافھ""ا مش""روعات التنمي""ة ا3قتص""ادية و ا3جتماعي""ة، ھ""ذه المش""روعات الت""ي يج""ب ت""وفر العمال""ة لھ""ا 

ملي"ات التعل"يم كوس"يلة م"ن بالعدد و النوع ال2زم لكل نشاط، لذلك تھ"تم ا�م"م حالي"ا بتق"دير العائ"د م"ن ع
  .      وسائل ضبط اقتصادياتھا القومية، المادية و البشرية

  :دور المنظومة التربوية في دعم الوحدة الوطنية و التنمية السياسية -7-1
زيادة إنتاج البضائع و الخدمات، إن ھدف التربية ھ"و توس"يع قاع"دة الفھ"م إن الھدف ا�ول للتربية ليس 

و تص"بح التربي"ة ب"ذلك . ناس أن يس"تغلوا ق"دراتھم الفطري"ة روحي"ة و اجتماعي"ة و عقلي"ةحتى يستطيع ال

                                                 
 .200، ص 1999، ا�ھالي للطباعة و النشر و التوزيع، سوريا،  علم اجتماع التنمية: جھينة سلطان العيسى و آخرون  - ) 82(

(83) - D. CHEVROLET: methods directives et formation d adultes. Edition ESF. Paris. 1979. P 76. 



إن التعل"يم واح"د م"ن الحق"وق اWنس"انية العالمي"ة، و ھ"و . قيمة حتى و لو لم تسھم في التنمية ا3قتص"ادية
  .اسيةضرورة لنمو الشخصية اWنسانية و يقوم على أساس احترام الحقوق اWنسانية و الحريات ا�س

و ف""ي الجزائ""ر كبل""د ن""امي، يج""ب أن نتأك""د م""ن أن أي تق""دم ف""ي اWنت""اج ا3قتص""ادي يج""ب أن يك""ون 
مص""حوبا بنم""و ف""ي المھ""ارات السياس""ية و المع""ارف و ا�فك""ار الديمقراطي""ة و اWنس""انية الت""ي 3 تمك""ن 

ولكنھ"ا تت"يح لھ"م الناس من التأكد من التوزي"ع الع"ادل للبض"ائع الت"ي ينتجھ"ا النظ"ام ا3قتص"ادي فحس"ب 
  .)84(أيضا مميزات إنسانية و اجتماعية أخرى يتيحھا النظام ا3قتصادي الحديث

و . إن من أولى ا�ھداف ا�ساسية المدنية في التربية تأكيد اWحساس بالوحدة الوطني"ة ل"دى ك"ل م"واطن
فالھدف الوحيد الذكي أمام كل مجتمع فخور بثرواته اWنس"انية . ھنا تظھر ھذه الحاجة في صورة معقدة

و ل"يس معن"ى ھ"ذا أن تبن"ي الدول"ة الديمقراطي"ة الحديث"ة بالتض"ييق عل"ى . ھو الوحدة الوطنية مع التنوع
الثروة و التنوع في التقاليد الموجودة في المجتمع، ولكن بأن يشجع التنوع في إطار الوحدة الوطني"ة، و 

لتربي""ة أن تعل""م احت""رام التقالي""د و إس""ھامات ا]خ""رين، فالوح""دة 3 تك""ون بالض""غط و القم""ع يج""ب عل""ى ا
ولكنھا وحدة اWسھام المتنوع و عندئذ تستطيع ھذه أن تقدم ا�من مع التنوع مما يؤدي إل"ى حي"اة س"ليمة 

  .للجميع
ا�س"""اس ا�ول و ا�ھ"""داف السياس"""ية و المدني"""ة للتربي"""ة 3 تقتص"""ر عل"""ى تحقي"""ق الوح"""دة الوطني"""ة ف

للديمقراطي""ة السياس""ية تك""وين ناخ""ب م""تعلم ق""ادر يس""تطيع أن يص""در الق""رارات الت""ي يتطلبھ""ا النظ""ام 
عل"ى تطبي"ق ھ"ذه  فإذا ما كان ھ"دفنا ھ"و الق"رارات الذكي"ة و أن يك"ون المواطن"ون ق"ادرين. )85(السياسي

و يجب أن 3 يقتصر ھذا التعل"يم عل"ى من"اطق . فإن التعليم ھو الحد ا�دنى من المطالب. ا�حكام بكفاءة
فإذا كان ھناك تمثيل مناس"ب لك"ل اھتمام"ات المجتم"ع ف"إن . معينة من المجتمع كالمدن في مقابل الريف

Wقل"يم أو البع"د ع"ن مراك"ز النش"اط، أو الھدف الوطني ا�سمى ھو التعليم للجمي"ع بص"رف النظ"ر ع"ن ا
  . )86(المستوى ا3قتصادي للعائلة

  :دور المنظومة التربوية في النمو ا%قتصادي و التنمية -7-2
ع"ن لقد كان لنتائج الكثير من الدراسات المتعلقة ب"دور التربي"ة الرس"مية ف"ي التنمي"ة و أس"باب قص"ورھا 

تحقيق أھدافھا في الكثير من الدول النامية أثر مباشر على اھتم"ام الكثي"ر م"ن ھ"ذه ال"دول بإع"ادة النظ"ر 
العام""ل ا�ول و ا�كث""ر أھمي""ة للتنمي""ة الش""املة ب""المجتمع، يعتب""ر التعل""يم ، إذ )87(ف""ي سياس""اتھا التعليمي""ة

3رتباط التعليم بتأھيل و تدريب المھنيين و الفنيين والعمال ال"ذين تحت"اج إل"يھم عملي"ة التنمي"ة ب"المجتمع 
كذلك تساھم التربية في النمو الشخصي �ف"راد المجتم"ع . في القطاعات المختلفة و على كل المستويات

. و تزويدھم بالمعارف و الق"يم والمھ"ارات الت"ي يحتاجونھ"ا للقي"ام ب"أدوارھم ا3جتماعي"ة المتوقع"ة م"نھم
و الشخص"ي و تزي"د م"ن فالتعليم يكسب الفرد مجموعة من المعايير و ا3تجاھات التي تساعده على النم

قدرت"ه عل""ى ا3س""تفادة م""ن مص""ادر المعرف""ة ف""ي مجتمع""ه و حس""ن ا3س""تفادة م""ن الخ""دمات الت""ي تق""دمھا 
  .الدولة �فرادھا

يساعد التعليم على التقدم التكنولوجي و المعرفي بالمجتمع و زيادة فرص ا3بتكارات وا3ختراعات في 
Wنت"اج و الخ"دمات مم"ا يس"اعد عل"ى النم"و ا3قتص"ادي المجتمع و حسن توظيف المعرف"ة ف"ي عملي"ات ا

  .)88(بالمجتمع
فج"ودة المن"تج . ھذا و ترتبط كفاءة التعليم ليس فقط بالكفاية اWنتاجية للعامل، ولكن أيضا بالكفاءة للمنتج

ملين في المؤسسة عل"ى معرف"ة أفض"ل ط"رق 3 تحددھا كفاءة العامل في اWنتاج فقط بل أيضا قدرة العا
اWنتاج التي تحقق أكبر كفاءة نوعية مع مراعاة سعر التكلفة والعائد على المؤسسة، و في الوق"ت نفس"ه 

                                                 
 .44مرجع سابق، ص : محمد لبيب النجيحي  - ) 84(

 (85) – G. MIALARET: les sciences de l education. Edition RUF. Paris. 1984. p 71. 
 .44مرجع سابق،  ص : محمد لبيب النجيحي  - ) 86(
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المحافظ""ة عل""ى م""وارد المؤسس""ة و حماي""ة البيئ""ة، ك""ذلك ا3ھتم""ام بالع2ق""ات اWنس""انية داخ""ل المؤسس""ة 
يعھم عل"ى العم"ل ف"ي ظ"روف اجتماعي"ة و نفس"ية تمك"نھم م"ن لرفع الروح المعنوية للع"املين بھ"ا وتش"ج

  .ذلك
و الحقيقة الواضحة أن نصيب الفرد من الدخل الوطني في الجزائر أقل بكثير من فرنسا أوأمريكا، لك"ن 
ھ""ذا 3 يعك""س بالض""رورة الف""رق ب""ين ك""ل م""ن الجزائ""ر و ھ""ذين ال""دولتين ف""ي مص""ادر الث""روة بق""در م""ا 

ق بينھم""ا ف""ي مس""توى كف""اءة اس""تثمار الم""وارد المتاح""ة إل""ى أقص""ى درج""ة يعك""س بالدرج""ة ا�ول""ى الف""ر
كما تختلف الجزائر عن باقي الدول المتقدمة في معدل معرفة القراءة و الكتاب"ة و تعم"يم التعل"يم . ممكنة

يص""ل مع""دل ا�مي""ة ف""ي  1960فبينم""ا تمكن""ت ال""دول المتقدم""ة م""ن مح""و ا�مي""ة بنج""اح س""نة . ا3بت""دائي
وبينما تمكنت الدول المتقدمة من تعميم التعل"يم ا3بت"دائي س"نة  % 34إلى أكثر من   2003 الجزائر سنة

  .% 386.50 زالت نسبة اWلتحاق بالمدارس ا3بتدائية في الجزائر 3 تتجاوز نسبة  1960
و . ا3قتصادي بشكل واضح في نوعي"ة العمال"ة الت"ي يوفرھ"ا التعل"يم ھذا و يظھر إسھام التعليم في النمو

  :قد حدد البنك الدولي إسھام التعليم في التنمية في ث2ث مجا3ت مستقلة
تكس""ب الف""رد مع""رف و مھ""ارات و قيم""ا و اتجاھ""ات و أس""اليب تعليمي""ة تؤھل""ه لمواص""لة التعل""يم و  -

  .لمھنية المتاحةالتدريب و ا3ستفادة من الفرص التعليمية و ا
يس"ھم التعل""يم ف""ي نج"اح الب""رامج التعليمي""ة الت""ي تع"دھا الدول""ة مث""ل ب"رامج التعل""يم المس""تمر   و ب""رامج  -

حيث إن التعليم يؤھل المتعلم لحسن ا3ستفادة من الخدمات التي تق"دمھا . الرعاية الصحية و ا3جتماعية
  .الدولة �فرادھا

ل تأھيل و تدريب القوى البشرية التي تحتاجھا خطط التنمي"ة و العم"ل إسھام التعليم في التنمية من خ2 -
على تقدم المعرفة و مساعدة الفرد على قيامه بأدواره ا3جتماعية في المجتمع و التعام"ل م"ع الظ"روف 

  .)89(الجديدة داخل العمل و خارجه بكفاءة
 -1929لمصادر النمو ا3قتصادي في الو3يات المتحدة في الفترة م"ن  Denisonدينسون و يعتبر تحليل 

تحلي2 شام2 و متكام2 فق"د أرج"ع النم"و ا3قتص"ادي ف"ي الو3ي"ات المتح"دة ف"ي تل"ك الفت"رة إل"ى  1969
  :خمسة أنماط رئيسية من التغيرات و ھي

إذ يق"رر أن ح"والي ثل"ث الزي"ادة . ظيمي"ةتقدم المعرفة و خاصة المعرفة التكنولوجي"ة و اWداري"ة و التن -
  .في النمو ا3قتصادي للو3يات المتحدة في تلك الفترة كانت ناتجة عن التقدم في ھذه المعرفة

  . % 29و قد قدر إسھام العمل في النمو ا3قتصادي في تلك الفترة بنسبة : كمية العمل -
  .من الزيادة في النمو ا3قتصادي في تلك الفترة إلى رأس المال % 19و قد عزا : رأس المال -
و يشير ھنا إلى سنوات الدراسة التي أكملھا العمال الذين يعملون في قطاع ا�عمال و قد ق"در : التعليم -

و يرى أن التعليم ق"د انعك"س ف"ي ارتف"اع مس"توى المھ"ارات و  % 14إسھام التعليم في ھذه الفترة بنسبة 
  .زيادة التخصصات

و يتض""من ذل""ك تحوي""ل الم""ال م""ن القطاع""ات ذات اWنتاجي""ة : التحس""ن ف""ي حش""د و اس""تخدام المص""ادر -
ف"ي  % 10المنخفضة مثل الزراع"ة إل"ى قطاع"ات أكث"ر إنتاجي"ة مث"ل الص"ناعة، و ق"د أس"ھم ذل"ك بنس"بة 

  .     )90(النمو ا3قتصادي في تلك الفترة
  :دور المنظومة التربوية في التنمية الثقافية و العلمية -7-3
 و العلمية تعني نمو ھذه العناصر العقلية و الفنية من ثقافة اWنس"ان الكلي"ة الت"ي لھ"ا أو ةيالثقاف التنمية إن

  . ليس لھا ع2قة مباشرة مع ما يعتبر عادة مادة سعادته و أمنه
فھل يعتبر العمل كمفھوم تعبيرا عن السلوك الثقافي؟ أم ھل العمل سلوك اقتص"ادي؟ و ف"ي الحقيق"ة فإن"ه 
ليس ھذا و 3 ذاك ولكنه ك2ھما �ننا نميل إلى أن العم"ل 3ب"د أن ينظ"ر إلي"ه كش"يء ثق"افي و اقتص"ادي 

  .)91(قتفي نفس الو
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ھل يستطيع أحد أن يتكلم عن تربية من أجل العمل من ناحية في مقابل تربية من أجل الثقاف"ة م"ن ناحي"ة 
أخرى؟ ھ"ل م"ن الممك"ن م"ع التحدي"د أن نمي"ز التربي"ة بأنھ"ا تھ"دف إل"ى إع"داد ا�ف"راد للعم"ل فق"ط؟ ھ"ل 

نعّرف التربية بأنھا تحقق الفھ"م الثق"افي و التق"دير الثق"افي؟ و فيم"ا نبذل"ه م"ن  نستطيع مع تحديد أكثر أن
جھد للوصول إلى إجاب"ات فإنن"ا ع"ادة م"ا نص"نف التربي"ة كتربي"ة مھني"ة أو فني"ة و تربي"ة عام"ة أو ح"رة 

إن الف"رد المھن"ي الم"تعلم ينح"و إل"ى أن يك"ون ل"ه بص"ائر . ولكن الناس عادة ما يخلطون ب"ين التص"نيفين
و ع2وة على ذلك فإننا قد نقلن"ا ھ"ذه الثنائي"ة . دقيقة حرة و الفرد المتعلم الحر يظھر فطنة عملية ظاھرة

  . إننا نتكلم عن التربية ل2ستھ2ك و التربية ل�نتاج. إلى مجال تخطيط تنمية الموارد البشرية
ي"ث أنھ"ا، تس"تطيع أن تس"ھم إن ثقافتنا بما لھا من مدرسة في الشعر و الموسيقى و ال2ھ"وت، متقدم"ة بح

في طريقة حياتنا اليومية، من ناحية الجمال الفني و اللغ"وي، و م"ن ناحي"ة التفكي"ر العمي"ق و م"ن ناحي"ة 
إن التوفي"ق ب"ين ا3ھتمام"ات ا3قتص"ادية المعاص"رة و ب"ين . مفاھيم واجبات الكرامة و ا�خ2ق و الدين

ھتم"ام ال"دائم لك"ل أو3ئ"ك ال"ذين يض"طلعون بالمھ"ام ھذا التأمل الھ"ادئ البط"يء للق"يم يج"ب أن يك"ون ا3
إن إس""ھامنا ف""ي تق""دم وازدھ""ار الثقاف""ة العالمي""ة س""يكون ظاھري""ا تافھ""ا م""ا ل""م يتخلل""ه إحساس""نا . التربوي""ة

  .الخاص بالماضي واستمراره كحقيقة في الحاضر
إن النم"و الثق"افي ل"ه  .إن النمو الثقافي ھو أكثر م"ن مج"رد النق"ل الثق"افي، أكث"ر م"ن تمري"ر لت"راث مع"ين

و من ھذه القوة كما من أية خطة حالية للثقافة تستمد التربي"ة المناس"بة طبيعتھ"ا . قوته ا3بتكارية المنتجة
�ن العامل الخ2ق و ھو في قلب مفھوم النمو يعن"ي أن التربي"ة الت"ي تھ"تم بنق"ل الت"راث فحس"ب، س"واء 

لت"ي تفش"ل ف"ي رف"ع الخي"ال أو تحقي"ق روح ا3خت"راع 3 أكان ھ"ذا الت"راث أجنبي"ا قومي"ا، أو عالمي"ا، و ا
  .)92(يمكن أن تعتبر تربية للنمو جديرة بھذا ا3سم

  :دور المنظومة التربوية في تعزيز القيم و اYتجاھات التنموية -7-4
ه في تص"حيح الخل"ل ال"ذي ، دورمن ا�دوار ا�ساسية التي يمكن للتعليم المساھمة في التنمية من خ2لھا

يعانيه نسق القيم الراھن من أجل إرساء ق"يم تنموي"ة و اتجاھ"ات مجتمعي"ة، تس"اعد ال"ب2د عل"ى مواجھ"ة 
التحدي الذي افرزه تصدع قيم العمل و اWنتاج، و انفكاك ا3رتب"اط ب"ين المكاف"أة المادي"ة و المعنوي"ة، و 

عنوي""ة و المجتمعي""ة لص""الح الق""يم المادي""ة و الفردي""ة ب""ين ك""ل م""ن الجھ""د و اWنتاجي""ة، و تراج""ع الق""يم الم
  .ا�نانية، فض2 عن تحدي مستوى ا3ستھ2ك الراھن و نمطه التفاخري المسرف المبذر

و 3 شك أن ھناك مطلبا عاج2 ھ"و مواجھ"ة الخل"ل ألقيم"ي ال"ذي ب"رزت جوانب"ه عب"ر م"ا ت"م تناول"ه م"ن 
ه ھذه المش"ك2ت م"ن آث"ار س"لبية عل"ى س"لوكيات أف"راد مشك2ت تواجه التنمية في الجزائر، و ما أفرزت

المجتم""ع و جماعات""ه و مؤسس""اته، و م""ا أدت إلي""ه م""ن ض""عف الح""س ا3قتص""ادي وض""عف الش""عور 
و لع"ل . بالمسؤولية المجتمعية، و قلة ا3عتبار للوظيفة ا3جتماعية للجھ"ود و الم"وارد المتاح"ة للمجتم"ع

لمصادر نظامية و استعدادا للمواجھة السريعة باعتباره م"دخ2 م"ن نظام التربية و التعليم ھو أكثر تلك ا
أجل مواجھة تص"دع ق"يم العم"ل واWنت"اج، و خل"ق ا3تجاھ"ات ا�كث"ر ق"درة عل"ى مواجھ"ة تح"ديات ب"دء 
عملية التنمية و تلبية متطلبات استمرارھا و يمك"ن لنظ"ام التربي"ة و التعل"يم أن يس"ھم ف"ي ھ"ذا اWص"2ح 

  :متكاملين القيمي عن طريقين
ترسيخ أسس موضوعية يتم بموجبھا تقويم الدارسين، و إسناد الشھادات، و تقرير المكافآت، بموج"ب  -

الجھود الفعلية المبذولة، و في ضوء النتائج الفعلية المحققة دون تھاون في المستوى و دون محاباة ف"ي 
  .التقويم أو انحراف لمعاييره

ف""ي نف""وس ال""نشء م""ن خ""2ل المن""اھج و النش""اطات المدرس""ية و زرع الق""يم و التوجھ""ات المطلوب""ة  -
إن المادة التي يقدمھا الكتاب و الممارسة الت"ي يتيحھ"ا النش"اط يمك"ن أن تق"وم ب"دور كبي"ر ف"ي . الجامعية
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غرس قيم و خلق اتجاھات مطلوبة، إذ تم إص2ح المن"اھج و تق"ويم البيئ"ة المدرس"ية، و ت"م التأكي"د عل"ى 
  .          )93(و العمل و ارتباط المدرسة والجامعة بالمجتمع ضرورة ت2زم العلم

  : المنظومة التربوية و المھام ا%جتماعية -7-5
لقد كانت متطلبات التنمية ا3جتماعية في ميدان المنظومة التربوية من"ذ ا3س"تق2ل ت"تلخص ف"ي 

سنة من ا3حت2ل و ا3س"تعمار  130ستعمارية التي حيكت إبان فترة مدتھا مواجھة آثار المخططات ا3
ا3ستيطاني، و التي تمثلت في أشكال متعددة جاوزت حدود الھيمنة السياسية و ا3قتصادية إلى محاول"ة 
مسخ المجتمع الجزائري عن طريق القضاء على كل مقومات"ه الثقافي"ة كاللغ"ة العربي"ة، و الق"يم العربي"ة 

Wس2مية، و لھذا فقد كان من الطبيعي في أعقاب استرجاع الب2د 3ستق2لھا أن تسترجع لغتھا مكانتھ"ا ا
في مختلف الھياكل التعليمية، و ي2حظ أن مختلف المخططات التنموية قد كرس"ت جھودھ"ا للعم"ل نح"و 

ف"ي تعري"ب التعل"يم  و بھ"ذا ب"دئ. ھذا الھدف الذي يعتبر من أھم ا�ھ"داف ا�ساس"ية للتنمي"ة ا3جتماعي"ة
  .ا3بتدائي

و قد تطلب تجسيد أھداف السياسة الجديدة في مج"ال التعل"يم مجھ"ودات تناول"ت بالتع"ديل أيض"ا 
المحتوى الذي فرضته فرنسا في جميع المواد التعليمي"ة بم"ا ف"ي ذل"ك الت"اريخ و الجغرافي"ا و عل"ى كاف"ة 

  .)94(المراحل التعليمية
و تحقيق""ا لجمل""ة م"""ن ا�ھ""داف المتص"""لة ب""النھوض بالوض""عية ا3جتماعي"""ة ل�نس""ان، وتنمي"""ة 
شخصيته فض2 عن إشراك كل أفراد المجتمع في معركة التشييد و البن"اء ف"ي مختل"ف مج"ا3ت التنمي"ة 

ار آخ""ر ا3قتص""ادية و ا3جتماعي""ة، فق""د ارتبط""ت المش""اركة تبع""ا للمس""تويات التعليمي""ة و دون أي اعتب""
  .سوى المقدرة الشخصية

و في ھذا الصدد ي"نص التقري"ر الع"ام للمخط"ط الرب"اعي ا�ول عل"ى أن سياس"ة رف"ع المس"توى 
. الثقافي و التقني المقررة، ناشئة عن الضرورات الموروثة من التاريخ و عن متطلب"ات التنمي"ة المقبل"ة

ھ"ا ف"ي توزي"ع ا3س"تثمارات، كان"ت مرتبط"ة و أن الوسائل الھامة التي تستفيد من ا�ولوية التي منحت ل
بدرجة تخلف الب2د طيلة الفترة ا3ستعمارية، وبضرورة تلبية الحاجة للتربية و التي يشعر بھ"ا الش"عب 
و المفروضة للتقدم ا3قتصادي، وبالنظر أيض"ا لمتطلب"ات تنمي"ة ا3قتص"اد فض"2 ع"ن الزي"ادة الس"ريعة 

م"امھم إمكان"ات أوس"ع فأوس"ع م"ن أج"ل رف"ع مس"توى ت"ربيتھم و في عدد السكان ال"ذين ينبغ"ي أن تف"تح أ
  .)95(تكوينھم

  :و لھذا فقد عبر المخطط الرباعي ا�ول عن ھذه السياسة من خ2ل ھدفين أساسيين ھما
  .تلبية الحاجات ا3جتماعية للتربية -
  .تلبية حاجات ا3قتصاد للعامل المؤھل -

خطط عددا من الوسائل تھدف كلھا إل"ى تحقي"ق ا�ھ"داف الملح"ة للفت"رة المح"ددة و قد اعتمد الم
  .   )96(بمدة المخطط و لتلبية ضرورات المستقبل ا�بعد

مجال التعليم كمطلب ثوري من مطالب التنمية ا3جتماعية كان يھدف إلى إزال"ة فك"رة كما أن العمل في 
ا3نتق""اء بغ""رض اس""تخ2ص النخب""ة و الح""واجز و التقس""يمات المص""طنعة، ووض""ع نظ""ام ديمقراط""ي 
للتعليم، و بھذا فإن اWص2حات التي تمت في ھياكل التعليم المتوسط و الث"انوي كان"ت تھ"دف إل"ى ع"دد 

ا�ع"""داد لمراح"""ل التك"""وين الع"""الي، و العم"""ل عل"""ى تط"""وير الثقاف"""ة التقني"""ة و : اض أھمھ"""ام"""ن ا�غ"""ر
  .التكنولوجية، و كذلك وضع حد ل�فكار الموروثة و المناھضة للتعليم التقني و المھني
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ي""ولي عناي""ة خاص""ة ب""المحتوى العلم""ي و  1974/1977و لع""ل ھ""ذا م""ا جع""ل المخط""ط الرب""اعي الث""اني 
تك"وين الي"د العامل"ة المتخصص"ة، و ھ"ذا م"ا جع"ل جھ"ود التعل"يم تنص"رف نح"و ع"دة التقني، فض2 ع"ن 

  :مطالب أساسية تتمثل في
بث و نشر الروح العلمية و التقنية مع توسيع القاع"دة التربوي"ة و تكييفھ"ا م"ع المح"يط وھ"و مطل"ب ذو  -

  .طابع سياسي اجتماعي
ل"يم م"ع حاجي"ات ا3قتص"اد ال"وطني وجعل"ه ف"ي ا3ختيار العلمي و التقني و ھو يھ"دف إل"ى تكيي"ف التع -

  .خدمة التنمية ا3قتصادية و ا3جتماعية، و ھو مطلب ذو طابع اقتصادي
تكريس التعليم من أجل العمل على تفتح الشخصية و التطوير الفكري و الحس الفردي، و ھ"و مطل"ب  -

  .ذو طابع ثقافي
    :مكامن الضعف في المنظومة التربوية: الثالثالمبحث 

  :إصEح التعليم و ربطه بالتنمية -1
تتحدد ع2قة التعليم بالقطاعات اWنمائية المختلفة من خ2ل تحدي"د ا�ھ"داف ا3قتص"ادية وا3جتماعي"ة و 
وضوح التوجھات السياسية للب2د، و لذلك فإن ما ينجم من مش"اكل اجتماعي"ة و اقتص"ادية ت"نعكس س"لبا 

ع التعليم باعتباره عام2 م"ن العوام"ل الفعال"ة ف"ي التنمي"ة، و إنم"ا على المجتمع 3 يتحمل مسئوليتھا قطا
الذي يتحمل مسئوليتھا بصفة مباشرة الھيئات المسئولة في توجيه نظام التعليم و الق"وى التخطيطي"ة ل"ه، 
و على ھذه الھيئات يتوقف تطبيق الخطوات اWستراتيجية لعملية اWص2ح تطبيق"ا ج"ديا مج"ديا، و �ن"ه 

قتض""ى قراراتھ""ا ي""تم تحدي""د أھ""داف التعل""يم و توجي""ه و تس""يير ھياكل""ه، و بق""در اھتمامھ""ا بھ""ذا أيض""ا بم
  .القطاع تزداد أھميته أكثر و تظھر قيمته و تتضح ع2قته بجوانب القطاعات ا�خرى

بين"ت الدراس"ات التربوي"ة و ا3قتص"ادية أن التعل"يم 3 : عEقة التعلKيم بالھيئKات المكلفKة بKالتخطيط: أو%
يجب أن يبقى معزو3 عن الواقع كما ھي عليه الحال حاليا في ب2دنا، حيث 3 توجد ص"لة رب"ط حقيقي"ة 
تربطه ببقية مواضيع الخطة العامة للتنمية و الھياكل التخطيطية، و على ال"رغم م"ن تع"دد اWص"2حات 

ة لك""ن ھ"ذه الع2ق""ة التربوي"ة ف"ي ب2دن""ا و تحس"ن الظ"روف ا3قتص""ادية وارتف"اع الم""داخيل المالي"ة للدول"
  .مازالت مفقودة

إن مھمة المخططين ف"ي ھ"ذا الجان"ب تنحص"ر ف"ي وض"ع اس"تراتيجيات لتكيي"ف المتخ"رجين م"ن التعل"يم 
حسب احتياجات التنمية من الكفاءات العلمية المھنية ذات التخصصات المتنوعة و الت"ي ي"تم تش"غيلھا و 

ه النظ"رة الت"ي ت"ربط ب"ين الج"انبين تب"ين لن"ا م"دى توجيھھا إل"ى القطاع"ات ا3قتص"ادية المختلف"ة، إن ھ"ذ
الع2قة القائمة بين التخطيط التعليمي و التخطيط الشامل، و على الرغم م"ن اخ"ت2ف وجھ"ات النظ"ر و 
أساليب التخطيط و مراحل"ه و م"داه إ3 أن ا3تف"اق ب"دأ واض"حا ف"ي الع2ق"ة القائم"ة، و تتمث"ل أساس"ا ف"ي 

لموارد البش"رية و الطبيعي"ة و المالي"ة و ھ"ذا م"ا يفتق"د إلي"ه النظ"ام الترب"وي العمل على ا3ستثمار الجيد ل
  .الجزائري حاليا

يرتبط التعليم بمستويات التكوين والتأھي"ل عل"ى : عEقة التعليم بمختلف مراكز التكوين و التأھيل: ثانيا
ط التنمي"ة و نطاق واسع من أجل تحسين مس"توى المھ"ارات و ا3ختصاص"ات ال2زم"ة ل2س"تجابة لخط"

  .)97(أھدافھا، و يساعد ھذا ا3رتباط على تخفيف حدة البطالة لخريجي التعليم
إن التعليم في الجزائر 3زال يعاني من ضعف الع2قة بينه و بين مج"ا3ت التك"وين والتأھي"ل، ھ"ذا عل"ى 

  .يق التام بين جميع المجا3ت التعليمية و التكوينيةالرغم من أن سياسة التخطيط ھدفت إلى التنس
إن فقدان ھذه الع2قة أثر على ا3نسجام و التكامل بين ھذه المجا3ت و بين مختلف العملي"ات الت"ي تق"وم 
بھا ھ"ذه المي"ادين المعني"ة ب"التكوين مم"ا يس"توجب إح"داث أس"اليب تخطيطي"ة فعال"ة تجع"ل م"ن التعل"يم و 

ا عض""ويا بالحاج""ات المتط""ورة للمج""ا3ت ا3جتماعي""ة و ا3قتص""ادية، و ذل""ك مخرجات""ه ت""رتبط ارتباط""
يستوجب تحديد محتويات البرامج التكوينية، وكل ما يتعلق با�ھ"داف و المع"ارف ا�ساس"ية، و ش"روط 
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القبول في مختلف التخصصات وتنظيم الفترات التدريبية و التعاون على اس"تعمال الوس"ائل التربوي"ة و 
يك"ون ھ"ذا التع"اون ض"روريا �ن التعل"يم بوض"عه الح"الي 3 يمكن"ه لوح"ده أن يھي"ئ النوعي"ة  المھنية، و

ال2زم""ة م""ن الي""د العامل""ة مادام""ت الدراس""ة تعتم""د عل""ى الجوان""ب النظري""ة، و ھ""ذا م""ا يتطل""ب مش""اركة 
  .)98(الميادين التكوينية و انتھاج سياسة مناسبة تتماشى مع ميادين التكوين و عالم الشغل

السياسة التربوية إظھار ھ"ذه الع2ق"ة بوض"وح لم"ا اتجھ"ت  لقد حاولت :عEقة التعليم بعالم الشغل: ثالثا
إلى ا3ھتمام بالتعليم التقني و إقامة المتاقن التعليمي"ة الت"ي أص"بحت تمث"ل ج"زأ ھام"ا ف"ي سياس"ة توس"يع 

وع من التعل"يم يھي"ئ لس"وق العمال"ة الوطني"ة حاجات"ه م"ن التعليم الثانوي و تنويع أھدافه، ذلك أن ھذا الن
  .العمال و الفنيين المختلفين و المتنوعين من حيث المستوى و التأھيل المھني

ولكن ھذا النوع من التعليم لم يصل إلى أھداف"ه كم"ا ھ"و معل"وم و ذل"ك، 3حتق"اره م"ن ط"رف الت2مي"ذ و 
الكتب في المواد التقني"ة بالق"در الك"افي باللغ"ة العربي"ة،  ا�ولياء على السواء، و عدم توفر التجھيزات و

و نقص التأطير الجيد، و اخت2ط ھ"ذا التعل"يم م"ع التعل"يم الع"ام ف"ي ثانوي"ات التعل"يم الع"ام، الش"يء ال"ذي 
يعطي التلميذ فرصة ليقارن نفسه مع زميله الذي ينتم"ي إل"ى التعل"يم الع"ام و ال"ذي س"تكون ل"ه مناس"بات 

سة في الجامعة، فيشعر ب"أن منزلت"ه أدن"ى، فيف"ر م"ن التعل"يم التقن"ي و يح"اول التس"جيل ف"ي لمتابعة الدرا
  .)99(التعليم العام

مقارنة  نسبة ت2ميذ التعليم التقني في عشرية التسعينات انيبين) 14(و الشكل رقم ) 14(و الجدول رقم 
  .مع مجموع الت2ميذ

  )100( )14( *ول رقمالجد
  مقارنة مع مجموع الت2ميذ يبين نسبة ت2ميذ التعليم التقني في عشرية التسعينات

1990-1991  20.38 

1991-1992  12.92 

1992-1993  10.56 

1993-1994  7.71 

1994-1995  7.75 

1995-1996  8.1 

1996-1997  7.58 

1997-1998  7.39 

1998-1999  6.89 

1999-2000  6.26 
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التقني 3 يت2ءمون مع سوق العمالة الوطني"ة م"ن الناحي"ة  إن ھذه ا�سباب جعلت المتخرجين من التعليم
النوعي""ة، و ذل""ك لع""دم ح""دوث التواف""ق ب""ين سياس""ة التخط""يط ا3قتص""ادي و سياس""ة التخط""يط التعليم""ي، 
بحيث ازداد التعليم الثانوي توسعا و نموا بنسبة أكثر لم تقابلھا الزيادة في النمو و التوسع م"ن الجوان"ب 

افئة أو متقاربة، و ھذا ما جعل من الص"عب تحدي"د و معرف"ة ن"وع الخب"رات الواج"ب ا�خرى بنسبة متك
تكوينھا و المھ"ارات الواج"ب تحض"يرھا والمس"تويات الواج"ب إع"دادھا ف"ي المؤسس"ات التعليمي"ة لع"الم 

  .الشغل
إن مس""ألة إص""2ح التعل""يم أص""بحت ش""رطا أساس""يا لتحس""ين النم""و ا3قتص""ادي ال""وطني و رف""ع الكف""اءة 

  .تاجية للمؤسسات ا3قتصادية و تحسين مستوى الخدمات ا3جتماعيةاWن
و ھ""ذا الش""رط تأك""د واقعي""ا بع""د أن أص""بحت جمي""ع المؤسس""ات ا3قتص""ادية و ا3جتماعي""ة والتجاري""ة و 

       .    )102(الزراعية و غيرھا تضع مستوى التعليم شرطا أساسيا ل2لتحاق بھا
  :التعليم العالي و البحث العلمي -2

يعتبر التعليم العالي من أبرز وسائل المجتمع Wعداد الطاقة البشرية و صقلھا و تنمية مھاراتھا ب"العلم و 
و قد اھتمت الجزائر منذ ا3ستق2ل بالتعليم العالي، فسارعت إلى إنشاء مؤسس"اتھا . المعرفة و التدريب

  .كثفت من بعثاتھا إلى الخارج في الوقت نفسهلھذا النوع من التعليم أيضا و 
و لقد كان الھ"دف واض"حا و مقب"و3 م"ن إيج"اد مؤسس"ات التعل"يم الع"الي و دف"ع الط"2ب إلي"ه خارجي"ا و 
داخلي""ا، إ3 أن إط""2ق الھ""دف ب""دون تقيي""د أف""رز بع""ض المش""ك2ت الت""ي يع""اني منھ""ا التعل""يم الع""الي ف""ي 

لق"د أدى تش"جيع التعل"يم الع"الي بش"كل مطل"ق . ة مطال"ب التنمي"ةالجزائر و بالتالي أضعف دوره في تلبي"
إلى توجه أعداد كثيرة للتخصصات غير المطلوبة، و أدى ربط التعيين بالشھادات و القيمة ا3جتماعي"ة 
المعطاة لھا إلى التھافت على مؤسسات التعليم العالي و ا3بتعاد عن التعل"يم الث"انوي التقن"ي و م"ا فوق"ه، 

و ق"د أدت . المسلم به تقريبا وجوب إتاحة الفرصة 3س"تكمال التعل"يم الع"الي للجمي"ع تقريب"او أصبح من 
بع""ض السياس""ات الس""ابقة إل""ى افتت""اح المراك""ز الجامعي""ة ف""ي ك""ل مدين""ة تقريب""ا ب""دون إتب""اع لض""وابط 

  .موضوعية تحدد ا3حتياجات دون وجود �ي شكل من أشكال التخطيط للقوى العامل
لتوسع في التعليم العالي و إط2ق القبول ف"ي ف"روع ب"دون ض"وابط م"ا تش"ھده الجزائ"ر إن من افرازات ا

من ترفع عن التعليم المھني و التقني من ناحية، و ما تشھده كذلك من كثرة المتخرجين المت"راكمين ف"ي 
ا أجھزة اWدارة الجزائرية كمظھر من مظ"اھر البطال"ة المقنع"ة، كم"ا أن م"ن افرازات"ه و ھ"و ا�خط"ر م"

يشاھد من تدني مستوى التعليم العالي و ھو ال"ذي نفت"رض ف"ي أن يك"ون قم"ة الھ"رم و التحص"يل و ل"ب 
و ت""دني المس""توى ھ""ذا ج""اء لعوام""ل متع""ددة أھمھ""ا أن كث""رة افتت""اح المراك""ز الجامعي""ة تل""زم . المعرف""ة

للت""دريس و  الق""ائمين عليھ""ا ف""ي الكثي""ر م""ن ا�حي""ان ا3س""تعانة بالطلب""ة المتخ""رجين م""ن نف""س الجامع""ة
التأطير مما ينعكس سلبا على المستوى عموما، و من العوامل ا�خرى زيادة الطلب بشكل مطلق عل"ى 

و لع""ل نظ""رة عل""ى . التعل""يم الع""الي لش""ھاداته و التوج""ه ا3جتم""اعي الس""ائد بتمك""ين ك""ل راغ""ب م""ن ذل""ك
ي تس""تحوذ عل""ى إحص""اءات المس""جلين ف""ي مؤسس""ات التعل""يم الع""الي تب""ين لن""ا أن""واع التخصص""ات الت""

  .جھوده
  )103()15* (الجدول رقم

  1997/1998يبين أعداد الطلبة الملتحقين بكل تخصص للسنة الدراسية 
  97/98  التخصصات
  %6.1  21889  العلوم الدقيقة

  %28.6  102246  العلوم التطبيقية و التكنولوجية
  %8.7  31043  الطبية و البيطرية العلوم
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  %8.0  28702  علوم ا�رض
  %43.5  155638  العلوم ا3جتماعية و اWنسانية

  %94.9  339518  مجموع مرحلة التدرج
  %5.1  181126  مجموع مرحلة ما بعد التدرج

  %100  357644  المجموع العام
ي، س"اعد عل"ى أن يك"ون التوس"ع في"ه إن عدم وجود خريطة متكاملة للتوسع في التعليم الع"الي و الج"امع

و ل"ذا فق"د تك"ررت أنم"اط الجامع"ات و الكلي"ات و التخصص"ات، و ب"دأ . ب2 تخطيط و ب2 رؤيا واض"حة
  .)104(النقص في إعداد ھيئات التدريس، و بدأت أسباب عدم ا3ستقرار بينھم

س""تراتيجية التنمي""ة ص""رف جھ""د مكث""ف Wص""2ح التعل""يم الع""الي وتط""ويره، و إن م""ن أول""ى متطلب""ات ا
يقتضي ذلك إص2ح المناھج و طرق اWدارة و التدريس و توجيه القبول بص"رامة لحاج"ات المجتم"ع و 

  .)105(متطلبات التنمية
علمي، أن تمتلك قاعدة علمية مھيأة و قادرة على الخل"ق و و 3بد للجزائر حتى تستفيد من ثمار البحث ال

اWبداع و ا3بتكار و ليس مجرد اWضافة السطحية للمحص"ول العلم"ي اWنس"اني، إض"افة لوج"ود قاع"دة 
صناعية تملك سمات التقدم التقن"ي و ت"رتبط بالبح"ث العلم"ي التطبيق"ي إل"ى مس"توى تس"تطيع م"ن خ2ل"ه 

  . )106(اقع تكنولوجيتحويل اWنجاز العلمي إلى و
  :المؤسسة التربوية الجزائرية و الطالب -3

 إن المدرس"ة بص"فتھا مؤسس"ة اجتماعي"ة مطالب"ة بالقي""ام بالعملي"ات ال2زم"ة Wكس"اب ا�ش"خاص ص""فتھم
الجمعية، و ذل"ك بنق"ل اWرش"ادات، و القواع"د، و اWي"ديولوجيات المكتوب"ة و غي"ر المكتوب"ة، و الرم"وز 

ك فإنه من الواج"ب أن نس"عى إل"ى أن تك"ون المؤسس"ة التربوي"ة ف"ي آن ، و لذل)107(التنظيمية الضرورية
واح""د، أداة للتنمي""ة ا3جتماعي""ة و ا3زدھ""ار ال""وطني ف""ي جمي""ع المج""ا3ت، و فض""اء راقي""ا يتك""ون في""ه 
ت2ميذنا وشبابنا على ا�خ2ق الفاضلة، والمبادئ السامية، و التسامح و التضامن، و التحص"يل العلم"ي 

تستوعب كل ما ينجزه المشروع الوطني من تطوير للذھنيات وترقية للفك"ر، و تحس"ين الرصين، و أن 
  . )108(للمستوى العام

إن المؤسسات التربوية الجزائري"ة كان"ت و 3زال"ت ف"ي معظ"م ا�حي"ان مؤسس"ات تقليدي"ة، تس"اعد عل"ى 
دورا ب"ارزا ف"ي تك"وين ا�فك"ار الخيالي"ة و الطوبائي"ة ل"دى  توليد العزلة بين الطالب و مجتمعه، و تلعب

الشبيبة، فض2 ع"ن أنھ"ا م"ا ت"زال تأخ"ذ بمب"دأ الس"لطة القديم"ة، الس"لطة ا�بوي"ة المفروض"ة عل"ى ش"بيبة 
  .ينكرونھا أص2 و ينكرون قيمھا

Wقناعن"ا  و نظرة محلل"ة إل"ى واق"ع المراھ"ق و الش"اب ف"ي مث"ل ھ"ذه المؤسس"ات التربوي"ة التقليدي"ة تكف"ي
  .بذلك

فالطالب في المدرسة الجزائرية الي"وم طال"ب مقط"وع ا�وص"ال مفص"ول ع"ن الحي"اة، و ھ"و ي"درب ف"ي 
مثل ھذه المدرسة التقليدية على التعامل مع ا�فكار و المجردات و العملي"ات النظري"ة أكث"ر مم"ا ي"درب 

في أحسن ا�ح"وال إل"ى تك"وين و ھكذا تقود مثل ھذه المدرسة . على التعامل مع الواقع الحي المشخص
  .متعلمين ممتازين غير أنھم بعيدين عن فھم مشك2ت مجتمعھم و الواقع الذي يعيشون فيه

و الطالب ف"ي مث"ل مؤسس"اتنا التربوي"ة مفص"ول ع"ن ذات"ه، بمعن"ى أن ثم"ة ھ"وة كبي"رة قائم"ة ب"ين عم"ره 
ي"""دة، و ب"""ين عم"""ره الحقيق"""ي ال"""ذي تص"""حبه حاج"""ات و رغب"""ات جس"""دية و اجتماعي"""ة و اقتص"""ادية عد

و ت"زداد تل"ك الھ"وة م"ع ط"ول عم"ر . ا3جتماعي الذي 3 يسمح له بأن يروي تل"ك الحاج"ات و الرغب"ات
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و ھكذا يفتقد الطالب زمنا طوي2 اس"تق2له ا3قتص"ادي ال"ذي . الدراسة و تأخر الطالب عن دخول الحياة
ل، مھما تق"دم ب"ه العم"ر، و يفص"ل يلعب دورا كبيرا في تأخير شعوره بذاته، و يضطر أن يحيا حياة طف

  . )109(عن ذاته و كيانه النامي قسرا و قھرا
  :مظاھر اHزمة في ميدان التربية و التعليم -4

  :مة التربية و التعليم في الجزائر في النقاط التاليةيمكننا تلخيص المظاھر ا�ساسية �ز
ما تزال الجزائر في بداية انط2قتھا التربوية، بع"د س"نوات طويل"ة م"ن التخل"ف الترب"وي، ا�م"ر ال"ذي  -

يجع""ل الجھ""ود الت""ي تب""ذل للتوس""ع ف""ي التعل""يم مھم""ا عظم""ت ع""اجزة ع""ن امتص""اص نت""ائج التقص""ير و 
لتعل"يم ف"ي الس"نين الماض"ية، و م"ن ھن"ا تقص"ر الجھ"ود الت"ي تب"ذل ع"ن اWھمال الطويلين ال"ذين أص"ابا ا

مطالب الضغط ا3جتماعي المتزايد و عن آمال الجزائر في القضاء على ھوة التخلف و اللحاق س"ريعا 
  .بركب التقدم العالمي

م، و ھناك عامل أساسي يقف في وجه التطور السريع الذي تنشده الجزائ"ر ف"ي مج"ال التربي"ة و التعل"ي -
ھذا العام"ل ا�ساس"ي ھ"و تقص"ير . يحول دون وفائھا بمطالب الضغط ا3جتماعي و بمستلزمات التنمية

رغ"م  -فميزاني"ات التربي"ة. امكاناتھا المالية و المادية و البش"رية عم"ا تتطلب"ه و تنش"ده م"ن توس"ع س"ريع
حاج"ات و ا�بني"ة المدرس"ية قفزتھا السريعة في السنوات ا�خيرة إ3 أنھا 3 تكفي لسد جانب م"ن تل"ك ال

  . و التجھيزات ال2زمة 3 تتوافر بنفس السرعة التي تتطلبھا ا�عداد المتزايدة من الط2ب
العملية التربوية و مردودھا الكمي و الكيفي ما ي"زا3ن ض"عيفين مم"ا يزي"د ف"ي ا�زم"ة، و يجع"ل ج نتا -

إ3 بع"ض ثمراتھ"ا، بينم"ا ي"ذھب أكثرھ"ا ھ"درا و الجھود المبذولة و ا�موال الكثيرة التي تنفق، 3 تؤتي 
فھن""اك تس""رب و رس""وب كبي""رين م""ن جھ""ة، و ھن""اك ف""راق ب""ين محت""وى التربي""ة و حاج""ات . ض""ياعا

  .المجتمع و ضرورات التنمية ا3قتصادية و ا3جتماعية من جھة ثانية
لتعليم""ي بع"د ھ""ذه الجھ""ود ا�ع"داد القليل""ة و غي"ر المؤھل""ة غالب"ا ت""أھي2 م2ئم""ا، الت"ي يخرجھ""ا النظ"ام ا -

كلھا، 3 يجد الكثير منھا مجا3 للعمل المنتج في السوق ا3جتماعية و ا3قتصادية وذلك لفقدان ا3رتب"اط 
ا�م"ر ال"ذي ي"ؤدي إل"ى تزاي"د البطال"ة ف"ي . بين أعداد الط2ب و إعدادھم و ب"ين حاج"ات الق"وى العامل"ة

يب""ين أع""داد المھ""اجرين ) 16(والج""دول رق""م . )110(أوس""اط المثقف""ين و إل""ى ھج""رة ا�دمغ""ة الممت""ازة
    )111(الجزائريين إلى مختلف البلدان ا�وروبية

  )16* (الجدول رقم
  يةيبين أعداد المھاجرين الجزائريين إلى مختلف البلدان ا�وروب

  المجموع  أنجلترا  ألمانيا  بلجيكا  فرنسا  البلد
  366063  600  1463  3000  361000  العدد

  %100  %0.16  %0.4  %0.82  %98.61  (%)النسبة
  

     
  
  
  
  
ا%نعكاسات السلبية لضعف المنظومKة التربويKة علKى السياسKة التنمويKة : الرابعالمبحث  

  : في الجزائر

                                                 
 .61، ص 1981،، دار العلم للمليين، بيروت، 3،طالثورة التكنولوجية في التربية العربية: عبد هللا عبد الدايم  - ) 109(
 .120مرجع سابق، ص : عبد هللا عبد الدائم  - ) 110(
 . 65مرجع سابق، ص : عبد القادر رزيق المخادمي  - ) 111(



  :لمنظومة التربوية و متطلبات التنميةا منجزاتتأثير عدم التوافق بين  -1
  :و يتجلى ذلك في نقطتين أساسيتين

  .التنمية بين المنظومة التربوية و باقي قطاعات انفصام الع2قة التام   -
عدم التوافق بين ا3ختصاصات الموج"ودة بالجامع"ة و مراك"ز التك"وين و معاھ"د التك"وين م"ن جھ"ة و  -

  .متطلبات سوق العمل من جھة أخرى
لقد أفرزت التجربة التنموي"ة الجزائري"ة نقص"ا كبي"را عل"ى ص"عيد تنمي"ة الق"وى اWنتاجي"ة و ھ"و ض"عف 
التكامل بين التعل"يم و التك"وين م"ن جھ"ة و متطلب"ات التنمي"ة م"ن جھ"ة أخ"رى، و أح"دث ذل"ك اخ"ت32ت 

ا3قتص"ادية و  توازنية متفاوتة الحدة بين العرض المتاح من ا�يدي العاملة المتكون"ة وطل"ب القطاع"ات
  . )112(ا3جتماعية في مختلف التخصصات

و كان 3بد لتفادي ھذا الضعف من التخط"يط للق"وى العامل"ة ال"ذي يعتب"ر نقط"ة ارتك"از أساس"ية للتوفي"ق 
  . نظومة التربوية و متطلبات التنمية، بل ھو حلقة الوصل ا�ساسية بينھمابين أھداف الم

إذ أننا لو أردنا تقي"يم الھيك"ل الوظ"ائفي ف"ي المجتم"ع الجزائ"ري لوج"دناه ش"أنه ش"أن المجتمع"ات النامي"ة 
ث"م يليھ"ا بالت"دريج . ا�خرى على شكل ھرم ممزق الص"ورة، قاعدت"ه عريض"ة م"ن العم"ال غي"ر المھ"رة

ه مھ""رة، أم""ا م""ا يل""ي ذل""ك م""ن ا�عم""ال الفني""ة بمراتبھ""ا المختلف""ة فإنھ""ا تمث""ل اختناق""ا و عن""ق عم""ا3 ش""ب
و ھي مستويات تقابل التعليم التقني و ما يليه من التعليم الع"الي، ف"ي ح"ين أنن"ا إذا نظرن"ا لمث"ل . زجاجة

الع""ريض  ھ""ذا الھ""رم الوظ""ائفي ف""ي المجتمع""ات المتقدم""ة لرأين""اه عل""ى ش""كل مع""ين ھندس""ي ف""ي وس""طه
مھارات فنية و في أسفله أعمال عادية و شبه ماھرة قليل"ة و ف"ي قمت"ه وظ"ائف اWش"راف و التخط"يط و 

فحيث تمثل المھارات الفنية الت"ي تحتاجھ"ا التنمي"ة ا3قتص"ادية نقط"ة الض"عف . التنفيذ العليا القليلة أيضا
  .للمجتمعات المتقدمة صناعيافي ھيكلنا الوظائفي فإنھا تمثل نقطة القوة في التركيب الوظائفي 

إن المس""ئول ا�ول ع""ن ا3ختناق""ات المش""ار إليھ""ا ف""ي الھيك""ل الوظ""ائفي ف""ي المھ""ارات الفني""ة ھ""و ع""دم 
و لق"د . اWقبال على التعليم التقني و انح"راف ھ"ذا التعل"يم ع"ن أغراض"ه و أھداف"ه الت"ي أنش"ئ م"ن أجلھ"ا

عي ع"ام �ن ھ"ذا التعل"يم 3 يحظ"ى بمكان"ة اجتماعي"ة ساد عدم اWقبال عل"ى التعل"يم التقن"ي كاتج"اه اجتم"ا
  .تتكافأ مع أھميته في تنمية المجتمع و اقتصادياته

إن ع"2ج ھ"ذه المش"كلة يحت"اج . و ستظل ھذه المشكلة قائمة ما لم يخطط للتعليم بحيث ي"ؤثر ف"ي التنمي"ة
م"ع دراس"ة دقيق"ة تق"وم إلى أن يخطط لھذا التعليم عل"ى أس"اس دراس"ة بني"ة الوظ"ائف و المھ"ن ف"ي المجت

بحصر شامل لواقعھا، ثم عمل دراسات لمستقبلھا قائمة على أساليب التنب"ؤ و التوق"ع ال"دقيق ف"ي مج"ال 
التخطيط التربوي، ثم عمل ترجمة دقيقة لھذه المھن من الناحية الكمية و الكيفية إلى مستويات تعليمي"ة، 

يمك""ن للتربي""ة أن ت""ؤدي دورھ""ا و أن ترتق""ي  و محاول""ة بن""اء بني""ة التعل""يم عل""ى ھ""ذا ا�س""اس، و بھ""ذا
بمتطلب""ات المھ""ن والوظ""ائف الجدي""دة، و تتغل""ب عل""ى ا3ختناق""ات الموج""ودة ف""ي التركي""ب الوظ""ائفي و 

  .    )113(المھني في المجتمع الجزائري
  :عدم كفاية اYطارات تأثير -2

من المشاكل الح"ادة الت"ي تع"اني منھ"ا الجزائ"ر، ف"ي ص"راعھا العني"ف ض"د التخل"ف و الت"أخر ومكافح"ة 
و . الفقر بين السكان، قلة اWطارات القادرة على قيادة النھضة ا3قتصادية وا3جتماعية بكفاءة و مھ"ارة

وطرق"ه، و قل"ة انتش"اره ب"ين الس"كان، مم"ا 3 ھذا يرجع أساسا إلى ضعف بنية التعليم و تأخر مناھج"ه، 
يساعد على تخ"ريج إط"ارات بع"دد ك"اف، وتتمت"ع بالق"درة و الكافي"ة عل"ى فھ"م التكنولوجي"ات الحديث"ة و 

  . )114(التعامل معھا بفعالية و قدرة
حاج"ات التنمي"ة ا3قتص"ادية و ا3جتماعي"ة إل"ى جع"ل جان"ب  ضعف توافق ب"رامج التعل"يم م"ع لقد أدىو 

  .التعليم التقني المطلوب بقوة من طرف القطاعات ا3قتصادية عاجزا عن تغطية ھذه الحاجة
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النتيجة المترتبة عن ھذه اWخت32ت التوازنية ھ"ي ظھ"ور عج"ز ھ"ام ف"ي إش"باع حاج"ات المجتم"ع إل"ى 
متفاوت""ة الح""دة م""ن العج""ز ف""ي مختل""ف القطاع""ات ا3قتص""ادية و اس""تخدام الكف""اءات الوطني""ة، و أن""واع 

  .ا3جتماعية أو تخصصاتھا ثم ظھور اخت32ت توازنية متفاوتة الحدة على صعيد مستويات التكوين
و المش""كلة المعق""دة ج""دا ف""ي التعل""يم و التك""وين ھ""ي المتمثل""ة ف""ي مس""توى م""ا يمك""ن تس""ميته باWط""ارات 

ھلين و المس"اعدين و ا�ع"وان ش"به الطبي"ين، حي"ث يح"دد المخط"ط الخماس"ي ا3سنادية مثل العمال المؤ
عام""ل مؤھ""ل أو  68000ش""خص م"نھم  403000حاجات"ه إل""ى ھ""ذا الن"وع م""ن ا�ي""دي العامل"ة بح""والي 

إط""ار  245000و حس""ب طاق""ة التك""وين المتاح""ة و المنتظ""رة ف""إن الع""دد المحتم""ل تكوين""ه ھ""و . مس""اعد
و قس عل"ى ذل"ك ف"ي جمي"ع القطاع"ات مم"ا .  )115(% 60لعدد سوى نسبة و سوف 3 يغطي ھذا ا. إسناد

التربوي"ة الجزائري"ة 3 زال"ت  يعني أنه على ال"رغم م"ن ا�ع"داد الھائل"ة الت"ي تخرج"ت إ3 أن المنظوم"ة
  .عاجزة عن تحقيق كفاية القطاعات من اليد العاملة الماھرة و الشبه ماھرة

  : العلميتأثير إھمال البحث  -3
مساھم البحث العلمي ف"ي التنمي"ة ف"ي ب2دن"ا 3 زال ض"عيفا فعل"ى ال"رغم م"ن من الواضح دون ريب أن 

الدولة في ھ"ذا المج"ال إ3 أن ھ"ذه الھيئ"ات كلھ"ا ل"م تق"دم إل"ى الھياكل و المراكز و الھيئات التي أنشأتھا 
حد الساعة على وضع خريطة للتوزيع العلمي للباحثين الجزائريين و حصر إمكانياتنا الوطنية في ھ"ذا 
المي""دان، عل""ى ا�ق""ل م""ن الناحي""ة الكمي""ة، �ن""ه إذا ك""ان م""ن الص""عب ف""ي ھ""ذه المرحل""ة وض""ع مع""ايير 

الكيفي، فإنه من الممكن ب"ل م"ن المس"تعجل معرف"ة م"ا يوج"د ف"ي ب2دن"ا م"ن موضوعية صارمة للتقدير 
باحثين سواء أكانوا ممارس"ين فع"2 داخ"ل مراك"ز البح"ث و الجامع"ات و المؤسس"ات ا�خ"رى أو ك"انوا 
م""ن غي""ر الممارس""ين مم""ن ل""م تس""توعبھم ھياك""ل البح""ث الراھن""ة، نظ""را للح""واجز المفتعل""ة ب""ين مراك""ز 

ن جھ""ة و ب""ين الحي""اة ا3قتص""ادية و ا3جتماعي""ة و الثقافي""ة م""ن جھ""ة أخ""رى فم""ن التك""وين والتعل""يم م""
المعروف أن قطاعات اWنتاج 3 تقدم التسھي2ت المطلوبة للب"احثين و تعتب"رھم ف"ي بع"ض ا�حي"ان م"ن 
الطفيلي""ين، كم""ا أنھ""ا 3 ت""رى ض""رورة ا3س""تعانة بالب""احثين المحلي""ين و تق""ديم مش""اريعھا و مش""ك2تھا 

ة و التعاون مع مراكز البحث و الجامعات و ذلك بسبب انعدام تقاليد البح"ث ف"ي تل"ك المراك"ز و للدراس
الجامعات و الرغبة الشديدة في التعامل م"ع مكات"ب البح"ث ا�جنبي"ة الت"ي تبي"ع الخب"رة حس"ب الطل"ب و 

خاص من تجھيز المشاريع و تحل المشاكل في لمح البصر، يضاف إلى ذلك ما تعانيه الجامعات بوجه 
مشاكل داخلية بيداغوجية ومادية مثل كثرة عدد الط"2ب و نق"ص ا�س"اتذة و قل"ة التجھي"زات العلمي"ة و 
قد تجلت ھذه النظرة التي يمتزج فيھا النفور با3ستع2ء في ع"دم إقب"ال اWط"ارات المؤھل"ة عل"ى العم"ل 

  الصيغ المرنة  في الجامعة وسد النقص الذي تعاني منه المعاھد المختلفة على الرغم من
  :سياسات اYصEحات المتكررة للمنظومة التربوية ضعف مردود -4

إن التعل""يم بمفھوم""ه ا3جتم""اعي ل""يس إ3 وس""يلة تتخ""ذھا المجتمع""ات م""ن أج""ل تحقي""ق أھ""دافھا القومي""ة، 
 اجتماعية و اقتصادية و سياسية، و يتأكد المفھوم الشائع بأن اWنسان ال"ذي أحس"ن تعليم"ه و تدريب"ه ھ"و
صانع التنمية، و صانع ذاته و بيئته التي يعيش فيھا، و المجتمع الذي ينتمي إليه و في ضوء ذل"ك يتأك"د 
أن التغيير و التطوير و اWص2ح الحقيقي للمنظومة التربوية 3 يتأتى من مج"رد إص"2حات س"طحية و 

2ت جذري""ة ف""ي ش""كلية مفروض""ة م""ن داخ""ل ال""ب2د أوخارجھ""ا و إنم""ا ي""رتبط بالض""رورة بإح""داث تع""دي
  .)116(العملية التربوية، تشمل أھدافھا و مضمونھا و محتواھا

الكمي"ة و الكيفي"ة و  و لقد أدت جميع اWص2حات المنتھجة سابقا إلى بروز نفس النقائص م"ن الن"احيتين
  :يتجلى ذلك في العديد من النقاط أھمھا

  .ا3عتماد في مناھج التعليم على الجوانب النظرية و إھمال الجوانب العملية -
  .نسب ا�مية مرتفعة بقاء -
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إن متطلبات التنمية ا3قتصادية و ا3جتماعية، و مشاركة عدد متزايد من الرج"ال و النس"اء ف"ي النش"اط 
دي المعقد، و ضرورة ربط المدرسة بالعمل، و قطاع التربية بالقطاعات ا3قتصادية، ك"ل ذل"ك ا3قتصا

يستلزم تكوين العاملين في حقل اWنت"اج و تعل"يمھم س"واء ك"انوا ناش"ئين أم راش"دين و ذل"ك �ن ا�نظم"ة 
، و ذل"ك يس"تلزم م"ن الدول"ة ب"ذل جھ"ود أكب"ر م"ن )117(ا3قتصادية أصبحت في حاجة ماسة لعمال أكفاء

أجل محو ا�مية التي تشمل قطاعا ضخما من الشعب الجزائري، إن محو ا�مية يجع"ل جم"اھير الن"اس 
التنمي"ة كم"ا أنھ"ا تجعلھ"م ق"ادرين عل"ى فھ"م  في المجتمع مدركة تماما و بوضوح كاف، أھداف التق"دم و

القوانين والقواعد العليا للمجتم"ع و تاريخ"ه و المش"اركة ب"وعي ف"ي تش"كيل مص"يره عب"ر تق"دم المجتم"ع 
  .)118(إلى مراحل جديدة

و ھ""ي و إن ك""ان منھ""ا . إن المجتمع""ات اWنس""انية، ف""ي ظ""ل حض""ارة العص""ر، تتغي""ر تغي""رات جوھري""ة
  :و خصائص التقدم عديدة و متنوعة منھا. المتقدم و المتخلف إ3 أن المجتمعات كلھا تستھدف التقدم

  .أن المجتمع يأخذ بالديمقراطية طريقة لحياته -
العلم""ي و يطب""ق العل""م ف""ي من""احي الحي""اة ا3قتص""ادية و ا3جتماعي""ة والسياس""ية و و أن يتب""ع الم""نھج  -

  .اWدارية
  .و أن يعيش في ظل إدارة علمية حديثة -
  .)119(و أن يبني مؤسساته التربوية على أساس عصري -

ن يكون مجتمعا متعلما كي يستطيع أن يقيم ھ"ذه و ھذه الخصائص كلھا تتطلب من المجتمع الجزائري أ
و بديھي أن القلة من ا�فراد الت"ي ك"ان المجتم"ع يعتم"د عليھ"ا ل"م تع"د بق"ادرة عل"ى أن تف"ي . الدعائم كلھا

فالديمقراطي"ة تتطل"ب أن يك"ون الك"ل مش"اركا ف"ي . بمتطلبات البناء العصري الجديد للمجتمع الجزائري
و . التالي واعيا و متعلم"ا وق"ادرا عل"ى تتب"ع التغي"رات الحادث"ة ف"ي المجتم"عسياسة الب2د و أحداثھا، و ب

اس""تخدام ا�س""اليب العلمي""ة و التكنولوجي""ة الحديث""ة ف""ي مج""ا3ت الحي""اة المختلف""ة تتطل""ب أناس""ا متعلم""ين 
يستطيعون استيعاب ھذه التغيرات و متطلباتھا فإذا أخ"ذنا الص"ناعة كمث"ال للنش"اط ا3قتص"ادي الح"ديث 

  . )120(ينا أنھا تعتمد على ا]3ت المعقدة التي تتطلب معرفة تقنية عاليةلرأ
  
  
   
  :تأثير اYھدار البشري و المادي في المنظومة التربوية على التنمية -5
مار في رأس المال إن ا3ھدار مصطلح اقتصادي يستخدم في التربية باعتبار أن التربية عملية استث 

و قد ينتج عن ھذا ا3ستثمار ھدر في الموارد أو في نتائج ھذا . البشري ينتج عنھا عائد كأي مشروع
ا3ستثمار أي في عدم كفاءة النظام في اعداد الموارد البشرية في ضوء أھداف التربية المحددة من 

Wھدار التربوي في جانب أو و يتمثل ھذا ا. حيث الكم أو التخصص أو درجة الكفاءة المتوقعة
  .  ، كھجرة الكفاءات أو التسرب المدرسي)121(أكثر

  :التسرب المدرسي -5-1
  .النسب المرتفعة للتسرب المدرسي بضعف نجاعة المنظومة التربوية و كلفتھا العالية توحي 

لوحدھا، ن2حظ أن عدد المطرودين من النظام الدراس"ي يق"در  1998/1999فإذا أخذنا السنة الدراسية 
منھم تم طردھم في السنة  141000) من التعداد اWجمالي % 6.74أي ما يعادل ( تلميذ  550000:ب

  .في السنة الثالثة ثانوي 93000التاسعة أساسي و 
                                                 

 48، ص 1995، جوان 03، المجلة الجزائرية للتربية، الجزائر، العدد مختلف جوانبھامشكلة اHمية في : حنفي بن عيسى  - ) 117(
 .155، ص 1984  ، دار النھضة العربية للطباعة و النشر، بيروت،دراسات في المجتمع و الثقافة و الشخصية: علي عبد الرزاق جلبي  - ) 118(
 .296مرجع سابق، ص : محمود السيد سلطان  - ) 119(
)120(

 .296مرجع سابق، ص : محمود السيد سلطان  -  
(121) – M.A.Brimer  and L. pauli. Wastage in Education. A World Problem (Paris: united National Educational. Siientific 
and Cultural Organization. 1971). P 9.   



و يتجلى لنا من خ2ل تحليل مسار عينة من الت2ميذ وفق معايير حددتھا منظم"ة اليونس"كو أن"ه م"ن ب"ين 
  :تلميذ يلتحق بمقاعد الدراسة في السنة ا�ولى أساسي 100

منھم بعد أن أعادوا السنة مرة واحدة أو أكثر خ"2ل مس"ارھم   % 46يصلون إلى السنة التاسعة،  67 -
  .دون أن يعيدوا السنة و لو مرة واحدة % 21الدراسي، و 

ة م"رة واح"دة أو أكث"ر خ"2ل بع"د أن أع"ادوا الس"ن % 31( يتحصلون على ش"ھادة التعل"يم ا�ساس"ي  39
  ).بدون أن يعيدوا السنة و لو مرة واحدة % 8مسارھم الدراسي، و 

من الت2ميذ الذين يلتحقون بمقاعد الدراسة في السنة ا�ولى لن يص"لوا  %33يتضح مما سبق ذكره أن 
  .)122(منھم لن يتحصلوا على شھادة التعليم ا�ساسي % 61ي، و أن إلى السنة التاسعة أساس

 % 67م"ن نس"بة سنة من التم"درس لك"ل تلمي"ذ  13و تتبلور آثار التكرار و التسرب المدرسي بصرف 
  .الذين يصلون إلى غاية السنة التاسعة بد3 من صرف ثماني سنوات فقط

و إذا م""ا أض""فنا إل""ى ظ""اھرتي التس""رب المدرس""ي و التك""رار آث""ار الرس""وب ف""ي امتح""ان ش""ھادة التعل""يم 
عل"ى ش"ھادة التعل"يم  ال"ذين يحص"لون%  39سنة تم"درس بالنس"بة إل"ى  25ا�ساسي، نصل إلى صرف 

  .ا�ساسي بد3 من السنوات التسع الضرورية
أم"ا فيم"ا يخ"ص التعل"يم الث"انوي ال"ذي يس"تقبل نص"ف تع"داد الت2مي"ذ . ھذا ما يتعلق بالتعليم اWجب"اري...

  :تلميذ الذين يلتحقون بالسنة ا�ولى أساسي 100السنة التاسعة أساسي فنفس الدراسة تبين أن من بين 
بع"د أن أع"ادوا الس"نة م"رة واح"دة أو أكث"ر خ"2ل مس"ارھم  29( ن إلى السنة الثالث"ة ث"انوي يصلو 34 -

  )الدراسي و خمسة دون أن يعيدوا السنة و لو لمرة واحدة
بعد أن أع"ادوا الس"نة م"رة واح"دة أو أكث"ر خ"2ل مس"ارھم  13( يتحصلون على شھادة البكالوريا  14 -

  )123(.)لمرة واحدة دون أن يعيد السنة و لو 1الدراسي و 
من خ2ل ا�رقام التي أوردناھا سابقا يتضح لنا حجم اWھدار الترب"وي و م"ن وراءه اWھ"دار الم"ادي و 

برة من ا�موال الت"ي تص"رف المالي نتيجة الرسوب و التكرار و الفشل الدراسي مما يعني أن نسبا معت
يوضح نسب التس"رب ) 17(و الجدول رقم . على قطاع التربية و التعليم تذھب ھباء دون أدنى استثمار

   .  )124(المدرسي و إعادة السنة في ا�طوار ا�ولى الث2ث و التعليم الثانوي
  )17* (جدول رقمال

  يوضح نسب التسرب المدرسي و إعادة السنة في ا�طوار الث2ث و التعليم الثانوي
  المجموع  الثانوي  أWكمالي  ا3بتدائي  الطور
  (%)النسبة  العدد  (%)النسبة  العدد  (%)النسبة  العدد  (%)النسبة  العدد  

  6.68  426624  12.78  124276  10.83  218301  1.76  84047  التسرب

W16.90  1226496  26.48  248610   21.20  427326  11.66  550560  عادةا  

  25.90  1653120  38.34  372886  32.02  645627  13.28  634607  المجموع

يش""ير ھ""ذا الج""دول إل""ى أن أكث""ر م""ن رب""ع الت2مي""ذ ف""ي ا�ط""وار ال""ث2ث يتس""ربون خ""ارج المدرس""ة أو 
مالي ي2قون نفس المصير، إن ھذه ا�رق"ام مخيف"ة و كأن ما يقارب الثلث من ت2ميذ أW يعيدون السنة و

تدعو للوقوف وقفة تأمل، في الموارد البش"رية المھ"درة و م"ا يتبعھ"ا م"ن م"وارد مالي"ة، ت"ذھب ك"ل ع"ام 
  .دون جدوى

كما أن المشكلة تتفاقم ھنا عندما نعلم أن عددا كبيرا من الذين يتسربون من المرحل"ة الثانوي"ة 3 يمك"نھم 
     .)125(لك يرفعون من معدل البطالة بمجتمعاتھمالعمل، و بذ

  
                                                 

 .3، ص 2001، 06، الجزائر، العدد التسرب المدرسي، )موعدك التربوي( سلسلة الملفات التربوية :   - ) 122(
 .4، مرجع سابق، ص التسرب المدرسي: )موعدك التربوي( سلسلة الملفات التربوية   - ) 123(
 .2001موقع وزارة التربية الوطنية، إحصائيات سنة : من ا�نترنات  - ) 124(

(125) – Michel P. Todaro. Economic Development In The Therd World. Third. ed. .N.Y.: Longman Inc. 1985.p 329.   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :خEصة و تقييم
ترب"وي الجزائ"ري عل"ى لقد حاولنا في ھذا الفصل أن نتعرف على ا3نعكاسات السلبية لضعف النظام ال

  :التنمية و يمكننا أن نخلص ھذه ا3نعكاسات في النقاط التالية
التس""رب المدرس""ي، الفش""ل الدراس""ي، تك""رار الس""نة، ( ف""ي  و يتمث""ل :و الم""ادي اWھ""دار الترب""وي -1

ك"ان م"ن ب"ين ا�س"باب الت"ي  إن ھ"ذا اWھ"دار،...)اWھدار الم"الي، اWھ"دار ف"ي التجھي"زات و الكف"اءات،
  .المشروع التنموي الجزائريكاھل الدولة مما انعكس سلبا على أضعفت 

إن م""ن ب""ين ا�خط""اء الكب""رى الت""ي وق""ع فيھ""ا المخط""ط الجزائ""ري، ھ""ي ع""دم التواف""ق ب""ين أھ""داف  -2
المنظوم""ة التربوي""ة و متطلب""ات التنمي""ة ف""ي الجزائ""ر من""ذ اWس""تق2ل مم""ا انعك""س س""لبا عل""ى المش""روع 

  :جلى ذلك أساسا فيو يت التنموي الجزائري
  .التنمية بين المنظومة التربوية و باقي قطاعات ا3نفصام التام   -
جھ"ة و  م"نعدم التوافق بين ا3ختصاص"ات الموج"ودة بالجامع"ة و مراك"ز التك"وين و معاھ"د التك"وين  -

  .متطلبات سوق العمل من جھة أخرى
بي""ة و التعل""يم ولك""ن نس""بة ا3س""تعانة ف""ي قط""اع التر الجھ""ود الت""ي ب""ذلتھا الجزائ""رعل""ى ال""رغم م""ن  -3

و بالت"الي ل"م تس"ھم المنظوم"ة  بالكفاءات و المھارات العلمية في كافة القطاع"ات 3 زال"ت ج"د منخفض"ة
  .التربوية بالقدر الكافي في توفير اWطارات الفنية ال2زمة لمختلف القطاعات

ى نق"ص ملح"وظ ف"ي تط"وير ا�س"اليب لقد أدى إھمال البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، إل" -4
  .اWنتاجية و أساليب التسيير داخل المؤسسات

إن اWص2حات العديدة و المتكررة غير الھادف"ة ف"ي كثي"ر م"ن ا�حي"ان و الت"ي كان"ت ف"ي كثي"ر م"ن  -5
ل"م يك"ن لھ"ا أي ...) التعري"ب، الج"زأرة، رف"ع المس"توى، المدرس"ة ا�ساس"ية،( ا�حيان ترف"ع ش"عارات 

  .تفعيل دور المنظومة التربوية للمساھمة في التنمية دور في
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  :تمھيد
إن قيمة النتائج الت"ي يتحص"ل عليھ"ا أي باح"ث ف"ي دراس"ة م"ا و م"دى ص"حتھا يتوقف"ان م"ع اWج"راءات 
التي اتبعھا و ا�ساليب الت"ي اس"تخدمھا ف"ي معالج"ة موض"وع دراس"ته، و ھ"ذا يتطل"ب من"ه ع"رض ھ"ذه 

  .ساليب و توضيح كيفية إتباعھا و طريقة استخدامھااWجراءات و ا�
من ھذا المنطلق، و بع"د تطرقن"ا ف"ي الفص"ول الس"ابقة للمش"كلة مح"ل الدراس"ة و اWط"ار النظ"ري ال"ذي 
اتبعن""اه ف""ي معالجتھ""ا، س""يتم ف""ي ھ""ذا الفص""ل ع""رض اWج""راءات المتبع""ة و أھ""م ا�س""اليب المس""تخدمة 

عرضنا لمنھج البحث، وفرض"يات الدراس"ة الت"ي س"يتم التحق"ق للحصول على النتائج، و ذلك من خ2ل 
من صحتھا أو نفيھا و إجراءات الدراسة ا3ستط2عية التي يتم القيام بھ"ا، و أھ"م نتائجھ"ا و م"ا توص"لنا 
إليه من خ2لھا، ثم نعرض ميدان الدراسة و العينة التي أجريت عليھ"ا و ا�دوات المس"تخدمة ف"ي جم"ع 

  . اWحصائية المستعملة لتحليلھا ثم في ا�خير خ2صة و تقييم للفصل البيانات وا�ساليب
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :منھج البحث -1

تختلف المناھج ب"اخت2ف المواض"يع، فلك"ل م"نھج وظيفت"ه و خصائص"ه الت"ي يس"تخدمھا ك"ل باح"ث ف"ي 
و الم"نھج مھم"ا ك"ان نوع"ه يعن"ي الطريق"ة الت"ي يتبعھ"ا الباح"ث لدراس"ة المش"كلة  )126(ميدان اختصاصه
  .)127(موضوع البحث

و لھذا ارتأين"ا إتب"اع الم"نھج ألوص"في التحليل"ي لدراس"ة المش"كلة موض"وع البح"ث و المتمثل"ة ف"ي إيج"اد 
ع2قة تأثير واضحة للمنظومة التربوية على السياسة التنموية عموما، إذ أن ا�ول"ى عام"ل أساس"ي ف"ي 

ا ھ""ي موج""ودة ف""ي نج""اح أو فش""ل الثاني""ة، ك""ذلك ف""إن الم""نھج ألوص""في يعتم""د عل""ى دراس""ة الظ""اھرة كم""
الواق""ع و وص""فھا وص""فا دقيق""ا و يعب""ر عنھ""ا تعبي""را كمي""ا أو كيفي""ا، ف""التعبير الكيف""ي يص""ف الظ""اھرة و 
يوض"""ح خصائص"""ھا، و التعبي"""ر الكم"""ي يعطين"""ا وص"""فا رقمي"""ا يوض"""ح مق"""دار الظ"""اھرة و حجمھ"""ا و 

، و سوف لن نقتصر في اس"تخدامنا للم"نھج ألوص"في عل"ى جم"ع البيان"ات و تبويبھ"ا ولكنن"ا )128(درجتھا
  .   سنحاول باWضافة إلى ذلك تحليلھا و تفسيرھا

ل و إن الم""نھج ألوص""في يس""مح لن""ا بوص""ف مختل""ف مش""اريع إص""2ح المنظوم""ة التربوي""ة من""ذ اWس""تق2
مقارنتھ""ا م""ع بعض""ھا، كم""ا أن""ه يس""مح لن""ا بمعرف""ة م""دى ت""أثير ك""ل م""ن ھ""ذه المش""اريع عل""ى التنمي""ة ف""ي 
الجزائ""ر، و ذل""ك م""ن خ""2ل اس""تخدام مختل""ف ا�دوات ف""ي جم""ع البيان""ات و تحلي""ل و تفس""ير النت""ائج 

ف"ي  المتوصل إليھا، كما يمكنن"ا م"ن خ"2ل إتب"اع خط"وات الم"نھج ألوص"في استكش"اف مك"امن الض"عف
  . النظام التربوي الجزائر و معرفة أثر ذلك في التنمية ككل

  
  
  
  

        
  :البحث ياتفرض -2

  :ةالرئيس يةالفرض
إن النظام التعليمي بإعتباره الممون ا�ساسي بالموارد البشرية للمجتمع و باعتباره الوعاء الذي تص"ب 

لتحضر و الوطنية و يكتس"بون في"ه التقني"ات فيه جميع مشارب ا�مة و يتعلم فيه أفرادھا مبادئ العلم و ا
و المھ""ارات، نظ""را ل""ذلك ف""إن أي أم""ة تري""د النھ""وض و التنمي""ة يج""ب أن ت""ولي ھ""ذا القط""اع أولوي""ة 

                                                 
 .92، ص1995، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، إعداد البحوثمناھج البحث العلمي و طرق : عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات  - ) 126(
 .108 - 107، ص ص 1984، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، مناھج البحث في علوم التربية و علم النفس: تركي رابح  - ) 127(
 . 135، ص 1984، دار النھظة العربية، القاھرة، م النفسمناھج البحث في التربية و علأحمد خيري كاظم، : جابر عبد الحميد –) 128(



استراتيجية ھامة، من ھذا المنطل"ق ف"إن أي نق"ص أو ض"عف أو اض"طراب يص"يب ھ"ذا القط"اع س"وف 
  :ينعكس بصفة مباشرة على مشروع التنمية ككل وبالتالي

و قصKKورھا عKKن تزويKKد قطاعKKات التنميKKة  يKKة الجزائريKKة تربوالمنظومKKة ال التذبKKذب الKKذي عاشKKته إن
ككKKل و جعلKKه  المشKKروع التنمKKوي الجزائKKري انعكKKس سKKلبا علKKى  بمKKوارد بشKKرية كافيKKة كميKKا و نوعيKKا

   .يتميز بعدة اضطرابات و اختE%ت
  :الجزئية ياتالفرض

نقس"مھا ع"دة فرض"يات جزئي"ة ك"ي يس"ھل علين"ا التحق"ق  و للتحقق من ھ"ذه الفرض"ية الرئيس"ة ن"رى أن 
  :منھا و ھي

ف"ي الجزائ"ر من"ذ توافق بين منجزات المنظومة التربوية و متطلبات التنمي"ة عدم  ھناك :اHول يةالفرض
  :و يتجلى ذلك أساسا في اWستق2ل مما انعكس سلبا على المشروع التنموي الجزائري

  .التنمية و باقي قطاعات التربوية بين المنظومة ا3نفصام التام   -
م""ن جھ""ة و متطلب""ات س""وق العم""ل م""ن جھ""ة ا3ختصاص""ات الموج""ودة بالجامع""ة  ع""دم التواف""ق ب""ين -

  .أخرى
KKةالثا يةالفرضKKي ف""ي أي بل""د، المم""ون ا�ساس""ي ب""الموارد البش""رية لجمي""ع عليم""يعتب""ر النظ""ام الت: ني

لكن الجزائر رغ"م جھودھ"ا المبذول"ة ف"ي قط"اع في تحقيق المشروع التنموي، و ھمالقطاعات و التي تس
ج"د  م"ا ت"زالو المھارات العلمي"ة ف"ي كاف"ة القطاع"ات  نسبة ا3ستعانة بالكفاءات إ3 أنالتربية و التعليم 

و بالتالي لم تسھم المنظوم"ة التربوي"ة بالق"در الك"افي ف"ي ت"وفير اWط"ارات الفني"ة ال2زم"ة ف"ي  منخفضة
  .مختلف القطاعات

إن إھمال دور التعليم العالي و البحث العلمي و التعليم التقني و التكوين المھن"ي، ك"ان : ثالثةال يةالفرض
  .عائقا أساسيا يحول دون تفعيل دور المنظومة التربوية للمساھمة في التنمية

إن عدم استقرار المناھج و البرامج التعليمية نتيجة اWص2حات العديدة و المتك"ررة، : رابعةال يةالفرض
غير الھادفة في كثير من ا�حيان، كذا ا3عتم"ادات المالي"ة المتدني"ة، ك"ل ذل"ك أس"ھم ف"ي ض"عف م"ردود 

  :المنظومة التربوية و يتجلى عدم ا3ستقرار في
  .اWص2حات المتكررة -1
  .مناھج و برامج التعليم -2
  . ا3عتمادات المالية المتدنية -3

ھج"رة (  و أمثلت"هعبر العديد من السنوات،  ري و الماديبمظھريه البشإن اWھدار : الخامسة يةالفرض
ا�دمغة،التس""رب المدرس""ي، الفش""ل الدراس""ي، تك""رار الس""نة، اWھ""دار الم""الي، اWھ""دار ف""ي التجھي""زات 

المش""روع التنم""وي كاھ""ل الدول""ة مم""ا ي""نعكس س""لبا عل""ى  تض""عف، ك""ان م""ن ب""ين ا�س""باب الت""ي ...)،
  .الجزائري

  :الدراسة ا%ستطEعية -3
و ذل"ك لم"ا يمك"ن للباح"ث تحقيق"ه م"ن  )129(تعتبر الدراسة ا3ستط2عية أساسا جوھريا لبناء البح"ث كل"ه

راسة ا3ستط2عية إضافة للتحقق من ص2حية أدوات البح"ث إل"ى تعمي"ق المعرف"ة خ2لھا، إذ تھدف الد
بالموض"""""وع الم"""""راد دراس"""""ته و تجمي"""""ع الم2حظ"""""ات و التع"""""رف عل"""""ى أھمي"""""ة البح"""""ث و تحدي"""""د 

ل القي"ام و بناء على ذلك و قبل الب"دء ف"ي إج"راءات الدراس"ة ا�ساس"ية س"وف نح"او. )130(الخ...فروضه
  :بدراسة استط2عية الھدف منھا

  .التعرف أكثر على مجتمع البحث و عينة الدراسة -
  التحقق من صحة أدوات جمع البيانات و تقنياتھا و مدى ص2حيتھا لجمع المعلومات -

                                                 
  ،   1995بعض تقنيات البحث و كتابة التقرير، مجلة العلوم اWنسانية، عدد خاص، منشورات جامعة قسنطينة، الجزائر، : محي الدين مختار  - ) 129(
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اكتش""اف الص""عوبات أو النق""ائص الت""ي يمك""ن أن نص""ادفھا خ""2ل إج""راء الدراس""ة ا�ساس""ية و ذل""ك  -
  .تفاديھا لمواجھتھا أو

  : و لتحقيق ھذه ا�ھداف سنتبع اWجراءات التالية
ا3تص""ال ب""أكبر ع""دد ممك""ن م""ن أف""راد مجتم""ع البح""ث حس""ب التقس""يم الفئ""وي بغي""ة إط2عھ""م عل""ى 

  .الموضوع و معرفة آرائھم ا�ولية حوله و ا3فادة من محاورتھم في بناء ا3ستبيان
  :ستط2عية التوصل إلى ما يليو على العموم، سيتم من خ2ل ھذه الدراسة ا3

  تحديد ميدان الدراسة بدقة -
  ...)حجمھا، كيفية اختيارھا، مميزاتھا( تحديد عينة الدراسة بدقة  -
  ).ا3ستبيان، الم2حظة، المقاب2ت( التحقق من ص2حية أدوات جمع البيانات  -
  . ة ا�ساسيةتجميع م2حظات خاصة ستساعدنا على تحديد خطة تطبيق إجراءات الدراس -
  :مجا%ت الدراسة -4

  :المجال المكاني -4-1   
تمثل و3ية الوادي الح"دود الجغرافي"ة لبحثن"ا المي"داني، و م"ن خ"2ل الدراس"ة ا3س"تط2عية ت"م التع"رف 

  :على القطاعات ا�ساسية، التي سنجري عليھا الدراسة و ھي
  قطاع التعليم العالي .1
  قطاع التربية و التعليم .2
  اع اWدارة و الخدماتقط .3
  قطاع التكوين المھني .4
  قطاع الصحة .5
  قطاع الصناعة .6
  قطاع الف2حة .7
  قطاع التجارة .8
  قطاع ا�شغال العمومية .9

  قطاع البريد و المواص2ت.10
  :لقد اخترنا ھذه القطاعات لعدة أسباب أھمھا

ة، حيث أنھا تشغل مكان"ة ھام"ة ف"ي مش"اريع أن ھذه القطاعات مھّمة 3رتباطھا ارتباطا وثيقا بالتنمي -1
  .التنمية

  .إنھا القطاعات التي تحوي الحجم ا�كبر من العمال، مقارنة بباقي القطاعات ا�خرى -2
ليس في امكاننا أن تش"مل دراس"تنا الميداني"ة ك"ل القطاع"ات، لھ"ذا فض"لنا أن نأخ"ذ القطاع"ات الھام"ة  -3

  .  3شتمالھا عددا أكبر من العمال
  :المجال الزماني -4-2 

  :أما المجال الزماني للبحث فسوف يستغرق الفترات التالية
سبتمبر، أكتوبر، ن"وفمبر، ( و قد استغرقت ھذه الدراسة شھور : الدراسة الوثائقية و النظرية -4-2-1

  )2004و شھر جانفي من سنة  2003ديسمبر من سنة 
المسح اWحصائي فقد تم فيه البحث ع"ن ك"ل م"ا  أما الدراسة اWحصائية أو: المسح اYحصائي -4-2-2

يتعلق بالمؤشرات الرقمية و الجداول اWحصائية س"واء م"ن الم"ذكرات اWحص"ائية المحلي"ة و الوطني"ة، 
أو ع""ن طري""ق ا�نترن""ات و المواق""ع الجزائري""ة المتخصص""ة ف""ي نش""ر مث""ل ھ""ذه المعلوم""ات، كال""ديوان 

ماعي، و مواق"ع وزارة التربي"ة الوطني"ة و وزارة التعل"يم الوطني ل�حصاء و المجلس اWقتصادي ا3جت
العالي و البحث العلمي على ا�نترنات، وذلك للتعرف بشكل دقيق عن المتغيرين الرئيسيين في البح"ث 
و محاولة  استخراج البيانات و المعطيات المبينة 3نعكاسات فش"ل المنظوم"ة التربوي"ة الجزائري"ة عل"ى 



، و سوف تبقى متواص"لة إل"ى 2004ھذه الفترة شھري فيفري و مارس من سنة التنمية و قد استغرقت 
  .نھاية البحث، و ذلك بغية تجديد بعض البيانات متى كان ذلك ضروريا

  :الدراسة الميدانية -4-2-3
  لقد تمت ھذه الدراسة على مرحلتين

 15إل"ى غاي"ة  2004م"ارس  15و ھي الدراسة ا3س"تط2عية، و ق"د ج"رت م"ا ب"ين : المرحلة ا�ولى -
  .أفريل من نفس السنة

 04إل"ى غاي"ة  2004أفريل  15و ھي إجراءات الدراسة ا�ساسية، و قد جرت ما بين : المرحلة الثانية
  .جويلية من نفس السنة و تم فيھا توزيع ا3ستبيان و استخراج النتائج و كتابة التقرير النھائي للبحث

  :أدوات جمع البيانات -5
إل"ى أدوات معين"ة لجم"ع البيان"ات و المعلوم"ات الض"رورية الخاص"ة بدراس"ته، و تحدي"د يحتاج الباح"ث 

طبيعة مشكلة البحث و فروضھا و ا�ھداف المت"وخى تحقيقھ"ا و ا�دوات الت"ي عل"ى الباح"ث ا3س"تعانة 
  .بھا دون غيرھا

م""ا أن إن الحص""ول عل""ى المعلوم""ات الت""ي تعتم""د عليھ""ا الدراس""ة م""ن أھ""م خط""وات البح""ث العلم""ي، ك
ا�دوات المستعملة في ذلك تؤثر في نتائج البحث، و نظرا �ن المنھج ألوصفي، التحليلي ال"ذي اخت"اره 
الباحث، يتطلب أدوات بحث تتميز بالدقة، و الموضوعية، و قدرة على جم"ع أكب"ر ق"در م"ن البيان"ات و 

اس"ب موض"وع البح"ث م"ن المعلومات بأقل جھد ممكن، لذا اختار الباحث وسائل جم"ع البيان"ات الت"ي تن
جھة، و تناسب البحث ا�مبريقي من جھة أخرى، و ترتكز بص"فة خاص"ة عل"ى الم2حظ"ة و المقابل"ة و 

  .)131(ا3ستمارة
  :و نظرا لطبيعة الموضوع و مختلف متغيراته اعتمد الباحث على ا�دوات التالية

  

  : المقابلــة -5-1

 اس"تعما3 ا�كث"ر ا�ساس"ية ا�دوات م"ن تعد إذ السوسيولوجي البحث في ھامة مكانة المقابلة تحتل      
 ح""ول معلوم""ات و بيان""ات م""ن ت""وفره لم""ا ذل""ك و ، بيريقي""ةماW و الميداني""ة اتالدراس"" ف""ي انتش""ارا و

 تس"تخدم و )132(منظم"ة طريق"ة باس"تخدام المعلوم"ات و الحقائق لتقصي وسيلة بأنھا تعرف و الموضوع
 المحادث"ة"  تل"ك بأنھا البعض يعرفھا و ، البحث موضوع تخدم التي البيانات لجمع الوسائل من كغيرھا

 متمرن"ا أخص"ائيا تتطل"ب" و3 ، ذاتھ"ا المحادثة في الرغبة مجرد غير محدد ھدف نحو الموجھة ادةجال
 مباش"رة ص"لة ذات �سئلة إجابات على الحصول تتضمن"  أنھا كما" …   المطلوبة المعلومات ليجمع

  ".  لوجه وجھا باWتصال تتميز التي التحقيق طريقة"  عن عبارة فھي"  بالموضوع

  :أنواع للمقابلة و      
و تستخدم في الدراسات ا3ستط2عية و ا3ستكشافية والھدف منھـا ھو :المقابلة الحرة أو العفوية  -  

لمبحوث لالموضوع الذي عادة ما يكون غامضا ، و في ھذا النوع يترك اWط2ع على جـوانب 
  .اتجاھاته ومشاعره  المجال ليعبر بحرية عن آرائه و

                                                 
الجماعات الصغيرة في التنظيم دراسة إمبريقية لمعرفة أثر الجماعات الصغيرة في التنظيم، أطروحة مقدمة للحصول على درجة : حسان الجي2ني –) 131(

 .1999اه في علم ا3جتماع، جامعة الفاتح، ليبيا، الدكتور
 122، ص 1999سنة 11عدد بيطام ، المEحظة و المقابلة في البحث السيسيولوجي ، مجلة العلوم اYنسانية ، جامعة منتوري قسنطينة ،  ةمسعود  - ) 132(



 تحديد خ2ل من مبحوثه مع مقابلته مسار الباحث فيھا يوجه التي ھي و:  الموجھة المقابلة -
  . البحث موضوع في رأيه عن ليعبر للمبحوث المجال يترك لكن و دراسته يريد الذي الموضوع

 ب""ين ا3س""تجواب عل""ى تعتم""د التنظ""يم محكم""ة و رس""مية مقابل""ة ھ""ي و:  المقنن""ة أو المنظم""ة المقابل""ة -
  .    مباشرة بطريقة المبحوث و الباحث

 المق"اب2ت م"ن مجموع"ة أج"رى كم"ا آنف"ا، الم"ذكورة المق"اب2ت أن"واع جمي"ع باستخدام الباحث قام لقد و
 الش""عبية المج""الس ف""ي ن""واب و المس""يرة اWط""ارات بع""ض م""ع كان""ت و موض""وعنا تخ""دم رأيناھ""ا الت""ي

 بع"ض ك"ذا و الج"امعيين ا�س"اتذة بع"ض و ا�مة مجلس و الوطني الشعبي المجلس نواب كذا و المحلية
  .    بالموضوع الع2قة ذوي العمل أرباب

  :ا%ستبيان صحيفة -5-2

 التع"رض ي"تم ا�سئلة من مجموعة يتضمن دليل عن عبارة ھي و )133(با3ستمارة البعض عند تسمى و
 ا�س"ئلة م"ن قائم"ة بأنھا )134("محمد علي محمد" يعرفھا كما أو المبحوث و الباحث بين لوجه وجھا لھا
 و ، المبح""وث ب""ين و بين""ه ت""تم مقابل""ة خ""2ل م""ن بياناتھ""ا باس""تيفاء الباح""ث بھ""ا يق""وم الت""ي ا3س""تمارة أو

 تش"مل و ب"ه القي"ام الباح"ث ين"وي ال"ذي البح"ث بموض"وع تتعل"ق ا�سئلة من مجموعة بأنھا أيضا تعرف
 ، كامل"ة بحرية المبحوث عنھا يجيب التي فتوحةالم منھا ا�سئلة من مختلفة أنواع عادة ا3ستبيان ورقة

  )135( له المعطاة ل2حتما3ت متبعا المبحوث الشخص يتقيد التي المغلقة منھا و
وتع""د ا3س""تمارة م""ن أھ""م الط""رق و أوس""عھا انتش""ارا  ف""ي جم""ع البيان""ات و استقص""اء المعلوم""ات م""ن 

  "تساعد على جمع معلومات جديدة مستمدة مباشرة من المصدر " ، فھي  امصادرھ

إن الھ""دف م""ن اس""تمارة ا3ستقص""اء ف""ي ھ""ذا البح""ث، ھ""و اس""تكمال المرحل""ة ا�خي""رة م""ن البح""ث، و 
ن التذبذب الذي عاشته المنظومة التربوية الجزائريKة أ المتصلة بالفرضية الرئيسة، و التي تنص على

قطاعKKات التنميKKة بمKKوارد بشKKرية كافيKKة كميKKا و نوعيKKا انعكKKس سKKلبا علKKى  تزويKKد  عKKنو قصKKورھا 
  .مما جعله يتميز بعدة اضطرابات و اختE%ت المشروع التنموي الجزائري ككل

لھذا فإن الھدف ا�ساس و المركزي من ا3ستمارة ھنا ھو التوض"يح و البرھن"ة عل"ى التس"اؤل ال"رئيس 
  .في ھذا البحث

  
  : محاور اHسئلة

أسئلة ا3ستمارة لم توضع بشكل عشوائي أو تحكمي، و إنم"ا وض"عت بش"كل يمكنن"ا م"ن قي"اس م"دى إن 
ي""ة الجزائري""ة ف""ي بل""وغ أھ""دافھا عل""ى المش""روع التنم""وي عليملفش""ل المنظوم""ة التا3نعكاس""ات الس""لبية 

  .الجزائري
  :لذلك وضعت محاور ا�سئلة التالية

  البيانات المميزة:أو%
   .و متطلبات التنمية التربويةالمنظومة  منجزاتتأثير عدم التوافق بين أسئلة تتعلق ب: ثانيا
  .من الناحيتين الكمية و الكيفية أسئلة تتعلق بتأثير عدم كفاية اWطارات: ثالثا

و التعل"يم التقن"ي والتك"وين المھن"ي أسئلة تتعلق بتأثير إھمال دور التعليم العالي و البح"ث العلم"ي : رابعا
  .التنمية على

  .على التنمية التربويةأسئلة تتعلق بتأثير عدم استقرار المنظومة : امساخ
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 .على التنمية عموما التربويةأسئلة تتعلق بتأثير اWھدار البشري و المادي في المنظومة :سادسا
  :مؤشرات الدراسة الميدانية -6

لقياس للتأكد من ص"حة المضبوطة و القابلة ل الدقيقة و سيعتمد ھذا البحث على مجموعة من المؤشرات
  : الفرضيات المطروحة و لذلك قسمنا ھذه المؤشرات حسب ارتباطھا بالفرضيات الفرعية و ھي

و متطلب"ات  التربوي"ةالمتعلقة بتأثير عدم التوافق ب"ين منج"زات المنظوم"ة : مؤشرات الفرضية اHولى -
  .التنمية

  .سوق العمل مقارنة بين ا3ختصاصات الموجودة بالجامعات و احتياجات -
  .نسب اWطارات العاملة خارج ميادين اختصاصھا -
  .نسب بطالة اWطارات الجامعية -

  .المتعلقة بتأثير عدم كفاية اWطارات: مؤشرات الفرضية الثانية -
  .نسب اWطارات العليا في كل قطاع -
  نسب العمال المتعاقدين -
  .نسب حاجات سوق العمل من اWطارات -

والتعل"يم التقن"ي بتأثير إھمال دور التعليم العالي و البح"ث العلم"ي  ةتعلقالم: الثالثةضية الفرمؤشرات  -
  .التنمية و التكوين المھني على

  .نسبة المخصصات المالية لھذه القطاعات من الميزانية العامة -
  .نسبة أعداد الباحثين إلى عدد السكان -
  .        عدد مراكز البحث و المخابر -

  .على التنمية التربويةبتأثير عدم استقرار المنظومة  ةتعلقالم: ت الفرضية الرابعةمؤشرا -
  .قياس الحجم الساعي ل�عمال التطبيقية مقارنة مع الحصص النظرية -
  .اWكتظاظ داخل ا�قسام -
  .نسب ا�مية -
  .نسب إنتشار التعليم -
  .نسب أعداد ا�ساتذة بالنسبة للت2ميذ -
  .المالية من الميزانية العامة نسبة المخصصات -
  نسب تكوين اWطارات التعليمية -

المتعلقة بتأثير اWھدار البشري و الم"ادي ف"ي المنظوم"ة التربوي"ة عل"ى : مؤشرات الفرضية الخامسة -
  .التنمية عموما

  . نسب ھجرة ا�دمغة -
  نسب التسرب المدرسي -
  نسب تكرار السنة -
  ربية و التعليمنصيب التلميذ من ميزانية الت -
  نصيب الطالب من ميزانية التعليم العالي و البحث العلمي -
  
  
  

  :عينة البحث -7
بعد إعداد الصورة النھائية ل2ستمارة ا3ستبيانية، بدأنا بتوزي"ع ا3س"تمارات عل"ى العين"ة، حي"ث امت"دت 

  .2004جوان من سنة  15أفريل إلى  15ھذه الفترة من 



إطار يعملون في و3ية ال"وادي و ھ"و م"ا  2704استمارة على  200توزيع  و لقد تم خ2ل ھذه المرحلة
، يتوزع"ون عل"ى )مجم"وع اWط"ارات ال"ذين يش"ملھم البح"ث(م"ن مجتم"ع البح"ث  % 7.39يعادل نسبة 

  . عشر قطاعات أساسية
ش"رة الت"ي اخترناھ"ا، ش"ريطة أن إن مجتمع الدراسة ھنا يشمل جمي"ع اWط"ارات العامل"ة بالقطاع"ات الع

  .يكونوا من ثمرة المنظومة التربوية الجزائرية
  :و لقد آثرنا أن تشمل الدراسة فئة اWطارات فقط، لعدة أسباب، أھمھا

أنھم الفئ"ة الت"ي أنھ"ت دراس"تھا الجامعي"ة أو المتخ"رجين م"ن المعاھ"د و مراك"ز التك"وين الجزائري"ة و  -
  .يفة ا3ستبيان مروا بمعظم مراحل التعليمبالتالي فجميع من ستشملھم صح

( أنھم الفئة ا�ق"در عل"ى إعط"اء آراء دقيق"ة و موض"وعية ح"ول ھ"ذين المتغي"رين موض"وع الدراس"ة،  -
  ).المنظومة التربوية، التنمية

أنھ"م يش"غلون مناص"ب تنفيذي"ة علي"ا ف"ي قطاع"اتھم، و بالت"الي، فھ"م أكث"ر م"ن غي"رھم، دراي"ة بأس""رار  -
  .عملھم

أغلبيتھم قد مروا أثناء ترقياتھم ب"الكثير م"ن المناص"ب المتنوع"ة، تعط"يھم المي"زة ع"ن غي"رھم ف"ي  أن -
  .الخبرة و التجربة

أنھم الفئة ا�قل عددا، بحيث يمكن حصرھم بسھولة، ف2 نضطر للبحث في فئة العمال جميعھم ال"ذين  -
  .يعدون بالم2يين وطنيا و بعشرات ا]3ف محليا

  :ة و طريقة اختيارھاحجم العين -8-1
حي"ث نقس"م مجتم"ع  الحصصKية غيKر العشKوائيةإن طبيعة البحث فرضت علينا استخدام أس"لوب العين"ة 

البحث إلى عدة فئات ثم نختار من كل فئة حصة تتناسب و حجم الفئة و تعبر بش"كل حقيق"ي ع"ن طبيع"ة 
  . المجتمع

إط"ار  200إط"ار س"وف نأخ"ذ م"نھم  2704من خ2ل ما تق"دم يتض"ح لن"ا أن مجتم"ع البح"ث يتك"ون م"ن 
و ھ""ي نس""بة مقبول""ة إذا م""ا عرفن"ا أن حج""م مجتم""ع البح""ث يق""در  % 7.39كعين"ة و ھ""و م""ا يش""كل نس"بة 

  .با]3ف و ھو حجم كبير جدا 3 يمكننا أن نأخذ منه عينة تشكل نسبة أكبر من التي أخذناھا
  :إطار، ستوزع عليھم ا3ستمارة وفقا للمعايير التالية 200لعينة و بالتالي سيشكل مجموع أفراد ا

  .حسب نسبة اWطارات في كل قطاع -2
  )إطارات عليا، إطارات متوسطة، إطارات دنيا( حسب المستويات المختلفة ل�طارات  -3 

 يب"ين طريق"ة اختي"ار العين"ة حس"ب ع"دد اWط"ارات ف"ي ك"ل قط"اع، حي"ث أخ"ذنا)  17*( و الجدول رق"م
  ).% 7.39(النسبة العامة المختارة من مجموع اWطارات و طبقناھا على كل قطاع و ھي 

  )17(*جدول رقم
  يبين طريقة اختيار العينة حسب عدد اYطارات في كل قطاع

  النسبة  عدد العينة المختارة  عدد اYطارات  القطاعات
  ٪7.63  10  131  قطاع التعليم العالي

  ٪7.39  95  1286  قطاع التربية و التعليم
  ٪7.32  23  314  قطاع اWدارة و الخدمات

  ٪6.74  6  89  قطاع التكوين المھني
  ٪7.36  24  326  قطاع الصحة

  ٪7.39  13  176  قطاع الصناعة
  ٪7.69  9  117  قطاع الف2حة
  ٪7.69  6  78  قطاع التجارة

  ٪7.54  8  106  قطاع ا�شغال العمومية



  ٪7.39  6  81  ريد و المواص2تقطاع الب
  ٪7.39  200  2704  المجموع

  
  :خصائص العينة -8-2

و بع"د و )      17(بعد تحديد أفراد العينة حسب المعايير التي ذكرناھا آنف"ا كم"ا ھ"و مب"ين ف"ي الج"داول 
توزيع ا3ستبيان عليھم تم استخ2ص الخصائص المميزة �فراد العينة حسب ما ھو مب"ين ف"ي الج"داول 

  :التالية
  ):01(جدول رقم 

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب العمر
  )%%%%(النسبة   التكرار  )سنة(الفئة العمرية 
  16  32  25أقل من 

25 - 30  43  21.5  
31 - 35  41  20.5  
36 - 40  25  12.5  
41 - 45  21  10.5  
46 - 50  19  9.5  
51 - 55  10  05  
56 - 60  9  4.5  

  100  200  وعالمجم
  

ف"رد أي م"ا نس"بته  43س"نة ب"ـ 30إل"ى  25أن الفئة العمرية السائدة ھي من ) 01(يتبين من الجدول رقم 
 25ث"م الفئ"ة ا�ق"ل م"ن  %20.5ف"ردا أي م"ا نس"بته  41س"نة ب"ـ  35إل"ى  31ثم تليھا الفئة م"ن  21.5%
أف"راد أي م"ا نس"بته  9سنة ب"ـ 60إلى  56أما أقل عدد فكان للفئة من  %16فردا أي ما نسبته  32سنة بـ

4.5.%  
من خ2ل ھذا الجدول يمكننا أن نستنتج أن فئة الشباب ھي السائدة و ھو ما يتطابق مع النس"ب الحقيقي"ة 

  .ية ل�طارات الجزائريةللفئات العمر
  

  )02(جدول رقم 
  يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس

  )%%%%(النسبة   التكرار  الجنس
  85.5  171  ذكر
  14.5  29  أنثى

  100  200  المجموع
  

ا نس""بته ف""ردا أي م"" 171أن الغالبي""ة الس""احقة �ف""راد العين""ة ھ""م م""ن ال""ذكور ب""ـ) 02(يب""ين الج""دول رق""م 
، و يمكننا الق"ول أن ھ"ذه النس"ب ك"ذلك تتف"ق %14.5فردا أي ما نسبته  29، بينما عدد ا3ناث 85.5%

  . إلى حد كبير مع النسب الحقيقية للجنسين ل�طارات الجزائرية العاملة
  )03(جدول رقم 

  Hفراد العينة يوضح الحالة العائلية



  )%%%%(النسبة   التكرار  الحالة العائلية
  27  54  أعزب
  60.5  121  متزوج
  07  14  مطلق
  5.5  11  أرمل

  100  200  المجموع
ف"ردا  54ن م"ن أف"راد العين"ة متزوج"ون وأ %60.5فردا أي ما نسبته  121 أن) 03(يبين الجدول رقم 

 %7، أما نسب المطلقون و ا�رامل فھي قليل"ة نوع"ا م"ا و ق"د تراوح"ت ب"ين  %27عازبا أي ما نسبته 
   . مما يعني أن الغالبية العظمى من أفراد العينة متزوجون %5.5إلى 

  
  

  )04(رقم جدول 
   القطاعاتيوضح توزيع أفراد العينة حسب 

  )%%%%(النسبة   التكرار  القطاع
  05  10  قطاع التعليم العالي

  47.5  95  قطاع التربية و التعليم
  11.5  23  قطاع اWدارة و الخدمات

  03  6  قطاع التكوين المھني
  12  24  قطاع الصحة
  6.5  13  قطاع الصناعة
  4.5  9  قطاع الف2حة
  03  6  قطاع التجارة

  04  8  قطاع ا�شغال العمومية
  03  6  قطاع البريد و المواص2ت

  100  200  المجموع
  

ن2ح""ظ أن النس""بة ا�غل""ب م""ن مف""ردات العين""ة م""أخوذة م""ن قط""اع التربي""ة و ) 04(م""ن خ""2ل الج""دول 
م""ن مف""ردات العين""ة، و ذل""ك �ن قط""اع التربي""ة و التعل""يم يح""وي عل""ى الع""دد  % 47.5التعل""يم، بنس""بة 

، ولق""د ركزن""ا عل""ى ھ""ذا )ا3بت""دائي، ا3كم""الي، الث""انوي( ا�كب""ر م""ن اWط""ارات، و ك""ذا أط""وار التعل""يم 
القط""اع 3رتباط""ه الوثي""ق بإش""كالية البح""ث كم""ا أن أف""راد ھ""ذا القط""اع يمثل""ون المتغي""ر ا�ساس""ي ف""ي 

ث، و بالتالي فإن إطارات ھذا القط"اع م"ن ش"أنھا أن تق"يس مؤش"رات الفرض"ية ا�ساس"ية موضوع البح
، ث"م % 11.5، ثم قطاع اWدارة و الخ"دمات بنس"بة % 12ثم يليه قطاع الصحة بنسبة . أكثر من غيرھا

  . ، ثم باقي القطاعات كل حسب نسبة اWطارات فيه% 6.5قطاع الصناعة بنسبة 
  
  

  )05(جدول رقم 
  يوضح اHقدمية في العمل Hفراد العينة

  )%%%%(النسبة   التكرار  اHقدمية
0- 5  32  16  



6- 10  43  21.5  
11 - 15  41  20.5  
16 - 20  31  15.5  
21 - 25  19  9.5  
26 - 30  18  09  

  08  16  30أكثر من 
  100  200  المجموع 

  
 10إل"ى  6م"ن أف"راد العين"ة لھ"م أقدمي"ة م"ن  %21.5فردا أي ما نس"بته  43أن ) 05(يبين الجدول رقم 

س"نة، أم"ا اق"ل نس"بة فھ"ي لفئ"ة  15 إل"ى 11لھم أقدمية م"ن  %20.5فردا أي ما نسبته  41سنوات و أن 
، من خ2ل ھ"ذه النس"ب يتض"ح لن"ا أن أغل"ب أف"راد العين"ة %8فردا أي ما نسبته  16سنة بـ30أكثر من 

سنوات عمل، و ھذا يدل على أنھم ساھموا في معظمھم في مشاريع التنمي"ة من"ذ  10لھم خبرة أكثر من 
  . اھموا في برامج المنظومة التربوية و كذا محطات إص2حھا المتعددةإنط2قھا كما أنھم س

  )06(جدول رقم 
  يوضح مكان السكن Hفراد العينة

  )%%%%(النسبة   التكرار  السكن
  69  138  المدينة
  31  62  الريف

  100  200  المجموع
اد العين""ة م""ن س""كان عاص""مة الو3ي""ة، حي""ث أن أن الغالبي""ة الس""احقة م""ن أف""ر) 06(يب""ين الج""دول رق""م 

م""ن س""كان أط""راف  %31ف""ردا فق""ط أي م""ا نس""بته  62بينم""ا  %69ف""ردا أي م""ا نس""بته  138ع""ددھم 
ة الو3ي"ة، العاصمة أو القرى و البلديات المحيطة بھا، إن ھذه اWرق"ام تعن"ي وج"ود ھج"رة نح"و عاص"م

فمعظ"م مراك""ز العم"ل الخاص""ة بفئ"ة اWط""ارات تتمرك"ز ف""ي عاص"مة الو3ي""ة ع"دا بع""ض الثانوي""ات، أو 
الورشات الصغيرة الواقعة على أطراف المدينة، كما أن عاصمة الو3ي"ة تس"تقطب ھ"ذه الفئ"ة لمق"درتھا 

مت""وفرة ف""ي ا3قتص""ادية عل""ى الس""كن فيھ""ا حي""ث تت""وفر مراف""ق و ظ""روف حياتي""ة أفض""ل م""ن تل""ك ال
  . ا�طراف، فمعظم مراكز العمل الخاصة بفئة اWطارات تتمركز في عاصمة الو3ية

  )07(جدول رقم 
  يوضح المستوى الدراسي

  )%%%%(النسبة   التكرار  المستوى الدراسي
  70.5  141  جامعي
  18.5  37  ثانوي
  4.5  09  اكمالي
  2.5  05  ابتدائي

  1.5  03  تكوين مھني
  2.5  05  أخرى

  100  200  المجموع
من أفراد العينة ذوو مس"توى ج"امعي و أن  %70.5فردا أي ما نسبته  141أن ) 07(يبين الجدول رقم 

ليل"ة، مم"ا يعن"ي أن ذوو مستوى ثانوي أما باقي المستويات فھي بنسب ق %18.5فردا أي ما نسبته  37
معظم أفراد العينة من اWطارات المتعلمة حتى المرحلة الجامعية، إن ذلك يعني أن غالبي"ة أف"راد العين"ة 
ممن أنھوا دراستھم الجامعية و بالتالي فغالبية من ستش"ملھم ص"حيفة ا3س"تبيان ق"د م"روا بعظ"م مراح"ل 



ستوى علمي عال مما يمكنھم من إعط"اء إجاب"ات التعليم، كما أن ذلك يعني أن معظم أفراد العينة ذوو م
دقيقة وموض"وعية ح"ول ا�س"ئلة المتعلق"ة بموض"وع الدراس"ة، و ك"ذلك بحك"م مناص"بھم التنفيذي"ة العلي"ا 
التي يشغلونھا في قطاعاتھم، ھم أكثر من غيرھم دراية بأسرار عملھم وأكثر دق"ة ف"ي المعلوم"ات الت"ي 

راد العين"ة يعن"ي أن ھن"اك فئ"ة 3ب"أس بھ"ا م"نھم م"ن ت"درج و سيصرحون بھا، كما أن تنوع مستويات أف
ترقى إلى مناصب تنفيذية عليا على الرغم من تواض"ع مس"توياتھم نس"بيا، إن ذل"ك يعن"ي تن"وع ا]راء و 

  .غناھا و ھو ما نبحث عنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :خEصة و تقييم
المنھجي"ة ا�كاديمي"ة المعت"ادة ف"ي البح"وث  يمكننا أن نخلص في آخر ھذا الفص"ل إل"ى أنن"ا حاولن"ا إتب"اع

العلمية، حيث أن المنھج المتب"ع ف"ي دراس"ة المش"كلة و ھ"و الم"نھج ألوص"في التحليل"ي يس"مح لن"ا بإيج"اد 
ع2ق""ة ت""أثير واض""حة ب""ين المتغي""رين ا�ساس""يين ف""ي الموض""وع، كم""ا أن""ه يس""مح لن""ا بوص""ف الظ""اھرة 

ا فيم"ا يخ"ص الفرض"يات الت"ي س"يحاول ھ"ذا البح"ث التحق"ق وصفا دقيقا والتعبير عنھا كميا و كيفي"ا، أم"
منھا، فھي فرضية عامة، تعزو السلبيات التي تتخبط فيھ"ا التنمي"ة إل"ى التذب"ذب الحاص"ل ف"ي المنظوم"ة 
التربوية وقصورھا عن تزويد مختلف قطاعات التنمية بموارد بشرية كافية كميا و كيفي"ا، و ك"ي يس"ھل 

اھا إل""ى خم""س فرض""يات فرعي""ة، كم""ا س""اعدتنا إج""راءات الدراس""ة التحق""ق م""ن ھ""ذه الفرض""ية قس""من
ا3ستط2عية التي تم القيام بھا في معرف"ة مي"دان الدراس"ة و العين"ة الواج"ب اختيارھ"ا، و ا�دوات الت"ي 
م""ن ا�فض""ل اس""تخدامھا فتمكن""ا م""ن تحدي""د  مي""دان الدراس""ة بمدين""ة ال""وادي و اخترن""ا عش""رة قطاع""ات 

ددنا عين"ة الدراس"ة بم"ائتي ف"رد يش"غلون مناص"ب متوس"طة أو علي"ا و لق"د كان"ت أساسية للقيام بذلك وح"
طريقة اختيار ھذه العينة تعتمد على أسلوب العينة غير العشوائية الحصصية فأخذنا من ك"ل القطاع"ات 
حصص""ا متس""اوية تتناس""ب وع""دد العم""ال ف""ي تل""ك القطاع""ات، و Wج""راء الدراس""ة عل""ى ھ""ذه العين""ة 

المقابل"ة وا3س"تمارة و ك"ل منھم"ا س"اعدتنا ف"ي اس"تخراج بيان"ات ستس"ھم ع"ن طري"ق استخدمنا وس"يلتي 



استخدام ا�ساليب اWحصائية في التحليل و المناقشة في التوص"ل إل"ى نت"ائج عام"ة والتحق"ق م"ن ص"دق 
  .الفرضيات، و سوف نحاول في الفصل القادم عرض و تحليل النتائج ومناقشتھا

ذا الفصل مكننا من تحديد اWط"ار المنھج"ي Wج"راءات الدراس"ة الميداني"ة، يمكننا في ا�خير القول أن ھ
و بالتالي فق"د أض"اء لن"ا الطري"ق لفھ"م الھ"دف م"ن الدراس"ة و ك"ذا معرف"ة الط"رق والوس"ائل الت"ي علين"ا 

   .استخدامھا للتوصل إلى أفضل النتائج
                                                                                 

  
  
  
  
  

  

  
  

  تمھيد -1
  النتائجو تحليل عرض  -2
   العامة للدراسة خEصة النتائج -3
  

  
  
  
  
  
  
  

  :تمھيد
النت"ائج الت"ي توص"لنا إليھ"ا للتحق"ق م"ن الفرض"يات الت"ي  تحلي"لھذا الفص"ل ع"رض و سوف نحاول في 

وضعناھا و سوف يكون ذلك عن طري"ق ع"رض و تبوي"ب إجاب"ات المبح"وثين ف"ي ج"داول حت"ى يس"ھل 
حص"""ائية كم"""ا أنن"""ا سنس"""تعين بالبيان"""ات و المعطي"""ات اWاس"""تخ2ص النس"""ب و ا�رق"""ام ذات الد3ل"""ة 

التوصل إل"ى خ2ص"ة  فيمأخوذة من الجھات المختصة في ذلك، مما سيساعدنا اWحصائية الموثقة و ال
  .عامة لنتائج ھذه الدراسة

  :النتائجو تحليل عرض 
  :التوافق بين منجزات المنظومة التربوية و متطلبات التنمية - 1

 : في خدمة التنمية تحقيق المنظومة التعليمية Hھدافھا مدى -1-1
 : قيق المنظومة التربوية �ھدافھا في خدمة التنمية  من خ2ل الجدول التالييمكننا التحقق من مدى تح

  )08(جدول رقم 
  يوضح ھل أدت المنظومة التربوية دورھا في خدمة التنمية، ثم ما ھي المجا%ت التي قصرت فيھا

  ) %%%%(النسبة   التكرار  ا%حتما%ت  الفئات



  
  

%  

  13.5  27  يمتعميم التعل
  17.5  35  محو اHمية

  36  72  تزويد سوق العمل بإطارات ماھرة
  8.5  17  نشر و تعميم التكوين المھني و التمھين

  3.5  07  أشياء أخرى
  79  158  المجموع الجزئي

  15.5  31  نعم
  5.5  11  % أدري
  100  200  المجموع
ي""رون أن  % 79العين""ة أي م""ا نس""بته ف""ردا م""ن أف""راد  158أن  )08(يتض""ح م""ن خ""2ل الج""دول رق""م 

 15.5ف"ردا فق"ط أي م"ا نس"بته  31المنظومة التربوية لم تؤد دورھا المنوط بھا في خدمة التنمي"ة، بينم"ا 
أنھ"م  % 5.5بته ف"رد أي م"ا نس" 11يرون أن المنظومة التربوية ساھمت في خدمة التنمي"ة، و ي"رى  %

  .غير قادرين على تحديد إجابة دقيقة فيما يخص ھذا الموضوع
كما يتضح من خ2ل نفس الجدول أن ا�فراد الذين يرون أن المنظومة التربوي"ة ل"م ت"ؤد دورھ"ا المن"وط 

وق العم""ل بإط""ارات مج""ال تزوي""د س"": بھ""ا، يعتق""دون أن ھ""ذه ا�خي""رة قص""رت ف""ي ع""دة مج""ا3ت أھمھ""ا
ث"م ي"أتي مج"ال مح"و ا�مي"ة ف"ي . %36فردا من أفراد العينة بذلك أي م"ا نس"بته  72ماھرة، حيث يعتقد 

أنھ"ا قص"رت ف"ي ح"ل ھ"ذه  % 17.5فردا أي م"ا نس"بته  35الدرجة الثانية من حيث ا�ھمية حيث يعتقد 
كلة، إن ھذه اWحصائيات تتفق م"ع م"ا أص"درته وزارة العم"ل و الحماي"ة ا3جتماعي"ة، م"ن أن نس"بة المش

، أم"""ا فيم"""ا يخ"""ص (% 25.68، 2002العج""ز ف"""ي ا�ي"""دي العامل"""ة ف"""ي جمي"""ع القطاع""ات بلغ"""ت س"""نة 
، و ھو ما يتفق ك"ذلك م"ع م"ا ص"رحت ب"ه وزارة  )136(% 32.48اWطارات العليا فإن النسبة ترتفع إلى 

م"""ن ا�طف"""ال الجزائ"""ريين 3 يلتحق"""ون  % 13.5التربي"""ة الوطني"""ة حي"""ث تش"""ير ا�رق"""ام إل"""ى أن نس"""بة 
، كما أن الم2ح"ظ يمكن"ه أن ي"رى أن"ه بع"د أكث"ر م"ن أربع"ين س"نة م"ن اWس"تق2ل م"اتزال )137(بالمدارس

ن ھ"ذه النس"بة تعب"ر بح"ق ع"ن ض"عف النظ"ام ، و 3 شك أ)138(% 34.12نسبة ا�مية في الجزائر تفوق 
التربوي، كما أنھا تشير إلى أنه 3 يمكن للتنمية أن ت"نجح ف"ي ظ"ل مجتم"ع ثلث"ه أم"ي، إن التنمي"ة تتطل"ب 
وجود قاعدة عريضة م"ن المتعلم"ين، فف"ي عص"ر تتزاي"د في"ه أھمي"ة ا3تص"ا3ت المكتوب"ة والمق"روءة 3 

كما أن عملية التنمية ذاتھا تعتمد على لغ"ة ا3تص"ا3ت للجمي"ع، . يمكن أن يتفاعل أفراد المجتمع ا�ميين
وغني عن التأكيد بأن التعليم، فض"2 ع"ن كون"ه وس"يلة للتنمي"ة و . و 3 يكفي وجود نخبة متعلمة لتحقيقھا

مؤشرا Wنجازاتھا، ھو أيضا مظھر من مظاھرھا، يفيد منه اWنسان في تحسين معيش"ته و رف"ع دخل"ه و 
اختيار غذائه و العناية بصحته و المحافظة على س2مته، و ك"ل ھ"ذه مط"امح تنموي"ة ف"ي تطوير ذوقه و 

  .حد ذاتھا
من خ2ل ھذه ا�رقام و اWحصائيات يمكننا القول أن المنظوم"ة التربوي"ة الجزائري"ة رغ"م الجھ"ود الت"ي 

أنھا أن تخدم التنمي"ة 3 يمكن نكرانھا إ3 أنھا لم توفق إلى حد كبير في الوصول إلى ا�ھداف التي من ش
  .في ب2دنا

  :التوافق بين ا%ختصاصات التعليمية و متطلبات سوق العمل -1-2
يمكننا التحقق من مدى التوافق بين ا3ختصاصات التعليمية و متطلبات سوق العمل من خ2ل الج"داول 

  :التالية
  )09(جدول رقم 

                                                 
 .2002وزارة العمل و الحماية ا3جتماعية، إحصائيات   - ) 136(
  .2003ارة التربية الوطنية على اHنترنات، احصائيات موقع وز – )137(
 .2002المركز الوطني لمحو ا�مية، إحصائيات   - ) 138(



ت سوق العمل، ثم المجا%ت التي تفتقد يوضح ھل ھناك توافق بين ا%ختصاصات التعليمية و متطلبا
  إلى التوافق 

  ) %%%%(النسبة   التكرار  ا%حتما%ت  الفئات
  
  
%  

  18.5  37  التوظيف في غير مجال ا%ختصاص
  7.5  15  عدم وجود خطة واضحة %ستثمار القوى العاملة

  105  21  التخصصات التي تدرس غير موجودة في سوق العمل
  6.5  13  خلل في طرق التوجيه نحو التخصصات المطلوبة

  31  62  البرامج التعليمية % تتوافق و متطلبات الواقع
  2  4  أخرى
  76  152  )%(المجموع الجزئي 

  17  34  نعم
  07  14  % أدري
  100  200  المجموع

  
ي"رون ع"دم وج"ود تواف"ق ب"ين  % 76ف"ردا أي م"ا نس"بته   152أن ) 09(يتضح من خ2ل الجدول رقم 

ا3ختصاصات التعليمية الموجودة على مس"توى نظامن"ا التعليم"ي و متطلب"ات س"وق العم"ل، بينم"ا ي"رى 
ف""ردا إجاب""ة دقيق""ة ح""ول ھ""ذا  14أن ھن""اك تواف""ق ف""ي ح""ين ل""م يح""دد  %17ف""ردا أي م""ا نس""بته  34
  .ضوعالمو

كم""ا يوض""ح نف""س الج""دول أن مجم""وع ا�ف""راد ال""ذين يقول""ون بع""دم وج""ود تواف""ق ب""ين ا3ختصاص""ات 
التعليمي""ة و متطلب""ات س""وق العم""ل، يعتق""دون أن ع""دم التواف""ق يتجل""ى أساس""ا ف""ي أن مض""امين الب""رامج 

،  بينم"ا ي"رى % 31فردا أي ما نسبته  62التعليمية 3 تتماشى و متطلبات الواقع حيث يرى ھذا الرأي 
أن ع""دم التواف""ق يتجل""ى ف""ي ا�ع""داد الھائل""ة م""ن الم""وظفين ف""ي غي""ر  %18.5ف""ردا أي م""ا نس""بته  37

مج""ا3ت اختصاص""ھم، و لق""د تع""زز ھ""ذا اWتج""اه الس""لبي ف""ي سياس""ات التوظي""ف القائم""ة و كيفي""ة تحدي""د 
دية و المعنوية و شروط الخدمة حي"ث ت"تم تل"ك عل"ى أس"اس م"ن ع"دد الس"نوات الدراس"ية و الحوافز الما

الشاھدة المحصل عليھا بغض النظر عن نوعية الدراسة و العمل المسند للخريج و مدى الحاجة إلي"ه و 
و قد نتج عن ھذه الممارسات إقب"ال منقط"ع النظي"ر عل"ى إح"راز الش"ھادات م"ن أعل"ى . ندرة التخصص

ويات وص""راع اجتم""اعي كبي""ر ف""ي س""بيلھا لمج""رد الحص""ول عل""ى ش""ھادة جامعي""ة مھم""ا ك""ان المس""ت
التخص"""ص أو م"""دى حاج"""ة ال"""ب2د إل"""ي ھ"""ؤ3ء الخ"""ريجين، كم"""ا أدى إل"""ى توظي"""ف أع"""داد ھائل"""ة م"""ن 
المتخ""رجين ف""ي غي""ر مج""ا3ت اختصاص""اتھم، و ق""د تفج""رت ھ""ذه ا�زم""ة عل""ى المس""توى المحل""ي عن""د 

ومي و المراق""ب الم""الي عل"ى مس""توى الو3ي""ة بتطبي""ق الق""انون ا�ساس""ي تكلي"ف مص""لحة الوظي""ف العم""
و الوظيف"ة المش"غولة و الذي يلّزم التطابق بين الشھادة المحصل عليھا  )139(2002للتوظيف في جانفي 

مما نتج عنه تجميد ملفات أعداد ھائلة من الموظفين قدرت نسبتھم على مس"توى و3ي"ة ال"وادي لوح"دھا 
  . من مجموع العمال % 21.37بـ 

ي"ة و من خ2ل ھذه ا�رقام و اWحصائيات السابقة، يمكننا القول بأن التوافق ب"ين ا3ختصاص"ات التعليم
متطلبات سوق العمل مازال ضعيفا، مما ينجر عنه سلبيات جم"ة، ت"ؤثر عل"ى كف"اءة و ق"درة اWط"ارات 

  .      في إتقان العمل
  

  
  )10(جدول رقم 

                                                 
 .، مصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف باWص2ح اWداري و الوظيف العمومي12/05/2001المؤرخ في  107منشور رقم   - ) 139(



  يوضح ھل أن ھذه الصور من عدم التوافق كانت سببا فيما تعانيه التنمية من ضعف
   

  ) %%%%(النسبة   التكرار  الفئات
  63.5  127  نعم
%  46  23  

  13.5  27  % أدري
  100  200  المجموع

يرون أن عدم التوافق بين ا3ختصاص"ات  %63.54فردا أي ما نسبته  127أن ) 10(يبن الجدول رقم 
م"ن ض"عف، بينم"ا 3 الموجودة في نظامنا التعليمي و متطلبات سوق العمل كان سببا فيما تعانيه التنمية 

رأي"ا واض"حا  %13.5فردا أي ما نس"بته  27ذلك، في حين لم يبدي  % 23فردا أي ما نسبته  46يرى 
  .بشأن ھذا الموضوع

حص"ائيات و اW) 09(و الج"دول رق"م ) 10(إن ما يمكننا أن نس"تنتجه م"ن خ"2ل معطي"ات الج"دول رق"م 
الم"""أخوذة ع"""ن وزارة التعل"""يم الع"""الي و البح"""ث العلم"""ي المتعلق"""ة بنس"""بة الطلب"""ة الملتحق"""ين بمختل"""ف 
ا3ختصاصات تدل على عدم وجود توازن بين النوعية المطلوبة من القوى العاملة و الع"رض المت"وفر 

ب""أن التوس""ع ف""ي  م""ن الخ""ريجين ال""ذي 3 يقاب""ل ھ""ذا الع""رض، و ل""ذلك ي""رى خب""راء التربي""ة و ا3قتص""اد
إن م"ن ب"ين النت"ائج الس"لبية . التعليم ينبغي أن يقوم عل"ى دراس"ة وافي"ة للحاج"ات الحقيقي"ة للق"وى العامل"ة

Wقدام الجزائر على سياسات تعليمية غير مدروسة وجود ف"ائض ف"ي أع"داد الخ"ريجين مم"ا تس"بب فيم"ا 
  . يسمى بظاھرة بطالة المثقفين

  
  
  
  
  

  )11(جدول رقم 
  لت في مجال اختصاصك الذي درستهيوضح ھل عم

  ) %%%%(النسبة   التكرار  الفئات 
  52.5  105  دائما
  28  56  أحيانا
  19.5  39  نادرا

  100  200  المجموع
  

مج""ال عمل""وا ط""وال فت""رة عملھ""م ف""ي  %52.5ف""ردا أي م""ا نس""بته  105أن ) 11(يب""ين الج""دول رق""م 
كانوا أحيانا يعملون في مجال اختصاص"ھم أي أنھ"م ف"ي  %28فردا أي ما نسبته  56اختصاصھم بينما 

أنھ"م  %19.5ف"ردا أي م"ا نس"بته  39بعض ا�حايين كلفوا بمھام ليست في مجال اختصاص"ھم و يعتق"د 
ن في مجال اختصاصھم، و إذا ما أمعنا النظر ف"ي النس"بتين ا�خي"رتين ن"رى أنھم"ا نادرا ما كانوا يعملو

م"ن العم"ال ك"انوا ف"ي أح"ايين كثي"رة يكلف"ون بمھ"ام خ"ارج نط"اق  %47.5نسبيا مرتفعت"ان أي أن نس"بة 
  .اختصاصھم

يير ف"ي مختل"ف القطاع"ات، فكي"ف إن ھذه النسب تبين بش"كل واض"ح ا�س"باب الكامن"ة وراء س"وء التس"
نطلب من الموظف أن يقوم بمھامه على أكمل وجه بينم"ا نح"ن نكلف"ه بمھ"ام ل"يس ل"ه بھ"ا س"ابق معرف"ة، 

  .    بل كيف نبحث عن اWبداع، و رفع مستوى اWنتاجية من عامل 3 يفھم ميدان عمله



  :للرصيد المعرفي الدراسيحاجة اYطارات العاملة  -1-3
  :من خ2ل الجدول التالي العاملة للرصيد المعرفي الدراسيقق من مدى حاجة اWطارات يمكننا التح

  
  
  
  

  )12(جدول رقم 
يوضح ھل يساعد الرصيد المعرفي الدراسي العامل في ميدان عمله، ثم ما ھي اHشياء التي يفتقدھا 

  العامل من ھذا الرصيد
  ) %%%%(النسبة   العدد  ا%حتما%ت  الفئات
  
  
  نادرا

  8.5  17  الرصيد المعرفي النظري
  34.5  69  التطبيق الميداني

  15.5  31  التطابق بين النظري و الميداني
  05  10  أخرى

  63.5  127  )نادرا(المجموع الجزئي 
  19.5  39  دائما
  17  34  أحيانا

  100  200  المجموع
  

م"ن العين"ة ك"انوا ن"ادرا م"ا يحت"اجون إل"ى  % 63.7ته فردا أي م"ا نس"ب 127أن  )12(يبين الجدول رقم 
أنھ"م دائم"ا ف"ي  %19.5فردا أي م"ا نس"بته  39الرصيد المعرفي الدراسي في ميدان عملھم، بينما يرى 

أنھ"م  أحيان"ا يحت"اجون الرص""يد  %17ف"ردا أي م"ا نس""بته  34حاج"ة إل"ى ھ"ذا ا�خي"ر ، ف""ي ح"ين يعتق"د 
  .المعرفي الدراسي

أن الذي ك"ان ينقص"ھم م"ن الرص"يد المعرف"ي  % 34.5فردا أي ما نسبته  69كما يبين نفس الجدول أن 
أن م"ا ينقص"ھم ھ"و التط"ابق  %15.5ف"ردا أي م"ا نس"بته  31الدراسي ھو التطبيق المي"داني بينم"ا ي"رى 
و ھذا ما ن2حظ غيابه بشكل ملحوظ ف"ي نظامن"ا التعليم"ي، . بين المعارف النظرية و المعارف الميدانية

إذ أن مع"""دل الحص""""ص التطبيقي""""ة بالنس"""بة للحص""""ص النظري""""ة م""""ايزال مت"""دنيا حت""""ى ف""""ي الف""""روع 
 %15(، والكتروني""""ك)بالثانوي""""ة %6بالجامع""""ة،  %12.5( ك""""الكھروتقني(واWختصاص""""ت التقني""""ة 

 %6بالجامع""""ة،  %12.5(، الميكاني""""ك )بالجامع""""ة %15(، و ا]لي""""ات )بالثانوي""""ة %7.5بالجامع""""ة، 
  .)140()بالثانوية

يتلق"اه الطال"ب أثن"اء مراح"ل من خ2ل ھذه ا�رقام يمكننا أن نستنتج أن ھناك قطيعة ش"به كامل"ة ب"ين م"ا 
دراسته و بين م"ا س"يكلف ب"ه م"ن مھ"ام ض"من وظيفت"ه مم"ا يض"طر اWدارات المس"تخدمة ف"ي كثي"ر م"ن 
ا�حي""ان إع""ادة تك""وين اWط""ار، حت""ى ف""ي الجوان""ب التقني""ة المتعلق""ة بص""لب اختصاص""ه و الت""ي م""ن 

  . المفترض أن يكون ملما بجوانبھا
  :في توفير الموارد البشرية لخدمة التنميةمدى مساھمة المنظومة التربوية  -2
  :و يمكننا معرفة ذلك من الخ2ل الجدول التالي 

  )13(جدول رقم 
يوضح مدى مساھمة المنظومة التربوية في توفير الموارد البشرية لخدمة التنمية، ثم اHشياء التي 

  قصرت فيھا
                                                 

 . 2003البرنامج السنوي �قسام التعليم الثانوي التقني و التكنولوجي، :وزارة التربية الوطنية –) 140(



  ) %%%%(النسبة   التكرار  ا%حتما%ت  الفئات
  
  
  
%  

  16.5  33  عدم كفاية اYطارات الماھرة لجميع القطاعات
  15.5  31  عدم كفاءة و قدرة اYطارات

  7.5  15  في ميادين العمل) المؤقتين(ا%ستعانة بالمتعاقدين 
  12  24  ا%ستعانة بغير ذوي ا%ختصاص في ميادين العمل

  4.5  9  أخرى
  56  112  )%(المجموع الجزئي 

  38  76  عمن
  6  12  % أدري
  100  200  المجموع

يعتقدون أن المنظومة التربوية ل"م تس"اھم ف"ي  %56فردا أي ما نسبته  112أن ) 13(يبين الجدول رقم 
أنھا س"اھمت  %38فردا أي ما نسبته  76توفير الموارد البشرية بشكل كاف لخدمة التنمية، بينما يعتقد 

  .في ذلك
من العينة مم"ن يعتق"دون بع"دم إس"ھام المنظوم"ة  % 16.5فردا أي بنسبة  33كما يبين نفس الجدول أن 

التربوي""ة ف""ي ت""وفير الم""وارد البش""رية لخدم""ة التنمي""ة، ي""رون أن ذل""ك يتجس""د أساس""ا ف""ي أن المنظوم""ة 
 31توفق ف"ي ت"وفير ا�ع"داد الكافي"ة م"ن اWط"ارات الم"اھرة لجمي"ع القطاع"ات، بينم"ا ي"رى  التربوية لم

أن ذل""ك يتجس""د أساس""ا ف""ي ع""دم ق""درة و كف""اءة اWط""ارات الخريج""ة م""ن  %15.5ف""ردا أي م""ا نس""بته 
  .  المنظومة التربوية في أداء عملھا على أكمل وجه

أن الس""بب ف""ي التن""اقض الموج""ود ب""ين ا�ع""داد الھائل""ة م""ن  ل""ى نقط""ة ھام""ة و ھ""ييج""ب أن نش""ير ھن""ا إ
المتخ""رجين م""ن الجامع""ات و المعاھ""د و مراك""ز التك""وين المھن""ي و ب""ين العج""ز الحاص""ل ف""ي مختل""ف 

  :القطاعات في العمال و اWطارات الماھرة يعود لعدة أسباب أھمھا
تصاصات التي يحتاجھا سوق العمل مم"ا ين"تج عن"ه عدم وجود خطة واضحة لتوجيه الطلبة نحو ا3خ -

  .أعداد ھائلة من الطلبة غير مرغوب فيھم في سوق العمل
القناعة الموضوعية في كثير من ا�حيان لدي المستثمرين من أن الرصيد المعرفي للطالب المتخ"رج  -

م""ن المس""تخدمين غي""ر مج""دي ف""ي مي""دان العم""ل و 3 يمي""ز ھ""ذا المتخ""رج ذا التك""وين الع""الي ع""ن غي""ره 
  .البسطاء مع ما يتبع ذلك من أجر زھيد يقبله التقنيون البسطاء

3 تعتم""د عل""ى ا�س""اليب إن معظ""م القطاع""ات التنموي""ة ف""ي ب2دن""ا كالزراع""ة و الص""ناعة و التج""ارة،  -
  .مما يجعل المستثمرين غير ملزمين بتوظيف كفاءات علمية ماھرة، تتطلب أجورا عاليةالعلمية 

، 1994المجحفة من صندوق النقد الّدولي و التي قضت بتوقيف أي عملية توظيف منذ س"نة  الشروط -
  .بل قضت بتسريح ا]3ف من العمال و حل العديد من الشركات بداعي اWف2س

من خ2ل ھذا التحليل يمكننا أن نستنتج أن العجز في اWط"ارات الم"اھرة ف"ي قط"اع الص"ناعة و المق"در 
له م"ا يب"رره عل"ى  )141(في قطاع التجارة % 31.17في قطاع الصناعة و  % 36.71و  % 27.36بـ 

  .راكز التكوين المھنيالرغم من ا�عداد الھائلة من الخرجين من الجامعات والمعاھد و م
  :دور التعليم العالي و البحث العلمي و التعليم التقني و التكوين المھني -1

  :التعليم العالي -1-1
يمكنن""ا التحق""ق م""ن م""دى مس""اھمة قط""اع التعل""يم الع""الي ف""ي التنمي""ة، و أوج""ه تقص""يره، و أس""باب ھ""ذا 

  :التقصير من خ2ل الجدولين التاليين
  )14(جدول رقم 

  ، ثم اHشياء التي قصر فيھاالتعليم العالي دوره في التنمية ل أدىيوضح ھ
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  ) %%%%(النسبة   التكرار  ا%حتما%ت  الفئة
  
  
%  

  10  20  عدم نقل التكنولوجيا من الخارج
  20.5  41  التقصير في ابتكار تكنولوجيا وطنية متطورة

  14.5  29  عدم إعداد اYطارات بشكل جيد
  13.5  27  التناقض بين ا%ختصاصات و احتياجات واقع البEد

  4.5  9  أخرى
  63  126  )%(المجموع الجزئي 

  31.5  63  نعم
  5.5  11  % أدري
  100  200  المجموع

  
لي ل"م ي"ؤد دوره يعتقدون أن قطاع التعليم العا %63فردا أي ما نسبته  126أن ) 14(يبين الجدول رقم 

  .عكس ذلك %31.5فردا أي ما نسبته  63في التنمية، بينما يرى 
يرون أن عدم نج"اح قط"اع التعل"يم الع"الي ف"ي  %20.5فردا أي ما نسبته  41كما يبين نفس الجدول أن 

في تقصير ھذا ا�خير في ابتكار تكنولوجي"ا وطني"ة متط"ورة،  أداء دوره في خدمة التنمية يتجسد أساسا
أن ذل"ك يتجس"د أساس"ا ف"ي ع"دم إع"داد اWط"ارات الخريج"ة  %14.5ف"ردا أي م"ا نس"بته  29بينما يعتقد 

أن ذل"ك يتجس"د أساس"ا ف"ي  %13.5ف"ردا أي م"ا نس"بته  27إعدادا جيدا لميادين عملھ"م، ف"ي ح"ين ي"رى 
  .التناقض الموجود بين ا3ختصاصات التي تدرس بالجامعات و احتياجات سوق العمل

م"ن مجم"وع  )142(% 4.5إننا حين نعلم أن نسبة الق"وى العامل"ة م"ن خريج"ي الجامع"ات تش"كل أق"ل م"ن 
من ھ"ذه النس"بة ھ"م أس"اتذة التعل"يم الع"الي و الث"انوي ،  % 50القوى العاملة في الب2د، كما أن أكثر من 

م لمؤش"ر فقط من اWطارات العلي"ا، إن ھ"ذه ا�رق"ا % 2ندرك أن باقي القطاعات 3 تشغل إ3 ما نسبته 
خطير على افتقار معظم القطاعات إلى ا�يدي العاملة الماھرة ذات الكف"اءة العلي"ا، كم"ا أن ھ"ذه النس"ب 
القليلة جدا من اWطارات العليا ف"ي معظمھ"ا تكل"ف بمھ"ام إداري"ة، بعي"دة ع"ن مج"ا3ت اختصاص"ھا، إن 

وطني""ة، أو حت""ى ع""ن ذل""ك يعن""ي أن ھ""ذه القطاع""ات ف""ي معظمھ""ا غي""ر ق""ادرة عل""ى تط""وير تكنولوجي""ا 
إستيراد التكنولوجي"ا م"ن الخ"ارج، و ل"ذلك ف"إن معظ"م القطاع"ات مت"زال تع"اني م"ن اس"تفحال ا�س"اليب 
التقليدية في التسيير، المعتمدة أساسا على البيروقراطية اWدارية، مما ن"تج عن"ه غي"اب روح المس"ؤولية 

  .  كي تؤدي أدوارا لم تّكون لھا أص2 و المبادرة و سجن للقدرات اWبداعية و المفكرة في المكاتب،
لقد رأينا من خ2ل عرضنا للنت"ائج كي"ف أن التعل"يم الع"الي ل"م ي"ؤد دوره ف"ي خدم"ة التنمي"ة، ولق"د ظھ"ر 
ذلك في عجزه عن تطوير تكنولوجيا وطنية من شأنھا أن تكون قاعدة أساسية لتط"وير ا�داء ف"ي جمي"ع 

ل"يم الع"الي ع"ن إع"داد إط"ارات المس"تقبل لمي"ادين عملھ"م القطاعات، كما ظھر ذلك في عجز قط"اع التع
بش""كل جي""د، و ق""د أوردن""ا آنف""ا ا�رق""ام الت""ي ت""دلل عل""ى ع""دم ق""درة قطاع""ات التعل""يم عموم""ا عل""ى إع""داد 

  .الطالب لفھم و استيعاب ما تتطلبه وظائفھم مستقب2 من مھام
تي يمر بھا قطاع التعليم العالي فإن"ه من خ2ل ھذا التحليل يمكننا أن نستنتج أنه في ظل ھذه الظروف ال

  . 3 يمكننا الحديث عن دور ريادي لھذا القطاع في خدمة التنمية
  

  )15(جدول رقم 
  يوضح أسباب تقصير التعليم العالي في خدمة التنمية

  ) %%%%(النسبة   التكرار  ا%حتما%ت
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  34  68  عدم كفاية اYعتمادات المالية المخصصة
  30.5  61  عدم كفاية اHساتذة

  12.5  25  ھيمنة العمل البيروقراطي
  11  22  كثرة الطلبة

  12  24  أخرى
  100  200  المجموع

  
يعتقدون أن سبب تقص"ير قط"اع التعل"يم الع"الي  %34فردا أي ما نسبته  68أن ) 15(يبين الجدول رقم 

التنمي"ة يع"ود ل"نقص اWعتم"ادات المالي"ة المخصص"ة لھ"ذا القط"اع، مقارن"ة م"ع  في أداء دوره في خدمة
الس"بب لع"دم كفاي"ة الت"أطير داخ"ل الجامع"ة، و ي"رى  %30.5فردا أي ما نس"بته  61أھميته، بينما يعزو 

  . ةالعمل البيروقراطي و كثرة الطلبالبقية أن ھناك أسبابا أخرى منھا ھيمنة 
تش""""ير اWحص""""ائيات المقدم""""ة م""""ن قب""""ل وزارة التعل""""يم الع""""الي و البح""""ث العلم""""ي للس""""نة الدراس""""ية 

طال"ب  30أس"تاذ لك"ل : أن نسبة الطلبة إلى ا�ساتذة في التعليم العالي بالجزائر ھ"ي )143(2001/2002
طال"ب، و يع"ود ذل"ك  14أس"تاذ لك"ل : نسبة مرتفعة جدا مقارنة مع جمھورية مصر العربي"ة م"ث2 و ھي

للتضييق في فتح أقسام للدراسات العليا و التوسع الكبير في التعليم العالي، إن من إفرازات ھذا التوس"ع 
التعل"يم التقن"ي و و إط2ق القبول في فروع التعليم العالي بدون ضوابط ما تش"ھده ب2دن"ا م"ن ترف"ع ع"ن 

التكوين المھني من ناحية، و كثرة الخ"ريجين م"ن ناحي"ة أخ"رى، كم"ا أن م"ن إف"رازا ت"ه و ھ"و ا�خط"ر 
ت"""دني مس"""توى التعل"""يم الع"""الي و ھ"""و ال"""ذي نفت"""رض أن يك"""ون نھاي"""ة الھ"""رم و قم"""ة التحص"""يل و ل"""ب 

  .الموضوعية
ين أن""واع التخصص""ات الت""ي و لع""ل نظ""رة عل""ى إحص""اءات المس""جلين ف""ي مؤسس""ات التعل""يم الع""الي تب""

 2002/2003تستحوذ على الجھود، إذ من مجموع الطلبة المقي"دين ف"ي التعل"يم الع"الي للس"نة الدراس"ية 
بيطري"ة في العل"وم الطبي"ة و ال % 8.7يدرسون في العلوم ا3جتماعية و اWنسانية بينما  % 43.5ھناك 

ف""ي عل""وم الطبيع""ة و  )144(% 8ف""ي العل""وم التكنولوجي""ة و  % 28.6ف""ي العل""وم الدقيق""ة و  % 6.1و 
الطلبة عن دراسة العلوم التكنولوجية و العل"وم الدقيق"ة و عل"وم  ا�رض، حيث تؤكد ھذه النسب عزوف

الطبيعة و ا�رض ھذه ا3ختصاصات التي م"ن المفت"رض أن تك"ون عم"اد الص"ناعة و الزراع"ة و ھ"ي 
  .القطاعات ا�ساسية في التنمية ا3قتصادية

ة وا3ھتم""ام المل""ح الس""يطركم""ا أن م""ن أھ""م المش""ك2ت الت""ي تع""اني منھ""ا المؤسس""ة الجامعي""ة ف""ي ب2دن""ا 
و . بالجان""ب البيروقراط""ي ف""ي أولوياتھ""ا و ھمومھ""ا، و حرك""ة ا�داء ف""ي مھماتھ""ا اليومي""ة والموس""مية

و ف"ي أالكلي"ة أو القس"م،  يتجلى ذل"ك ف"ي مختل"ف مس"توياتھا التنظيمي"ة، س"واء عل"ى مس"توى الجامع"ة أو
و اWع"""ارات و التعليم"""ات و  مس"""ائل القب"""ول و التحوي"""ل و توزي"""ع الط"""2ب و ا3متحان"""ات والترقي"""ات

و م"ع أھمي"ة ھ"ذه ا�م"ور، إ3 أنھ"ا . المخالفات المالية و السلوكية، إلى غي"ر ذل"ك م"ن المس"ائل اWداري"ة
و تزخ""ر . تطغ""ى عل""ى معالج""ة القض""ايا العلمي""ة والفني""ة والتخطيطي""ة بم""ا ي""دفعھا إل""ى المرتب""ة الثاني""ة

و قل"ي2 م"ا تج"د مناقش"ة قض"ايا . الشؤون اWداري"ةمحاضر جلسات مجلس الجامعة والكليات و ا�قسام ب
   .)145(فاعلية التدريس أو البحوث أو توجيه الط2ب و رعايتھم ما تستحقه من مساحة أو تركيز

  :البحث العلمي -1-2
التحقق من مدى مساھمة البحث العلمي في التنمية، و أوجه تقصيره، و أسباب ھذا التقص"ير م"ن يمكننا 

  :خ2ل الجدولين التاليين
  

                                                 
 .2001/2002لسنة الدراسية احصائيا اوزارة التعليم العالي و البحث العلمي  - ) 143(
 .2003وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  –) 144(
 .158، ص 2000مواجھة العولمة في التعليم و الثقافة، مكتبة الدار العربية للكتاب، مصر، : حامد عمار  –) 145(



  
  

  )16(جدول رقم 
  يوضح ھل ساھم البحث العلمي في التنمية، ثم اHشياء التي قصر فيھا

  ) %%%%(النسبة   التكرار  ا%حتما%ت  الفئة
  
  
%  

  30.5  61  حل مشكEت الواقع
  07  14  البحوث العلمية المفيدة

  13.5  27  تطوير المعارف في مختلف القطاعات
  9.5  19  نقل التكنولوجيا من الخارج

  17.5  35  العمل على تطوير تكنولوجيا وطنية
  03  06  أخرى

  81  162  )%(المجموع الجزئي 
  12  24  نعم

  07  14  % أدري
  100  200  المجموع

  
يعتق"دون أن البح"ث العلم"ي ل"م ي"ؤد دوره ف"ي  %81فردا أي ما نسبته  162أن ) 16(يبين الجدول رقم 

  .عكس ذلك %12فردا أي بنسبة  24خدمة التنمية، بينما يعتقد 
يعتق"دون أن ع"دم أداء البح"ث العلم"ي ل"دوره %  30.5 فردا أي ما نس"بته 61كما يبين نفس الجدول أن 

في خدمة التنمية يتجسد أساسا ف"ي أن البح"وث العلمي"ة المنج"زة ف"ي معظمھ"ا 3 تح"ل مش"ك2ت الواق"ع، 
أن ذل"ك يتجس"د أساس"ا ف"ي أن البح"ث العلم"ي ف"ي ب2دن"ا ل"م  %17.5ف"ردا أي م"ا نس"بته  35بينما يعتق"د 

أن ذلك يتجس"د أساس"ا  %13.5فردا أي ما نسبته  27فق في تطوير تكنولوجيا وطنية، في حين يرى يو
في القطيعة بين مختلف القطاعات والبحث العلمي حيث لم يستطع ھذا ا�خي"ر أن يط"ور المع"ارف ف"ي 

  .ھذه القطاعات
المب"الغ الزھي"دة المخصص"ة ل"ه إل"ى قت"ل روح اWب"داع و  لقد أدى إھمال البحث العلمي و التكنولوجي و

المبادرة الشيء الذي حرم الكوادر العلمية و الفنية الكفأة من الدور الذي كان يجب أن تلعبه في تط"وير 
إن عدم توفير مجا3ت البحث العلمي ف"ي ب2دن"ا أي"ن ل"م تج"د الكف"اءات المواق"ع الت"ي . ا3قتصاد الوطني

اختصاصاتھا أّدى إلى ھجرة باحثينا نحو البل"دان المتقدم"ة، فوف"ق بع"ض التق"ديرات  تمّكنھا من ممارسة
م""ن المش""تغلين بالبح""ث العلم""ي و التكنول""وجي عل""ى المس""توى الع""المي كل""ه ف""ي ال""دول )  % 98(يعم""ل 

  . )146(و مشك2ت تھم تلك الدولمن نشاطھم يتجه نح) % 99(المتقدمة وأن 
إن ھذه ا�رقام تكشف دون شك ا�زمة الخانقة التي يعيشھا البحث العلمي في ب2دنا، مم"ا انعك"س س"لبا 

ط"ي ، فأي بلد ذلك ال"ذي يري"د أن يح"دث تنمي"ة، دون أن يععلى التنمية في جميع قطاعاتھا دون استثناء
  .البحث العلمي المكانة ال2زمة، و أن يجتھد في إص2ح ھذه المنظومة كلما دعت الحاجة إلى ذلك

  )17(جدول رقم 
  يوضح أسباب تقصير البحث العلمي في خدمة التنمية

  ) %%%%(النسبة   العدد  الدرجة
  38  76  نقص التمويل

  21  42  نقص مخابر البحث
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  17  34  حثيننقص البا
  15.5  31  نقص عدد اHبحاث المقدمة

  8.5  17  أخرى
  100  200  المجموع

  
يعتقدون أن الس"بب ف"ي أن البح"ث العلم"ي ف"ي  % 38فردا أي ما نسبته  76أن ) 17(يبين الجدول رقم 

ف"ردا  42ل ھ"ذا القط"اع، بينم"ا الجزائر لم يؤد دوره المنوط به في خدمة التنمي"ة يرج"ع إل"ى نق"ص تموي"
يع""زون ذل""ك إل""ى نق""ص مخ""ابر البح""ث، ف""ي ح""ين تختل""ف نس""ب ا�س""باب ا�خ""رى  %21أي م""ا نس""بته 

إن نس""بة . %17إل""ى  %15.5ك""نقص الب""احثين و ع""دم ارتب""اط البح""وث العلمي""ة ب""الواقع المع""يش م""ن 
من الناتج المحلي اWجمالي في الجزائر و ھ"ي  % 0.5اWنفاق على البحث العلمي في ب2دنا 3 تتجاوز 

( أو الس"ويد ) % 2.9(أو اليابان ) % 2.5(نسبة متدنية جدا إذا ما قورنت بالو3يات المتحدة ا�مريكية 
 ، كما تش"ير اWحص"ائيات إل"ى أن نس"بة ع"دد الب"احثين إل"ى ع"دد الس"كان ف"ي الجزائ"ر ھ"ي)147()% 3.4

 5، أو فرنس"""ا ‰ 7، أو الياب"""ان ‰ 3و ھ"""ي نس"""بة منخفض"""ة ج"""دا إذا م"""ا قورن"""ت بكن"""دا ‰  0.125
إن ھذه ا�رقام و المؤشرات لدليل على الھوة السحيقة الفاصلة بيننا و بين البلدان المتقدمة كما  )148(‰

  أداء دوره في التنمية أنھا توضح سبب تقصير البحث العلمي في ب2دنا عن
لقد ظھر لنا من خ"2ل عرض"نا للنت"ائج أن البح"ث العلم"ي ف"ي ب2دن"ا ل"م يس"ھم بالق"در الك"افي ف"ي خدم"ة 
التنمي""ة، و يتجس""د ذل""ك أساس""ا ف""ي أن البح""ث العلم""ي ف""ي ب2دن""ا 3 يھ""تم كثي""را بح""ل مش""ك2ت الواق""ع، 

لك يتجس"د ف"ي أن البح"ث العلم"ي ف"ي كمشك2ت الصناعة والزراعة، و غيرھا من القطاعات، كما أن ذ
ب2دن""ا ل""م يس""ھم ف""ي تط""وير تكنولوجي""ا وطني""ة رائ""دة، و ف""ي تط""وير المع""ارف و التقني""ات ف""ي مختل""ف 
القطاعات، ا�مر الذي كان من شأنه أن يحسن المردود و أن يسھم في بعث روح ا3بتكار و اWب"داع و 

الثورة الصناعية في أوربا، كذا ا3قتص"اد الن"امي ا3ختراع، و ھي العناصر ا�ساسية التي قامت عليھا 
  .لدول جنوب شرق أسيا و الصين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :التعليم التقني -1-3 

يمكننا التحقق من مدى مساھمة التعليم التقني في التنمية، و أوجه تقصيره، و أس"باب ھ"ذا التقص"ير م"ن 
  :خ2ل الجدولين التاليين

  )18(جدول رقم 
  الثانوي التقني أھداف التنمية، ثم اHشياء التي قصر فيھايوضح ھل خدم التعليم 

  ) %%%%(النسبة   التكرار  ا%حتما%ت  الفئات
  30.5  61  عدم تزويد مختلف القطاعات باHيدي العاملة الماھرة  
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  14  28  عدم إعداد التEميذ كما يجب للمراحل التعليمية المختلفة  %
  13  26  سب النجاح في ھذا النوع من التعليمإنخفاض ن

  05  10  أخرى
  62.5  125  )%(المجموع الجزئي 

  25.5  51  نعم
  12  24  % أدري
  100  200  المجموع

  
يعتق"دون أن التعل"يم التقن"ي ف"ي الجزائ"ر ل"م  %62.5فردا أي ما نسبته  125أن ) 18(يبين الجدول رقم 

  .يعتقدون عكس ذلك %25.5فردا أي ما نسبته  51ره في خدمة التنمية، بينما يؤد دو
يعتقدون أن عدم أداء التعليم التقني ل"دوره ف"ي  %30.5فردا أي ما نسبته  61كما يبين نفس الجدول أن 

لقط""اع ل""م يوف""ق ف""ي تزوي""د مختل""ف القطاع""ات بأي""دي عامل""ة خدم""ة التنمي""ة يتجس""د أساس""ا ف""ي أن ھ""ذا ا
يعتق"دون أن ذل"ك يتجس"د أساس"ا ف"ي ع"دم إع"داد الت2مي"ذ كم"ا  %14فردا أي ما نسبته  28ماھرة، بينما 

م"ا ف"ردا أي  26كما أن . يجب لمختلف المراحل التعليمية من جامعات ومعاھد ومراكز للتكوين المھني
م""ن المبح""وثين يعتق""دون أن ذل""ك يتجس""د ف""ي إنخف""اض نس""ب النج""اح ف""ي ھ""ذا الن""وع م""ن %  13نس""بته 

التعليم، خاصة نسب النجاح في امتحان ش"ھادة البكالوري"ا، ف"إذا أخ"ذنا متوس"ط نس"بة النج"اح ف"ي العش"ر 
بالنس"بة  % 21.61بالنس"بة للتعل"يم التقن"ي، و  % 17.35سنوات ا�خيرة للنوعين من التعليم، نجد أنھا 

إلى أن نس"بة  2002، كما تشير إحصائيات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لسنة )149(للتعليم العام
ف"ي ح"ين بلغ"ت  %34.15ب"ة ا]ت"ين م"ن الش"عب التقني"ة اWعادة ف"ي الس"نة ا�ول"ى ج"امعي بالنس"بة للطل

  ،)150(% 26.46بالنسبة للطلبة ا]تين من شعب التعليم العام 
القيام بدوره في خدمة التنمية يعود إلى نقص تمويل ھ"ذا الن"وع إن السبب وراء عجز التعليم التقني عن 

من التعليم، الذي ھو في الحقيقة يحتاج إلى توفير إمكانيات خاص"ة، كالورش"ات، و المخ"ابر، و قاع"ات 
  ل�ع2م ا]لي، و كل ھذه اWمكانيات تتطلب، صيانة وتجديدا،

أي"ن تحت"ل اWط"ارات المتوس"طة المرتب"ة  % 25.68نسبة  2002لقد بلغ العجز في ا�يدي العاملة سنة 
في وقت كان يفت"رض في"ه أن  %24.19الثانية من حيث العجز بعد ا3طارات العليا حيث بلغ ما نسبته 

  .تكون تلك اWطارات ثمرة التعليم التقني
2دنا إظھار الع2قة بين التعليم التقن"ي و ع"الم الش"غل بوض"وح عن"دما لقد حاولت السياسة التربوية في ب

اتجھت إلى ا3ھتمام بالتعليم التقني و إقامة المت"اقن الت"ي أص"بحت تمث"ل ج"زءا ھام"ا ف"ي سياس"ة توس"يع 
التعليم الثانوي و تنويع أھدافه، ذلك أن ھذا النوع من التعل"يم يھي"ئ لس"وق العمال"ة الوطني"ة حاجات"ه م"ن 

  .ال و الفنيين المختلفين و المتنوعين من حيث المستوى و التأھيل المھنيالعم
3 يت2ءم""ون م""ع س""وق ) نوعي""ا(و إذا ك""ان التعل""يم التقن""ي حظ""ي بھ""ذا ا3ھتم""ام إ3 أن الخ""ريجين من""ه 

العمال""ة الوطني""ة، و ذل""ك لع""دم ح""دوث التواف""ق ب""ين سياس""ة التخط""يط ا3قتص""ادي وسياس""ة التخط""يط 
ازداد التعليم الثانوي توسعا و نم"وا بنس"بة أكث"ر ل"م تقابلھ"ا الزي"ادة ف"ي النم"و و التوس"ع  التعليمي، بحيث

م""ن الجوان""ب ا�خ""رى بنس""بة متكافئ""ة أو متقارب""ة، و ھ""ذا م""ا جع""ل م""ن الص""عب تحدي""د و معرف""ة ن""وع 
الخبرات الواجب تكوينھا و المھارات الواجب تحضيرھا والمستويات الواجب إعدادھا ف"ي المؤسس"ات 

  .لعالم الشغل الوطني) الثانوية(لتعليمية ا
إن ھ"ذه المؤش"رات جعل"ت معظ"م الت2مي"ذ يرغب"ون ف"ي إتم"ام تعل"يمھم ف"ي التعل"يم الث"انوي الع"ام و ذل""ك 
3رتفاع نسب النجاح و لتعدد تفرعات"ه و اختيارات"ه الجامعي"ة، مم"ا أث"ر عل"ى نوعي"ة الت2مي"ذ الم"وجھين 
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م من أن ھذا النوع م"ن التعل"يم ف"ي بل"دان متقدم"ة يس"تقطب النواب"غ و نحو التعليم التقني سلبا، على الرغ
  .   ا�فذاذ

  )19(جدول رقم 
  يوضح اHسباب التي حالت دون أن يؤدي التعليم التقني دوره في التنمية

  ) %%%%(النسبة   التكرار  الدرجة
  20.5  41  نقص التمويل

  11.5  23  عجز مناھج التعليم
  14  28  التخصصات % تتناسب و احتياجات التنمية

  13.5  27  عدم كفاية التأطير
  19  38  عدم رغبة اHولياء و التEميذ فيه

  16  32  اHعمال التطبيقية غير كافية
  5.5  11  أخرى

  100  200  المجموع
  

يعتق"دوا أن الس"بب ف"ي أن التعل"يم التقن"ي ل"م  %20.5فردا أي م"ا نس"بته  41أن ) 19(يبين الجدول رقم 
يؤد دوره المنوط به في خدمة التنمية يعود أساسا إلى نق"ص تموي"ل ھ"ذا الن"وع م"ن التعل"يم رغ"م أھميت"ه 
اWستراتيجية في التنمية، فالم2حظ ا]ن أن متوسط حصص المبالغ المالي"ة المخصص"ة للتعل"يم التقن"ي، 

 1000دين"ار جزائ"ري للتلمي"ذ أي أن متقن"ا تحت"وي عل"ى  500.00لعام تق"در ب"ـالذي تميزه عن التعليم ا
  .دج سنويا، و ھو بالطبع مبلغ غير كاف500000.00تلميذ تتحصل على مبلغ، 

ذلك إلى أن التخصصات التي تدرس في ھذا النوع من التعل"يم  %19فردا أي ما نسبته  38بينما يعزوا 
يرون أن حجم ا�عم"ال التطبيقي"ة  %16فردا أي ما نسبته  32تتناسب و احتياجات التنمية، في حين 3 

  .  غير كاف رغم أن ھذا النوع من التعليم يقوم أساسا على العمل التطبيقي
وع ھو الجم"ع ب"ين التعل"يم رغم أن الھدف من استحداث التعليم التقني و إنشاء مؤسسات تعليمية بھذا الن

في ا�قسام الدراسية و التدريب في الورشات الصناعية على أساس أن العمل التدريبي في المصانع ل"ه 
تأثير إيج"ابي عل"ى التحص"يل، و ي"دعم التعل"يم ف"ي ا�قس"ام ف"ي جانبي"ه النظ"ري و التطبيق"ي، إ3 أن ھ"ذا 

أثر على صلب العملية التعليمية في ھ"ذا الن"وع الطموح لم يتحقق في الواقع و بقي حبرا على ورق مما 
من التعليم و المعتمدة أساسا عل"ى الجوان"ب العملي"ة و التدريبي"ة، فاس"تحال التعل"يم التقن"ي تعليم"ا نظ"ري 
صرفا و أصبح الخريج من ھذا النوع من التعليم 3 يفقه ف"ي ا�عم"ال التطبيقي"ة المتعلق"ة بص"لب تعليم"ه 

المستوى فانخفضت نسب النجاح فيه 3سيما ش"ھادة البكالوري"ا الش"يء ال"ذي  الشيء الكثير مما أثر على
أث"ر عل"ى نس"بة إقب""ال الت2مي"ذ عل"ى ھ""ذا الن"وع م"ن التعل""يم و أص"بح التوجي"ه إلي""ه مس"اويا عن"د ا�ولي""اء 
للتوجيه نح"و الحي"اة العملي"ة، و كنتيج"ة ل"ذلك أص"بح يوج"ه إلي"ه الت2مي"ذ الض"عفاء ا�م"ر ال"ذي يتن"اقض 

غي"ر ) الت2مي"ذ و ا�ولي"اء و ا�س"اتذة(ا مع أھدافه، فأصبح ا3ستمرار فيه عند الغالبية العظمى من تمام
، )151(مجد، و في دراسة وطنية أجرتھا مديري"ة التق"ويم والتوجي"ه عل"ى مس"توى وزارة التربي"ة الوطني"ة

فقط من الت2ميذ الناجحين إلى السنة ا�ولى ثانوي يرغبون في التوجي"ه نح"و الج"ذع  % 2.99بينت أن 
يرغب"ون ف"ي  % 8.35يرغب"ون ف"ي الج"ذع مش"ترك عل"وم و  % 88.81مشترك تكنولوجي"ا ف"ي مقاب"ل 

م""ن ا�س""اتذة 3 يرغب""ون ف""ي توجي""ه الت2مي""ذ  % 89.13الج""ذع مش""ترك آداب، كم""ا بين""ت الدراس""ة أن 
م"ن  % 93.16المتفوقين إلى شعب الھندسة الكھربائية و الھندس"ة الميكانيكي"ة و الھندس"ة المدني"ة، وأن 

لت2ميذ الناجحين إلى السنة الثانية ثانوي غير راغبين في التوجيه  نحو شعب الكھروتقني و الھندس"ات ا
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م""ن ا�ولي""اء يفض""لون توجي""ه أبن""ائھم للج""ذع مش""ترك عل""وم عل""ى ت""وجيھھم  % 97.46ال""ث2ث، و أن 
عج"ز ال"ذي وص"ل إلي"ه ھ"ذا الن"وع م"ن التعل"يم، إن ھذه ا�رقام توحي بمدى ال. للجذع مشترك تكنولوجيا

فأي أھداف و أي طموحات نرجوھا من تعليم فقد مصداقيته ل"دى الت2مي"ذ و ا�ولي"اء و حت"ى ا�س"اتذة، 
إننا إن كنا حقا نريد لھذا النوع من التعليم أن يحقق أھدافه ف2بد علينا من إص2حه بما يتواءم و أھ"داف 

  .التنمية في ب2دنا
ا�رقام و النسب تبين أن ھناك عاملين أساس"يين يجس"دان ض"عف دور التعل"يم التقن"ي ف"ي خدم"ة إن ھذه 

أن ھذا النوع من التعليم لم يسھم في تزويد القطاعات بأيدي عاملة م"اھرة : التنمية و ھما، العامل ا�ول
كم"ا يج"ب للمراح"ل فيتمثل في أن ھ"ذا الن"وع م"ن التعل"يم عج"ز ع"ن إع"داد الت2مي"ذ : ، أما العامل الثاني

التالية، و لقد دللنا على ذلك بنسب النجاح في ش"ھادة البكالوري"ا و نس"ب إع"ادة الس"نة ف"ي الس"نة ا�ول"ى 
  . جامعي

  :التكوين المھني -1-4
يمكننا التحقق من مدى مساھمة التكوين المھن"ي ف"ي التنمي"ة، و أوج"ه تقص"يره، و أس"باب ھ"ذا التقص"ير 

  :من خ2ل الجدولين التاليين
  )20(جدول رقم 

  يوضح ھل أسھم التكوين المھني في التنمية، ثم ما ھي اHشياء التي قصر فيھا 
  ) %%%%(النسبة   التكرار  ا%حتما%ت  الفئات
  
  
%  

  18.5  37  تزويد مختلف القطاعات باHيدي العاملة الماھرة
  9.5  19  إنعدام عEقته مع مختلف مراحل التعليم

  16.5  33  عدم تھيئة التEميذ من النواحي التطبيقية لميادين العمل
  11  22  عدم توافق ا%ختصاصات مع احتياجات عالم الشغل

  06  12  أخرى
  61.5  123  المجموع الجزئي

  21.5  43  نعم
  17  34  % أدري
  100  200  المجموع

  
يعتق"دون أن التك"وين المھن"ي ل"م ي"ؤد دوره  %61.5فردا أي ما نس"بته  123أن ) 20(يبين الجدول رقم 

  .يعتقدون عكس ذلك %21.5فردا أي ما نسبته  43المنوط به في خدمة التنمية، بينما 
دون أن ع"دم نج"اح التك"وين المھن"ي ف"ي يعتق" %18.5ف"ردا أي م"ا نس"بته  37كما يبين نفس الجدول أن 

أداء دوره في خدمة التنمية يتجسد أساسا في عجزه عن تزويد مختل"ف القطاع"ات بأي"دي عامل"ة م"اھرة 
يعتق""دون أن ذل""ك يتجس""دا أساس""ا ف""ي عج""ز ھ""ذا  %16.5ف""ردا أي م""ا نس""بته  33بالق""در الك""افي، بينم""ا 
2ميذ كما يجب لفھم ميادين عملھم مستقب2، ف"رغم أن قط"اع التك"وين المھن"ي يبق"ى القطاع عن إعداد الت

م""ن أفض""ل قطاع""ات المنظوم""ة التربوي""ة خدم""ة للتنمي""ة إ3 أن""ه م""ازال يع""اني م""ن العدي""د المش""اكل و 
الصعوبات جعلت دوره منقوص"ا و غي"ر مكتم"ل و يتمث"ل ذل"ك ف"ي عج"ز ھ"ذا القط"اع ع"ن ت"وفير الق"در 

م""ال والمھني""ين المھ""رة ف""ي مختل""ف القطاع""ات، كم""ا أن ھ""ذا الن""وع م""ن التك""وين 3 يأھ""ل الك""افي م""ن الع
و . العم""ال و المھني""ين م""ن الن""واحي التطبيقي""ة و العملي""ة لفھ""م و إتق""ان مي""ادين عملھ""م بالش""كل المطل""وب

، يعود ذلك إلى أن ا3ختصاصات الت"ي ت"درس ف"ي ھ"ذا القط"اع 3 تتناس"ب م"ع الحاجي"ات ا]ني"ة للتنمي"ة
  .كما أن ذلك يعود إلى نقص ا3عتمادات المالية المخصصة لھذا القطاع

  )21(جدول رقم 
  يوضح أسباب تقصير التكوين المھني عن خدمة التنمية



  ) %%%%(النسبة   التكرار  ا%حتما%ت
  20.5  41  نقص التمويل

  14  28  عجز مناھج التعليم
  23.5  47  % تتناسب و احتياجات التنميةا%ختصاصات التي تدرس 

  18  36  عدم كفاية التأطير
  15.5  31  عدم رغبة اHولياء و التEميذ فيه

  8.5  17  أخرى
  100  200  المجموع

  
يعتق"دون أن التك"وين المھن"ي ل"م ي"ؤدي دوره  %23.5فردا أي ما نسبته  47أن ) 21(يبين الجدول رقم 

خدمة التنمي"ة كم"ا يج"ب و ذل"ك �ن ا3ختصاص"ات الت"ي ت"درس في"ه 3 تتناس"ب وحاجي"ات التنمي"ة،  في
ف"ردا  36يعزون ذلك إلى نقص تمويل ھذا القطاع، في حين يعزو  %20.5فردا أي ما نسبته  41بينما 

ف"ردا أي م"ا نس"بته  31عدم كفاية اWطارات في ھذا القط"اع، كم"ا يع"زو السبب إلى  %18أي ما نسبته 
السبب إلى عدم رغبة ا�ولياء والت2ميذ في ھ"ذا الن"وع م"ن التعل"يم، و يمكنن"ا أن نلخ"ص نق"اط  15.5%

  :الضعف التي يعاني منھا ھذا قطاع  التكوين المھني في ا�فكار التالية
  وفق حاجاتھا الخاصة) الوزارات(وجود سياسة موحدة نتيجة تعدد الجھات المكونة عدم  -
ضعف توافق برامج التعليم مع حاج"ات التنمي"ة ا3قتص"ادية و ا3جتماعي"ة مم"ا جع"ل التك"وين المھن"ي  -

  .المطلوب بقوة من طرف القطاعات ا3قتصادية عاجزا عن تغطية ھذه الحاجة
ع""ي التعل""يم و التك""وين المھن""ي، فأص""بح الع""دد ال""ذي يلفض""ه التعل""يم ض""عف التكام""ل ب""ين ك""ل م""ن فر -

م"ن مجم"وع الت2مي"ذ، ال"ذين تت"راوح  % 7ا3بتدائي و المتوسط و الثانوي سنويا، و نسبته ما يزيد ع"ن 
فق""ط و تع""ادل ھ""ذه  % 29س""نة، 3 يس""توعب التك""وين المھن""ي م""نھم إ3 نس""بة  19و  13أعم""ارھم ب""ين 

تلميذ من المجم"وع الكل"ي للت2مي"ذ المط"رودين م"ن  136747 2001/2002النسبة في السنة الدراسية 
  .)152(تلميذ  471542نفس السنة و ھو 

ازنية ھ"ي ظھ"ور عج"ز ھ"ام ف"ي إش"باع حاج"ات المجتم"ع إل"ى النتيجة المترتبة عن ھذه ا3خت32ت التو
اس""تخدام الكف""اءات الوطني""ة، و أن""واع متفاوت""ة الح""دة م""ن العج""ز ف""ي مختل""ف القطاع""ات ا3قتص""ادية و 

و . ا3جتماعية أو تخصصاتھا ثم ظھور اخت32ت توازنية متفاوتة الحدة على صعيد مستويات التك"وين
ات التنمي""ة، خ""2ل الخم""س س""نوات ا�خي""رة، ب""رقم إجم""الي ھ""و يق""در العج""ز الع""ام ف""ي إش""باع حاج""

ش""خص و إط"""ارات متوس""طة بع"""دد  67000ش""خص م""وزعين ب"""ين إط""ارات عالي"""ة بع""دد  650000
  . شخص 403000شخص وعمال مؤھلين بعدد  180000

ة إن المشكلة المعقدة في قطاع التكوين المھني تتمثل في مس"توى م"ا يمك"ن تس"ميته باWط"ارات اWس"نادي
مثل العمال المؤھلين و المساعدين المھنيين و التقنيين السامين في ف"روع اWع"2م ا]ل"ي و الميكاني"ك و 
الكھرب""اء، و غيرھ""ا م""ن الف""روع الت""ي يحتاجھ""ا س""وق العم""ل 3س""يما قط""اعي الص""ناعة و الزراع""ة، إن 

ي و التمھ"ين التناقضات الم2حظة على مس"توى خريج"ي الجامع"ات تتك"رر عن"د خرج"ي التك"وين المھن"
ففي حين تقدر وزارة العمل والحماية ا3جتماعية نسبة العجز في العمال المھنيين و التقنيين السامين ب"ـ 

و ھ"ي نس"ب  % 29.77إ3 أننا نلحظ أن نسبة بطالة الخريجين م"ن ھ"ذا القط"اع تص"ل إل"ى  % 24.19
  ). 13(ضة ولكننا حاولنا الكشف عن السبب الذي يعود وراء ذلك عند تحليلنا للجدول رقم متناق

  : دور اYصEحات المتكررة و عدم استقرار مناھج و برامج التعليم -4
  :إصEحات المنظومة التربوية -4-1

                                                 
 . 2002وزارة التعليم المھني و التمھين، إحصائيات سنة  –) 152(



ك""ذا ا]ث""ار  يمكنن"ا التحق""ق مم"ا إذا كان""ت إص"2حات المنظوم""ة التربوي"ة تتماش""ي م"ع أھ""داف التنمي"ة، و
  :السلبية لھذه اWص2حات من خ2ل الجدول التالي

  
  )22(جدول رقم 

  يوضح ھل خدمت اYصEحات أھداف التنمية، ثم ما ھي ا(ثار السلبية لھذه اYصEحات
  ) %%%%(النسبة   التكرار  ا%حتما%ت  الفئات
  
  
%  

  18.5  37  راسيةعدم استقرار المناھج و البرامج الد
  8.5  17  عدم مراعاة الواقع الجزائري

  7.5  15  عدم تھيئة اHساتذة لھذه اYصEحات
  16  32  غير قائمة على دراسات علمية

  03  06  أخرى
  53.5  107  )%(المجموع الجزئي 

  43  86  نعم
  3.5  07  % أدري
  100  200  المجموع

ي"رون أن اWص"2حات المتع"ددة ل"م تس"اعد  %53.5سبته فردا أي ما ن 107أن ) 22(يبين الجدول رقم 
يعتق"دون عك"س  %43ف"ردا أي م"ا نس"بته  86المنظومة التربوية ف"ي أداء دورھ"ا لخدم"ة التنمي"ة، بينم"ا 

  .ذلك
يعتق"دون أن ع"دم نج"اح اWص"2حات خلّ"ف  %18.5ف"ردا أي م"ا نس"بته  37كما يب"ين نف"س الج"دول أن 

ف"ردا أي م"ا  32آثارا س"لبية تمثل"ت أساس"ا ف"ي ع"دم اس"تقرار المن"اھج و الب"رامج الدراس"ية، بينم"ا ي"رى 
ين ي"رى أن ھذه ا]ثار تمثلت أساسا في عدم تماشي اWص2حات و أھ"داف التنمي"ة، ف"ي ح" %16نسبته 

أن م""ن ب""ين ا]ث""ار الس""لبية لھ""ذه اWص""2حات ع""دم أخ""ذھا خصوص""يات  %8.5ف""ردا أي م""ا نس""بته  17
  .الواقع الجزائري بعين ا3عتبار

إن الرؤى الحالية Wص2ح التعليم 3زالت مغطاة بطبقات كثيفة من الضبابية حجب"ت ا�بع"اد الحقيقي"ة و 
اسية للخطة اWص2حية، مما جعل خطوات ھ"ذه الخط"ة تس"ير عل"ى أرض"ية ص"عبة، فف"ي المراحل ا�س

ح""ول ج""دوى اWص""2حات الجدي""دة ف""ي المنظوم""ة  2003/2004دراس""ة أجري""ت ف""ي الس""نة الدراس""ية 
 % 83.67م"ن معلم"ي الس"نة ا�ول"ى ابت"دائي و  % 87.42، تبين أن )153()التعليم بالكفاءات( التربوية 

ذه من أساتذة السنة ا�ولى متوسط حتى شھر أكت"وبر م"ن نف"س الس"نة 3 يعرف"ون ش"يئا ع"ن مض"مون ھ"
من ا�ساتذة حت"ى ش"ھر ن"وفمبر ل"م تص"لھم الب"رامج الدراس"ية و الكت"اب  % 72.58اWص2حات، و أن 

م"ن المعلم"ين ل"م يتلق"وا أي تك"وين يع"ّرفھم ب"البرامج الجدي"دة للس"نة ا�ول"ى  % 98.15المدرسي، و أن 
نسب و المؤش"رات مخيف"ة و تب"ين بم"ا 3 ي"دع مج"ا3 للش"ك ا3رتجالي"ة و التس"رع ف"ي إن ھذه ال. ابتدائي

إن منظوم""ة كالمنظوم""ة التربوي""ة بأھميتھ""ا و حساس""يتھا تتخ""ذ فيھ""ا مث""ل ھ""ذه . تطبي""ق ھ""ذه اWص""2حات
الق""رارات و بھ""ذا التس""رع، إن ذل""ك يرف""ع أل""ف ع2م""ة اس""تفھام و يمكنن""ا أن نتس""اءل لص""الح م""ن ھ""ذا 

ھل من مصلحة أبنائنا أن يكون"وا مح"2 للتج"ارب الفاش"لة م"رة تل"و أخ"رى؟ و ھ"ل ھ"ذه الخط"ة التحّول؟ 
تتفق مع ما تسعى إليه الجزائر من توق للتنمية و التقدم؟، ويمكننا بعد ذلك أن نتس"اءل ھ"ل م"ن حقن"ا أن 

  .  لكفأةنطالب نظامنا التربوي أن يكون مصدرا لتمويل مختلف قطاعات التنمية بالموارد البشرية ا
  

                                                 
  2003/2004، السنة الدراسية )التعليم بالكفاءات( الجديدة  دراسة حول جدوى ا%صEحات: مركز التوجيه المدرسي و المھني بو3ية الوادي –) 153(



يمكنن""ا التحق""ق م""ن نجاع""ة المن""اھج و الب""رامج الدراس""ية، وك""ذا معرف""ة : منKKاھج و بKKرامج التعلKKيم -4-2
  :أوجه التقصير التي أعاقتھا عن أداء دورھا في التنمية من خ2ل الجدول التالي

  )23(جدول رقم 
  التناقض فيما بينھما ھل مناھج و برامج التعليم تتماشى و أھداف التنمية، ثم ما ھي أوجه  يوضح

  ) %%%%(النسبة   التكرار  ا%حتما%ت  الفئة
  
  
%  

  10.5  21  عدم الربط بين التعليم و البيئة
  7.5  15  عدم تجديد البرامج الدراسية

  21  42  تجاھل أھداف التنمية عند التخطيط للتعليم
  13.5  27  عدم إدخال التدريبات العملية في المناھج

  8.5  17  عدم ا%عتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة
  6.5  13  أخرى

  67.5  135  )%(المجموع الجزئي 
  26  52  نعم

  6.5  13  % أدري
  100  200  المجموع

التعل""يم 3 يعتق""دون أن من""اھج وب""رامج  %67.5ف""ردا أي م""ا نس""بته  135أن ) 23(يب""ين الج""دول رق""م 
  .يعتقدون عكس ذلك %26فردا أي ما نسبته  52تتماشى و أھداف التنمية، بينما 

يعتقدون أن أوجه التناقض ا�ساس"ية ب"ين المن"اھج  %21فردا أي ما نسبته  42كما يبين نفس الجدول أن 
ة و أھ"داف التنمي"ة م"ن جھ"ة أخ"رى ھ"و تجاھ"ل ھ"ذه ا�ھ"داف عن"د التخط"يط و البرامج الدراسية من جھ"

ي"رون أن أوج"ه التن"اقض تتمث"ل ف"ي ع"دم إدخ"ال الت"دريبات  %13.5فردا أي ما نس"بته  27للتعليم، بينما 
  .العملية في مناھج التعليم بما يخدم أھداف التنمية

اس"ي ترتك"ز مناھجھ"ا عل"ى اس"تخدام الطرائ"ق التربوي"ة الحديث"ة الت"ي تح"ث رغم أن نصوص التعليم ا�س
الم"""تعلم عل"""ى الم2حظ"""ة و الممارس"""ة المس"""تمرة وتجعل"""ه يكتش"""ف الحق"""ائق بنفس"""ه، إ3 أن الدراس"""ات 

تب"ين أن المعلم""ين 3 يزال"ون يس"تعملون ا�س""اليب الس"طحية ف"ي التعل""يم تل"ك الت"ي 3 تس""اعد )154(الميداني"ة
  ...على اWثارة العقلية للمتعلم، و 3 تمكن من نقله من التعلم السطحي إلى التعلم العميق

س"اتذة ھ"م أيض"ا يفتق"رون إل"ى الطرائ"ق و المن"اھج التربوي"ة أما فيما يخص التعليم العالي، فقد تبين أن ا�
الت""دريس المتبع""ة ف""ي الجامع""ة الجزائري""ة مازال""ت أن طرائ""ق و من""اھج )155(الم2ئم""ة، فق""د ب""ين بوعب""د هللا

تقليدية، و 3 تتوافق مع التطورات التي حدثت ف"ي أس"اليب الت"دريس الحديث"ة الت"ي يقتض"يھا تعل"يم العل"وم 
الدقيق""ة و التكنولوجي""ة، الت""ي تعتم""د عل""ى ا�عم""ال التطبيقي""ة، و ممارس""ة الت""دريبات العملي""ة و الخرج""ات 

ات، الش""يء ال""ذي جع""ل المدرس""ة والجامع""ة ف""ي مع""زل ت""ام ع""ن محيطھ""ا العلمي""ة للمص""انع و الورش""
الخارجي، ع2وة على عدم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملي"ات التعليمي"ة ك"اWع2م ا]ل"ي 

إن كل ذلك جعل مثل ھذه المناھج 3 تتماشى و أھداف التنمية الت"ي تتطل"ب تك"وين طال"ب ك"فء . و غيره
  . محيطه والتأثير فيه و تغييره إلى ا�فضل قادر على فھم
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  :اYعتمادات الماليةتوفير اYمكانات و  -4-3

يمكننا التحق"ق م"ن م"دى الت"أثير الس"لبي لع"دم ت"وفير اWمكاني"ات و ا3عتم"ادات المالي"ة عل"ى التنمي"ة م"ن 
  :خ2ل الجدول التالي

  )24(جدول رقم 
  لة مما انعكس سلبا على التنميةاHشياء التي لم توفرھا الدو يوضح

  ) %%%%(النسبة   التكرار  اHشياء
  32.5  65  عدم كفاية ا%عتمادات المالية المخصصة لقطاع التربية

  17.5  35  عدم وفرة المؤسسات التعليمية بالقدر الكافي
  9.5  19  عدم تجھيز ھذه المؤسسات و تھيئتھا وفقا للمعايير الدولية

  14  28  ا%كتظاظ داخل اHقسام
  18  36  الوضعية ا%جتماعية السيئة للمعلم و المتعلم

  8.5  17  أخرى
  100  200  المجموع

  
يعتقدون أن من بين ا�شياء التي لم توفرھ"ا  %32.5فردا أي ما نسبته  65أن ) 24(يبين الجدول رقم 

ف""ردا أي م""ا  36مالي""ة الكافي""ة المخصص""ة لقط""اع التربي""ة و التعل""يم، بينم""ا يعتق""د الدول""ة ا3عتم""ادات ال
أن ا3كتظاظ داخل ا�قسام ھو من بين ا�شياء الت"ي ت"نعكس س"لبا عل"ى العملي"ة التربوي"ة،  %18نسبته 

أن ع"دم ت"وفر المؤسس"ات التعليمي"ة بالق"در الك"افي مم"ا  %17.5ف"ردا أي م"ا نس"بته  35في حين يعتق"د 
يعني فرص التعليم لكل طفل أث"ر س"لبا مم"ا جع"ل المنظوم"ة التربوي"ة 3 ت"ؤدي دورھ"ا المن"وط بھ"ا ف"ي 
خدمة التنمية، م"ن جھ"ة أخ"رى تؤك"د اWحص"ائيات أن متوس"ط قيم"ة ا�م"وال المخصص"ة للتجھي"ز ف"ي 

مم"ا يعن"ي أن اWس"تثمار ف"ي ھ"ذا القط"اع  % 5اض"ية 3 تتج"اوز قطاع التربي"ة ف"ي الخم"س س"نوات الم
م""ازال ض""عيفا، و أن معظ""م ا�م""وال المخصص""ة ل""ه تص""رف ك""أجور للم""وظفين، و ل""يس ف""ي بن""اء 
المؤسسات و تجھيزھا بالمخابر و الورشات و التجھيزات ال2زمة، إن نسبة نمو المؤسس"ات التعليمي"ة 

 % 32.83عشر سنوات ا�خيرة إنخفضت بشكل ملحوظ حيث أنھا بلغت ف"ي عش"رية الثمانين"ات في ال
 8.55ثم تراجعت في الخمس س"نوات ا�خي"رة إل"ى  % 18.21ثم تراجعت في عشرية التسعينات إلى 

رة م""ن ا�طف""ال م""ن الدراس""ة حي""ث بلغ""ت نس""بة ، و ھ""ذا كل""ه تس""بب ف""ي حرم""ان أع""داد كبي"")156(%
و ھ"ي نس"بة كبي"رة ج"دا، كم"ا أن  % 13.5) س"نة 15إلى  6من (المحرومين من الدخول إلى المدرسة 

ذلك تس"بب ف"ي تفش"ي ظ"اھرة اكتظ"اظ الم"دارس و الص"فوف المدرس"ية حي"ث ارتف"ع مع"دل الف"وج م"ن 
س"نة  36حت"ى وص"ل إل"ى  1990/1991س"نة  29.76إلى  1980/1981ة تلميذ في الفوج سن 23.15
و ھ"""ي أرق"""ام تش"""ير إل"""ى تف"""اقم ا�زم"""ة و اس"""تفحالھا، ھ"""ذا دون أن ننس"""ى الوض"""عية  2003/2004

اWجتماعي"""ة الس"""يئة للمعل"""م و الم"""تعلم مع"""ا، مم"""ا تس"""بب ف"""ي أزم"""ة ف"""ي الس"""نة الدراس"""ية الماض"""ية 
نوي لمدة تجاوزت الشھر و النصف، الش"يء ال"ذي تس"بب بإضراب أساتذة التعليم الثا) 2003/2004(

إن ھذه ا�وضاع المزرية التي تم"ر بھ"ا منظومتن"ا التربوي"ة . في تأخر الدروس خاصة ل�قسام النھائية
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تتطل""ب م""ن المس""ؤولين التوق""ف أمامھ""ا ملي""ا لمعرف""ة مك""امن الخل""ل ومعالجتھ""ا حت""ى تس""تعيد المنظوم""ة 
  . ة التنميةالتربوية دورھا الريادي في قياد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :دور اYھدار البشري و اYھدار المادي -5

  :ھجرة اHدمغة -5-1
يمكنن""ا التحق""ق م""ن ا]ث""ار الس""لبية لھج""رة ا�دمغ""ة عل""ى التنمي""ة و ك""ذا أس""باب ھ""ذه الھج""رة م""ن خ""2ل 

  :الجدولين التاليين
  )25(جدول رقم 

  ھي ھذه ا(ثار يوضح ھل لھجرة اHدمغة آثارا سلبية على التنمية، ثم ما
النسبة   التكرار  ا%حتما%ت  الفئة

)%%%% (  
  
  
  نعم

  35  70  نقص الكفاءات
  14.5  29  العجز في نقل التكنولوجيا

  17  34  تدني مستوى التكنولوجيا الجزائرية
  8.5  17  تدني مستوى التعليم

  10.5  21  أخرى
  85.5  171  )نعم(المجموع الجزئي 

%  20  10  
  4.5  09  % أدري
  100  200  المجموع

  
يعتق"دون أن لھج"رة ا�دمغ"ة آث"ارا س"لبية  %85.5ف"ردا أي م"ا نس"بته  171أن ) 25(يبين الج"دول رق"م 

  .عكس ذلك %10فردا أي ما نسبته  20على التنمية، بينما يعتقد 
يعتق"دون أن م"ن ب"ين أھ"م ا]ث"ار الس"لبية لھ"ذه  %35ف"ردا أي م"ا نس"بته  70ين نف"س الج"دول أن كما يب"

ف"ردا أي م"ا  34الظاھرة ھو نقص الكفاءات الوطنية التي كان من الممكن أن تس"اھم ف"ي التنمي"ة، بينم"ا 
بين أھم ا]ثار السلبية لھذه الظاھرة العجز في نق"ل التكنولوجي"ا، ف"ي ح"ين  يعتقدون أن من %17نسبته 
  .أن ھذه الظاھرة تتسبب في تدني مستوى التكنولوجيا الوطنية %14.5فردا أي ما نسبته  29يرى 

من"افع الض"ائعة أو إن ھجرة ذوي ا3ختصاص تمثل خسارة مادية و بشرية، و ھذا ما يسميه ال"بعض بال
الكلفة المحتملة من قبل دول كالجزائر، و التي تتمثل في اWنف"اق عل"ى إع"داد الك"وادر المھ"اجرة و ع"دم 
ا3ستفادة منھا في عملية التنمي"ة، كم"ا أن اWنف"اق عل"ى إع"داد الك"وادر يعتب"ر إض"افة إل"ى رأس الم"ال و 



را للث"روة القومي"ة إذ أن م"ردود اWنف"اق اWنتاجية، و في ھ"ذه الح"ال تمث"ل ھج"رة ذوي ا3ختص"اص ھ"د
كم"ا أن اس"تنزاف الك"وادر م"ن قب"ل . تجنيه الدول المھاجر إليھا و ليس الدول الت"ي تحمل"ت ھ"ذه النفق"ات

الدول المتقدمة يلعب دورا في تطويرھا فھي بالت"الي تجن"ي من"افع ص"افية مم"ا يعن"ي تثبي"ت الفج"وة ب"ين 
أل"ف مھ"اجر ال"ذين  230بين دراسة ل�مم المتح"دة و التنمي"ة، أن ال"ـ و ت. الدول المتقدمة و الدول النامية

حققوا قيمة رأسمالية مق"دارھا  1961/1972غادروا الدول النامية إلى الدول المتقدمة خ2ل الفترة بين 
ملي"""ار دو3ر، و تكش"""ف دراس"""ة أمريكي"""ة أن المس"""اھمة الص"""افية ف"""ي ال"""دخل الق"""ومي للعلم"""اء و  60

ملي""ار  3.662بلغ""ت ح""والي  1970اء ال""ذين ھ""اجروا إل""ى الو3ي""ات المتح""دة س""نة المھندس""ين و ا�طب""
  .دو3ر

إن من بين ا]ثار السلبية لھذه الھجرة ھو اضطرار الجزائر التي فقدت كفاءاتھ"ا العالي"ة لحس"اب ال"دول 
جزائ"ر، و ھذه المساعدات ضخمة في حالة ال.المتقدمة، إلى التماس مساعدات من البلدان المتقدمة ذاتھا

من مجموع الكف"اءات الجزائري"ة العالي"ة ف"ي مي"دان  % 28كان ا�جانب يمثلون قرابة  1976ففي سنة 
بل بل"غ المتوس"ط ف"ي بع"ض ف"روع الص"ناعة  1969سنة  % 43الصناعة و قد وصلت ھذه النسبة إلى 

ترتب عن ذلك و كنتيجة حتمية إنفاق كبير ل�موال على الكف"اءات العالي"ة  % 50 نسبة عالية تصل إلى
م""ث2، و ف""ي  12أو  10ا�جنبي""ة مثل""ين إل""ى ث2ث""ة أمث""ال رات""ب نظي""ره الجزائ""ري ب""ل ق""د يص""ل إل""ى 

  .الصناعة و الحديد والصلب يصل إلى سبعة أمثال
  
  
  

  )26(جدول رقم 
  اب ھجرة اHدمغة الجزائريةيوضح أسب

  ) %%%%(النسبة   التكرار  السبب
  22.5  43  ضيق مجا3ت العمل 

  33.5  67  تدني ا�جور و المكافئات المالية
  23.5  47  سوء الوضع ا3قتصادي

  14  28  أسباب أمنية  
  7.5  15  أخرى

  100  200  المجموع
  

يعتقدون أن ھج"رة ا�دمغ"ة تع"ود إل"ى ت"دني  % 33.5فردا أي ما نسبته  67 أن) 26(يبين الجدول رقم 
ف""ردا أي م""ا نس""بته  47ا�ج""ور و المكافئ""ات المالي""ة مقارن""ة م""ع م""ا يتلق""اه الباح""ث ف""ي الخ""ارج، بينم""ا 

ف"ردا أي  43ود إلى س"وء الوض"ع ا3قتص"ادي، بينم"ا يعتقدون أن السبب في ھجرة ا�دمغة يع 23.5%
، يعتق"دون أن الس"بب وراء ھج"رة ا�دمغ"ة يع"ود إل"ى ض"يق مج"ا3ت العم"ل ال2ئق"ة % 21.5ما نس"بته 

  .بمثل ھذه ا�دمغة
ت"رف جمي"ع إن من ا�سباب الرئيسة التي يعزى إليھا النزوح عن الجزائر، ض"يق مج"ا3ت العم"ل، ويع

المسؤولين عن اخت2ف مشاربھم في الجزائر أن الفنيين و ا3ختصاص"يين 3 يس"تطيعون أن يس"تخدموا 
،  1986إن تظ""افر عوام""ل ظرفي""ة خارجي""ة كالص""دمة البترولي""ة لس""نة . عل""ومھم و خب""راتھم و مع""ارفھم

لش"غل، و أدى إل"ى زيادة على عوامل أخرى مرتبطة بالسياسة الداخلية، أثر بصورة سلبية على تطور ا
و انخف""اض ) بالمائ""ة 1أق""ل م""ن (ض""عف ا3س""تثمار العم""ومي، مم""ا تس""بب ف""ي إنخف""اض نس""بة النم""و 

  .محسوس في عدد الوظائف الجديدة منذ توقيع اWتفاقية مع صندوق النقد الدولي



إن أكث""ر العق""ول المھ""اجرة ھ""م م""ن الق""وى العامل""ة ال""ذين 3 يس""تطيعون إيج""اد أعم""ال تناس""ب دوائ""ر 
ختصاصھم أو ھم من الذين يسعون �ن يعيشوا حياة أفضل ف"ي الخ"ارج، و ھ"م عل"ى ثق"ة ب"أنھم س"وف ا

يحصلون عليھا، زد عل"ى ذل"ك ا3نخف"اض الش"ديد ف"ي ع"روض العم"ل، إذ تش"ير الدراس"ة الت"ي أجرتھ"ا 
الوكالة الوطنية للش"غل، أن"ه ت"م تس"جيل انخف"اض محس"وس للع"رض ف"ي مج"ال الش"غل و نس"بة مرتفع"ة 

إن مقارن""ة مع""دل . ، مقارن""ة ب""الفترات الت""ي س""بقتھا1990و  1985، ف""ي الفت""رة الممت""دة ب""ين للطل""ب
  .)157(العرض في الوظائف بالطلب عليھا خ2ل السنوات ا�خيرة، تبين وجود فارق كبير بينھما 

ضافة إلى العوامل المذكورة سابقا، ھناك عام"ل آخ"ر 3 يق"ل أھمي"ة ك"دافع ق"وي عل"ى ھج"رة الكف"اءات إ
الجزائرية العالية نحو الخارج، فق"د ارتفع"ت حرك"ة الن"زوح للعلم"اء م"ن الجزائ"ر ف"ي التس"عينات أو م"ا 

  . لجزائرأصبح يسمى بالعشرية السوداء و ارتباط ذلك بشكل ملموس بعدم استقرار الكفاءات في ا
يمكننا التحقق من ا]ث"ار الس"لبية للتس"رب المدرس"ي و تك"رار : التسرب المدرسي و تكرار السنة -5-2

  :السنة على التنمية و كذا أسباب ھذه المشكلة من خ2ل الجدولين التاليين
  )27(جدول رقم 

  ، ثم ما ھي ھذه ا(ثارلتسرب المدرسي و تكرار السنةل ھل ھناك آثار سلبية يوضح
  ) %%%%(النسبة   التكرار  ا%حتما%ت  الفئة
  
  
  نعم

  21  42  انتشار البطالة
  25  50  خسارة اليد العاملة الماھرة

  9.5  19  انتشار الفقر
  12  24  انتشار اHمية

  08  16  أخرى
  75.5  151  )نعم(المجموع الجزئي 

%  26  13  
  11.5  23  % أدري
  100  200  المجموع

يعتق"دون أن للتس"رب المدرس"ي و تك"رار  %75.5ف"ردا أي م"ا نس"بته  151أن ) 27(يبين الجدول رق"م 
  .يعتقدون عكس ذلك %13فردا أي ما نسبته  26السنة أثارا سلبية على التنمية، بينما 

يرون أن م"ن أھ"م ا]ث"ار الس"لبية لھ"ذه الظ"اھرة  % 25ا أي ما نسبته فرد 50كما يبين نفس الجدول أن 
ھو خسارة الكثير من اليد العاملة التي كان من الممكن أن تساھم في خدم"ة التنمي"ة ع"وض طردھ"ا إل"ى 

ھذه الظاھرة تسببت في إرتفاع نس"بة البطال"ة، ف"ي أن  % 21فردا أي ما نسبته  42الشارع، بينما يرى 
  . أن ھذه الظاھرة تسببت في إرتفاع نسبة ا�مية %12فردا أي ما نسبته  24حين يرى 

إن ا]ثار السلبية للتسرب المدرسي 3 تكمن فقط في ھاتين النقطتين فق"ط، فالتس"رب المدرس"ي كم"ا أن"ه 
طالين وا�ميين، فإن البطالة معناه خلق جو م2ئم ل2نحراف، خاصة لدى الم"راھقين، يغذي صفوف الب

كما أن التسرب معناه دخ"ول معت"رك الحي"اة بمس"توى ثق"افي و علم"ي ض"عيف، أي دون س"2ح يحص"ن 
شخصية الطفل، و يق"ف ف"ي وج"ه المغري"ات، فينس"اق المراھ"ق نح"و ا3نح"راف دون أن ي"درك أن"ه ف"ي 

س"واء ف"ي ( إن التس"رب المدرس"ي يتس"بب ف"ي جع"ل الي"د العامل"ة أق"ل كف"اءة . لھاوي"ةطريق تؤدي إل"ى ا
�ن اWنتاج في عصرنا يخضع للوسائل التكنولوجي"ة الت"ي يص"عب التك"وين ) ميدان اWنتاج أو الخدمات

  .فيھا لمن يكون مستواه العلمي و الثقافي محدودا
من جھة و البطالة و ا�مية من جھة ثانية ذل"ك أن كل من التسرب المدرسي  إن الع2قة وثيقة جدا بين  

نظرة بسيطة ل�حصائيات المقدم"ة م"ن ط"رف وزارت"ي العم"ل و الحماي"ة ا3جتماعي"ة و وزارة التربي"ة 
أي م"""ا يع"""ادل  %6.74بلغ"""ت  2000تب"""ين ذل"""ك بوض"""وح، حي"""ث أن نس"""بة التس"""رب المدرس"""ي س"""نة 
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أم"ا نس"بة ا�مي"ة فق"د بلغ"ت ف"ي  )159(% 29.52أما نسبة البطالة لنفس الس"نة فھ"ي  )158(تلميذ 550000
جمي""ع النس""ب فق""د وص""لت نس""بة التس""رب  تفق""د تزاي""د 2002أم""ا ف""ي س""نة  % 33.14نف""س الس""نة 

إن  34.12و نس"بة ا�مي"ة بلغ"ت  % 29.77أما نس"بة البطال"ة فق"د بلغ"ت  % 7المدرسي إلى ما يقارب 
دين من صفوف الدراس"ة يص"بحون بط"الين و يرج"ع معظمھ"م إل"ى ذلك يعني أن معظم الت2ميذ المطرو

  .  منھم تسرب في سنوات التعليم ا3بتدائي و أWكمالي % 50ا�مية، ذلك أن أكثر من 
   

  )28(جدول رقم 
  يوضح أسباب التسرب المدرسي و تكرار السنة

  ) %%%%(النسبة   التكرار  السبب
  17.5  35  عدم اھتمام مشاريع التنمية بمعالجة ھذه المشكلة

  9.5  19  عدم كفاءة اHساتذة و المعلمين
  16.5  33  عدم كفاءة المناھج الدراسية

  14  28  عدم كفاءة طرق التسيير
  13  26  أسباب مرضية و نفسية

  20  40  أسباب اجتماعية
  9.5  19  أخرى

  100  200  المجموع
  
يعتق""دون أن الس""بب وراء ظ""اھرة التس""رب  % 20ف""ردا أي م""ا نس""بته  40أن ) 28(ين الج""دول رق""م يب""

المدرسي و تكرار السنة يعود إلى أس"باب إجتماعي"ة ك"الفقر و البع"د ع"ن مك"ان الدراس"ة وحاج"ة ا�ھ"ل 
أن الس"بب يع"ود إل"ى أن مش"اريع التنمي"ة ل"م  %17.5فردا أي ما نسبته  35للتلميذ، و غيرھا بينما يرى 

أن  %16.5ف"ردا أي م"ا نس"بته  33تھتم بھذه المشكلة و لم تعتبرھا معضلة يجب حلھ"ا، ف"ي ح"ين ي"رى 
ترب""وي إ3 أن الس""بب يع""ود إل""ى ع""دم كف""اءة المن""اھج الدراس""ية، ف""رغم تع""دد اWص""2حات ف""ي نظامن""ا ال

مسألة التسرب على خطورتھا لم تك"ن الش"غل الش"اغل ل"دى مخطط"ي مش"اريع التنمي"ة و 3 المخطط"ين 
التربويين في ب2دنا، إذ أن النصوص المنظمة لمجمل عمليات اWص2ح لم تشر إلى التسرب المدرس"ي 

د منھ""ا، لق""د أثبت""ت إ3 كظ""اھرة خطي""رة يج""ب ا3نتب""اه لھ""ا دون أن تتخ""ذ خط""وات أو ب""رامج عملي""ة للح""
الكثير من الدراسات العلمية الحديثة أنه ليس صحيحا كما ھو ش"ائع، أن التلمي"ذ المتس"رب م"ن الدراس"ة 
أو المعيد السنة، غير ذكي و 3 يمكن أن يكون إطارا ف"ي المس"تقبل، فكثي"را م"ا كان"ت المن"اھج و ط"رق 

لدراسات العلمية تؤك"د أن أس"باب التس"رب 3 التدريس المعتمدة على التلقين و الحفظ، منفرة ل�ذكياء فا
ترجع في معظمھا إلى ضعف القدرات العقلية و القدرة على التحصيل إذ بينت دراسة أمريكي"ة ق"ام بھ"ا 

أن أس""باب التخل""ي ع""ن الدراس""ة تختل""ف ب""إخت2ف نم""ط الص""عوبات الت""ي  wagner) 1991( فKKاغنير
إل"ى عوائ"ق  25.2منھ"ا إل"ى إض"طرابات اجتماعي"ة و وجداني"ة و  % 49.5يعاني منھا التلميذ و أرج"ع 

إل""ى التخل""ف العقل""ي و ص""عوبات ال""تعلم، مم""ا يعن""ي أن معالج""ة ھ""ذه المش""كلة س""وف ينق""ذ  25.3ص""حية 
لمتفوق"ون غي"ر أنھ"م من الت2ميذ باعتبارھم قادرين على التحصيل العلمي و ربما ك"ان م"نھم ا % 74.7

  . يعانون عدم التأقلم مع المناھج و طرق التدريس السائدة في ب2دنا
إن وراء ظ"""اھرة التس"""رب المدرس"""ي و تك"""رار الس"""نة، أس"""بابا اجتماعي"""ة، ك"""الفقر، و بع"""د المؤسس"""ات 

ع"ن التربوية، عن أماكن السكن كما أن عدم اھتمام مشاريع التنمية أثناء عملية التخطيط بل و السكوت 
ھذه الظاھرة في كثير من ا�حيان بدعوى اWكتظاظ كان ل"ه ا�ث"ر الس"يئ عل"ى التنمي"ة عموم"ا، و رغ"م 
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أن ھذه الظاھرة قديمة، و مازالت قائمة، إ3 أن المش"اريع التنمي"ة ل"م تح"اول معالج"ة ھ"ذه الظ"اھرة، ب"ل 
  .اظ على المستوىبالعكس، فإنه كثيرا ما تصدر قرارات من أجل تكريس ھذه الظاھرة بدعوى الحف

   
  
  
  
  
  
  
  
  
5-3- Yھدار المادي و الماليا              :  

يمكننا التحقق من ا]ثار السلبية ل�ھ"دار الم"ادي و الم"الي عل"ى التنمي"ة و ك"ذا أس"باب ھ"ذا اWھ"دار م"ن 
  :خ2ل الجدولين التاليين

  )29(جدول رقم 
له آثار سلبية على التنمية، ثم ما ھي  ميةيوضح ھل أن اYھدار المادي و المالي في المنظومة التعلي

  ھذه ا(ثار
  ) %%%%(النسبة   التكرار  ا%حتما%ت  الفئات
  
  نعم

  22.5  45  استنزاف الموارد المالية المخصصة للتنمية ا%جتماعية
  18.5  37  استنزاف الموارد المالية المخصصة لقطاعات أخرى

  30.5  61  المالية المخصصة لتطوير التكنولوجيااستنزاف الموارد 
  16  32  أخرى

  87.5  175  )نعم(المجموع الجزئي 
%  06  03  

  9.5  19  % أدري
  100  200  المجموع

  

يعتق""دون أن ھن""اك آث""ارا س""لبية ل�ھ""دار  %87.5ف""ردا أي م""ا نس""بته  175أن  )29(يب""ين الج""دول رق""م 
يعتق"دون عك"س  %03أفرد أي ما نسبته  06المالي في المنظومة التربوية على التنمية، بينما  المادي و

  .ذلك
يعتق"دون أن م"ن ب"ين أھ"م ا]ث"ار الس"لبية لھ"ذه  %30ف"ردا أي م"ا نس"بته  61كما يب"ين نف"س الج"دول أن 

ف""ردا أي م""ا نس""بته  45ارد المالي""ة المخصص""ة لتط""وير التكنولوجي""ا، بينم""ا الظ""اھرة اس""تنزاف الم""و
يعتقدون أن م"ن ب"ين أھ"م ا]ث"ار الس"لبية لھ"ذه الظ"اھرة اس"تنزاف الم"وارد المالي"ة المخصص"ة  22.5%

  .للتنمية ا3جتماعية
ان نتيج""ة حتمي""ة لتفش""ي بع""ض مظ""اھر إن ھ""ذا اWھ""دار و اWس""راف و س""وء تس""يير ا�م""وال العام""ة ك""

البيروقراطية الناتجة أحيانا عن ضعف مستوى التكوين ال"ذي يس"مح بس"رعة معالج"ة قض"ايا التس"يير و 
تص""فية الملف""ات، و أحيان""ا ع""ن التھ""اون و التماط""ل، بس""بب ض""عف س""لطة ال""ردع و نق""ص الص""رامة و 

، نتيج""ة ض""عف الثق""ة ب""النفس أو غي""اب الض""مير، و أحيان""ا أخ""رى ع""ن التھ""رب م""ن اتخ""اذ المب""ادرات
كما أن ھذا اWھدار كان نتيجة ضعف التحكم في اWحصاءات الدقيق"ة . الخوف من النتائج المترتبة عنھا

عن الموارد المالية و المادية والبش"رية و الطبيعي"ة للمجتم"ع، مم"ا جع"ل عملي"ة ص"رف ا�م"وال العام"ة 



شبه فوضوية 3 تقوم عل"ى أس"س علمي"ة و معلوم"ات  في جميع القطاعات و 3سيما قطاع التربية عملية
دقيقة، ويرجع ھذا الضعف إلى عدم توفر الدولة على جھاز إحص"ائي م"نظم ق"وي ق"ادر عل"ى حص"ر و 

  . تصنيف ھذه الموارد و تقدير الحاجات ا�ساسية و أولويات كل قطاع
  )30(جدول رقم 

  يوضح أسباب ھذا اYھدار المادي و المالي
  ) %%%%(النسبة   تكرارال  ا%حتما%ت

  31  62  فشل في طرق تخطيط التنمية
  30.5  61  الفشل في الرقابة على اHموال المخصصة للتنمية

  32  64  الفشل في طرق تسيير التنمية
  6.5  13  أشياء أخرى

  100  200  المجموع
  

من المبحوثين يعتقدون أن الس"بب وراء ھ"ذا اWھ"دار الم"ادي و  % 32إلى أن ) 30(يشير الجدول رقم 
المالي فش"ل الط"رق المنتھج"ة ف"ي التس"يير القائم"ة عل"ى أس"اس نظ"ام بيروقراط"ي ب"الغ التعقي"د، يك"رس 
المركزية و 3 يترك للمبادرة الشخصية مج"ا3 لمعالج"ة بع"ض المش"ك2ت، و 3 يس"مح بالنق"د، و تحم"ل 

م""ن المبح""وثين أن الس""بب وراء ھ""ذه  % 31س""ؤوليات عل""ى مس""تويات تنفيذي""ة دني""ا، ف""ي ح""ين ي""رى الم
الظ""اھرة ھ""و فش""ل ط""رق التخط""يط المنتھج""ة، و الت""ي تق""وم عل""ى أس""اس مركزي""ة الق""رار، و طموح""ات 

 %30.5وق"ت ممك"ن، أم"ا  زائفة، و غير واقعية تفترض أنه من الممك"ن تحقي"ق أھ"داف كبي"رة ف"ي أق"ل
من المبحوثين فيعتقدون أن ھذه الظاھرة تعود إلى الفشل في الرقابة على ا�م"وال المخصص"ة للتنمي"ة، 
مما يسھل عمليات اWھدار المادي و المالي، اللذان كان لھما ب"الغ ا�ث"ر الس"يئ عل"ى التنمي"ة، ف"رغم أن 

منھ""ا المنظوم""ة التربوي""ة الجزائري""ة ف""ي مجملھ""ا تش""كو م""ن نق""ص ا3عتم""ادات  القطاع""ات الت""ي تتك""ون
  . المالية إ3 أنھا في نفس الوقت، تشكو من الكثير من مظاھر التبذير و سوء استخدام ھذه ا�موال

إن الم2ح"ظ لتص"نيف أب""واب ص"رف ا�م"وال المخصص""ة لقط"اع التربي"ة و التعل""يم المعم"ول ب"ه س""واء 
م""ن الميزاني""ة المخصص""ة  % 90مرك""زي أو المحل""ي ي2ح""ظ بوض""وح أن أكث""ر م""ن عل""ى المس""توى ال

م"ن ميزاني"ة  % 2.5تصرف كأجور للعمال و أقل م"ن   % 96.2لقطاع التربية تخصص للتسيير منھا 
م"""ن ميزاني"""ة قط"""اع التربي"""ة تخص"""ص  % 10ا3حتياج"""ات البيداغوجي"""ة والتس"""يير تخص"""ص لتغطي"""ة 

  .ل�ستثمار و زيادة مؤسسات جديدة
و لق""د أوردن""ا ف""ي الفص""ل الث""اني م""ن ھ""ذا البح""ث مؤش""رات تتعل""ق بتموي""ل قط""اع التربي""ة مقارن""ة م""ع 

ا�حي"ان كان"ت الميزاني"ة العام"ة ف"ي تزاي"د أم"ا  الميزانية العامة للدولة و لقد 3حظنا كيف أنه ف"ي غال"ب
3حظن"ا أن التناس"ب ب"ين ) 16(ميزانية قطاع التربية فإما ثابتة أو في تناقص فم"ن خ"2ل المخط"ط رق"م 

 % 8.84ف"ي س"نوات الس"بعينات إل"ى  %11.62ميزانية قطاع التربية و الميزانية العام"ة انخف"ض م"ن 
في سنوات التسعينات ثم وصل إل"ى أق"ل مس"توياته ف"ي الخم"س  % 7.99في سنوات الثمانينيات ثم إلى 

  .         % 6.38سنوات ا�خيرة ليبلغ 
الم"وارد المالي"ة ال"ذي ح"ال دون أن تس"تجيب إن ھذه ا�رقام و المؤشرات لدليل على ال"نقص الح"اد ف"ي 

المنظومة التربوية ل�ھداف التي سطرت لھا للمساھمة كغيرھا من المنظومات ا3جتماعي"ة ف"ي التنمي"ة 
  .الشاملة

  
  
  
  



  
  
  

  :العامة للدراسة نتائجالخEصة 
و إن الھدف م"ن ھ"ذه الدراس"ة ھ"و معرف"ة أح"د أھ"م أس"باب ض"عف المش"روع التنم"وي الجزائ"ري، و ھ"

حسب ما افترضناه، عجز المنظومة التربوية الجزائرية عن الوصول إل"ى أھ"دافھا، مم"ا أدى إل"ى خل"ل 
كبير في حجم و نوعي"ة الم"وارد البش"رية الت"ي تنتجھ"ا ھ"ذه المنظوم"ة، الش"يء ال"ذي انعك"س س"لبا عل"ى 

  .التنمية ككل
  :و لقد توصلنا من خ2ل دراستنا إلى النتائج التالية

التنمي"ة ف"ي الجزائ"ر من"ذ اWس"تق2ل  ت"هتطلبم"ا و  التربوي"ةالمنظوم"ة ما حققت"ه فق بين عدم توا ھناك -1
  .مما انعكس سلبا على المشروع التنموي الجزائري

  و يتضح ذلك في ث2ث عناصر أساسية
لتنمية، كمحو ا�مية، و نش"ر يخدم ا بماالوصول إلى أھدافھا  عنالمنظومة التربوية الجزائرية  عجز -أ

  ...م التعليم، و تزويد القطاعات بالموارد البشرية ال2زمةو تعمي
، أي أن الدول""ة ل""يس ب""ين ا3ختصاص""ات التعليمي""ة و متطلب""ات س""وق العم""لت""ام ع""دم وج""ود تواف""ق  -ب

لديھا خطة واضحة بشأن ا3ختصاصات التعليمية الواجب توفيرھا، في الجامعات والمعاھ"د، و مراك"ز 
ي""ة، و 3 لحج""م اWط""ارات الت""ي نح""ن ف""ي حاج""ة إليھ""ا م""ن خ""2ل ھ""ذه التك""وين المھن""ي، لخدم""ة التنم

ا3ختصاصات و يتضح ذلك في، التوظيف في غير مجال اWختصاص، و بطال"ة اWط"ارات الجامعي"ة، 
  ...و فقر الكثير من القطاعات إلى موارد بشرية كفأة

دراس""ي، مم""ا يعن""ي أن م""ا لرص""يد المعرف""ي الإن معظ""م اWط""ارات العامل""ة 3 تحت""اج و 3 تس""تخدم ا -ج
يتلقاه اWطار أثناء دراسته، 3 ع2ق"ة ل"ه مباش"رة م"ع مھام"ه ف"ي منص"ب عمل"ه، رغ"م حاج"ة اWط"ارات 

  .الماسة Wعادة الرسكلة و التكوين، و خاصة، اكتساب مھارات عملية
و  المبذول"""ة ف"""ي قط"""اع التربي""ة و التعل"""يم ولك"""ن نس"""بة ا3س"""تعانة بالكف"""اءات رغ""م جھ"""ود الجزائ"""ر -2

 التربوي"ة ل"م تس"ھمالمنظوم"ة  ف"إنبالت"الي و  زالت ج"د منخفض"ةماالمھارات العلمية في كافة القطاعات 
، و يتض"ح ذل"ك ف"ي، نس"ب عج"ز بالقدر الكافي في توفير اWط"ارات الفني"ة ال2زم"ة لمختل"ف القطاع"ات

لم"ؤقتين، و ا3س"تعانة الكثير من القطاعات، من اWطارات الماھرة،   و ا3س"تعانة بالعم"ال المتعاق"دين ا
  .بغير ذوي اWختصاص في مجا3ت العمل المختلفة

إن إھمال دور التعليم العالي و البحث العلمي و التعليم التقني، و التكوين المھني، كان عائقا أساس"يا  -3
  :للمساھمة في التنمية، و يتضح ذلك من خ2ل يةعليمالتحال دون تفعيل دور المنظومة 

تعل""يم الع""الي ع""ن تھيئ""ة الظ""روف 3بتك""ار تكنولوجي""ا وطني""ة متط""ورة، وع""دم إع""داد عج""ز قط""اع ال -أ
إطارات المستقبل ا�عداد ال2زم، و فش"ل ھ"ذا القط"اع ف"ي تھيئ"ة الظ"روف لنق"ل التكنولوجي"ا المتط"ورة 

  .من الخارج
عج""ز البح""ث العلم""ي ع""ن ح""ل مش""ك2ت الواق""ع، و تط""وير المع""ارف ف""ي مختل""ف القطاع""ات، و  -ب

  .اھمة ل2بتكار تكنولوجيا وطنية متطورةالمس
عجز التعليم الثانوي التقني عن تزوي"د مختل"ف القطاع"ات، بأي"دي عامل"ة م"اھرة اس"نادية، و عج"زه  -ج

  .في إعداد الت2ميذ كما يجب لمختلف مراحل التعليم التالية
ھيئ"ة الت2مي"ذ م"ن عجز قطاع التكوين المھن"ي ع"ن تزوي"د مختل"ف القطاع"ات بالي"د العامل"ة، و ع"دم ت -د

الن""واحي العملي""ة لفھ""م مي""ادين عملھ""م مس""تقب2، و ض""عف ع2قت""ه م""ع ب""اقي القطاع""ات، خاص""ة، قط""اع 
  .التربية و التعليم



إن عدم استقرار المنظومة التربوية نتيجة اWص2حات العدي"دة و المتك"ررة، غي"ر الھادف"ة ف"ي كثي"ر  -4
للمس"اھمة ف"ي التنمي"ة و يتجل"ى  يةربوالتدور المنظومة من ا�حيان كانت عائقا أساسيا حال دون تفعيل 

  :ذلك في
كان من بين ا]ثار العديدة ل�ص2حات الكثير للمنظومة التربوية، عدم استقرار المناھج، و الب"رامج  -أ

الدراسية، و عدم إجراء ھذه اWص2حات و التعدي2ت وفق ما تتطلب"ه التنمي"ة، و ع"دم مراعاتھ"ا للواق"ع 
  .الجزائري

إن التخطيط للمناھج و البرامج الدراسية، منفصل تماما عن ما تھدف إليه التنمية في الجزائر، كم"ا  -ب
أن ھ""ذه المن""اھج 3 ت""ربط ب""ين الب""رامج الدراس""ية، و البيئ""ة الت""ي يع""يش فيھ""ا التلمي""ذ و يتفاع""ل معھ""ا، و 

، تفتق"ر إل"ى إدخ"ال الت"دريبات المطلوب منه مستقب2 أن يؤثر فيھا، كما أن الكثير من المن"اھج الدراس"ية
  .العملية كجزء مھم من العملية التربوية، ع2وة على القطيعة شبه التامة بين مختلف أطوار التعليم

إن ا3عتمادات المالية المخصص"ة للقطاع"ات المكّون"ة للمنظوم"ة التربوي"ة 3 زال"ت ج"د منخفض"ة و  -ج
ب ا�طفال غي"ر الملتحق"ين بالم"دارس، و ك"ذا تحت الطموحات، فنقص المؤسسات التعليمية رفع من نس

نق""ص التجھي""زات و الورش""ات و المخ""ابر أثّ""ر عل""ى م""ردود العملي""ة التربوي""ة، كم""ا أن الوض""عية الس""يئة 
للمعلم و المتعلم، نتيجة للفقر، و تدني ا�جور، أس"ھما ف"ي نش"ر ثقاف"ة تفي"د بع"دم ج"دوى التعل"يم كطم"وح 

  .مستقبلي للتلميذ
ھج""""رة (   عب""""ر العدي""""د م""""ن الس""""نوات، متم""""ث2 ف""""ي و اWھ""""دار الم""""ادي ترب""""ويإن اWھ""""دار ال -5

، ...)ا�دمغة،التسرب المدرسي، الفشل الدراسي، تكرار السنة، اWھدار المالي، اWھدار ف"ي التجھي"زات
، و المش"روع التنم"وي الجزائ"ريكاھل الدولة مما انعكس سلبا على كان من بين ا�سباب التي أضعفت 

  :من خ2ليتضح ذلك 
ھجرة ا�دمغة، التي خلفت ورائھا آثارا سيئة، تمثلت ف"ي فق"ر ال"ب2د للكف"اءات والمھ"ارات التقني"ة، و  -أ

  ...تدني مستوى التكنولوجيا الوطنية
التسرب المدرسي و تكرار السنة، اللذان أسھما ف"ي إنتش"ار الفق"ر، و البطال"ة، وانح"راف ا�ح"داث،  -ب

  .ائلة من المتسربين من المدارس كل سنةإثقال كاھل الدولة بأعداد ھ
فعل""ى ال""رغم م""ن اWعتم""ادات المالي""ة الض""ئيلة المخصص""ة للقطاع""ات : اWھ""دار الم""الي و الم""ادي -ج

التعليمية في الجزائ"ر، إ3 أن الم2ح"ظ يمكن"ه أن ي"رى ب"روز الكثي"ر م"ن مظ"اھر التب"ذير و س"وء تس"يير 
2ل الكثير منھا على م"دى س"نوات، نتيج"ة البيروقراطي"ة، المال العام، و إھدار للتجھيزات، و عدم استغ

  .و غياب أجھزة الرقابة، و غياب الحس بالمسؤولية
      

   
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا%قتراحات و التوصيات
  :يمكننا أن نلخص أھم مقترحات و توصيات الدراسة فيما يلي

إن م"ن أب"رز المھم"ات الملق"اة عل"ى ع"اتق المنظوم"ة التربوي"ة و الت"ي م"ن المفت"رض أن تق"وم بھ"ا حت""ى 
  :مية في ب2دنا، اھتمامھا بث2ث جوانب أساسيةتساھم بدورھا المرجو في خدمة التن

إذ أن عملي""ة التنمي""ة تتطل""ب وج""ود قاع""دة عريض""ة م""ن : ت""وفير ح""د أدن""ى م""ن التعل""يم و مح""و ا�مي""ة -
المتعلمين، ففي عصر تزايدت فيه أھمية ا3تصا3ت المكتوبة والمقروءة 3 يمكن تفاعل أفراد المجتم"ع 

تھا تعتمد على لغة ا3تصا3ت للجمي"ع، و 3 يكف"ي وج"ود نخب"ة متعلم"ة كما أن عملية التنمية ذا. ا�ميين
و غني عن التأكيد بأن التعليم، فض2 عن كونه وسيلة للتنمية و مؤشرا Wنجازاتھ"ا، ھ"و أيض"ا . لتحقيقھا

  ...مظھر من مظاھرھا، يستفيد منه اWنسان في تحسين معيشته و رفع دخله و تطوير ذوقه
�ن التنمي"ة ف"ي أساس"ھا تعتم"د عل"ى جھ"ود ا�ف"راد و : اWب"داع و التفكي"ر المس"تقبليتنمية القدرة على  -

مبادراتھم و قدراتھم على التكيف و ا3ستنباط بما يت2ءم مع متغيرات الحياة التي يعيشونھا، و لم ت"نجح 
أم""ة م""ن ا�م""م ف""ي تط""وير وس""ائل حياتھ""ا إ3 عن""دما فرض""ت ظ""روف وجودھ""ا و تطورھ""ا السياس""ي و 

قتصادي و ا3جتماعي أسلوبا للتعامل ا3جتماعي السياسي يمكن كل فرد من اس"تغ2ل طاقت"ه الكافي"ة ا3
  .إلى أبعد الحدود

من ا�دوار ا�ساسية التي يمكن للتعليم المس"اھمة ف"ي التنمي"ة م"ن : تعزيز القيم و ا3تجاھات التنموية - 
لراھن من أج"ل إرس"اء ق"يم تنموي"ة و اتجاھ"ات خ2لھا، دوره في تصحيح الخلل الذي يعانيه نسق القيم ا

مجتمعية، تساعد على مواجھة التحدي الذي أفرزه تصدع قيم العمل و اWنتاج، و إنفك"اك ا3رتب"اط ب"ين 
المكاف""أة المادي""ة و المعنوي""ة، و ب""ين ك""ل م""ن الجھ""د و اWنتاجي""ة، و تراج""ع الق""يم المعنوي""ة والمجتمعي""ة 

ا�نانية، فض2 عن تحدي مستوى ا3س"تھ2ك ال"راھن و نمط"ه التف"اخري لصالح القيم المادية و الفردية 
  . المسرف المبذر

فقد ارتبط التعليم الثانوي تاريخيا ب"التعليم : تنويع قنوات التعليم الثانوي وفقا لمطالب التنمية و التطور -
. يه الص"فة النظري"ةالعالي و الجامعي أكثر من ارتباطه بالتطورات ا3جتماعية و ا3قتصادية فغلبت عل



و ل"ذا ف""2 ب""د م""ن تحري"ك و تط""وير المدرس""ة الثانوي""ة و ربطھ""ا ربط"ا وثيق""ا بمتطلب""ات التنمي""ة و الحي""اة 
  .العملية و ذلك من خ2ل تطعيم المناھج بدراسات عملية أو بمجا3ت تكنولوجية

ي ف"ي ض"وء حاج"ات بما يقتضيه ذلك من ط"رح نم"اذج جدي"دة م"ن التعل"يم الع"ال: تطوير التعليم العالي -
فنظ"ام الكلي"ات الص"غرى أو المتوس"طة، و الكلي"ات البيئي"ة، و الجامع"ات اWقليمي"ة و الجامع"ات . التنمية

المفتوحة و التعليم بالمراسلة و التعليم المتناوب كلھا نماذج و صيغ تحتاج ال"ب2د إل"ى تجربتھ"ا و ا�خ"ذ 
  .ببعضھا و تطويرھا في ضوء حاجات الواقع

فالقضية الجوھرية، ھي ضرورة تغيير فلس"فة التربي"ة و : يل و تجديد البنى التربوية القائمةإعادة تشك -
و يقتض"ي ذل"ك ب"دوره تط"وير . محتواھا و أدواتھا بحيث تكون أكثر تفاع2 مع قضايا ومشاكل المجتمع

عل"وم و محتوى التعل"يم و أدوات"ه و طرائق"ه و أس"اليبه م"ن خ"2ل المن"اھج و توجي"ه عناي"ة خاص"ة إل"ى ال
الرياضيات الحديثة و اللغ"ات ا�جنبي"ة و تط"وير الكت"ب المدرس"ية الص"الحة باعتبارھ"ا م"ن أھ"م أدوات 
التعليم كذلك 3 بد من أن يرافق تطوير الكتاب المدرسي تطوير التقني"ات التربوي"ة و الوس"ائل التعليمي"ة 

  .بحيث ت2زم الكتاب المدرسي في أھميته و دوره
و يقتضي ذلك تط"وير ط"رق ت"دريس اللغ"ة العربي"ة و تيس"ير تعليمھ"ا : للغة العربيةالتعريب و تدعيم ا -

بالمدارس، و مساھمة المعلمين على اخت2ف تخصصاتھم في تأكيد الفصحى ف"ي تف"اعلھم م"ع الناش"ئين 
  .  و في تدريبھم، و كذلك تصدي مؤسسات التعليم العالي لھذه القضية بتعريب المواد التي لم تعرب بعد

جدر بب2دنا من أج"ل تحقي"ق ارتب"اط أوث"ق ب"ين التعل"يم و احتياج"ات التنمي"ة أن ترك"ز عل"ى الجوان"ب ي -
القض"اء عل"ى ازدواجي"ة التعل"يم الع"ام و التقن"ي، وا3زدواجي"ة اللغوي"ة، توس"يع مس"ارات : ا�ربع التالي"ة

مس"توى التعل"يم الج"امعي و التعليم الثانوي و تزايد مرونتھا، ا3عتماد على نتائج التعليم و الخبرة، رف"ع 
  .استكمال وظائفه

و أخي""را ف""إن ھ""ذه ا3قتراح""ات و التوص""يات كلھ""ا تتطل""ب زي""ادة اWنف""اق عل""ى التربي""ة و التقلي""ل م""ن  -
التفاوت الحاصل مقارنة مع قطاعات أخرى، ربما تك"ون أق"ل أھمي"ة م"ن قط"اع التربي"ة، ذل"ك أن نس"ب 

لت ضئيلة و ليست ف"ي المس"توى المطل"وب م"ن دول"ة تري"د أن اWنفاق على التربية من الناتج العام مازا
  . تكثف جھود التنمية من أجل الخروج من ربقة التخلف و التبعية

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمـــــــــــة
إن الھدف م"ن ھ"ذه الدراس"ة ھ"و معرف"ة أح"د أھ"م أس"باب ض"عف المش"روع التنم"وي الجزائ"ري، و ھ"و 
حسب ما إفترضنا، عجز المنظومة التربوية الجزائرية ع"ن الوص"ول إل"ى أھ"دافھا، مم"ا أدى إل"ى خل"ل 

و نوعية الموارد البشرية التي تنتجھا ھذه المنظومة التربوية، الش"يء ال"ذي انعك"س س"لبا كبير في حجم 
  .على التنمية ككل

إن عملي""ة التنمي""ة ھ""ي ف""ي جوھرھ""ا انعك""اس لتوجھ""ات اWنس""ان و جھ""وده، ل""ذلك ف""إن كيفي""ة تنش""ئة ھ""ذا 
إن المجتمع الذي 3 يس"تطيع . اWنسان و تنمية قدراته يجب أن تحتل المقام ا�ول في استراتيجية التنمية

و تنمي"ة اWنس"ان و إن ك"ان مجالھ"ا . تنمية اWنسان غير قادر في نھاية ا�مر عل"ى تنمي"ة أي ش"يء أخ"ر
أشمل من جانب التربية و التعليم إ3 أن نظام التربية و التعليم له دور كبي"ر ف"ي تنمي"ة ق"درات اWنس"ان، 

Wل""ذلك ف""إن نظ""ام التربي""ة و التعل""يم تق""ع علي""ه . ب""داع لدي""هو تق""ويم س""لوكه و إط""2ق مب""ادرات الخل""ق و ا
مسؤولية 3 تقل عن مسؤولية بقية مراكز التنش"ئة و مص"ادر تنمي"ة الق"درات ا�خ"رى، م"ن حي"ث إيج"اد 

  .اWنسان الذي يستطيع تحمل أعباء التنمية الشاملة و يتمكن من التمتع السليم بثمراتھا و إنجازاتھا



ربوية في الجزائر مسؤولية رائدة باعتبارھا أكثر الم"داخل المتاح"ة، فھ"ي أكث"ر و تقع على المنظومة الت
الوسائل نظامية و أقدرھا على ا3حتكاك المباشر م"ع ال"نشء و الت"أثير الس"ريع عل"ى توجھ"اتھم و تنمي"ة 

  .قدراتھم
ذه إن التنمي""ة عملي""ة ش""املة تتض""افر فيھ""ا جھ""ود كاف""ة القطاع""ات و المنظوم""ة التربوي""ة أح""د أھ""م ھ""

القطاعات التي لو أردنا أن ينجح مشروعنا التنموي في الوصول إل"ى أھ"داف، فعلين"ا أن نوليھ"ا العناي"ة 
  :ال2زمة، و لقد توصلت الدراسة في ختامھا إلى ما يلي

إن الجھود التي بذلتھا الدولة في ميدان التربي"ة و التعل"يم 3 يمك"ن نكرانھ"ا، ولكنھ"ا عل"ى ال"رغم  -1
زالت غير كافية، كما أنھا غير منظمة، و غير مدروس"ة، و غي"ر ھادف"ة ف"ي من ذلك كانت و ما

  .أحيان كثيرة مما نتج عنه نقائص جمة أثرت على المردود التنموي على العموم
إن من أھم النقائص التي تشكو منھا المنظومة التربوية الجزائرية و كان لھا ا�ثر الكبي"ر عل"ى  -2

ا م"ع غاي"ات التنمي"ة، ف"دور المنظوم"ة التربوي"ة ف"ي التقلي"ل م"ن التنمية، ھو عدم انس"جام أھ"دافھ
نسب ا�مية و نشر التعليم و تعميمه، و تزويد كافة قطاعات التنمي"ة ب"الموارد البش"رية، 3 زال 

 .دون الطموحات المرجوة
إن التخط""يط للق""وى العامل""ة ف""ي ال""ب2د غائ""ب تمام""ا، و ھ""ذا م""ا جع""ل، المنظوم""ة التربوي""ة ف""ي  -3

تام عن أھ"داف التنمي"ة، فل"يس ھن"اك تق"ديرات حقيقي"ة دقيق"ة، Wحتياج"ات ك"ل قط"اع م"ن  معزل
قطاعات التنمية لحجم و نوعية القوى البشرية ف"ي كاف"ة التخصص"ات، و ھ"و م"ا أف"رز تناقض"ا 
ص""ارخا تمث""ل ف""ي بطال""ة اWط""ارات الجامعي""ة م""ن جھ""ة، و فق""ر كاف""ة القطاع""ات للمھ""ارات و 

 .أخرىالكفاءات الفنية من جھة 
 

  
  
  
 


