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 كلمة الشكر
 

 احلمد هلل الذي وفقنا يف امتام ىذا البحث، فعليو اعتمدنا وبو توكلنا

الذي وقف معنا طوال  بركانأفؤاد االستاذ املشرف إىل  نتوجو بالشكر اجلزيل
مشوار العمل واىل غاية امتامو، فلم يبخل علينا بتوجيهاتو ونصائحو القيمة 

 وتوصياتو املفيد ة واملشجعة.

كل من قدم لنا يد املساعدة يف املكتبات اجلامعية إىل   كما نتقدم بالشكر
 املتواجدة يف اجلزائر.

عضاء جلنة املناقشة، الذين أٌن ساتذة احملرتمكما نوجو شكرنا وامتناننا للسادة األ
و أي أتفضلوا بقبول مناقشة ىذا العمل االكادميي واىل كل من ساىم  بر 

 و نصيحة، فجزى اهلل اجلميع خًن اجلزاء.أمساعدة 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االهداء

 أىدي مثرة جهدي وعملي املتواضع إىل....
وتشجيعاهتما،  من سهرا على تربييت وتعليمي وغمراين حببهما وعطفهما

ونصحهما طوال حيايت، ودفعاين الختيار سبيل العلم، ومل يبخال علي 
 منبع فخري واعتزازي:إىل  بشيء كان يف وسعهما

 والديا العزيزين حفظهما اهلل.
إىل رمز احملبة والوفاء إخويت: أمٌن، حمند، نسيم، وأمتىن هلم النجاح يف 

 مشوارىم الدراسي.
 إىل كل األىل واألقارب.

 إىل كل األصدقاء املخلصٌن واألوفياء.
إىل كل اإلخوان واألخوات الذين مجعين هبم القدر يف جامعة مولود 

 جانيب من قريب أو من بعيد.إىل  معمري، ومن يعرفين والذين وقفوا
 لكم مجيعا أىدي عملي ىذا.

 ليدية        

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 االهداء

 أىدي ىذا العمل إىل:
 إىل روح والدي الكرمي تغمده اهلل برمحتو واسكنو فسيح جنانو.

، أمي الغالية منبع يبإىل من علمتين فأحسنت تعليمي، وأدبتين فأحسنت تأدي
 العطاء حفظها اهلل لنا واطال يف عمرىا.

 واعتزازي:        فخريإىل منبع قويت وشجاعيت ومصدر 
أخي عبد القادر وزوجتو نعيمة، وأمجل ما وىبو اهلل هلما من ذرية: رابح، 

 غيالس وإيلٌن.
إىل اللتان مها مين وانا منهما أختاي: أخيت أجليدة وزوجها أمحد وابنائها: 

 ازواو، ماسينسا.
 .أخيت أجلوىر وزوجها عبد اهلل وابنائها: ليدية، نصًنة، ثنينا، وكسيلة

إىل رفاق حيايت الذين شجعوين على مواصلة مسًنيت الدراسية جبد ومثابرة:  
 كسيلة وعائلتو.

إىل مجيع األقارب واألصدقاء وأخص بالذكر نوارة، أمحد، كهينة، ذىبية، 
 أوريدة، ثيزيري ومن مل أذكره.
 إليكم مجيعا اىدي ىذا العمل.
 كاهنة                                       
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مؤسسات التنشئة االجتماعية، التي تسعى  لتقديـ قدر إحدى  تعتبر المنظومة التربوية
جانب دورىا في تربية الفرد المتمدرس مع سعييا لرفع مستوى إلى  ،العمـ والمعرفة لمفردمف 

ومما الشؾ فيو أف قيمة المدرسة قد تعاظمت في وقتنا الحاضر سواء عمى  ،التحصيؿ
أو العالمي، كونيا تيدؼ لتطوير الوضع أو البيئة المناسبة لمتعميـ أو التعمـ  حميالصعيد الم

ونظرا  .ألساسية عمى تطوير المجتمع وتحقيؽ الرقي والرفاىية واالستقرارفيي المسؤولة ا
لمعجز وتراجع دور بعض المنظومات التربوية خاصة في البمداف النامية فمف حؽ ىذه الدوؿ 

السياسات األكثر اىتماما بيا في إطار السياسة إحدى  صالحات لمنظوماتيا التي ىيتبني إ
وتربوية ومطمبا اجتماعيا ممحا لتحسيف وتطوير الوضع التربوي  العامة لمدولة كونيا تعميمية

 القائـ نحو األفضؿ.

تطورات مىذه الدوؿ التي اىتمت بسياسة اإلصالحات نظرا لإحدى  والدولة الجزائرية
التحوالت االقتصادية أخرى  التي عرفيا العالـ في مختمؼ المجاالت مف جية، ومف جية

قافية التي شيدتيا الجزائر في بداية األلفية، وانطالقا مف ىذا والسياسية، واالجتماعية والث
عدادا بإعتبار  تتضح أىمية الدراسة اإلصالح التربوي أساس النيوض بالمنظومة التربوية وا 

 أجياؿ قادريف عمى مواكبة تطورات العصر وتحدياتو.

 :أىمية الدراسة

ـ إصالحات المنظومة التربوية في الجزائر المطبقة في بداية األلفية وذلؾ مف يتقي
ومراحميا المقترحة ىذا مف  وبرامجياخالؿ إظيار حقيقة اإلصالحات، وما أفادتو خططيا 

تفيد المسؤوليف والميتميف والقائميف في إعادة النظر في ثغرات ونقاط أخرى  جية، ومف جية
وكذلؾ تشكؿ دراسة تقييـ اإلصالحات  ،مط التعميـ والمستوىضعؼ اإلصالحات لتحسيف ن

التعميـ العالي(  )أخرى  التربوية نواة لألبحاث األخرى إلعادة النظر وتقييـ مراحؿ تعميمية
 .بصفة عامة ة خاصة، وتقييـ إصالحات القطاعات األخرىفبص
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 :أىداف الدراسة

فالبحث الجيد ىو الذي  ،تحقيقوأي بحث عممي البد مف االنطالؽ مف اليدؼ المراد 
فاليدؼ ىو أساس فيـ الموضوع  ،تحقيؽ أىداؼ عامة ذات قيمة وداللة عمميةإلى  يتجو

محؿ الدراسة، واألىداؼ مف دراستنا ىذه ال تخرج في حقيقة األمر عف كونيا محاولة لتحقيؽ 
 ما يمي:

مدى نجاحيا أو تقييـ أثار اإلصالحات التربوية المطبقة خالؿ األلفية الكتشاؼ  -
عادة النظر فييا.  فشميا في تنفيذ البرامج المقترحة وا 

تقديـ توصيات قد تساىـ في التغمب عمى معوقات التي تعاني منيا المنظومة  -
 التربوية.
الح المنظومة التربوية ػػػػػػػػػػػمحاولة إشباع فضوؿ أفراد المجتمع حوؿ موضوع إص -

 في الجزائر.
 تحقيؽ فعالية النظاـ التربوي.إلى  ييدؼربوي تأف كؿ إصالح إلى  التوصؿ -
مف ىذه اإلصالحات وما حققتو مف  (موقؼ المسؤوليف )مدراء، أساتذة معرفة -

 إنجازات وما شيدتو مف عراقيؿ.

 :أسباب إختيار الموضوع

 إف اختيار ىذا الموضوع: إصالح المنظومة التربوية في الجزائر،" دراسة تقويمية" يعود
 األسباب:مجموعة مف إلى 

 :الذاتية -1
الرغبة في التعرؼ عمى حقيقة اإلصالحات التربوية التي طبقتيا الجزائر في الفترة  -

 .وما حققتو مف إنجازات 2015و 2003الممتدة بيف 
في الجزائر، ولذلؾ فضولنا  التربوية نقص المراجع المتعمقة بتقييـ اإلصالحات -

 مازاؿ مطروح حوؿ قضية اإلصالحات.
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ي ميداف العمـو السياسية والسياسات العامة التي تيتـ بدراسات نظرا لكوننا ف -
 السياسات الحكومية.

 :الموضوعية -2
 .نظرا ألىمية وحساسية المنظومة التربوية في حياة الفرد والمجتمع -
 لمعرفة مدى وجود توافؽ حوؿ مضاميف إصالح المنظومة التربوية في الجزائر. -
جده ػػػػػػػوما نالح المنظومة التربوية، ػػػػػػػػػػػػػحوؿ إصريا محاولة مقارنة ما يتـ تناولو نظ -

في أرض الواقع وذلؾ لمدور الحساس الذي تقـو بو المنظومة التربوية في تحقيؽ شؤوف 
 المجتمع.
عادة إتقييـ اإلصالحات و  -  صالحيا مف جديد.اكتشاؼ نقاط الضعؼ فييا، وا 
شامؿ لمنظاـ التربوي وعمى كافة معرفة ما إذا كانت ىذه اإلصالحات أحدثت تغيير  -

 المستويات.
 لمعرفة أسباب تدني مستوى فعالية المدرسة الجزائرية. -

 :إشكالية الدراسة

تضع جممة مف األىداؼ  فيي ،في ظؿ اىتماـ الجزائر بموضوع اإلصالح التربوي
جوانبيا )المادية والبشرية(  تسعى مف خالليا تحسيف وضع المنظومة التربوية مف مختمؼ

ومواكبة  ،بغية بناء مجتمع سميـ يتماشى مع تغيرات الحاصمة مع تطور التكنولوجيا
المجتمعات المتطورة بتحقيؽ نسب متوقعة لمستوى التعميـ يعكس اإلصالحات المطبقة، فوفقا 

 إشكالية الدراسة التالية: تنبثؽليذه األخيرة وما بذلتو الدولة مف جيود لتكريسيا 

عمى المنظومة التربوية أضفت  2003تيا الجزائر منذ سنة ىؿ اإلصالحات التي تبن
ترقيعية شكمية جاءت لمواكبة تطورات محمية إجراءات  طابعا تطوريا أـ أنيا كانت مجرد

 ودولية؟

 وتتفرع عف ىذه اإلشكالية مجموعة مف التساؤالت التالية:
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 ؟اتاإلصالح ؼ المحمية والدولية التي حتمت ىذهماىي الظرو  -
تراجع إلى  ات التربوية التي تبنتيا الجزائر في بداية األلفية تعودىؿ اإلصالح -

 المستوى الدراسي؟
 ىؿ اعتمدت ىذه اإلصالحات عمى وسائؿ جديدة لتحسيف المستوى التربوي؟ -
ىؿ ىناؾ تغيير عمى مستوى مضاميف البرامج أو بقيت محتويات البرامج كما ىي   -
 مف قبؿ؟
 تيناألىداؼ التي ب 2015إلى  2003مف ىؿ حققت برامج اإلصالحات الممتدة  -

 عمى أساسيا المنظومة التربوية؟
 في االمتحانات الرسمية يعكس التطور النوعي؟ ىؿ التطور الكمي -

 :حدود الدراسة الزمانية والمكانية

تعريفو إلى  تنحصر حدود الدراسة في تقييـ اإلصالحات التربوية مف خالؿ التطرؽ
الضعؼ والنجاح ليذا اإلصالح الذي تبنتو الحكومة الجزائرية  شروطو، دوافعو مع إبراز نقاط

في إطار اإلصالحات التي اعتمدتيا عمى منظومتيا بصفة عامة، والمنظومة التربوية بصفة 
ـ صدور األمر ت، 2003سنة بإعتبار  ،2015غاية إلى  2003خاصة انطالقا مف 

ؤرخ ػػػػػػػػػػػػالم 35-76لألمر  ، المعدؿ والمتمـ2003أوت  13المؤرخ في  09-03الرئاسي 
وذلؾ مف خالؿ الجيود المبذولة مف  ،المتعمؽ بتنظيـ التربية والتكويف 1976أفريؿ  16في 

حات مف قبؿ السمطات العمومية طرؼ الدولة مقارنة باألىداؼ المسطرة عند صياغة اإلصال
 فيمثؿ سنة إنجاز لدراستنا ىذه. 2015 أما

 :الفرضيات

الفرضيات مف أىـ العناصر ألي بحث عممي، فيي أساس قياـ البحث فمف  تعتبر
تراحات مؤقتة يثبت أو ينفي صحتيا. الميـ صياغة الفرضيات بدقة ووضوح، باعتبارىا اق
 وفيما يتعمؽ بيذا البحث سنصيغ الفرضيات التالية:
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 ربوية.ال توجد داللة ممموسة عمى درجة كفاءة المتمدرس بعد تطبيؽ اإلصالحات الت -
ساىمت المنظومة التربوية بعد اإلصالح في تحقيؽ نمو كمي في النتائج دوف  -

 تحقيؽ نمو كيفي.
 إصالح المنظومة التربوية في الجزائر عممية سياسية قبؿ أف تكوف عممية عممية. -

 :الدراسات السابقة

ية تعتبر الدراسات السابقة منيج عممي وسند معرفي يكوف مف خالليا الباحث رؤية عمم
فأي بحث عممي سميـ ال ينطمؽ مف العدـ إنما  ،توصمو )تسمح لو بتحقيؽ أفضؿ النتائج(

تكوف لو معطيات قبمية، توفر لو نظرة شاممة حوؿ الموضوع المراد دراستو ونظرا ألىمية 
البالغة التي حظى بيا اإلصالح التربوي نجد جممة مف الدراسات السابقة التي تطرقت ليذا 

 ىـ ىذه الدراسات نجد:الموضوع ومف أ

والتي تطرؽ  2006" التربية والتعميـ بالجزائر" سنة  :د بوفمجة غياث حوؿ-كتاب أ -1
ركي، وفي ػػػػػػالتربية والتعميـ اباف العيد التإلى  نشأة التعميـ في الجزائر إذ أشارإلى  مف خاللو

التربية ومؤسساتيا قبؿ الفرنسي، كما تحدث عف أىـ المراحؿ التي مرت بيا  اإلستعمار عيد
، وفي األخير تطرؽ في دراستو في قطاع التربية الوطنية كؿ  ،أف تصؿ ما وصمت إليو اليـو

 .1صعوبات قطاع التربية الوطنيةإلى  مف التعميـ األساسي والتعميـ الثانوي والتقني وأخيرا
 اإلصالح والتجديد التربوي في العصر الحديث" كتاب محمد منير مرسي حوؿ "  -2
بمثابة مصطمح التجديد، ولكف بنغمة أخالقية قوية  حيث حدد مفيـو اإلصالح ،1999

 2و.التربوي ودوافعوكذلؾ مفيـو االصالح 
فنجد عدة دراسات في ىذا  ،أما فيما يخص الدراسات األكاديمية عمى المستوى الوطني

 الشأف منيا:
                                                           

 .2، ط2006، د ـ ف: دار الغرب لمنشر والتوزيع، التربية والتعميم بالجزائرغياث بوفمحة،  - 1
، 1999، د ـ ف: دار عالـ الكتب لمنشر والتوزيع، اإلصالح والتجديد التربوي في العصر الحديثمحمد منير مرسي،  - 2

 طبعة مزيدة ومنقحة.
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شكالية  -1 اليوية في المنظومة مذكرة إسماعيؿ رابحي بعنواف "اإلصالح التربوي وا 
وذلؾ  ،دراسة تحميمية تقويمية لفمسفة التغيير في ضوء مقاربة حؿ المشكؿ" التربوية الجزائرية

( حيث خصص الفصؿ الثالث خالؿ 2013-2012مف خالؿ أطروحة الدكتورة سنة )
أيف تناوؿ في المبحث األوؿ مدخؿ نظري لدراسة اإلصالح  ،دراسة لإلصالح التربوي

إلى  المبحث الثاني يتمحور حوؿ اإلصالح التربوي في الجزائر أيف أشارو  ،التربوي
مدة في تطبيؽ ػػػػػػػػػػػػػع المنيجية المعتػػػػػػػػم ،اإلصالحات التي عرفيا النظاـ التربوي في الجزائر

 اإلصالح المتمثمة في: العناصر التي يشممياوذكر أىـ  ،اإلصالح

تأسيس المجنة الوطنية لإلصالح والقانوف  ،دافواإلصالح الحالي لمنظاـ التربوي وأى
كؿ ما اعتمدتو إلى  فمف خالؿ ىذه العناويف حاوؿ الباحث اإلشارة .التوجييي لمتربية الوطنية

الدولة خالؿ إصالحاتيا في ظؿ تطبيؽ مضموف اإلصالح وما تـ استحداثو واألىداؼ 
 .1دالمتوقعة في ظؿ القانوف التوجييي لمتربية الوطنية الجدي

 ."(2007-1999اإلصالح اإلداري في الجزائر )"مذكرة صياد باية بعنواف  -2

، فمف خالؿ بحثيا 2008دراسة حالة المنظومة التربوية في إطار رسالة ماجستير 
قامت بتحميؿ مفيـو اإلصالح اإلداري في ظؿ األسس والمبادئ التي ترتكز عمييا ىذه 

والمناىج المتتبعة لتنفيذ ىذه العممية كما ركزت خالؿ دراستيا عمى عرض حالة  ،الفمسفة
المنظومة التربوية الجزائرية وما أفاده المسار اإلصالحي ليا، محاولة إبرازىا نقاط الضعؼ 

                                                           

شكالية اليوية في المنظومة التربوية الجزائرية دراسة تحميمية تقويمية إسماعيؿ رابحي، "  - 1 اإلصالح التربوي وا 
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التي تشكو منيا إليجاد حموؿ سميمة وتحقيؽ إصالح شامؿ لنظاـ التعميـ مستجيبة لمتطمبات 
 .1العصرالتنمية وتطورات 

المنظومة التربوية في الجزائر مذكرة زياف عبد النور بعنواف "سياسة إصالح  -3
وأىـ  ربوي ومستوياتو ( حيث ركز خالؿ دراستو عمى مفيوـ النظاـ الت2000-2013)

شروط المبادئ واالىداؼ التي بنيت عمييا السياسة التعميمية في الجزائر، كما وضح أىـ 
إبراز إلى  ليتوصؿ ،أىـ مراحؿ إصالح المنظومة التربويةتجسيد اإلصالح التربوي مع 

 .2مشكالت اإلصالح التربوي التي يواجييا أو التي تعيؽ العممية اإلصالحية

 :منيجية الدراسة

 سنعتمد خالؿ دراسة الموضوع لبعض المناىج التي يتـ عمى أساسيا تحميؿ الظاىرة
الحقيقة في العمـو بواسطة طائفة مف الكشؼ عف إلى  "الطريؽ المؤدي :المنيجبإعتبار 

نتيجة معمومة" إلى  القواعد العامة تييمف عمى سير العقوؿ وتحدد عممياتو حتى يصؿ
بعو ػػػػػػسمؾ الذي نتػػػػػػ"ىو طريؽ االقتراب مف الظاىرة، وىو الم: والمنيج كما يراه حامد ربيع

 .3ذلؾ اليدؼ الذي يحدد مسبقا"إلى  في سبيؿ الوصوؿ

المناىج التي تـ االستعانة بيا خالؿ إلى  بعد أف عرضنا عميكـ مفيـو المنيج سنشير
 الدراسة:

                                                           

ومة التربوية"، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة " دراسة حالة المنظ2007-1999باية صياد، " اإلصالح اإلداري في الجزائر  - 1
بف يوسؼ بف  -الماجستير في العمـو السياسية والعالقات الدولية، تخصص التنظيـ السياسي واإلداري، جامعة الجزائر

 .2008، كمية العمـو السياسية واإلعالـ، معيد العمـو السياسية والعالقات الدولية، -خدة
"، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماستر 2012-2000الح المنظومة التربوية في  الجزائر عبد النور زياف، " سياسة إص - 2

، كمية العمـو السياسية والعالقات الدولية، قسـ 3في العمـو السياسية، تخصص رسـ السياسات العامة، جامعة الجزائر 
 .2013-2012التنظيـ السياسي واإلداري، 

، 1997، الجزائر: د د ف ، ي السياسي، المفاىيم، المناىج، االقترابات واألدواتالمنيجية في التحميممحمد شمبي،   - 3
 .23-7، ص ص 1ط
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أي ما ىو كائف  ،: ىذا النوع مف المناىج يركز عمى الحاضرالمنيج الوصفي-1
ويعرؼ العمماء المنيج الوصفي بػأنو: " كؿ استقصاء  ،وموجود اآلف في حياة الفرد والمجتمع

كما ىي قائمة في الحاضر بقصد  ،و النفسيةأالظواىر التربوية  ينصب عمى ظاىرة مف
تشخيصيا وكشؼ جوانبيا وتحديد العالقات بيف عناصرىا أو بينيا وبيف ظواىر تربوية 

 .1وتعميمية أو نفسية أو اجتماعية أخرى"

تعتمد دراستنا عمى المنيج الوصفي مف خالؿ وصؼ حالة المنظومة التربوية بعد 
غاية تطبيؽ اإلصالحات وبعدىا، وذلؾ قصد تشخيص واقع المنظومة  إلى االستقالؿ

التربوية الجزائرية وكشؼ نقاط القوة والضعؼ فييا، مع الوقوؼ عمى أدؽ التفاصيؿ لكؿ 
 مرحمة.

: يظؿ التاريخ عنصرا مساعدا لمتحميؿ السياسي لكونو يعد مصدرا المنيج التاريخي -2
فيو حقؿ لمتجارب يحؿ  ،المثبتة أو المنفية لمنطوؽ النظريةلتزويد عمماء السياسة باألدلة 

كما يفيد في الدراسات المقارنة  ،محؿ التجارب المعممية التي تتميز بيا العمـو الطبيعية
لمظاىرة الواحدة، وما طرأ عمييا مف تطور، أو لمقارنتيا بغيرىا مف الظواىر المشابية ليا  

لمتحميؿ، كما يسمح لنا بفيـ الحاضر، أو عمى األقؿ كما يساعد عمى بناء اإلطار الفكري 
 فيـ المتغيرات المرتبطة باألوضاع القائمة ووزنيا.إلى  ىو أداة أساسية لموصوؿ

ىو مقدرتو التفسيرية التي يزودنا بيا وىو  ،والمقصود مف استخداـ المنيج التاريخي
إدخالو الظروؼ المحيطة ى أخر  وبصيغة ،يحاوؿ أف يولي الزمف دورا معينا في ذلؾ التفسير

 .2بميالد ظاىرة أو تعزيزىا أو ضعفيا أو اختفائيا في تفسير ذلؾ
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 وىذا المنيج يمكننا مف دراسة التطورات التي لحقت بالمنظومة التربوية مف االستقالؿ
يومنا ىذا، وذلؾ بالوقوؼ عمى مختمؼ الظروؼ الزمنية وخصائص كؿ مرحمة وما إلى 

  اإلصالح التربوي.إلى  براز عوامؿ المجوء التي أدتلحقيا مف تغيرات مع إ

 ولقد اعتمدنا في دراستنا عمى االقترابات التالية:

ث ػػػػػػػػػوير وتنويع مناىج البحػػػػػػػي تطػػػػػػػػػػ: يساىـ المنيج القانوني فالقانوني قتراباال -1
، إذ مالعفي العمـو السياسية عمى وجو الخصوص والعموـ االجتماعية عمى وجو   ـو

أنيا بات مف الضروري جدا االعتماد عمى الجانب القانوني في تغيير ظواىر 
 .1السياسية واالجتماعية

والمنيج القانوني يرتبط بدراسة األحداث والمواقؼ والعالقات واألبنية عمى الجوانب  
 .2ومدى تطابؽ الفعؿ مع القاعدة القانونية ،القانونية

لمختمؼ القوانيف الصادرة عف المنظومة  دراستنا في تحميؿيؼ المنيج خالؿ تـ توظ
 التربوية في الجزائر ومدى تطابقيا مع الواقع.

قد استمد االقتراب النظمي فكرتو االساسية مف "النظرية العامة : اقتراب تحميل النظم -2
لمنظـ" التي تعد المنطمؽ النظري التحميمي لجميع المستخدميف لمفيـو النظاـ في 

تيـ االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ويرجع الفضؿ في إرساء قواعد ىذه تحميال
وقد طبقت ىذه النظرية في عمـ    Bertalanffyالنظرية، وتطويرىا إلى "برتالنوفي" 

 االحياء والفيزياء الحديثة، انتقمت إلى حقؿ الدراسات السموكية واالجتماعية.

                                                           

المطبوعات الجامعية، ، الجزائر: ديواف تقنيات ومناىج البحث في العموم السياسية واالجتماعيةعبد الناصر حندلي،  - 1
 .180، ص2، ط2007
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ياسية والمؤسسات السياسية المختمفة يستخدـ ىذا االقتراب في دراسة النظـ الس
والبرلمانات، واالحزاب، والجماعات، وفي صناعة القرارات، كما يستخدـ في دراسة السياسة 

 (1)الخارجية، والمنظمات الدولية، والنظـ االقميمية.

ليذا المنيج مف خالؿ دراسة المنظومة التربوية في الجزائر منذ  ويظير استخدامنا
بغية تشخيص واقع المدرسة  2003غاية تطبيؽ االصالحات الجديدة في االستقالؿ إلى 

 الجزائرية ومعرفة مختمؼ التغيرات الحاصمة ليا.

 :تقسيم الدراسة

 أربعة فصوؿ:إلى  لكي نحقؽ ما ييدؼ إليو بحثنا سوؼ يتـ تقسيـ البحث

مباحث أربعة إلى  نتطرؽ في الفصؿ األوؿ لإلطار النظري لمدراسة والذي ينقسـ بدوره
المبحث األوؿ تعرضنا فيو تعريؼ المنظومة التربوية وأىدافيا، ثـ في المبحث الثاني حددنا 

إلى  أىـ وظائؼ المنظومة التربوية في حياة الفرد والمجتمع، أما في المبحث الثالث تطرقنا
تعريؼ اإلصالح التربوي ومتطمباتو بيدؼ إعطاء نظرة شاممة حوؿ ما يجب توفره إلنجاح 

 كما خصصنا المبحث الرابع لدوافع اإلصالح التربوي وأىدافو. ،عممية اإلصالح التربوي

وبصفة عامة يوضح ىذا الفصؿ جميع المصطمحات التي يتمحور حوليا موضوع 
 .الدراسة وتقريب ىذا األخير لمقارئ

-1962أما الفصؿ الثاني لمدراسة يمثؿ مراحؿ تطور المنظومة التربوية في الجزائر )
الذي خصصنا فيو ثالثة مباحث وعالجنا في المبحث األوؿ وضع المدرسة  ،(2003

والمبحث الثاني يتضمف المرحمة التمييدية لممدرسة  ،االحتالؿ الفرنسيأثناء  الجزائرية
الذي يتمحور حوؿ ظروؼ إنشاء المنظومة التربوية  1976 –1962الجزائرية خالؿ الفترة 

تنظيميا خالؿ ىذه المرحمة ليأتي في األخير تقييـ ىذه  ديدعد االستقالؿ وتوجياتيا مع تحب
-1976ي يمثؿ تطبيؽ المدرسة األساسية )اما فيما يخص المبحث الثالث الذ ؛االخيرة

                                                           

 .143-130محمد شلبي، المرجع السابق، ص ص  - 1



 مقدمة

 

  س
 

وما تبنتيا  ،المتعمقة بالتربية والتكويف 76/35( فقد عالجنا مف خاللو تحميؿ أمرية 2003
 .2003جديدة في غاية تبني اإلصالحات الإلى  الدولة مف مشاريع

الفصؿ الثالث بعنواف المنظومة التربوية في ظؿ اإلصالح الذي يحتوي عمى إلى  لننتقؿ
المبحث األوؿ يتضمف ظروؼ ودوافع اإلصالح مع إبراز أىـ الظروؼ  ،ثالثة مباحث

مضموف اإلصالح وأىدافو إلى  في حيف تعرضنا في المبحث الثاني ،الداخمية والخارجية
ومة التربوية ػالمبحث الثالث الذي يتمحور حوؿ تنظيـ المنظإلى  الدراسة لتصؿ ،األساسية

 في ظؿ اإلصالح.

أماـ في الفصؿ الرابع واألخير الذي يدور حوؿ تقويـ لعممية إصالح المنظومة التربوية 
أربعة مباحث عالج المبحث األوؿ فيو معوقات إصالح المنظومة إلى  قسـ ،في الجزائر

يـ لمسار اإلصالح الذي يعالج إيجابيات  وسمبيات اإلصالحات و المبحث الثاني تق ،التربوية
ردود الفعؿ حوؿ اإلصالحات لمختمؼ إلى  ة، أما خالؿ المبحث الثالث فمقد تطرقناابنتالم

وفي المبحث  ،األحزاب السياسية، اإلعالـ ،النقابات ،فئات المجتمع سواء األسرة التربوية
 راسة بتقديـ حموؿ ونظرة مستقبمية لممنظومة التربوية.األخير استيمنا الد
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 :تمييد
مؤسسات التنشئة االجتماعية والسياسية التي تمعب دورا إحدى  تعتبر المنظومة التربوية

ميما في حياة الفرد والمجتمع، وذلؾ مف خالؿ األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا عبر مختمؼ 
ونظرا لمتطورات التي عرفتيا ىذه المنظومة فيي ممزمة لمتماشي مع مستجدات  .وظائفيا
لذلؾ تبنت معظـ دوؿ العالـ سياسة اإلصالح التربوي كوسيمة اعتمدت عمييا  ،العصر

وتبمور ثقافة ، ولتحقيؽ قدر ممكف مف العمـ والمعرفةتطوير المنظومة التربوية وتفتحيا، ل
اجتماعية تربوية جديدة ولذلؾ سنتناوؿ خالؿ ىذا الفصؿ اإلطار المفاىيمي لممنظومة 

 التربوية مع إعطاء األىمية لإلصالح التربوي فييا.
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 :ىدافياأالمبحث األول: تعريف المنظومة التربوية و 

مفيوـ النظاـ إلى  قبؿ التطرؽ لمفيوـ المنظومة التربوية والنظاـ التربوي سنشير
 والتربية.

: يقصد بالنظاـ حاصؿ اإلجراءات المستقمة في نشاطاتيا والمتفاعمة تعريف النظام - أ
 .1فيما بينيا في نفس الوقت لتحقيؽ أىداؼ مرسومة سمفا

" كؿ مركب مف العناصر ليا وظائؼ وبينيا  :كما يعرؼ توفيؽ مرعي النظاـ عمى أنو
سمات تميزه عف غيره، وأف ىذا النظاـ  ولو دفااى ويؤدي ىذا الكؿ نشاطا ،عالقات منظمة

 .2يقيـ عالقات مع البيئة التي تحيط بو"

يالحظ مف خالؿ ىذا التعريؼ عدـ ذكر نوع العالقة التي تربط بيف ىذه العناصر، 
 ض في ظؿ نسؽ تعاوني وتكاممي فيما بينيا.وكيفية التأثير ببعضيا البع

تعريؼ النظاـ حسب إسماعيؿ رابحي: " النظاـ كؿ مركب مف عنصريف فأكثر يعمؿ 
خارجية وفؽ تنظيـ و عمى تحقيؽ ىدؼ أو أىداؼ متعددة إلشباع حاجات معينة داخمية 

لتمييز بيف ويتـ ذلؾ مف خالؿ التسيير الفعاؿ لنشاط العناصر المكونة لو عف طريؽ ا ،معمـو
كما أف لمنظاـ  ،المياـ الموكمة ليا والتنسيؽ بينيا تبعا لشبكة العالقات التي تربط بينيا

 3ومقر... ،وعمر ،حيث يكوف لو اسـ ،تعاممو مع غيرهعند شخصية معنوية يعرؼ بيا 

السابؽ غياب األطر القانونية التي تنظـ البيئة التي يعمؿ  ويالحظ مف خالؿ التعريؼ
 فييا ىذا النظاـ.

                                                           

، سند تكويني لفائدة النظام التربوي والمناىج التعميمية"المعيد الوطني لتكويف مستخدمي التربية وتحسيف مستواىـ، " - 1
 .11ص، 2004مديري المدارس االبتدائية، 

"إتجاىات أساتذة التعميم المتوسط نحو اإلصالح التربوي في الجزائر أساتذة متوسطات أوالد جالل إبراىيـ ىياؽ،  - 2
، كمية العمـو -قسنطينة -" مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ إجتماع التربية، جامعة منتوريوسيدي خالد نموذجا

 .49، ص2011-2010االجتماعية، قسـ عمـ االجتماع، 
 .174إسماعيؿ رابحي، المرجع السابؽ، ص - 3
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 ومف خالؿ التعريفات السابقة يمكف استنتاج التعريؼ التالي لمنظاـ: 

مجموعة العناصر المركبة والمتفاعمة فيما بينيا، الذي يتـ إنشاءه في بيئة معينة  
 لبموغ أىدافو. زمانية ومكانية وفؽ إطار قانوني ينظمووحدود 

 :في االسالم تعريف التربية - ب

: جاء عمى لساف العرب البف منظور " ربا يربو بمعنى زاد ونما" وفي القرآف التربية لغة
وترى األرض ىامدة فإذا أنزلنا عمييا اىتزت وربت وانبتت مف كؿ زوج  : الكريـ قاؿ تعالى

ألـ نربؾ فينا وليدا ولبثت وقاؿ تعالى:  ،أي نمت وازدادت ،(5)سورة الحج األية  بييج
وقاؿ ربي ارحميما كما : وقولو أيضا ،(17 األية ،)سورة الشعراء فينا مف عمرؾ سنيف

المعنى المغوي لمتربية إلى  وىي كميا إشارات (23اآلية  ،سورة اإلسراء) ربياني صغيرا
يقاؿ  ،زيادتو بالرعاية والعنايةوتعني الزيادة والنمو المطرد واستخراج شيء كامف أو مستتر و 

 .1الولد أي ىذبو وجعمو ينمو ىرب  

: عرؼ مصطمح التربية تعريفات متعددة وكؿ تعريؼ يعكس وجية التربية إصطالحا
سواء في الدراسات اإلسالمية او  نظر باحث معيف او ميداف المعرفة الذي تخصص فيو

 عمييا ىذا المصطمح:بعض التعريفات  التي يقؼ إلى  وسنشير األجنبية

 "ىي إعطاء الجسـ والروح كؿ ما يمكف الجماؿ والكماؿ"تعريؼ أفالطوف لمتربية: -
مساعدة األفراد عمى النمو الشامؿ إلى  عممية اجتماعية تيدؼ"عرفيا محمد عطية بأنيا: 

ع والمشاركة ػػبحيث يستطيعوف القياـ بأدوارىـ االجتماعية والعيش في المجتم ،لشخصياتيـ
 .2ي خبراتو"ف

                                                           

، سند لتكويف المتخصص المعيد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواىمعبد اهلل قمي، فضيمة حناش،  - 1
 .11، ص2009الجزائر، 

 .18، ص1، ط2008، "، األردف: د.د.ف"االتجاىات المعاصرة في التربية والتعميمربيع ىادي مشعاف،  - 2
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واف  ،ويرى ابف خمدوف أف التربية تستيدؼ إعدادا أفراد المجتمع ليعرفوا سياسة الدولة
وليذا فإف ميمة  ،الجنس البشريإلى  األخر نظرة إنسانية باعتباره منتمياإلى  ينظر كؿ فرد

ميـ اإلنساف ػػػػػػػػػػػػبتعى درجات ػػػػػػػػػػػػالواقع عمإلى  ية اإلنسانيةػػالتربية أف تخرج ىذه الممكة العقم
في الدرجة األولى العمـو العقمية التي تساعد عمى تفيـ المدركات الحسية، وذلؾ عف طريؽ 

 .1وفي الدرجة الثانية يتعمـ العمـو النظرية مثؿ الرياضيات ،تعمـ األخالؽ والسياسة والبالغ

ومف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف استخالص  التعريؼ التالي لمتربية عمى أنيا  
مجموعة مف العمميات التي تستيدؼ إعداد الفرد لمحياة لتحقيؽ النمو واالكتماؿ وىذه العممية 
يمارسيا الراشدوف عمى الصغار لتدريبيـ وتطوير معارفيـ لمحفاظ عمى استمرارية الكياف 

 االجتماعي.

قا مف التعاريؼ السابقة التي تناولت مفيومي النظاـ والتربية يمكف تعريؼ النظاـ وانطال
التربوي عمى انو يتضمف جممة مف القواعد والتنظيمات واإلجراءات التي تتبعيا الدولة لتسيير 

تيدؼ مف وراءىا لممحافظة عمى قيـ ومبادئ األمة موجية النظاـ  ،شؤوف التربية والتعميـ
 .2ذه السياسات التربوية التي تعكس التوجيات العامة لممجتمعالتربوي وفؽ ى

و أنإف النظاـ التربوي ىو أساس النظـ األخرى الموجودة في المجتمع ومحورىا إذ 
ة يفإذا كاف النظاـ قائما عمى أساس قيم ،ناء أىـ رأسماؿ في األمة وىو اإلنسافبيتكفؿ ب

ومف ثـ عمى أدائو كعضو يساىـ  ،كفاءتوانعكس ذلؾ عمى نوعية اإلنساف و  ،وعممية فاعمة
نتاج حضارتو والعكس كذلؾ  .3إيجابيا في تطوير مجتمعو وا 

                                                           

، اإلسكندرية: أبو الخير لمطباعة عمم االجتماع بين ابن خمدون وأوجست كونتحسيف عبد الحميد احمد رشواف،  - 1
 .118، د.ط، ص2009والتجميد، 

 .52-51إبراىيـ ىياؽ، المرجع السابؽ، ص ص  - 2
" سند تكويف لفائدة مديري مؤسسات يير اإلداريوحدة التسالمعيد الوطني لتكويف مستخدمي التربية وتحسيف مستواىـ، "- 3

 .05، ص2005التعميـ الثانوي واإلكمالي، 
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الجياز المخوؿ لممارسة العمؿ  " :ية يمكف تعريفيا عمى أنياو أما المنظومة الترب
اؽ الدولة ككؿ والمشاركة في صنع السموؾ االجتماعي بشكؿ متميز طالتربوي عمى ن

المنظومة التربوية ىي نتيجة لمظاىرة السموكية التي يفرزىا المجتمع بمعنى أف إلى  باإلضافة
 .1أنيا تتأثر بالممارسات االجتماعية والتفاعالت السموكية السائدة في المجتمع"

المؤسسة " جاء في تعريؼ حامد عبد السالـ زىراف لممنظومة  التربوية عمى أنيا:
وتوفير الظروؼ المناسبة لمنمو  ،الثقافة المتطورةنقؿ و الرسمية التي تقـو بوظيفة التربية 

 2الجسمي والعقمي واالنفعالي واالجتماعي".
وتعتبر المدرسة مف مؤسسات التنشئة االجتماعية التي تستطيع بواسطتيا المجتمعات 

أشكاليا المتحضرة كما أنيا مؤسسة إلزامية إلى  أف تغير وتتغير وتتحوؿ مف أشكاليا البدائية
ى النظاـ مف خالؿ تنظيماتيا الرسمية وفرض إرادتيا بحكـ القوانيف والتنظيمات تحافظ عم

وليذا فإف المؤسسات التربوية والتعميمية في حد ذاتيا وحدات  ،والموائح الممزمة لمجميع
أساسية لمتحميؿ ولفيـ طبيعة عالقاتيا الوظيفية بالنسبة لممؤسسات االجتماعية واالقتصادية 

 .3فية األخرى في المجتمعوالسياسية والثقا
دارية وتربوية  إف المنظومة التربوية بمثابة تفاعؿ متكامؿ بيف عدة عناصر بشرية وا 

إنشاء وزارة أجؿ  وعممية وقانونية ومالية، تقـو بوظيفتي التربية والتعميـ في المجتمع مف
 .4خاصة لإلشراؼ عمى إدارة المنظومة التربوية

                                                           

 .174إسماعيؿ رابحي، المرجع السابؽ، ص  - 1
مؤسسات التنشئة االجتماعية وعالقتيا باكتساب التربية الجنسية لدى المراىؽ "تيرزي أعراب، جميمة جنادي،  - 2

، كمية العمـو اإلنسانية، قسـ -تيزي وزو  -ة المسانس، عمـ النفس، جامعة مولود معمريمذكرة مكممة لنيؿ شياد"، المتمدرس
 .45، ص2013-2012عمـ النفس، 

، ص ص 1، ط2006، اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، عمم اجتماع التربيةعبد اهلل بف عايض سالـ الثبتي،  - 3
33-40-85-136. 
 .257، ص11،  العددمجمة المفكر، "بوية في الجزائرأحمد لشيب، "صنع السياسة التر  - 4
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المنظومة التربوية ىي مؤسسات اجتماعية تعمؿ لتحقيؽ وفي األخير نستخمص أف 
أىداؼ تربوية في ظؿ فريؽ موحد )األسرة التربوية( وتتمثؿ أساسا في تربية الفرد وتنمية 
قدراتو العقمية والجسمية وذلؾ في إطار القانوف الذي يحدده النظاـ التربوي لمدولة كما أنيا 

 رية المثقفة لمواكبة التطورات العصرية.المؤسسة المسؤولة عف إنتاج الموارد البش
 ثانيا: أىداف المنظومة التربوية:

تسعى المنظومة التربوية أو النظاـ التربوي في أية دولة لتحقيؽ جممة مف األىداؼ 
عداد  في ليا، قصد تحقيؽ التربية المثمى ألفراد المجتمعوذلؾ حسب تاريخيا والموروث الثقا وا 

وتتمثؿ أىداؼ المنظومة التربوية  .جابة لمبيئة المعرفية المحيطة بواست ،الفرد معرفيا ونفسيا
 أساسا فيما يمي:

ؿ ػػػػدر عمى التحسف والتواصػػػػػػػتمكيف المتمدرسيف مف التأقمـ مع مياـ متعددة والق -
 في ضوء تطور أشكاؿ اإلنتاج وظروؼ العمؿ.

ـ التعميـ ضماف حد أدنى مف المعارؼ والميارات والكفاءات لمجميع بتعمي -
 .1األساسي

التربية بإعتبار  أىداؼ المنظومة التربويةإحدى  وكذلؾ يمثؿ التكيؼ االجتماعي لمفرد
وسيمة فعالة لمتنشئة االجتماعية وىذا ما أشار إليو العديد مف الفالسفة والمفكريف وأنيا القائد 

االجتماعي الذي يعيش لحياة ناجحة وفعالة كما تضمف لمفرد القدرة عمى التكيؼ مع المحيط 
التربية التي تحقؽ التكيؼ واالنسجاـ مع مجتمعاتيا إلى  فاألجياؿ المتعاقبة بحاجة ،فيو

وذلؾ بالتواصؿ وتبادؿ الثقافات وكؿ ذلؾ يتحقؽ في ظؿ المنظومة  ،والمجتمعات األخرى
 التربوية الفعالة.

تسعى المنظومة التربوية بمختمؼ أجيزتيا  بحيث اكتساب الميارات األساسية -
وكؿ آلياتيا المستخدمة في المجاؿ المدرسي لتزويد التالميذ  ،ووسائميا ومناىجيا التربوية

                                                           

 .211، ص1، ط2011، األردف: دار وائؿ لمنشر والتوزيع، نظم وسياسات التعميممعف محمود عياصرة،  - 1
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بالقدرة عمى القياـ بمجموعة مف الميارات التي يستفيدوف منيا لمتابعة األنشطة المختمفة 
منظومة األمـ المتحدة والعمـو  سواء داخؿ اإلطار المدرسي أو خارجو، كما حددت ،لمحيا

مف  داألفرا( مجموعة مف االىداؼ يسعى النظاـ التربوي لتحقيقيا ليتمكف UNESCOالثقافية )
 :المحاور التالية وتمكف في ،خالليا االداء بوظائفيـ عمى اكمؿ وجو

 التعميـ لممعرفة، التعميـ لمعمؿ، تعمـ لتكوف، التعميـ لمتكيؼ البيئي. -
ظاـ التربوي في مساعدة التالميذ وتوجيييـ، مع مراعاة البرامج كما يساىـ الن -

حتى ال يواجو  ،والمناىج المعدة وفقا ألعمار التالميذ وما يتوافؽ وقدراتيـ الجسمية والعقمية
إذا كانت غير لعمؿ أو في عدـ نجاحو في الدراسة، الطفؿ إحباطات نتيجة فشمو في أداء ا

 و واتجاىاتو.مالئمة لنموه أو ال تتفؽ لميول
تطوير التعميـ وتحسيف جودتو مف خالؿ تبني جممة مف إلى  ييدؼ النظاـ التربوي -

وتفعيؿ العمؿ التربوي مف خالؿ التجديدات  ،اإلجراءات تتعمؽ بالمناىج الدراسية
 .1واإلصالحات التربوية وتحسيف نوعية التعميـ وتطويره

لممنظومة التربوية في تحسيف مستوى مف اليدؼ األساسي كومف خالؿ ىذه الفكرة ي
  التحصيؿ ورفع جودة التعميـ في أي مرحمة تعميمية.

والتأقمـ مع مقتضيات  ،امتالؾ روح التحدي لمواجية رىانات العصر ومستمزماتو -
كف المجتمع مف مواكبة التطورات العممية بالتحكـ مالعولمة أي روح العصرنة العممية التي ت

التحمي بالقيـ اإلنسانية النبيمة واإلسياـ في  ،التكنولوجيات المستحدثةو  ،في العمـو الجديدة
 .2بناء الحضارة الجديدة

 3.إعداد طاقات بشرية قادرة عمى المشاركة في مياـ التنمية االجتماعية واالقتصادية -

                                                           

 .54-52إبراىيـ ىياؽ، مرجع سابؽ، ص ص  - 1
 .82عبد النور زياف، المرجع السابؽ، ص - 2
التحضيري وعالقتيا بالمدرسة األساسية"، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، معيد عموـ التربية والتعميـ "نذير بف يربح،  - 3

 .67، ص1988-1987النفس والتربية، 
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 المبحث الثاني: وظائف المنظومة التربوية
تحقيؽ إلى  مف خاللياتتصؼ المنظومة التربوية بمجموعة مف الوظائؼ تسعى 

مف حيث معطياتيا التربوية وتعميماتيا  ،متفتحة وتستجيب لمتطمبات المجتمعتربوية منظومة 
األخالقية، فبعدما كانت وظائؼ المنظومة في القديـ مقتصرة عمى محاربة الجيؿ واألمية 
فتطورت ىذه الوظائؼ بشكؿ سريع لتواكب حركة التطور والتغيير كما أف ىذه الوظائؼ 

تى ػػػػػػػة التقدـ فيو، وحػػػػػػودرجع معيف، ػػػػػيات مجتمػػػػػػب مقتضػػػػػػػػخر حستختمؼ مف مجتمع آل
ف وظائؼ أفي المجتمع الوحيد قد تختمؼ ىذه الوظائؼ باختالؼ نوعية النظاـ فييا إال 

 المنظومة التربوية يمكف تحديدىا كما يمي:

 : قبؿ التطرؽ لمتنشئة االجتماعية لممنظومة التربوية سنشيرالتنشئة االجتماعية -أوال
 :تماعية أوالمفيوـ التنشئة االجإلى 

 : تعددت اآلراء حوؿ مفيـو التنشئة االجتماعية منيا:التنشئة االجتماعية - أ

التنشئة االجتماعية عممية نفسية اجتماعية تربوية تعمؿ عمى إكساب الفرد  -
الخصائص األساسية لممجتمع الذي يعيش فيو، متمثمة في القيـ واالتجاىات واألعراؼ 

موؾ االجتماعي المرغوب في ىذا المجتمع، وىي عممية ومعايير الس والسائدة في مجتمع
وال تقؼ عند ، مستمرة عبر زمف متصؿ، تبدأ منذ المحظات األولى في حياة الفرد حتى وفاتو

كما تتغير اتجاىاتو ، عمر زمني معيف، فيضؿ الفرد يكتسب سموكات معينة ويعدؿ أخرى
 (1)و عبر مراحؿ حياتو المختمفة.اتومنظومة قيمو واىتمام

وأنيا تقوـ عمى التفاعؿ  ،كما يمكف تعريفيا عمى أنيا عممية تعميـ وتعمـ وتربية -
اكتساب الفرد سموكا ومعايير واتجاىات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة تمكنو إلى  وتيدؼ

                                                           

 نسريف إسماعيؿ حسف ياسيف، "التنشئة االجتماعية في سورتي النور واألحزاب" مذكرة لنيؿ شاىدة الماجستير، الجامعة - 1
 .10، ص2009العميا، كمية أصوؿ الديف، قسـ التفسير وعمـو القرآف، ، عمادة الدراسات -غزة  -اإلسالمية 
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سر لو االندماج يمف مسايرة جماعية والتوافؽ االجتماعي معيا، فتكسبو الطابع االجتماعي وت
 .1جتماعيةفي الحياة اال

بعد أف عرضنا مفيوـ التنشئة االجتماعية سنتطرؽ لمتنشئة االجتماعية لممنظومة 
 التربية التي يمكف تمخيصيا فيما يمي:

تعتبر المؤسسة أو المنظومة التربوية مسؤولة بصورة رئيسية عف المحافظة عمى ثقافة 
التي  2بفضؿ التربيةر إلى آخ ا وتجديدىما، ونقميما مف جيؿمالمجتمع وتراثو، وعف تطورى

تقـو بتطوير أساليب الحياة االجتماعية في المجتمع وتجديد العادات والتقاليد واألعراؼ 
)فكرة جورج بياف(  3االجتماعية وبمورة عادات ونماذج سموكية جديدة متطورة في المجتمع

وىي ميمة أوكميا المجتمع  ،وبيذه الصفة فالمنظومة التربوية تقـو بحفظ التراث الثقافي
واتصاؼ الحياة أخرى  لممدرسة وذلؾ لصعوبة القياـ بيذا الدور مف طرؼ مؤسسات

ولذا  ،االجتماعية بالتعقيد والتشابؾ التي يقؼ أماميا التالميذ دوف أف يستطيع فيميا وتقبميا
عدادفإف وظيفة المدرسة تكمف في تبسيط الخبرات وترتيبيا مع مراحؿ النمو اإلنساني  ، وا 

واالبتكار وتحمؿ  ،التالميذ إعدادا ينمي شخصيتيـ االجتماعية وقدراتيـ عمى التفكير
 .4المسؤولية واإلنجاز

نشائية عمى مستوى الفرد والمجتمعمف ليذا ينبغي  ،ممنظومة التربوية وظيفة إبداعية وا 
في الفكر  مرحمة التطوير واإلبداعإلى  عمى التربية أف تتجاوز مرحمة الحفظ والتجديد

لضماف قوة المجتمع ومواكبة لحركة التطور والتقدـ في المجاالت العممية  ،والسموؾ

                                                           

 .10ص نفس المرجع، - 1
، 1، ط2007، د.ـ.ف: دار جديدي لمنشر والتوزيع، السياسات التربوية والنظام السياسيىاني بني مصطفى،  - 2
 .32ص
 .288عبد اهلل بف عايض سالـ الثبتي، مرجع سابؽ، ص  - 3
-2008"فعالية المنظومة التربوية مف خالؿ امتحانات شيادة البكالوريا وشيادة التعميـ األساسي صالحة عدلي،  - 4

"، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو االقتصادية، جامعة الجزائر، كمية العمـو االقتصادية 1999-2000/ 2009
 .16، ص2010-2009وعمـو التسيير، قسـ عمـو اقتصادية، 
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 فالمؤسسات التي تستند ،، وتفسر ىذه الوظيفة تنمية القدرات اإلبداعية1والتكنولوجيا الحديثة
بد  ال ،تنمية اإلبداعإلى  أفكار إبداعية والمدرسة في سعيياإلى  المعرفة العممية  بحاجةإلى 

أف تنمي لدى الطالب الفضوؿ المعرفي واستكشاؼ المجيوؿ. كما أف ىناؾ وظائؼ 
 تتمثؿ في:أخرى  اجتماعية

  .تعميـ الفرد كيؼ يحقؽ أىدافو بطريقة مالئمة تتفؽ مع المعايير االجتماعية -
 .دعـ القيـ االجتماعية السائدة في المجتمع بطريقة وصريح في مناىج الدراسة -
اجتماعية جديدة: فالتربية وسيمة تكويف أنواع السموؾ وتغييرىا وتنميتيا تنمية أنماط  -

لذا كاف الزما عمى المدرسة أف تقوـ بواجبيا في تنمية أنماط  ،عمى أساس مف العمـ والمعرفة
اجتماعية جديدة حصمت نتيجة التطورات الجديدة والحاصمة في المجاؿ العممي كمو لتجعؿ 

 .2يف عمى التكيؼ مع جماعتيـ التي يعيشوف فييامنيـ مواطنيف صالحيف قادر 

 :التنشئة السياسية ثانيا

إف التنشئة السياسية في أبرز تعريفاتيا ىي: تعميـ القيـ والتوجيات السياسية بواسطة 
أدوات التنشئة كاألسرة والمدرسة وجماعات األصدقاء ووسائؿ اإلعالـ وىي العممية التي يتـ 

أخرى         يؿ، وترتبط كمفيـو بمفاىيـجإلى  السياسية لممجتمع مف جيؿمف خالليا نقؿ الثقافة 
وتيدؼ لتحقيؽ االستقرار في العالقة بيف الشعب  ،مثؿ الشرعية واليوية والوالء والمواطنة

 والدولة.

وتتحقؽ أىداؼ التنشئة السياسية باستيطاف الفرد لمقيـ السياسية السائدة في المجتمع 
ومف ىنا إدراكو لمعاني الحؽ والعدالة والخير والشر  ،قرية اتصالياوالعالـ الذي أصبح 

الوطنية المعنية بالتنشئة السياسية  ناإف مف مستمزمات تكييؼ منظومات ،والحوار والصراع

                                                           

 .228بف عايض، مرجع سابؽ، ص عبد اهلل  - 1
 .50-49تيرزي اعراب، جميمة جنادي، مرجع سابؽ، ص ص  - 2
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بغية تعزيز منظومة القيـ الثقافية واألخالقية التالية وىي قياـ التنشئة السياسية والتنمية 
 الشاممة عامة عمى:

 .بدؿ مف السمطوية الحرية -
 .المعرفة بدال مف االمتالؾ الفردي -
 .العمؿ الجماعي عوضا مف االنفرادية -
 .المؤسسات  بديال لمفردية -
 .اإلبداع عوضا لإلتباع -
 1.التعاقد االجتماعي بدال مف الوالءات الضيقة وكذلؾ الكفاءة بديال لممحسوبية -

أف تعرفنا عمى مفيـو التنشئة السياسية سنحاوؿ التطرؽ لبعض ىذه الوظائؼ  بعد
 السياسية لممنظومة التربية التي تتجمى في:

ي ػػػػػػعب دوره السياسػػػػػػػػػػػػيا لكي يمػػػػػػػػة التربوية ىي التي تعد المواطف سياسػػػػػػػػالمؤسس -
ساسي في إعداد القيادات السياسية كما اف ليا دور أ ،في مجتمعو بوعي وعقؿ ومسؤولية

أما بالنسبة لدور المؤسسة  .باإلضافة لذلؾ فيي تشكؿ القيادة الفكرية لممؤسسة السياسية
التربوية في العمؿ السياسي العاـ يعتمد بصورة رئيسية عمى النظرية التي تقوـ عمييا الدولة 

 .في مجاؿ التربية
 دة نظريات:تحكـ عالقة الدولة بالتربية بصورة عامة ع

 :نظرية التدخل -1

ف التربية  والتعميـ في جميع تعتبر الدولة المسؤولة األولى ع في إطار ىذه النظرية 
المراحؿ وال يشاركيا في ىذه المسؤولية احد، ومف ىذا المنطؽ فإف الدولة ىي التي تضع 

وىي التي تعد المناىج وتؤلؼ الكتب المدرسية  ،أسس التربية وبرامجيا وخططيا الدراسية

                                                           

، 02، عدد مجمة الباحثقاسـ حجاج، التنشئة السياسية في ظؿ العولمة بعض أعراض األزمة ومستمزمات االنفراج،  - 1
 .81-80، ص ص2003
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وىي مسؤولة عف عممية إعدادىـ  ،وجميع العامميف في التربية موظفيف مف موظفي الدولة
 وتدريبيـ.

 :نظرية الترسل  -2

وتقوـ النظرية عمى أف إعداد اإلنساف كفرد وكمواطف وكشخص يقوـ بعمؿ مفيد ومنتج  
شريؼ ليس مف اختصاص الدولة، بؿ مف اختصاص المواطنيف أنفسيـ ينظمونو بحرية 

وفي إطار ىذه النظرية تتولى الييئات المحمية والدينية  ،وبالطريقة التي يرونيا مناسبة
الوظائؼ المذكورة ىناؾ إلى  . باإلضافة1ى اختالؼ مراحميامسؤولية التربية والتعميـ عم

تتمثؿ في توفير مناخ يشجع عمى ممارسة القيـ الديمقراطية والعالقات أخرى  وظيفة
 2.اإلنسانية

 :ثالثا: التربية والتعميم كضرورة اقتصادية

والثقافية إعداد وتييئة األيدي العاممة الفنية إلى  إذا كانت الوظيفة االجتماعية تسعى
واالجتماعية بشكؿ يناسب البيئة االقتصادية والفنية والمينية أي لترقية المستويات االجتماعية 

تدريب إلى  فإف لممؤسسة التربوية وظيفة أساسية ىامة وىي الوظيفة االقتصادية التي تسعى
عداد األيدي العاممة الفنية المطموبة في جميع المياديف إلحداث التحوؿ االجتم اعي الالـز وا 
مف خالؿ  ،لمتحوالت االقتصادية الحاصمة لغرض تحقيؽ عممية ترقية النظاـ االجتماعي ككؿ

 .3تكامؿ البعديف األساسييف الميني واإلنساني عند األفراد

لممنظومة التربوية أخرى  إلى جانب الوظائؼ األساسية المذكورة يمكف تحديد وظائؼ
 في النقاط التالية:

                                                           

 .228عبد اهلل بف عايض سالـ الثبيتي، مرجع سابؽ، ص - 1
 .47يرزي أعراب، جميمة جنادي، مرجع سابؽ، صت - 2
 .33ىاني بني مصطفى، مرجع سابؽ، ص  - 3
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ؿ ما تقوـ بو سائر المؤسسات مف األعماؿ اتكماؿ: وظيفة استكمالمدرسة أداة اس -
 فمثال استكماؿ ما بدأ بو البيت مف تربية الولد. ،التربوية
ىذه المؤسسات فإف كاف  ترتكبياكما أنيا أداة تصحيح األخطاء التربوية التي قد  -

 .ألتوىناؾ نقص تمفتو أو كاف فراغ م
التي تبذليا سائر المؤسسات في تربية الولد  المدرسة أداة تنسيؽ: فيي تنسؽ الجيود -

وتتعاوف  ،أفضؿ األساليب التربويةإلى  وتظؿ عمى اتصاؿ دائـ بتمؾ المؤسسات لترشيدىا
اف المدرسة عمى اختالؼ فيو ومما ال جداؿ  ،معيا عمى تنشئة الجيؿ الجديد أحسف تنشئة

 .1التربية أنواعيا ودرجاتيا ىي المرجع األساسي في كؿ ما يتعمؽ بعممية
اىـ ػػػػػػفة معينة تسػػػػػػػػػػػػػالتنمية االقتصادية حيث تعد المنظومة التربوية التمميذ لوظي   -

 .ؿمتحقيؽ مكانة اقتصادية بالجد والعإلى  في االقتصاد وتستشير فردية المراىؽ
  .2تنمية أساليب التفكير العممي وأساليب التعمـ الذاتي عند المتمدرس -

ة كف القوؿ أف المنظومة التربوية سمسمة مف الوظائؼ التي تنظـ حياوفي األخير يم
وخمؽ فرص التواصؿ مع  ،قدراتو مع الحفاظ عمى تراثو الثقافي الفرد مف حيث تربيتو وتنمية

كما تقوـ بتوفير اليد العاممة المؤىمة ومسيرة لمتكنولوجيا  ،غيره لتحقيؽ االنسجاـ االجتماعي
مف خالؿ إكسابيا المعايير والتقاليد والقيـ  ،القيادة السياسية لمدولة جانب إعدادإلى  الحالية،

 السائدة في المجتمع لمحفاظ عمى أمتيـ.

 

                                                           

، 1، ط1995، د.ـ. ف: دار العالـ لممالييف، الوعي التربوي ومستقبل بالد العربيةجورج شمال، عبد السميع حربمي،  - 1
 .307-306-305ص ص 

 .48تيزري اعراب، جميمة جنادي، مرجع سابؽ، ص - 2
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 متطمباتوو المبحث الثالث: تعريف اإلصالح التربوي 
كما سبؽ أف ذكرنا أف النظاـ التربوي الفعاؿ ىو الذي يولد عنصر بشري أكثر كفاءة 

عدـ قدرة ىذا النظاـ االستجابة لمتطورات  وفي حالة  ،هة تطور عالية لبناء مجتمعو ومواكبوف
ستراتيجية  ،تمجأ الدولة إلصالحو )النظاـ التربوي( ،وتحقيؽ األىداؼ المرسومة وفؽ خطط وا 

متبعة لمنيوض بقطاع التربية وجعمو متساير مع التطورات العممية والمعرفية العالمية 
إلى  لذلؾ سنتطرؽ مف خالؿ ىذا البحث ،بات العولمةوالتكنولوجيا الحالية ليتماشى مع متطم

 .مفيوـ اإلصالح التربوية وشروطو

 أوال: اإلصالح التربوي:

 مفيـو اإلصالح التربوي سنوضح أوال مفيـو اإلصالح:إلى  قبؿ أف نتطرؽ 

 مفيوم اإلصالح: - أ

ـ، ليعني  19يعرفو أحد المعاجـ التربوية بأنو: مصطمح شاع استخدامو في القرف 
التغيرات المقصودة التي أدخمت عمى المناىج ونظـ التعميـ وىو مثؿ مصطمح "التجديد" حاليا 

 .1لكف مع نغمة أخالقية أو معنوية قوية
 تعريف التجديد: 

تجديدا: صيره جديدا، أحياه أعاد إليو القوة  – التجديد في المغة مف الفعؿ جدد
 والنشاط.

 واصطالحا: تحسيف مقصود يمكف قياسو، يدـو طويال، وال يحدث بكثرة.
كما أف التجديد التربوي يمكف أف يعني وبشكؿ إجمالي: "إدخاؿ بعض العناصر 
عادة بناء وىيك نعاش وا  مة الجديدة نظريا أو منيجيا واالستفادة منيا، في تجديد وا 

 (2)بعض االساليب والطرائؽ الفنية والممارسية.
                                                           

 .08د منير مرسي، مرجع سابؽ، صمحم - 1
 .32إبراىيـ ىياؽ، المرجع السابؽ، ص  - 2
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 يمكف تعريؼ اإلصالح في إطار مستوييف متكامميف وىما: 
اإلصالح كإجراء: ويعني عمميات تقويـ لموضع الراىف في ضوء أىداؼ الخطط -

 السابقة والمستجدات اآلتية والتوقعات المستقبمية.
اإلصالح كنتاج: ىو عممية تنمية وتطوير لإلمكانيات المتاحة بيدؼ تحقيؽ أعمى -

 .1مستويات المنفعة
مف خالؿ التعريفات يمكف استخالص مفيوـ اإلصالح عمى أنو إحداث تغيير عمى 

حالة أفضؿ تمكنو مف االستجابة لمتطمبات إلى  مستوى النظاـ بشكؿ ينقمو مف حالة معينة
 .الوضع الراىف لتحقيؽ نتائج أفضؿ والتخمص مف ،العصر

إذف اإلصالح يعني التخمص مف الوضع القائـ وتعويضو بوضع ذات محتوى جديد 
 شكال ومضمونا.

 تعريف اإلصالح التربوي:  - ب

 عرؼ مصطمح اإلصالح التربوي عدة تعريفات منيا:

وىرية ػػػػػػػػػػػرض إحداث تغيرات جػػػػػػػػػػػػػػو: جيود تبذؿ بغػػػػػػػالح التربوي بأنػػػػػػػػػػػػػػيعرؼ اإلص
في السياسات التربوية تشمؿ أكثر مف جانب في العممية التربوية وغالبا تتجاوز نتائجو النظاـ 

ف التنفيذ يتـ عمى المستوييف ا  التعميمي وتخطط اإلصالحات عمى المستوى المركزي، و 
بما  ،ميمي نحو النسبة االجتماعية ككؿالمركزي والمحمي مف حيث انو يتجاوز النظاـ التع

النظاـ التعميمي  عمى ةيف يأخذ في االعتبار العوامؿ والمتغيرات الخارجأيستوجب و 
إلى  قتصادية واالجتماعية والثقافية وكاف ىذا االصالح ينصرؼ في النيايةكالمتغيرات اال

 .2والخارجية لمنظاـ التعميمي والتربوي ككؿ الداخمية كفايةتحقيؽ ال

                                                           

 .144إسماعيؿ رابحي، مرجع سابؽ، ص - 1
، جامعة حسيبة تحديث المناىج التعميمية ضمن عممية االصالح التربوياألكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية،  - 2

 .24، ص10 بف بوعمي شمؼ، قسـ العمـو االجتماعية، العدد
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يالحظا مف خالؿ ىذا التعريؼ عدـ ذكر االطراؼ التي تقوـ بالعممية االصالحية 
)االصالح التربوي( بحيث اكتفى بذكر "جيود مبذولة بغرض إحداث تغيرات"، كما أنو لـ 

 يكرر الوسائؿ المستخدمة بإنجاز ىذه العممية.

التغير في النظاـ  عمميةإلى  يشير عادة: "ف البيالوي اإلصالح التربوي بأنوسيعرؼ ح 
التعميمي أو جزء منو نحو األحسف، وغالبا ما يتضمف ىذا المصطمح معاني اجتماعية 

، فاإلصالح التربوي الحقيقي ىو ذلؾ اإلصالح الذي يتضمف عمميات "واقتصادية وسياسية
 1.ة واقتصادية ذات تأثير عمى إعادة توزيع القوة والثروة في المجتمعيتغيير سياس

حسيف البيالوي عف التغيير نحو االحسف مف دوف  االصالح التربوي عند مفيوـركز 
ذكر االطراؼ المسؤولة في إحداث ىذا التغيير وكيفية التخطيط لو واالىداؼ المنشودة مف 

 خاللو.

التربوي( بأنو عممية شاممة تنطوي عمى تغيرات ىيكمية  صالحكما يعرؼ كذلؾ )اال
وؿ تحيصبح اإلصالح التربوي كجزء ال يتجزأ مف عممية  وىامة في النظاـ التربوي، وعميو 

 اجتماعي شامؿ في المجتمع.

اكتفى ىذا التعريؼ باعتبار اإلصالح التربوي عممية شاممة تنطوي عمى تغيرات ىيكمية 
وىامة، في حيف االصالح التربوي يمثؿ كؿ  االجراءات الحاصمة عمى مختمؼ الجوانب التي 

 الحياة التربوية )مناىج، مقاربات، ىيكمة، محاور...(. يتـ إعادة النظر فييا في

"التغيير  أما عبد القادر فضيؿ فيرى في عممية اإلصالح التربوي يمكف اف تعني
 .2الجذري لبنية النظاـ والتجديد الكمي لألسس التي تقـو عمييا ولعناصر السياسة التي توجيو

                                                           

مجمة العموم اإلنسانية جميمة بف زاؼ، "تأىيؿ المعمـ في ضوء اإلصالحات التربوية الجديدة في الجزائر"،  - 1
 .187، ص2013، 13، العدد واالجتماعية

 .31إبراىيـ ىياؽ، مرجع سابؽ، ص - 2
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المبذولة القائمة عمى الدراسة  ويعرؼ كذلؾ اإلصالح التربوي عمى أنو: تمؾ الجيود
وتدعيميا بحموؿ  ياالعممية المنيجية لمختمؼ مشكالت المنظومة التربوية قصد تجاوز سمبيات

ية ػػػػػػة والعالمػمة عمى الساحة العربيػػػػػػػػػيرات الحاصػػػػػػػػػػػجديدة، بغرض تكييفيا مع مختمؼ التغ
صادية أو اجتماعية أو تكنولوجية دوف في مختمؼ المجاالت سواء كانت سياسية أو اقت

 .1الخروج مف الخصائص الحضارية لألمة العربية

إف االصالح التربوي خالؿ ىذا التعريؼ وقؼ عمى الجيود المبذولة في ظؿ منيجية 
عممية لدراسة مشكمة تربوية معينة لتجاوز سمبياتيا مع وضع حموؿ جديدة لتجاوز التغيرات 

ي اطار خصائص االمة العربية، ولكف في الكثير مف االحياف تمجأ الحاصمة عربيا وعالميا ف
الدوؿ العربية لتبني سياسات تربوية خارجية تطبيقا لمناىجيا وترقية لغاتيا )المغات االجنبية( 

 لمساير التغيرات الخارجية الحاصمة وىذا ما يغيب عميو بعد ىذا التعريؼ.

جديد في المداخالت والعمميات مسايرة يقصد أيضا باإلصالح التربوي: التحديث والت
تحسيف جودة إلى  لممعاصرة والمتغيرات الدولية والمحمية في شتى مجاالت الحياة مما يؤدي

فاإلصالحات  .المخرجات ويمكف المؤسسات التربوية مف تحقيؽ أىدافيا بكفاءة وفعالية
المطبقة فيو وقابميتيا التربوية تختمؼ في مدى انتشارىا اعتمادا عمى مدى مالءمتيا لموسط 

 والمستفيديفلمتطبيؽ والتجريب وكمفتيا المادية ودرجة التحمس إلييا مف قبؿ صناع القرار 
 .2والمنفذيف

 فمف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف تعريؼ اإلصالح التربوي عمى انو:

طة منيجية متبعة لحؿ عوائؽ ومشكالت خكؿ ما تبذلو الدولة مف جيود وفؽ 
التربوية في ظؿ إطار قانوني يؤكد ذلؾ، وىذه الخطة اإلصالحية قد تكوف بإرادة المنظومة 

                                                           

 .83عبد النور زياف، مرجع سابؽ، ص - 1
الشاممة في مؤسسات التعميـ الجزائرية"، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـو يزيد قادة، "واقع تطبيؽ إدارة الجودة  - 2

التسيير، جامعة أبي بكر بمقايد، كمية العمـو االقتصادية والتسيير والعمـو التجارية، مدرسة الدكتوراه، إدارة األفراد والمنظمات 
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الدولة أو تفرضيا ظروؼ معينة سياسية اقتصادية، اجتماعية عمى المستوى المحمي أو 
الدولي، وتستوجب تحقيؽ األىداؼ المرسومة واالستجابة لمطالب األسرة التربوية خاصة 

 قؽ مخرجات أحسف وأفضؿ.واحتياجات المجتمع عامة حتى تح

 ثانيا: متطمبات اإلصالح التربوي:

 حتى تنجح عممية اإلصالح التربوي البد مف توفير مجموعة مف المتطمبات وىي: 

لكؿ عممية إصالحية منيج يحدد عمى ضوئيا مشكالت ومفاىيـ وأبعاد ومختمؼ ىذه  -
يكوف إال نتيجة لمتصور ي التربوية ال مالعممية لذا فالتحميؿ المنيجي لألغراض والمرا

 المنيجي لمعطيات خاصة باإلصالح.
باعتبار التاريخ أىـ وسيمة لنقؿ مكتسبات األمة فالبد مف تحديد الخطة اإلصالحية  -

في ضوء المعطيات التاريخية، ألف التصور الواضح لمتراث التاريخي  يعطي رؤية واضحة 
 مى اتصاؿ بثقافة األمة وتراثيا.لمحقائؽ دوف تزييفيا وذلؾ يجعؿ العممية اإلصالحية ع

ال بد مف رؤية مسبقة إلرادة األمة في أي عممية إصالحية ألف في حالة تجاىؿ  -
ىذا الشرط تصبح عممية اإلصالح التربوي فاشمة وىي مف أسوأ األخطاء التي تقع فييا 

با عنيا دوف مراعاتيا لمتطمباتيا صالشعوب، بحيث تفرض اإلصالحات عمى األمة غ
 التربوية.
فإف اإلصالح الذي ينبغي  ،نظرا ألىمية االستشراؼ في حياة الفرد ورسـ مستقبمو -

إقامتو في النظاـ التربوي يجب أال ينفصؿ في تصور المشرفيف عميو عف باقي المسارات 
اإلصالحية في النظـ االجتماعية األخرى )أىمية الربط والتكامؿ بيف اإلصالح التربوي 

 .1عي في كافة أبعاده بصفة عامة(واإلصالح االجتما
إيجاد ىيكؿ دائـ لمبحث والمتابعة فال بد مف توفير منشأة عممية توكؿ ليا ميمة  -

صدار توصيات إصالح  رصد الواقع والتحوالت التربوية في مياديف التقييـ والمتابعة وا 
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ليا كامؿ كما يجب أف توفر ليا اإلمكانيات والوسائؿ المادية وتمنح  ،المنظومة التربوية
 المياـ المنوط بيا. إلنجازالصالحيات 

يف الباحثيف حيث أف اإلصالح التربوي ىو عممية بحث يتوفير فرؽ مف المرب -
موضوعي ميداني، يتطمب خبرات وكفاءات عممية عالية، وموضوعية في تناوؿ القضايا 

التربية وعمـ النفس  ذة التربية الباحثوف فيتبعيدا عف  التأثيرات الحزبية واإليديولوجية، فأسا
 بالجامعات ىـ األجدر بتقييـ واقع المنظومة التربوية والسير عمى إصالحيا عند اقتناعيـ 

ألف اإلصالح عممية بحث عممي موضوعي ميداني يتطمب خبراء وكفاءة  ،1ذلؾإلى  بالحاجة
 جية.عممية عالية وموضوعية في تناوؿ القضايا بعيدا عف التأثيرات الحزبية واإليديولو 

السماح لممدرسة بالتجديد واختيار طاقـ العمؿ القادر عمى المشاركة ويتالءـ مع  -
 عممية التجديد.

إشراؾ المدرسيف في صناعة القرار: مف خالؿ المشاركة في اتخاذ قرارات الرأسية  -
 المجالس المدرسية كوسيمة إلشراؾ المعمميف وأولياء األمورإلى  واألفقية وىنا تبرز الحاجة

 ضع وتطبيؽ إستراتيجيات العمؿ المدرسي.في و 
التركيز عمى التدريب المستمر والتنمية المينية الف ذلؾ يساعد جميع العامميف عمى  -

 اكتساب الخبرات المينية المطموبة لتحقيؽ إصالح إداري ناجح.
 .دارة الذاتية لممدرسةماتي شامؿ لممدرسة يسيؿ تحقيؽ اإلإنشاء نظاـ معمو  -
 .والعقوبات المكافآتتوفير  -
 .2دارة التغييرا  اختيار المدريف القادريف عمى تسييؿ و  -
بو أف يحدد حدوده  رلألزمة التربوية: أي إصالح لمشكؿ يجدالتشخيص الدقيؽ   -

وأبعاده بدقة، فالتشخيص الحقيقي لممشكؿ يقـو عمى أساس التخطيط الناجح وليذا تجرى 
وتحديد التوترات  ،وتعدياتيا االجتماعيةبحوثا تشخيصية لمتعرؼ عمى واقع المشكمة ومحيطيا 
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ويكوف ذلؾ بالتشريح التاريخي لجذور األزمة إذ أف لكؿ  ،ومكامف العجز حسب األىمية
 ظاىرة تاريخا تطورت خاللو وتظير خالليا حقائؽ ثابتة لمتغيرات الظاىرة.

اليقظة والتروي في االقتباس: ونقصد بيا مختمؼ المفاىيـ والمصطمحات  -
 المخالطاتحيث نجد الكثير مف  ،واستخداميا لمبحث عف إشكالية األزمة التربوية والنظريات

ة بيف يالفروؽ االجتماعية والثقافإلى  التي تظؿ الباحث عف مصدر الخمؿ عندما ال ينتبو
وىكذا كثيرا ما يقع فيو  ،المجتمعات مما يجعمو يتصور حال لمشكمة غير موجودة بؿ مستعارة

ت العالـ الثالث، فينقموف حموال جاىزة لمشكالت مخالفة تماما عف واقعيا الباحثوف في مجتمعا
 .1االجتماعي مما يجعميا ترفض وال تنجح في حيف أنيا نجحت في مجتمعاتيا األصمية

التغيير في األنشطة واألساليب التي يمارسيا التنظيـ التربوي باستخداـ أنشطة  -
ب يتـ انتياجيا لتحؿ مكانيا أساليب أدائية جديدة كما يمكف االستغناء عف طرائؽ وأسالي
 .ةالمردوديجديدة تفعيال لألداء وتوفير الحد األعمى مف 

 .متغيير ومؤمنة بولوجود كفاءات بشرية مؤىمة وقابمة  -
 .التجديد والتطويرإلى  ييا النظاـ وبحاجتوانتوافر وعي تاـ بالمشكالت التي يع -
 .والتطويروجود إرادة حقيقية لمتغيير واإلصالح  -
تؤكد ضرورة اإلصالح توافر معمومات ومعطيات صحيحة عف النظاـ التربوي  -

االنطباعية العابرة إلى  ال يمكف الحصوؿ عمييا بمجرد االستماع والحاجة إليو، والمعمومات
 .دليؿ ولـ تستخمص مف دراسةإلى  واالنتقادات العامة التي ال تستند

الرتقاء بالمنظومات التربوية مف خالؿ إثراء ضرورة إثراء الرصيد المحمي: يعتبر ا -
الرصيد الثقافي ضرورة حتمية قبؿ وخالؿ اإلصالح لتوفير القاعدة التي يقـو عمييا اإلصالح 

 ولجعؿ التعميـ بوابة حقيقية لمتقدـ والنيوض وليس عبئا يثقؿ كاىؿ ميزانية الدوؿ.
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ظمات العالمية عمى اف التأكيد عمى تعميـ نوعي لمجميع: يؤكد العمماء وكذا المن -
ود اإلصالح يستدعي تحقيؽ تعمـ نوعي وفي ذات يإنجاح مشروع التعميـ الذي يقـو عميو مج

مما يعني تحسيف التعميـ بكافة مراحمو ومحاوره حتى يتسنى  ،الوقت تعميـ متميز لمجميع
قؽ أي الحصوؿ عمى مخرجات ذات جودة عالية  تتح ،إحداث استثمار عاؿ لمموارد البشرية

شروط الالزمة لمتنمية الشاممة وتساىـ في التحضير الجدي لمجتمع االقتصاد البفضميا 
 المعرفي.

االنفتاح الحر وااليجابي: إف نجاح عمميات اإلصالح بالشكؿ الذي يتوافؽ  -
وطموحات األمة يتطمب أيضا زيادة القدرة عمى التفاعؿ اإليجابي مع الثقافات العالمية 

ثرائيا مف خالؿ التثقؼ المثمر فيساىـ  والتجارب اإلنسانية، حتى يمكف ترقية عناصر ىوية وا 
 .1ذلؾ في تنسيؽ التقارب الثقافي مع األمـ األخرى

 إلى جانب المتطمبات السابقة يمكف ذكر بعض المتطمبات التكميمية:

المنطمقات: وتتمثؿ في المياديف والقيـ واألعراؼ والتقاليد السائدة في المجتمع  -
المعطيات األساسية ذات العالقة بالنظاـ التربوي كالمعطيات االقتصادية والسياسية وجميع 
 والعممية.
األىداؼ: وتتمثؿ في ماؿ المنظومة التربوية عمى المدى القريب والمتوسط والبعيد  -

ذلؾ أف المبادئ والمعطيات التي ينطمؽ منيا اإلصالح ىي  ،وترتبط األىداؼ بالمنطمقات
 .2ومة التربوية نحو تحديدي األىداؼ التربويةتوجو المنظالتي 

المستوى الالئؽ إلى  ماديا ومعنويا ورفع مكانتو االجتماعية :تحسيف وضعية المعمـ -
 وىو مف شروط إنجاح عممية اإلصالح.

                                                           

اتجاىات أساتذة التعميـ الثانوي نحو اإلصالح التربوي في الجزائر" مذكرة لنيؿ شيادة "عبد الرزاؽ سمطاني،  - 1
، كمية العمـو اإلنسانية والعمـو االجتماعية، قسـ عمـ االجتماع، -قسنطينة–الماجستير، عمـ اجتماع التربية، جامعة منتوري 
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 المبحث الرابع: دوافع اإلصالح التربوي وأىدافو
 دوافع اإلصالح التربوي: - أ

جانب إلى أخرى إلى  ومتطمباتو مف دولةنظرا الختالؼ طبيعة النظاـ التربوي 
ضغوطات عدة فواعؿ لتبني اإلصالحات وفؽ ظروؼ اقتصادية واجتماعية وسياسية 

 وتكنولوجيا تسمح بذلؾ تعددت أسباب ودوافع اإلصالح التربوي المتمثمة أساسا في:

)اإلصالح بالقوة( أو و السمطة الممثمة لمنظاـ السياسي اإلصالح الذي تفرض -
الذي يحدث داخؿ المنظمة إلرضاء الرؤساء والمسؤوليف أي يكوف التغيير مف  اإلصالح

قواعد المنظمة وأساليب العمؿ  رسي يتـ توضيح أو تفوفي ىذه الحالة ال ،طرؼ المرؤوسيف
فييا وغالبا ما يكوف اإلصالح نتيجة تغييرىا قيادتيا وعدـ معرفة القيادة الجديدة بنظاـ العمؿ 

 في المنظمة.
ذابة الفوارؽ  ،دوار جديدة لممدرسة منيا إحداث التماسؾ االجتماعيظيور ا - وا 

 الطبقية والتنمية االجتماعية واالقتصادية والعناية باألطفاؿ المحروميف أو المعوقيف.
اإلصالح تحت ضغط  ظروؼ اجتماعية معينة نتيجة الحاجة إلى  كما يمكف المجوء -

األطفاؿ           رعايةإلى  ف العمؿ والحاجةميداإلى  و االختراع مثاؿ ذلؾ دخوؿ المرأةأ
ر ىذا الدور في كؿ نظـ انتشاومع ذلؾ قد عـ  ،إنشاء دور لمحضانةأدى إلى  الصغار

التعميمية المعاصرة واستحدثت وظيفة جديدة ودور جديدي لممدرسة كحضانة أطفاؿ بعد أف 
 كانت ميمتيا الرئيسية نقؿ التراث الثقافي.

نتيجة النقد الموجو لممنظومة التربوية مف طرؼ الجماىير أو كما يحدث اإلصالح 
نتيجة رداءة مخرجات النظاـ فسرعاف ما تستجيب المنظومة التربوية بالسروع  وسائؿ اإلعالـ

  1في اإلصالح مدعية أف األمور عمى أحسف ما يراـ.
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ر ظاىرة العولمة حتمية عصرية البد لمشعوب مواكبتيا لمتماشي مع مستجدات العص -
 حتى ال تبقى أنظمتيا التربوية حبيسة الماضي وال تحرز تقدما.

التقدـ العممي والتكنولوجي: يعني سرعة التغيرات الحديثة وقوتيا في مجاؿ المعرفة  -
لتعميـ أدى  عامة، واألبحاث التطبيقية والتقنية خاصة، فسرعة التقدـ العممي والتكنولوجي

االجتماعي عبر القارات لذلؾ البد مف األنظمة  استخداـ وسائؿ االتصاؿ لتحقيؽ التواصؿ
التعميمية استغالؿ ىذه الوسائؿ التقنية في التدريس مف جية، واإلبقاء عمى كثير مف 

 المواضيع التي أصبح تدريسيا مف قبيؿ التخمؼ ومأل العقوؿ لكؿ ما ىو جديد.
سية عمى الصعيد التكتالت االقتصادية والسياسية: فزيادة التكتالت االقتصادية والسيا -

العالمي مثال، الوحدة األوربية والتكتؿ االقتصادي لدوؿ شرؽ أسيا، أخذت األنظمة التربوية 
االنتماء إلى  بيذا المنطمؽ تتكتؿ في إطارىا لكي تنتقؿ مف مفيوـ االنتقاؿ القطري الضيؽ

الدوؿ الموقعة  وأاإلسالمية  القائـ عمى أساس الديف والمغة والتاريخ المشترؾ بالنسبة لمدوؿ
 .1عمى اتفاقية معينة مثال، " اتفاقية بولونيا"

 (.كما ونوعا)تكزة أساسا عمى المردود المنتوج ر التحوالت الحالية الم -
 .المعرفةأجؿ  العمـ مفإلى  العمـأجؿ  االنتقاؿ مف فكرة العمـ مف -
جعمت اإللماـ بيا كمعرفة محضة غير  ،اتساع رقعة العمـو وتجديدىا باستمرار -
 .مجدية
امدة ػػػػػػػػػػػيا جػػػػػنفس ىأف المنظومة التربوية ال يمكف أف تضؿ متوقعة عمإلى  إضافة -

صالحا  في الوقت الذي تعرؼ فيو جؿ المنظومات التربوية في العالـ تجديدا وتحديثا وا 
 ي ميداف العمـ والشغؿ.متواصال يستجيب لمتطمبات المرحمة والمستجدات الحاصمة ف
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عولمة االقتصاد: التي تشترط عمى المنظومة التربوية التحضير الالئؽ لألفراد  -
والمجتمع حيث ترتبط الرفاىية االقتصادية لألمـ بحجـ ونوعية المعارؼ العممية والميارات 

 .1التكنولوجية التي يتعيف إدراجيا
 االنفجار المعرفي الذي يعيشو العالـ. -
 الح التربوي:أىداف اإلص - ب

لإلصالح التربوي مجموعة مف األىداؼ يسعى لتحقيقيا في ظؿ مسار تطبيقو تتمثؿ 
 أبرزىا فيما يمي:

 .االنفتاح عمى تطورات الثقافية العالمية والتجارب الدولية -
إعادة تشكيؿ النماذج التربوية ومراجعة السياسات التربوية واألىداؼ وبناء  -

قميمية لمتربية إستراتيجيات  .وطنية وا 
تطوير في البرامج والممارسات التربوية لتحقيؽ مخرجات تنسجـ مع متطمبات  -

 .االقتصاد المعرفي
توفير الدعـ والتسييالت مف أبنية ومرافؽ مدرسية لتجييز بيانات تعميمية مادية  -

 .تتميز بالجودة
 .تنمية االستعداد لمتعميـ ابتداء مف مرحمة الطفولة المبكرة -
 .تعزيز الديمقراطية وتكافؤ الفرص التعميمية بيف األقاليـ -
 .رفع كفاءة النظر التعميمية وزيادة فعاليتيا -
 .تطوير البنية التحتية لممؤسسات التعميمية -
توجيو النظـ التربوية توجييا يساىـ في تمبية االحتياجات الفردية واالجتماعية  -

 .ع المستقبؿة وصنؿ في عصر العولمة والمعموماتيوالتعايش الفاع
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تطوير أنظمة معايير وطنية وعربية وفؽ لمعايير التقويـ الدولية لرفع سوية  -
 .المخرجات التعميمية

 .1الالمركزية في اإلدارة التربوية والمدرسيةوتعزيز بناء نظـ دعـ القرار التربوي  -
 .بناء رأس الماؿ البشري راقي النوعية -
 .بيف التعميـ والمنظومة االجتماعية واالقتصادية صياغة عالقة تضافرية -
تفعيؿ العناصر المكونة لمنظاـ التربوي مف حيف ألخر حتى تستجيب لمتغيرات  -

والمعمميف واإلدارة التربوية والمجتمع وعالقتو  ،لذلؾ يشمؿ اإلصالح المناىج التربوية
 .2بالمدرسة، والفمسفة التربوية التي توجو ىذا اإلصالح

ونقاط الضعؼ فييا ومحاولة  ،لمنظومة التربوية واستيعاب عيوبياتشخيص ا -
 تصحيحيا ومعالجتيا.

االستعانة بموارد مادية جديدة وطاقات بشرية مؤىمة إلنجاح العممية اإلصالحية  -
ارد القبمية أي ما تممكو الدولة ألف في حالة االعتماد عمى المو  ،وتحقيؽ األىداؼ المسطرة

 .إليو في حمقة مفرغة وال تحقؽ ما تصبو تدور ؿ اإلصالحاتتظمف قبؿ س
أحزاب  :ئاتيادة في الشريحة االجتماعية بمختمؼ فإشراؾ مختمؼ الفواعؿ الموجو  -
جمعيات إعالـ وخاصة األسرة التربوية لتوفير الرأي الذي ربما ستجيمو ، نقابات، سياسية

 السمطات المختصة في مجاؿ اإلصالح.
 .ميـ كما ونوعامف جودة التع عافتحقيؽ االرت -
 .تبني سياسات تربوية جديدة تواكب العصرنة والتقدـ -
الشعور بالمسؤولية والقدرة عمى تحقيؽ األفضؿ وتحسيف المستوى القائـ في ظؿ  -

 .ظروؼ اقتصادية اجتماعية، سياسية، تكنولوجية معينة
 .إدخاؿ التعديالت الالزمة لمنظاـ التربوي ليتماشى مع التطورات -
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 :ة الفصلالصخ

المؤسسات األساسية  إحدى فمف خالؿ كؿ ما تطرقنا إليو يتضح أف المنظومة التربوية
عدادىـ عقميا وروحيا بطرؽ سميمة في ظؿ بيئة تربوية سميمة فمف خالليا  ،لتنشئة األفراد وا 

آخر          جيؿإلى  يستطيع المجتمع تحقيؽ أىدافو المختمفة ونقؿ تراثو مف جيؿ
ت ىذه المنظومة نقائص وعيوب او مختمفة، وفي حالة ما إذا عرفيا البممارستيا لوظائف

تراجع في مستوى تحصيميا يستوجب عمييا تطبيؽ سياسة اإلصالحات بمعنى اإلصالح 
التربوي القائـ عمى مجموعة مف متطمبات لتحقيقو باعتباره جممة مف التغيرات عمى مستوى 

د مع مراعاة إمكانيات وظروؼ ذلؾ المنظومة التربوية أو النظاـ التربوي قصد التجدي
المجتمع، وىذا اإلصالح ال يأتي بصورة فجائية إنما تكوف دوافع لتطبيقو أو باإلرادة مف 

و التغيير حتى يتـ تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ التي سعى إلييا ىذا نحالسمطة الحاكمة 
عدادة عامة قصد تحقيؽ حياة أيسفاإلصالح في ظؿ مراعاة متطمبات المجتمع بص ه ر لو وا 

 متغيرات الحاصمة في إطار تكنولوجية العولمة.ل
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 :تمييد
لقد أولت الجزائر منذ تواجد المستعمر فييا، وبعد استقالليا اىتماما بالغا لقطاع  

وبناء عمى ذلؾ، فيي حاولت التمسؾ بمختمؼ المؤسسات التعميمية التي التربية والتعميـ، 
ورثتيا عف الدولة العثمانية، وتوسيع نشاطيا ومياميا في مختمؼ أقطار الوطف، بالرغـ مف 

وىكذا عرؼ التعميـ في الجزائر  .محاوالت المستعمر الفرنسي لمقضاء عمييا ونشر ثقافتو
بمختمؼ أنواعيا لغاية نيؿ  إسالمية مة ودينيا في مدارستطورا ممحوظا شيئا فشيئا بمغة األ

حريتيا، لترسـ مسارا جديدا لمنيوض بقطاع التربية والتعميـ، والتحرر مف القيود االستعمارية 
وىذا عبر مراحؿ سمحت باسترجاع مكانة المغة العربية وتعميميا، ونشر الديف االسالمي 

كؿ ما سنتناولو خالؿ ىذا الفصؿ عبر مباحث تسمح رة برامجيا واطاراتيا، وىذا أوتحقيؽ جز 
استرجاع السيادة الوطنية إلى  بدراسة واقع التعميـ في الجزائر مرورا بالمرحمة االستعمارية

 والشروع في قياـ منظومة تربوية بمبادئ وطنية وىذا ما جاء في االطر القانونية المنظمة ليا
 .2003غاية تطبيؽ االصالحات الجديدة في إلى 
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 المبحث األول: نظرة حول وضع المدرسة الجزائرية قبل االستقالل

 ،المادية ليا فقط الثروةتواجده في الجزائر عمى انتياؾ أثناء  الفرنسي لـ يقؼ المستعمر
 نشرعامال لتحقيؽ ذلؾ ، كذلؾ اامتصاص ىويتيا، دينيا ولغتيسعى جاىدا عمى إنما 

الشعب الجزائري مف خالؿ تطبيؽ  ةفرنس ةحاولمثقافتو، دينو ولغتو، في كؿ أقطار الوطف، و 
يا لجمب أبناء الشعب بمختمؼ سياساتو ومشاريعو االغوائية، بدءا بإنشاء المدارس الخاصة 

بيف واقع التعميـ خالؿ المرحمة نإلييا، وىذا ما سنوضحو أكثر خالؿ ىذا المبحث ل
 لجزائر.االستعمارية في ا

 :االستعمارأثناء  واقع المدرسة الجزائرية-1
كاف واقع التربية والتعميـ في الجزائر قبؿ االحتالؿ الفرنسي بخير، حيث كاف العمـ  

اإلستعمار   مقياس كؿ شيء، وكانت المدارس والكتاتيب منتشرة عبر أرجاء الوطف لكف
طمس اليوية وجعؿ الجزائرييف دوف مبدأ وال  أجؿ الفرنسي طبؽ سياسة التجييؿ والفرنسة مف

، وىو ما جاء في أحد التقارير الفرنسية )لجنة القروض االستثنائية سنة يعتزوف بياعقيدة 
نوار مف حولنا، أي أننا حولنا لقد تركنا المدارس تسقط وتشتتناىا، لقد اطفئت األ"(: 1847

اف عميو معرفتنا، وفي المدف الكبرى مجتمع أكثر جيال وبربرية مما كإلى  المجتمع المسمـ
تعميـ المغة العربية والقرآف الكريـ، اما في الجيات التي لـ تمس فييا مدارس القرآف  عمن

 .(1)البسيطة، فقد منع عمييا فتح أبوابيا خالؿ أوقات عمؿ المدارس الفرنسية

مصدر فالسياسة االستعمارية التي استعممت في الجزائر كانت القضاء عمى أي 
 لمتربية والتعميـ، مف مدارس ومساجد وأوقاؼ أو قائميف مف عمماء ومعمميف وذلؾ لمتمييد مف

إعادة انتاج ثقافة المستعمر وغرس قيـ جديدة، قيـ كما تصفيا فرنسا بالتحضرية يكوف أجؿ 
 المستيدؼ فييا ىو الطفؿ الجزائري.

                                                           

 "، في موقع األنترنت:الجزائر"مراحل تطور النظام التربوي في محمد بف احمد،  -1
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سا، وقد بينت ليـ المدارس الذيف كما ىو الحاؿ في فرن بالنسبة لفرنسي الجزائرأما 
وجيء ليـ بالمعمميف ورصدت ليـ الميزانية فمـ يبؽ سوى الجزائريوف بدوف تعميـ، ألف 
وسائميـ المادية المرصودة لمتعميـ قد استولى عمييا الفرنسيوف وألف المعمميف المسمميف ىجروا 

 . (1)والمدارس والمساجد ىدمت و اغتربواأ

ت ىي مدرسة فرنسية اسالمية التي أنشئت بمدينة أانش ففي الجزائر كانت أوؿ مدرسة
في مدينة البميدة أخرى  ، ثـ أعقبتيا في فترات مختمفة عدة مدارس1836الجزائر سنة 

 1850وقد بمغ مجموع تالميذ ىذه المدارس سنة  ،ووىراف ومستغانـ وعنابة وقسنطينة
، حيث 1850الشروع فيو إال في عاـ تمميذ، فالتعميـ االبتدائي لمجزائرييف لـ يقع ( 162)

 (2)جويمية الذي نص عمى إنشاء عدد مف المدارس لتعميـ أبناء الجزائرييف 13صدر مرسـو 
 مدرسة وقد زادت الميزانية االستعمارية لمتعميـ لتصؿ 1200وصؿ عددىا  1892وفي سنة 

ميف، وبالتالي فرنؾ موجية لمتعميـ العمومي لممسم 94000مميونيف فرنؾ فرنسي منيا إلى 
 .(3)1892عاـ  114.116طفؿ و 53.666أصبح عدد المتمدرسيف 

 84ألبناء الجزائرييف ونسبة بال 8.3كانت نسبة التمدرس  19وفي نياية القرف 
بالنسبة ألبناء األوربييف، والسبب الوحيد في ىذه الحالة المؤسفة ىو معارضة المعمريف 

لنيابات المالية ورفض اعضائو توفير الميزانية وتعميـ األوربييف التي كانت تتمثؿ في مجمس ا

                                                           

 "،مريـ معبود، "المدرسة الجزائرية في برامج االحزاب السياسية، تحميؿ مضموف البرنامج السياسي لعدد مف األحزاب -1
، كمية العمـو االنسانية واالجتماعية، قسـ عمـ 2مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، تخصص: عمـ اجتماع التربية، جامعة سطيؼ

 .71-70، ص ص2014-2013اجتماع، 
معوقات فاعمية االشراؼ التربوي عمى التعميـ االبتدائي في الجزائر ضمف االتجاىات االشرافية "ميادة بورغداد،  - 2

مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـو التربية، جامعة منتوري قسنطينة، كمية العمـو االنسانية والعمـو  ،"المعاصرة
 .14، ص2011-2010االجتماعية، قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا، 

، 7العددنفسية وتربوية، "، مجمة دراسات وضعية التعميـ الجزائري غداة االحتالؿ الفرنسي"آسيا بمحسيف رحوي،  - 3
 .65، ص2011
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، لكنيـ كانوا مف أنصار مؤسسي تعميـ ميني أو زراعي عممي (1)تعميـ أبناء الجزائرييف
مدارس إلى  تطبيقي لتكويف أعواف يخدموف مصالحيـ فعكفوا عمى تحويؿ المدارس المتواجدة

 مطة مدراء فرنسييف لمدارس رئيسية خياـ أو ممحقات يديرىا ممرنوف جزائريوف تحت س
الذيف كاف في عمرىـ ست سنيف سنة األطفاؿ  مف مجموع 4.3فكانت نسبة القبوؿ تعادؿ 

 في سف 850.000مف  47.263أي  1914سنة  5تمميذا فقط و 33.397أي  1908
 .(2)تمميذا 900.000مف مجموع  1929سنة  6الدراسة و

دمج المجتمع إلى  السمطات الفرنسية ييدؼلقد كاف تأسيس المدارس مف قبؿ 
الجزائري المسمـ بالمجتمع الفرنسي، والقضاء عمى مقدسات الشعب األساسية، عف طريؽ 
نشر المغة الفرنسية والقضاء عمى المغة العربية، ولقد ادعى الفرنسيوف أف استعماليـ لمتعميـ 

 حبيبنور العمـ والمدنية وت إلى إخراج األىالي مف ظممات الجيؿ والبربرية أجؿ   ىو مف
ربية لدى الناشئة، وأخذ المعمـ الفرنسي دور الريادة في ىذا المجاؿ إلبراز مزايا غالحضارة ال

الحضارة الغربية وتوجيو الجيؿ الجديد لالمتثاؿ باألوربييف، وكانت االستجابة جد ىزيمة بيف 
تمؾ المدارس مسخا إلى  أبناءىـ الجزائرييف رغـ كؿ المغريات، ألف الجزائرييف اعتبروا ذىاب

مف جية، كما أف  قمة الوسائؿ المادية لمجزائرييف جعمتيـ ال اإلسالمية  لشخصيتيـ العربية
يمتحقوف أصال بيذه المدارس مف جية اخرى، أما بالنسبة لمذيف التحقوا بيذه المدارس فمـ 

منيا جمعية  (3)مكاف ينقطعوا عف متابعة دروس حفظ القرآف في الكتاتيب المنتشرة في كؿ
العمماء المسمميف الجزائرييف، فكانت انطالقة جديدة في ميداف التعميـ خالؿ العشرينيات 
والثالثينيات بفضؿ النيضة الوطنية التي كاف يمثميا، كؿ مف االمير خالد والعالمة ابف 
ـ باديس حيث أصبح الزعماء الجزائريوف يطالبوف برخص لفتح المدارس لتعميـ أبناءى

                                                           

، يـو  www.wadilarab.com"، في موقع االنترنت: "التعميم الجزائري بعد االستقالل، سقنيمحمد بف اليادي بف  - 1
 سا.13:55، عمى 23/12/2015األربعاء 

 .75مريـ معبود، نفس المرجع السابؽ، ص - 2
، في موقع االنترنت: رنسية في الجزائر"السياسة التعميمية الفعبد القادر خميفي، " - 3

www.statimes.comi ?t=30203864   سا. 13:38، عمى 2015/ 23/12يـو االحد 
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وبحقوقيـ المدنية والسياسية، وظيرت محاوالت التحدي والتصدي لسياسة المستعمر في ىذا 
الميداف وأصبح اىتماـ المثقفيف الجزائرييف بالعمـ والعمماء وبتأسيس المدارس وانعاش الزوايا 
مف جديد في مختمؼ المدف والقرى وبتمويميا، والضغط عمى الحكومة الفرنسية لتوافؽ عمى 

في المدارس األطفاؿ  فإف عدد 1934 إحصائياتـ وتمويؿ مشاريعيـ، وحسب مطالبي
 قسـ. 1506ػ تمميذا يدرسوف ب 78000االبتدائية الجزائرية قد بمغ 

وصؿ عدد التالميذ المسمميف المسجميف بالمدارس  1944-1939أما ما بيف 
المسمميف التي بنت، فجمعية عمماء  22000مف بينيـ  114000إلى  االبتدائية التحضيرية

مدرسة، بيا سمؾ التربوي  124قائمة مف  1950، قد نشرت سنة 1931ىا سنة ؤ تـ انشا
تمميذ يرتادوف  40.000عف عدد  1954معمما، واعمنت الجمعية نفسيا سنة  274يضـ 

 .(1)مؤسساتيا المدرسية

ئي قد أف التعميـ االبتدا 1959ولقد جاء في النشرة التي نشرتيا الحكومة العامة سنة 
حقؽ تقدما ممحوظا، حيث أصبح ىناؾ حوالي أربعة أطفاؿ يتعمموف مف كؿ تسعة ال 

 قد سجؿ أربعوف ثانوية ومعيد. 1959-1958يتعمموف، وأف التعميـ الثانوي خالؿ 

لـ يبف اإلستعمار  فأ القوية ىواإلسالمية  يكمف سر احتفاظ الجزائر بشخصيتيا
يكف احد في ىذه المناطؽ يعرؼ عف التعميـ الفرنسي المدارس في القرى والبوادي، حيث لـ 

شيئا، فظمت ىذه البوادي عمى حاليا وظؿ أىميا ناجيف مف ىذا الشر، فكاف أبناءىا يقبموف 
حفظ القرآف الكريـ، وتعمـ المبادئ األولى أجؿ  عمى الكتاتيب القرآنية والمساجد والزوايا مف

بيذه المدارس ورجاليا أو اإلستعمار  ؿمف العمـو العربية والديف، ورغـ ضغط وتنكي
 .(2)عمماءىا

                                                           

 .78-71-70آسيا بمحسيف رحوي، المرجع السابؽ، ص ص  - 1
الماستر، ("، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة 1978-1962واقع الجزائر االجتماعي والثقافي فيما بيف )"سارة بف دحماف،  -2

-2013تخصص: تاريخ معاصر، جامعة محمد خيضر بسكرة، كمية العمـو االنسانية واالجتماعية، قسـ العمـو االنسانية، 
 .25، ص2014
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تحقيؽ سياسة أجؿ  نالحظ مف خالؿ ما سبؽ أف المستعمر الفرنسي سعى مف
و الشخصية الوطنية حمأجؿ  مف ية بشعبياالفرنسة، والقضاء عمى المغة العربية والحاؽ االم

غواء الشعب الجزائري إ أجؿ نشاء مدارس خاصة مفإوضرب مقاوماتيا، مستغال لذلؾ 
واإللتحاؽ بيا، وىذا ما رفضو ىذا االخير اعتبارا أنيا تزيد مف حدة الضالؿ والجيؿ عمى 

 مساجد، زوايا) مف مؤسسات مختمفةاإلسالمية  أبنائيا، وضموا يمتحقوف بمختمؼ المدارس
ؼ التمسؾ بدينيـ ولغتيـ، ويعود الفضؿ في ذلؾ لمجيد المبذوؿ مف طر أجؿ  مف (كتاتيب

تعزيز الثقافة العربية  أجؿ   مثقفيف، وشيوخ زوايا، وغيرىـ أمثاؿ ابف باديس الذي كافح مف
 .اإلسالمية وأصوليا، متخذا لذلؾ المبادئ

 :اإلسالمية المؤسسات التعميمية-2

 :الزوايا-أ
عرفت الجزائر في العيد العثماني مرورا باالحتالؿ الفرنسي وجود الزوايا وانتشارىا 

كؿ مناطقيا، فيي مؤسسة تعميمية يتخرج منيا العمماء وتؤىؿ طالبيا فيما بعد إلى بكثرة في 
 الوصوؿ لممراتب العميا في الجامعات اإلسالمية.

موزعة شماال وجنوبا  2000كاف عدد الزوايا في الجزائر  1871فحسب احصاء 
تمميذ تقريبا، حيث يدرسوف المغة العربية والقراءة والكتابة، ويحفظ  28.000فقامت بتعميـ 

فييا القرآف ويتعمـ فييا التاريخ والجغرافيا والفقو والسنة، والفمسفة....الخ إلى جانب كوف ىذه 
. وتعتبر الزاوية جامعة دينية (1)مأوى وممجأ ومستوصؼ في الوقت نفسوالمؤسسات كانت 

وممجأ مجانا، لذلؾ فإنيا تقوـ بجميع مراحؿ التدريس الثالث، وىذه المدرسة ىي مفتوحة 
دورو  06لألطفاؿ العرب والقبائؿ، وبعض األسر ترسؿ أبنائيا الييا رغـ بعدىا، ويدفعوف 

 والممبس عمى حساب المؤسسة إلى غاية مغادرتو.عمى كؿ طفؿ، وىذا لألكؿ والمسكف 

                                                           

 .75-74آسيا بمحسيف رحوي، المرجع السابؽ، ص ص -1
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لعبت الزوايا أدوارا كبيرة ومتعددة، فبالنسبة لمدور االجتماعي والثقافي فإنيا قدمت 
الكثير بأعماؿ ميمة، حيث حافظت عمى شخصية وىوية الشعب عف طريؽ الدفاع عف 

ونظرا ليذا الدور الذي  اإلسالـ والمغة العربية، وكانت تمثؿ مأوى لمف ال سكف لو دوف مقابؿ
تمعبو أصدرت السمطات االستعمارية القوانيف والقرارات لتنظيـ وعمؿ ومراقبة الزوايا منيا قرار 

الذي يحدد فيو ضرورة التخمص مف المدرسيف والشيوخ المغاربة  1852أكتوبر  06
ود والتونسييف الذيف يشكموف خطرا، لما يقدمونو مف معارؼ تعيؽ التطور وترفض الوج

مع  1877ماي  22االستعماري في الجزائر، ولكف ىذا القرار لـ يطبؽ وتـ تعديمو بتاريخ 
اشتراط ضرورة الحصوؿ عمى رخصة مف طرؼ المسؤوؿ االداري االوؿ لمعمالة أو الوالي 

 .(1)الذي يقرر ذلؾ

وىنا يتضح أف إنشاء الزوايا بعد ىذا القرار يستوجب استشارة اإلدارة الفرنسية التي 
 تتخذ إجراءات   اقامة ىذه الزاوية، ألف أصبحت ىذه االخيرة محصورة مف طرؼ المستعمر.

 لعبت الزوايا أدوارا ميمة أثناء االحتالؿ الفرنسي ومف بينيا ما يمي:

االىتماـ بتحفيظ القرآف الكريـ ونشره، وساعد ذلؾ عمى حمايتو مف النسياف  -
 والضياع.

سالمية ونشرتيا بشكؿ واسع، وكاف ذلؾ شكؿ احتضنت المغة والثقافة العربية اإل -
 مف أشكاؿ محاربة الجيؿ واالمية، ووسيمة مف وسائؿ نشر العمـ والمعرفة.

شكمت جدار واقي لمقاومة المستعمر، وعممت عمى حماية الشخصية اإلسالمية     -
 .(2)لمجزائر

                                                           

 .31كماؿ خميؿ، المرجع السابؽ، ص - 1
باتنة"، مذكرة  -التغيير االجتماعي دراسة حالة مسجد أوؿ نوفمبردور المؤسسات الدينية الرسمية في "سمير الويفي،  - 2

 مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، تخصص عمـ االجتماع الديني، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كمية العمـو االجتماعية والعمـو
 .115، ص2010-2009، قسـ عمـ االجتماع الديمغرافيا، اإلسالمية
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ربية إلى كما لعبت دور خزانة االسمحة التي يستعمميا المجاىدوف أثناء الفترة الح -
عداد خططيـ الحربية.  جانب تجمع المجاىديف فييا وا 

كما لعبت دور مستوصفات يمجأ إلييا المجاىدوف والشعب ليدؼ تمقية عالج  -
 مجاني، بعيدا عف المستوصفات والمستشفيات الفرنسية.

الدور التنافسي لممدارس الفرنسية إلبعاد أبناء الوطف، وعدـ التحاقيـ بيذه  -
 ة توسع الثقافة الفرنسية.المدارس لمكافح

 المحافظة عمى مقومات األمة الجزائرية. -

 المدارس القرآنية )الكتاتيب(:-ب
لقد تأسست ىذه المدارس في العيد العثماني، وبمغت شيرتيا أفاقا بعيدة، والشائع أف 
تؤسس بجوار المساجد، وذلؾ الرتباط العمـ بالديف ولكنو إذا ابتعدت عف المسجد يؤسس 

مصمى، وتتنوع معارفيا وعموميا مف العمـو الدينية التي تقوـ عمى تحفيظ القرآف  بداخميا
وتفسيره، وشرح الحديث، والفقو والتوحيد والمنطؽ واالصوؿ اضافة إلى عمـو المغة واالدب 
مثؿ النحو، الصرؼ والبالغة والعروض والقوافي وقواعد االنشاء وىي الوسائؿ الكفيمة لممتعمـ 

 رتبطة بالعمـو الدينية.بالتحصيؿ والم

وكاف يمقي الدروس القرآنية والنحوية داخؿ ىذه المدارس، المربي والمؤدب الذي يتمتع 
بالكثير مف االحتراـ والتقدير، فمعمـ القرية كاف محط العناية مف الجميع، فيو مضرب المثؿ 

و، فرغـ في االخالؽ والعمـ، ويطمب االىؿ مف أبنائيـ تقميده في سموكو وجميع حركات
الظروؼ التي تعتبر تقميدية، وتمؾ المواد التي تبقى ضعيفة الرتباطيا بالظروؼ االجتماعية 
لمناس واألوقاؼ وليست كميا موجية لمتعميـ، لكف ما يشيد بو الغير اف التعميـ كاف متطور 

 .(1)وأف أرياؼ الجزائر كانت عامرة بالكتاتيب والمدارس والمساجد

                                                           

 .15-13خميؿ، المرجع السابؽ، ص ص  كماؿ- 1
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جمع )كتاب( مف المؤسسات التعميمية التربوية األولى التي كانت فإذف تعتبر الكتاتيب 
أساس التعميـ العربي التقميدي بالجزائر، وكانت األساس لمتعميـ االبتدائي، وتكوف األطفاؿ 
لاللتحاؽ بالتعميـ الثانوي المتمثؿ في الزوايا، كما انيا تركز عمى قراءة القرآف وكتابتو ولفظو 

لخشب، ولـ تكف ىناؾ طريقة تدريس غير االستظيار، كما لـ تكف واستظياره عمى ألواح ا
نما المعمـ ىو الذي يحدد وقت التدريس، وكاف التالميذ الذيف  ىناؾ مواقيت محددة لمتعميـ، وا 

سنوات، ومما يميز كثرة االقباؿ عمى  10و 6يمتحقوف بالكتاب تتراوح اعمارىـ عموما بيف 
االجتماعية، وما حظيت بو مف احتراـ وتقدير مف طرؼ  ىذه المؤسسة التعميمية ىو مكانتيا

الشعب الجزائري، حيث كاف ليا دور فعاؿ متمثؿ في التعميـ الديني لألطفاؿ الصغار 
 .(1)والحرص عمى حفظو، وليا وظيفة أخالقية وعممية

وفي االخير يمكف القوؿ اف المدارس القرآنية مف المؤسسات الدينية التي تقـو بتحفيظ 
القرآف الكريـ، ونشر مبادئو بيف العائالت الجزائرية أثناء اإلستعمار الفرنسي، وىي المدرسة 
األولى التي يعتمد عمييا الطفؿ لتحقيؽ نموه عمى أساس القيـ اإلسالمية  وتعزيزىا، اضافة 

دور الفعاؿ الذي لعبتو في المحافظة عمى اليوية العربية اإلسالمية، لغرس التراث إلى ال
االسالمي في الجزائر، ومكافحة أي ثقافة غربية غريبة عف الدولة الجزائرية، محاولة مف 
خالؿ ىذه المدارس احتواء الديف المسيحي والم غة الفرنسية، وجعؿ المغة العربية والديف 

 ات الرعاية االجتماعية لمتقميؿ مف نسبة األمية.االسالمي مصدر خدم

 :المساجد-ج
المسجد بأنو  81-91مف المرسـو التنفيذي  01يعرؼ المسجد حسب المادة رقـ 

ما ينفعيـ إلى  صمواتيـ وتالوة القرآف الكريـ واالستماع ألداءبيت اهلل يجتمع فيو المسمموف »
 .(2)«في أمور دينيـ ودنياىـ

                                                           

 .73آسيا بمحسيف رحوي، المرجع السابؽ، ص - 1
، المتعمؽ ببناء المساجد وتسييرىا وتحديد 81-91الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسـو التنفيذي رقـ  -2

 .535، ص 1991، 16وظيفتيا، الجريدة الرسمية، العدد رقـ 



(2003-1662مراحل تطور المنظومة التربوية في الجزائر )                     :ثانيالفصل ال  

 

38 

 

الفرنسي خاصة وأنيا لعبت دور أثناء اإلستعمار  المساجد عمى دورىالـ تغفؿ ىذه 
وحفظ القرآف ونشره واعداد  ،والمغة العربية ،اإلسالمية نشر الثقافةأجؿ  تعميميا وتربويا، مف

االجياؿ الناشئة بمبادئو، ولذلؾ نجد الدور الذي لعبتو المساجد في العيد العثماني، لـ تتراجع 
الؿ الفرنسي، خاصة واف الشعب الجزائري يعتمد عمى ىذه المساجد لتزويد االحتأثناء   عميو

أبنائيـ بشيء مف العمـ والمعرفة والحصوؿ عمى التربية الحسنة والجيدة القائمة عمى اساس 
الديف، لـ ينحصر ىذا الدور عمى األوالد فقط، إنما يشمؿ الفئات االخرى لممجتمع منيا 

 الفتيات.
واحتالؿ مدنيا، تجمت سياستو اتجاه  1830ي لمجزائر سنة وبعد الدخوؿ الفرنس

كنائس أو إلى  مقدسات المسمميف الجزائرييف في عدـ بعضيا، وتحويؿ البعض اآلخر
إلى  مستودعات عسكرية، ففي العاصمة قامت السمطات االستعمارية بتحويؿ ثالثة مساجد

قصد فتح الطرؽ أخرى  متالمصالح العامة، وىدإلى  كنائس كاثوليكية، وأعطيت األخرى
والمساحات أو بناء مؤسسات عمومية كالمستشفيات، كنائس ومسارح، ومف بيف الثمانيف 

 .(1)(1832-1830( ما بيف )66( مسجدا وزاوية في العاصمة تـ تيديـ ستة وستوف )80)
 وتكمف أىداؼ المساجد خالؿ ىذه المرحمة فيما يمي:

 أىداف المساجد: 
 خالؿ الفترة االستعمارية فيما يمي:تتمثؿ أىداؼ المساجد 

محاربة المستعمر الفرنسي، الذي أنشئ العديد مف المدارس قصد طمس اليوية  -
 الوطنية والقضاء عمى المغة العربية والديف االسالمي.

 ، ونشر روح المواطنة بيف األفراد.اإلسالمية تعميـ المبادئ -

                                                           

("، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة 1951-1850دارس الشرعية الثالث في الجزائر: التأسيس والتطور )كماؿ خميؿ، "الم- 1
الماجستير في تاريخ المجتمع المغاربي الحديث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، كمية العمـو االنسانية والعمـو 

 .11، ص2008-2007االجتماعية، قسـ التاريخ، 
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ييا عف خطر ناعداداىا وتبتوعية الشعوب، مف خالؿ الخطابات التي يتـ  -
لزواؿ الديف  تيددجديدة،  لغةالمستعمر وضرورة التصدي ألي ثقافة غربية و 

 والمغة االصمية.
إلعداد نخب مثقفة يكوف ليا دور في محاربة االستعمار، ولقد تخرج مف  السعي -

ىذه المساجد العديد مف المتعمميف المذيف كانوا شيوخا وليـ دور كبير في نشر 
 العمـ والمعرفة.

لعبت المساجد خالؿ الفترة االستعمارية دورا ميما، وذلؾ لـ يبعدىا عمى تحقيؽ  -
لى جانب الزوايا العديد مف اىدافيا، خاصة التي ذ كرناىا، ألف المساجد وا 

مصدر القوة لمكافحة  يوالكتاتيب التي سنتطرؽ الييا جعمت مف الشعب الجزائر 
 المستعمر وتحقيؽ اخراجو مف األرض الوطنية.

 :االستعمارأثناء   فرنسيةتقييم المدرسة ال-3

 الثقافةالفرنسي في الجزائر ىو القضاء عمى اإلستعمار  إف أوؿ ما عمد لو 
ريدىـ، وىدمت الكثير مف الكتاتيب والزوايا ومصادرة ش، وذلؾ بمطاردة لعممائيا وتالميةاإلس

األمالؾ الدينية واألوقاؼ وتفقير الجزائرييف لصالح رفع مستوى معيشة األوربييف وكذلؾ 
تجييميـ بيدؼ رفع المستوى العممي لألوربييف، ونشر المسيحية والحط مف شأف الديف 

  مي.االسال

إحالؿ المغة الفرنسية محؿ المغة العربية في التعميـ واإلدارات والمؤسسات ومنع  -
، ألف الفرنسييف ادركوا (1)الثقافة الوطنية ومحاولة ادماج الجزائرييف في الثقافة الفرنسية

وسائؿ وأىـ   مقومات الشخصية الجزائرية إحدى  منذ البداية اف المغة العربية ىي
مشاريعيـ فقد استولوا عمى المدارس  يعيؽماضي بالحاضر وبقاؤىا التواصؿ وربط ال

                                                           

ادر الضغوط المدنية لدى المدرسيف الجزائرييف دراسة مقارنة في المراحؿ التعميمية الثالث صممميكة شارؼ خوجة، " - 1
)ابتدائي، متوسط، ثانوي("، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، تخصص: عمـ النفس وعمـو التربية، كمية اآلداب والعمـو 

 .146-145، ص ص2011-2010االنسانية، قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا، 
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 جمكاتب إدارية، مدنية وعسكرية، وكنائس ولـ ينإلى  ىاو بدعوى استغالليا، وحول
 .(1)سوى عدد قميؿ مف المدارس الصغيرة القديمة

حصر الطرؼ الفرنسي لمتعميـ الجزائري في أطواره األولى، وحضور المجيودات  -
الدؤوبة لألطراؼ الوطنية مف خالؿ انشاء ىياكؿ تعميمية جزائرية عمى مختمؼ 

 المستويات 
وجزر فرضتو االيديولوجية االستعمارية والجيود  مد تأرجح الحياة التعميمية بيف -

بيدؼ المحافظة عمى اإلسالمية  يـ العربي والعقيدةالوطنية القائمة عمى مبدئية التعم
الموروث المعنوي لألجداد مف خالؿ تحصيف معالـ اليوية الجزائرية في ظؿ معطيات 

 المدرسة الفرنسية.
و ما أتأثير المدرسة الفرنسية في المجتمع الجزائري مف خالؿ خمؽ فئة مثقفة  -

ة الوطنية في نطاؽ دولي مف يعرؼ بالنخبة والتي عمؿ أفرادىا عمى ايصاؿ القضي
 خالؿ تدويف العرائض والتنديد بحؽ المجتمع الجزائري لحريتو.

تركيز التشريعات الفرنسية عمى الييئات الرقابية حياؿ التعميـ العمومي والعربي  -
 الحر، مما يدؿ عمى المخاوؼ التي تممكت السمطات الفرنسية ازاء الثقافة العربية

 .اإلسالمية
الجزائرييف مف السياسة التعميمية الفرنسية عمى الرغـ مف خمو ىذه االخيرة استفادة  -

مف القناعة التامة بذلؾ، لطالما اخذتو عمى أنو أسموب مواجية أماـ الرفض الجزائري 
 .(2)لممدرسة الفرنسية في اوؿ عيدىا

                                                           

-WWW.BOUKEHIL"، في موقع األنترنت: المدرسة الجزائرية عبر مراحل تطورىامحمد بوكحيؿ، " - 1
bologspot.com/2011/05/blog-post.html   سا.15:00، عمى 14/10/2015يـو األربعاء 

في موقع االنترنت:  "،1645-1616واقع تعميم الجزائريين في ظل التشريعات الفرنسية "سميرة نقادي،  - 2
www.insaniyat.revues.org/12995   سا. 15:15، عمى 10/2015/ 14يـو األربعاء 
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اقبة التي شنتيا االدارة الفرنسية عمى المؤسسات التربوية ومر  يؿيوالتجسياسة القمع  -
نشاطاتيا وتحركاتيا، ولكف رغـ ذلؾ ظمت صامدة عمى مكانتيا ودورىا في نشر العمـ 

بناءىا  بإعادةوالتعميـ، خاصة مع مجيء الحركة االصالحية الباديسية التي تمت 
واسترجاع وظيفتيا كما كانت في السابؽ وتصحيح المفاىيـ الخاطئة حوؿ برامجيا 

جعميا تضاعؼ مف نشاطاتيا وتواصؿ نشر رسالتيا التعميمية والتربوية الشيء الذي 
 .(1)التربوية التعميمية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .75آسيا بمحسيف رحوي، المرجع السابؽ، ص - 1
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 (2699-2691المبحث الثاني: المرحمة التمييدية )
يعتبر التعميـ احد انشغاالت الدولة الجزائرية منذ االستقالؿ لتحسيف الوضع التربوي  

اتضح مدى ىيمنة المستعمر الفرنسي  (1962-1830) لمبالد، فمف خالؿ الفترة السابقة
عمى الحياة التعميمية، وحرماف الشعب الجزائري مف االستفادة بالتعميـ، وطمس لغتو، وجعؿ 
  المغة الفرنسية لغة عممية وطنية تقضي عمى اليوية الجزائرية وتحتؿ مكانة المغة األصمية

لحريتيا ومكانتيا مثميا مثؿ الدوؿ إال أف ذلؾ لـ يكف لو مكانا بعد استعادة الدولة الجزائرية 
المتحرر مف القيود االستعمارية، لذلؾ فقد استفاد كؿ مف الجانب االجتماعي والثقافي 

 بأعبائيالمنيوض واالقتصادي مف ىذا التحرر، لتصبح الدولة الجزائرية تعطي اىتماما وثيقا 
نشاء منظومة تربوية ومف  صؿ.وطنية األ بيف ذلؾ اعطاء االىمية لقطاع التعميـ وا 

 :ظروف انشاء المنظومة التربوية بعد االستقالل-1

البد أف كؿ تطوير مرحمة قطاع معيف تكوف في ظؿ ظروؼ معينة، تدفع بيا لمدخوؿ 
في مرحمة جديدة، فالنظاـ التعميمي في الجزائر وقؼ عمى محطات مختمفة اثرت عميو وعمى 

حاولنا الحديث عمى ابرز الظروؼ التي الشعب الجزائري خاصة وانو مستقبؿ األمة، فإذا 
المعتبرة اوؿ خطوة  1976و 1962أحاطت بالمدرسة الجزائرية خالؿ الفترة الممتدة بيف 

بنا ذكر أبرز  رشارعت مف خالليا الدولة الجزائرية لمنيوض بأعباء التربية والتعميـ، فيجد
 النقاط التالية:

 غياب االمكانيات المادية والبشرية. -
بيذا الجانب  اإلستعمار عدـ اىتماـإلى  الجيؿ واالمية، ويرجع ذلؾانتشار  -

 )التعميمي( وعدـ تطويره، اذ وجدت الدولة نفسيا أماـ مشاكؿ خطيرة متعمقة بتعميـ
، حيث أنا معظـ المدارس (1)في سف الدراسة، وقمة األماكف المخصصة لمتعميـاألطفاؿ 

                                                           

دار الفجر لمنشر والتوزيع،  "، د.ـ.ف:الدولة الجزائرية الحديثة االقتصاد والمجتمع والسياسةعبد العالي دبمة، " - 1
 .107، ص1، ط2004
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ؤرة لمثوار، وكاف الكثير مف المعمميف القائمة قد أحرقت أو دمرت بحجة أنيا كانت ب
. فمقد غادر صبيحة االستقالؿ معظـ المعمميف خاصة (1)الفرنسييف قد تركوا البالد

سوى عشرات مف المعمميف الجزائرييف قدر  1962الفرنسييف منيـ، ولـ يبؽ منيـ سنة 
( معمـ مف أصؿ فرنسي 1000ألؼ )نحو إلى  معمـ، اضافة 2602عددىـ بحوالي 

نحو عشريف ألؼ إلى  حسب التقديرات الرسمية آنذاؾما يحتاج الدخوؿ المدرسي بين
معمـ عمى أقؿ تقدير، حيث ما تبقى مف مدرسيف كاف ال يكفي حتى لتغطية المرحمة 

كفاحيا لنيؿ حريتيا أثناء   االبتدائية واالكمالية، ونظرا لمظروؼ التي مرت بيا الجزائر
وا تكوينا جيدا، فيـ ال يممكوف المستوى المطموب لـ تتح الفرصة لممعمميف اف يتمق

لمتدريس، إذ اغمبيتيـ الساحقة ال تممؾ شيادة عميا، كالميسانس في المغة العربية وال 
يحسنوف التعميـ بيا، وىذا بفعؿ التغييب القصدي لمغة العربية فزاد عمى ىؤالء الضعؼ 

ميـ عمى االعتماد التاـ عمى المغوي والسبب دائما المستعمر الذي أجبر الجزائرييف ك
صادؼ وتكمموا العربية فيي ال تعد لغة بقدر ما  فا  المغة الفرنسية في شتى المياديف، و 

 .(2)ىي ليجة عامية ال تخمو مف مفردات فرنسية كثيرة
التخمص مف الموروث  أجؿ اعادة النظر في االطر القانونية لمدولة مف -

االستعماري، حتى تتمكف الدولة مف صياغة تشريعات خاصة بيا لتسيير 
  بو نظاميا الخاص منظوماتيا، وتواجو صعوباتيا وتقود سياستيا وفؽ ما يقر

 الذي يحدده القانوف الذي تنشئو وفقا ألولويات شعبيا الخارج لمتو مف االستعمار.
وال خطة معينة تخضع ليا المنظومة التربوية  غياب قواعد منطقية مدروسة مسبقا -

كانت تحت ضغط الحاجة المتولدة  المتبناةخالؿ ىذه المرحمة، إنما المنظومة التربوية 

                                                           

 .21صميحة عدلي، مرجع سابؽ، ص - 1
، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ "عمي بريمة، "واقع التعميـ المدرسي والتنمية االقميمية بوالية قالمة - 2

، ص 2010-2009االجتماع، جامعة باجي مختار عنابة، كمية اآلداب والعمـو االنسانية االجتماعية، قسـ عمـ االجتماع، 
 .95-94 ص
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مف الطمب االجتماعي المتزايد عمى التعميـ، وىذا يوضح غياب اطار قانوني يسير 
 التربية والتعميـ في الجزائر )غياب استراتيجية التعمـ(.

عيد الييا وضع خطة تعميمية شاممة  1962نة اصالح التعميـ سنة تنصيب لج -
 .(1)1964ونشرت ىذه المجنة تقريرىا في نياية سنة 

 انخفاض مستوى التمدرس عند الجزائرييف. -
اطارات في كؿ تخصصات والمستويات، وكاف عمى المدرسة إلى  حاجة الجزائر -

 .(2)الجزائرية سد ىذا الفراغ
والمرتكزات التي أصبحت تكوف فمسفة المنظومة التربوية التي تبنى وضع المبادئ  -

ليا وىي فمسفة استمدت مف فمسفة الثورة الجزائرية التي تعتبر  ععمييا أية سياسة توض
 (3)مواثيقيا الوطنية المصدر االيديولوجي والفمسفي لجميع اعماؿ الدولة الجزائرية

 منيا:
  ـ.1954نداء اوؿ نوفمبر 
 ـ.1956أوت  20ـ مؤتمر صوما 
  (4)ـ1964ميثاؽ الجزائر أفريؿ. 
  التعميـ اجباري "منو عمى أف   18ـ والذي تنص المادة 1963دستور الجزائر

والثقافة في متناوؿ الجميع بدوف تمييز إال ما كاف ناشئا عف استعدادات كؿ فرد 
 .(5)"وحاجيات الجماعة

                                                           

سميـ بمحاج، "السياسة التربوية وانعكاساتيا عمى التنمية االجتماعية في الجزائر"، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير  - 1
باتنة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية،  -في العمـو السياسية، تخصص: تنظيمات سياسية وادارية، جامعة الحاج لخضر

 .86-85، ص ص 2014-2015
 .35اث بوفمجة، التربية والتعميـ بالجزائر، المرجع السابؽ، صغي - 2
 .18، د. س. ف.، ص11، العددمجمة المفكراحمد لشيب، "صنع السياسة التربوية في الجزائر"،  - 3
 .10وحدة التسيير االداري، المرجع السابؽ، ص - 4
 .5، ص18، المادة 1963 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور - 5
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 .(1)"مواطف الحؽ في التعميـلكؿ " 66في المادة  1976نفس الشيء جاء في دستور 

فمف خالؿ النقاط التي تطرقنا الييا خالؿ ما سبؽ يتضح لنا اف أىـ الظروؼ التي 
اإلستعمار   تميزت بيا ىذه المرحمة تكمف في الوضع االجتماعي المتدىور الذي نجـ عف

بتسيير سوءا مف ناحية الجيؿ واالمية، والفقر والحرماف، وغياب االطر القانونية الخاصة 
جانب غياب اليياكؿ القاعدية الواجب توفرىا الستقباؿ العدد اليائؿ إلى  المنظومة التربوية،

الدولة  ت(، سع1963-1962لألطفاؿ الذيف ىـ مستعدوف لمدخوؿ المدرسي لمسنة الدراسية )
بيف افراد المجتمع  95مف خالؿ ذلؾ لمقضاء شيئا فشيئا عمى نسبة االمية التي تفوؽ 

ذلؾ فإف الدولة إلى  مستويات االعمار فييا )أطفاؿ، رجاؿ، نساء، ...( اضافة ومختمؼ
الجزائرية خالؿ ىذه الفترة تعيش أزمة مالية، ناجمة عف فراغ خزينة الدولة والتي لـ يترؾ 

 الفرنسي فمسا، وذلؾ يشكؿ عائقا لمنيوض بأعباء التنمية الشاممة لمبالد.اإلستعمار  منيا

 :المرحمةتوجيات -2

نمت وتحركت المدرسة الجزائرية في ىذه المرحمة في بيئة صعبة ومطبوعة بمناقشات 
حادة حوؿ جدلية الكـ والنوع، األصالة والمعاصرة، وحوؿ القضية اليامة المتمثمة في البرامج 

 90وفي األساليب التربوية، ىذا في وقت بمغت فيو نسبة االمية في الجزائر أكثر مف 
 درسة الجزائرية عمى خمسة مبادئ أساسية ىي:وعمى ذلؾ قامت الم

 لكؿ مواطف الحؽ في التربية والتعميـ والتكويف. -
 سنة. 16إلى  6مف األطفاؿ  التعميـ اجباري لجميع -
 الدولة تضمف المساواة في شروط االلتحاؽ بالتعميـ الالحؽ لممرحمة األساسية. -
 المجاني في جميع مستوياتو ميما تكف المؤسسة الممتحؽ بيا. التعميـ -
 .(2)التعميـ مكفوؿ بالمغة العربية -

                                                           

 .10، ص66، المادة 1976الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور  - 1
 .210معف محمود عياصرة، المرجع السابؽ، ص - 2
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إلى  وانطالقا مف ىذه المبادئ بدأت الحكومة في بناء وتشييد المدارس، وأدى ذلؾ
السمطات إلى  . ويعود الفضؿ في ذلؾ(1)ارتفاع كبير في عدد التالميذ في الصؼ االبتدائي

التعميـ مف خالؿ عممية واسعة لمبناء، فانتشرت إلى  التي قامت بإعطاء دفع قويالسياسية 
المدارس في القرى، حيث عمؿ المسؤوليف عمى تقريب المدارس مف التجمعات السكنية 

-1962. كما وفرت كؿ األساليب إلنقاذ أوؿ موسـ دراسي في الجزائر المستقمة )(2)النائية
تمميذا، كما استعادت الحكومة الجزائرية  777636بتدائية ( حيث التحؽ بالمدارس اال1963

، وكؿ األمكنة المشابية الثكناتمعظـ الطمبة الذيف أوفدتيـ لمدراسة في الخارج، وفتحت باب 
 .(3)كحجرات دراسة مؤقتة لتعويض المدارس التي تيدمت خالؿ الحرب

الجراءات الفورية ، فمف ا1962ولقد عقدت السمطة الجزائرية تعديالت مختمفة منذ  
الجزأرة،  1962ديسمبر  15التي اتخذتيا المجنة الوطنية التي عقدت اجتماعيا األوؿ في 

ديمقراطية التعميـ بتعميميا عمى جميع أبناء الشعب الجزائري، التعريب، التكويف العممي 
 .(4)والتكنولوجي، وىكذا استمر تطبيؽ االجراءات سنة تموى االخرى

التعميـ التي أكدت عمى اىداؼ  إلصالحتكويف لجنة ثانية تـ  1968وفي سنة 
المنظومة التربوية بالتعريب والجزأرة التدريجية لممنظومة التربوية، لغة ومنيجا وبرنامجا 

 وتأطيرا والتوجو التكنولوجي والعممي وديمقراطية التعميـ.

ة الثالثة مف ىمية كبيرة لبناء المنظومة التربوية في المخططات الوطنيأعطاء إوتـ 
مف خالؿ وضع منظومة ادارية وقانونية وبيداغوجية متكاممة ومنسجمة  1977إلى  1966

                                                           

 . 107عبد العالي دبمة، المرجع السابؽ، ص - 1
 .36المرجع السابؽ، ص غياث بوفمجة، التربية والتعميـ في الجزائر،  - 2
 .209محمود عياصرة، المرجع السابؽ، صمعف   -3
 .90عبد النور زياف، المرجع السابؽ، ص  -4
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اإلستعمار   تنمية المجتمع وتحرره مف أجؿ   مع اختيارات ونضاؿ الشعب الجزائري مف
  (1)والتخمؼ والتبعية.

( 1969-1967)فإذا حاولنا الحديث عف نمو التعميـ خالؿ المخطط الثالثي األوؿ 
األطفاؿ           مف 74.6فقد حاوؿ ىذا االخير مواجية االمية التي كانت تشمؿ اكثر مف 

( سنة غير مسجميف في المدارس 13-6مف فئة ) 54سنوات، وما يقرب  10البالغيف 
مميوف في العاـ  2.87الذيف ىـ في سف الدراسة ما يقرب مف األطفاؿ  االبتدائية، وبمغ عدد

 .(2) %47.8(، ولـ يسجؿ منيـ في المدارس إال 1967-1966ي )الدراس

أما بالنسبة لممخطط الرباعي األوؿ حاوؿ ادراؾ النقص الممحوظ في المنظومة 
التربوية الذي يكشؼ جميع جوانبيا الكمية والنوعية، وقد استطاعت الخطة اف ترفع نسبة 

في التعميـ المتوسط، كما  75.21في التعميـ االبتدائي، ونسبة  94.7إلى  الجزأرة
الخطة في إنشاء الشاقي التجريبية تعويضا لمتكميميات الخاصة بالتعميـ التقني شرعت 

 والفالحي وقتئذ.

في السياسة التعميمية تتمثؿ في االىتماـ آخر  وقد أبرز المخطط الرباعي الثاني بعد
تثبيت المبادئ األولية لمتوسيع القواعد الفكرية لنظاـ التعميـ بجانب االستمرارية في  بإرساء

الكمي لمتعميـ، وبناء اليياكؿ القاعدية ومؤسسات التكويف، وادمجت الخطة التربوية ادماجا 
واستيدفت لالستجابة الكاممة لمطمب االجتماعي وزيادة  ،كميا ضمف التخطيط التنموي الشامؿ
واعد الفكرية التي تكمف في دنى مف الوسائؿ واليياكؿ والقالتوسع المدرسي، وتحقيؽ الحد األ

 اقامة منظومة تربوية جديدة.

                                                           

، 2015، 12، العددمجمة دراسات نفسية وتربويةأحمد لشيب، "تقويـ سياسة اصالح المنظومة التربوية في الجزائر"،  - 1
 .135ص
األساسية في المنظومة التربوية الجزائرية"، رسالة العربي فرحاتي، "التجديد التربوي وصعوبات تطبيؽ نموذج المدرسة  -2

 .68، ص1990-1989مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، جامعة الجزائر، معيد عمـ النفس وعمـ التربية، 
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سنة مف  24-14ة فقد كانت نسبة االمية لمجزائرييف بيف يوعند الحديث عف االم
أف إلى  ، وتشير ىذه التقاريرلإلناث 96لمذكور،  88، 1954عاـ  %92العمر تبمغ 

( لإلناث 82لمذكور،  52) 1966بحموؿ عاـ  67إلى  ىذا المعدؿ قد انخفض
نيا تدؿ بشكؿ عاـ عمى مدى التقدـ الذي تحقؽ، إالرغـ مف ىذه األرقاـ التقريبية، ف وعمى 

مية( لذلؾ كاف اىتماـ المسؤوليف بمحو االمية كاف كبيرا، وبناء وفي ىذا االطار )محو األ
دوؿ كما يتضح في الجأخرى   عمى ذلؾ فإف نسبة االمية اخذت في التناقص سنة بعد

 التالي:

 (1671-1666ن سنوات )بي :  يمثل مؤشرات تبين تناقص األمية في الجزائر 1 جدول

 توقعات 1671 1666 السنوات
  67 50 4 75 سنوات فأكثر 10
10-14 49 41 24 8 

 .106، ص : عبد العالي دبمة، المرجع السابؽالمصدر

، قامت الجزائر بحممة كبيرة لمحو 1970اكتوبر  15وابتداء مف وفي ىذا المجاؿ 
ي ووسائؿ مية، وتعميـ المغة العربية لمطفاؿ، والشيوخ والنساء، وقد ساىـ التمفزيوف الجزائر األ

ممة، وأصبحت ساعات التمفزيوف تثبت إرساليا يوميا بالمغة العربية االعالـ كميا في ىذه الح
 1963تمميذ في سنة  869.000ممتحقوف بالصؼ االبتدائي مف كما ارتفع عدد التالميذ ال

( وىذه النسبة مشجعة لدولة خرجت لتوىا مف 1972-1971تمميذ ) 2.254.400إلى 
مف ميزانيتيا مما يشكؿ عقبة ال  25نسبة باالستعمار، وقد ساىمت الدولة في ىذا المجاؿ 

 .(1)ي المجتمع الجزائريإذ يبقى الحؽ في التعميـ مطمبا دائما ف ،يسيؿ تذليميا

                                                           

 .107- 105عبد العالي دبمة، المرجع السابؽ، ص ص  - 1
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النيوض أجؿ  ومف خالؿ ما سبؽ يتضح اف الدولة الجزائرية قد بذلت جيدا كبيرا مف
بالتعميـ وتطويره، وذلؾ يتضح مف خالؿ العمؿ الضخـ الذي باشرت بو ويتمثؿ أساسا فيما 

 يمي:

 عادة تجديد الثقافة العربية والقومية وتعريبيا وتخميصيا مف شوائب الماضي.إ -
مف الشعب، وىذه النقطة برزت نتائجيا مف  ىالقضاء عمى امية الغالبية العظم -

 خالؿ ما تطرقنا اليو مسبقا، مف خالؿ تحقيؽ نتائج مرضية.
 التوزيع في التعميـ كما وكيفا. -
 .(1) الالزمةالمدرسية األبنية  توفير -

المرحمة كانت خمفو الشؾ اف ما بذلتو الدولة مف جيود لمرفع بقطاع التعميـ خالؿ ىذه 
 جممة مف االىداؼ تسعى لتحقيقيا ويمكف تمخيصيا فيما يمي:

دوف تمييز مع األطفاؿ  فرص التعميـ لجميع بإتاحةمجانية التعميـ، وديمقراطية  -
توفير األدوات المدرسية مف كتب وغير ذلؾ، بغرض خمؽ جو مالئـ لألطفاؿ 

التالميذ عمى  ىؤالءتشجيع جانب إلى  وتخفيؼ األعباء عمى أولياء التالميذ،
توفير تسييالت مف مطاعـ مدرسية، والعالج المجاني لألطفاؿ  وكذلؾالتعميـ، 

 وغير ذلؾ.

إلى  ويالحظ كذلؾ خالؿ ىذه المرحمة التعريب التدريجي لممواد، وتدعيـ المغة العربية
 ة.و الكتب المدرسيأو موظفيو أالتعميـ الذي مس سوءا برامج التعميـ  جزأرةجانب 

وحتى تحقؽ الدولة الجزائرية رفع مستوى التعميـ والقضاء عمى األمية قامت بتوظيؼ 
أدى  ، خاصة واف شاىدت ىذه المرحمة نقص فادح لألساتذة، إذذوي مستويات متوسطة

مر بذلؾ لالستعانة كذلؾ بشيوخ زوايا قرآنية، وبإطارات الدوؿ المجاورة، وحتى المعمميف األ

                                                           

 .211معف محمود عياصرة، المرجع السابؽ، ص - 1
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مازاؿ تواجدىـ في البالد وىذا دليؿ عمى السعي لتحقيؽ األىداؼ المسطرة الفرنسييف الذيف 
 مف طرؼ الدولة.

ير الميثاؽ الوطني الذي ضوقد توجيت ىذه المرحمة باالكتماؿ والنضج في مناقشات تح
 35-76مرية رقـالذي اكد عمييا، ثـ صدرت األ 1976حدد الفمسفة التربوية، ثـ دستور 

تحت تسمية المدرسة األساسية التي تضمنت اوؿ سياسة  1976أفريؿ  16المؤرخة في 
 .(1)عامة وطنية جزائرية لمتربية كاممة وشاممة

 :تنظيم المنظومة التربوية خالل ىذه المرحمة-3

يقصد بتنظيـ المنظومة التربوية تمؾ المراحؿ التي يمر مف خالليا الفرد المتمدرس في 
و داخؿ المنظومة التربوية، لذلؾ نجد ىذه أي، حياتو التعميمية في اطار المحيط المدرس

خيرة مقسمة لمراحؿ مختمفة، وكؿ مرحمة والدور الذي تمعبو مف تعميـ وتربية وتكويف لمفرد األ
 حتى تجعؿ منو فرد مستعدا ومعدا لمحياة الجامعية والحياة العممية.

فمنذ االستقالؿ فالمنظومة التربوية في الجزائر ال يغيب عنيا ىذا التقسيـ المرحمي، 
عرؼ نظاـ التعميـ تطور واصالحات، وفقا لألوضاع والتحوالت التي تعيشيا الدولة في شتى 
المياديف، لذلؾ سنحاوؿ خالؿ ىذه النقطة الوقوؼ عمى أبرز مراحؿ تطور المنظومة 

مع االخذ بعيف االعتبار التحوالت ( 1976-1962)التعميمية خالؿ الفترة الممتدة مف 
 سبب المؤدي ليذا التغيير.والوالتغيرات التي طرأت عمييا 

 شمؿ التعميـ بعد االستقالؿ المراحؿ التالية:

 التعميـ االبتدائي. -
 التعميـ المتوسط. -
 التعميـ الثانوي. -

 
                                                           

 .136، المرجع السابؽ، ص"احمد لشيب، "تقويـ سياسة اصالح المنظومة التربوية في الجزائر - 1
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 :التعميم االبتدائي-أ

إلى  الذي يتيح االنتقاؿسنوات مف التعميـ تتوج بامتحاف السنة السادسة  6ويشمؿ 
اجتياز أجؿ  السنة السابقة مفإلى  جو التالميذ غير المقبوليفو الثانوية أو المتوسطة، وي
سنة(  14التي تنتيي مرحمة التمدرس االجباري حينذاؾ ) (CEP)شيادة الدراسة االبتدائية 

 .(1)منيا لمنشاط الثقافي 6ساعة اسبوعيا، تخصص  30وكاف الحجـ الساعي 

 ىذه المرحمة لـ تدخؿ عمييا تغييرات باستثناء تغيير تسمية امتحاف السنة السادسة إف
 .(2)السنة األولى"إلى  الذي أصبح يطمؽ عميو "امتحاف الدخوؿ

 :التعميم المتوسط-ب

كاف التعميـ المتوسط عشية االستقالؿ مشتمال عمى ثالثة انماط متباينة مف التكويف 
 ىي كما يمي:

 كماليات التعميـ العاـ، وكانت منظمة كاآلتي:إربع سنوات في أويدـو  العام:التعمم -1

 .)السنة األولى مف التعميـ المتوسط )السادسة سابقا 
 .)السنة الثانية مف التعميـ المتوسط )الخامسة سابقا 
 .)السنة الثالثة مف التعميـ المتوسط )الرابعة سابقا 
 ثالثة سابقا(.السنة الرابعة مف التعميـ المتوسط )ال 

والتي صارت تعرؼ الحقا بشيادة   (BEG)يتوج التعميـ المتوسط بشيادة التعميـ العاـ 
، ويمتحؽ تالميذ السنة الرابعة مف التعميـ المتوسط بالسنة األولى (BEM)التعميـ المتوسط 

 ثانوي )الثانية سابقا(.

التعميـ التقني، وتنتيي ىذه  كمالياتإيدـو ثالثة سنوات ويكوف في  التعميم التقني:-2

                                                           

 .19-18النظاـ التربوي والمناىج التعميمية، المرجع السابؽ، ص ص - 1
 .19وحدة التسيير اإلداري، المرجع السابؽ، ص - 2
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(CAP)المرحمة باجتياز شيادة الكفاءة المينية 
(1). 

كماليات التعميـ الفالحي، وينتيي بشيادة إيدوف ثالث سنوات في  التعميم الفالحي:-3
 الكفاءة الفالحية.

اكثر مف العناية بالبرامج  لتمدرساـ عميلقد كاف التركيز خالؿ ىذه الفترة منصبا عمى ت
كماليات التعميـ إكماليات التعميـ العاـ، إالتربوية حيث حافظ التعميـ في الطور االكمالي )

 .(2)كمالية التعميـ الفالحي(، عمى نفس البرامج الفرنسية مع تعريب الشعب المعربةا  التقني، و 

لة المؤسسات المذكورة ومف أىـ التغيرات التي طرأت عمى ىذه المرحمة تـ الشروع بإزا
، وتنتيي الدراسة باجتياز شيادة االىمية لمتعميـ المتوسط وحذؼ التعميـ 0861ابتداء مف 

التقني القصير المدى، كما خصصت بعض مؤسسات التعميـ المتوسط الجتياز البرامج 
كما  سنوات والتي تمثؿ الطور الثالث مف التعميـ األساسي، 2الجديدة خالؿ فترة محددة تدوـ 

أنشئ فرع جديد في شيادة التعميـ المتوسط سمي "شيادة التعميـ األساسي" التي تتوج الدراسة 
 .(3)في المؤسسات التجريبية

 ويشمؿ ثالثة أنماط ىي: التعميم الثانوي:-ج

سنوات ويحضر لمختمؼ شعب البكالوريا التي تتيح  2يدـو التعميم الثانوي العام: -1
جتياز البكالوريا شعب: فثانويات التعميـ العاـ تحضر التالميذ الالجامعة إلى  الدخوؿ

عمـو تجريبية وفمسفة، أما ثانويات التعميـ التقني فتحضر التالميذ الجتياز بكالوريا -رياضيات
 تقني اقتصادي.-شعب: تقني رياضيات

                                                           

يؿ شيادة الدكتوراه في االقتصاد تخصص اقتصاد ، مذكرة مقدمة لن"العائد مف التعميـ في الجزائر"فيصؿ بوطيبة،  - 1
، ص 2010-2009التنمية، جامعة أبي بكر بمقايد تممساف، كمية العمـو االقتصادية، قسـ التسيير والعمـو التجارية، 

 .78-77ص
 .78نفس المرجع، ص - 2
 .19وحدة التسيير اإلداري، المرجع السابؽ، ص - 3



(2003-1662مراحل تطور المنظومة التربوية في الجزائر )                     :ثانيالفصل ال  

 

53 

 

ات وىو يحضر التالميذ الجتياز شيادة اىمية في الدراس التعميم الصناعي والتجاري:-2
سنوات، وقد تـ تعويض ىذا النظاـ قبؿ  4الصناعية واألىمية في الدراسات التجارية تدوـ 

الصناعية وتقنية المحاسبة التي تتوجيا شيادة  -نياية المرحمة األولى بتنصيب الشعب التقنية
 .(1)بكالوريا تقني

سنوات مف التخصص بعد  2يحضر لالجتياز شيادة التحكـ خالؿ  :التعميم التقني-3
 التحصؿ عمى شيادة الكفاءة المينية.

إف أىـ التغيرات التي وقعت في ىذه المرحمة تتعمؽ بالتعميـ التقني حيث أنشئت متاقف 
بيدؼ  (لسنة الخامسة )السنة الثانية متوسطاوىي تستقبؿ تالميذ ، 0861/0860الطور األوؿ 

الطور الثاني إلى  ميف مع امكانية االنتقاؿال مؤىامنحيـ تكوينا يدـو سنتيف ليصبحوا عم
لتمقي تكويف يؤىميـ مدة سنتيف اضافيتيف ألف يصبحوا تقنييف، وقد أىممت ىذه التجربة ابتداء 

 .(2)ثانويات تقنيةإلى  وحولت المتاقف 0863-0862مف الدخوؿ المدرسي 

 :(1976-1962تقييم المنظومة التربوية خالل الفترة الممتدة )-4

 أجؿ   حاولت الدولة الجزائرية منذ استرجاع حريتيا استدراؾ مكامف ضعفيا مفلقد 
في الحسباف ضرورة اعادة  آخذةاستعداد القوة مف جديد، وتحقيؽ كؿ ما كنت تصبوا اليو، 

النظر في جميع االمور المتعمقة بتطور الدولة، والتفكير في كيفية اعادة بناء مجتمعيا سعية 
عمى اصالح جميع مجالت الحياة االقتصادية، الثقافية، االجتماعية مف خالؿ ذلؾ الوقوؼ 

 واالدارية منيا، لمتخمص مف الموروث االستعماري الذي ظؿ عائقا أماميا لفترة طويمة.

تحويالت  بإدخاؿ 0865إلى  0851قامت الدولة الجزائرية في الفترة الممتدة مف 
تدريجية تمثمت في تأسيس نظاـ تربوي ساد متطمبات التنمية وتعميـ التعميـ عف طريؽ انجاز 

اطارات التعميـ  جزأرةمنشآت تعميمية وتوسعيا لممناطؽ النائية، كما عممت الدولة عمى 

                                                           

 .20-19يمية، المرجع السابؽ، ص صالنظاـ التربوي والمناىج التعم - 1
 .20نفس المرجع، ص - 2
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 انشغاالتوتكييؼ المضاميف التعميمية الموروثة عف النظاـ الفرنسي وجعميا منسجمة مع 
 .(1)ط، والتعريب التدريجي لمتعميـالمحي

 أجؿ   الجيود المبذولة مف طرؼ الدولة خالؿ ىذه الفترة ضخمة وكبيرة مف أفويالحظ 
الرفع مف مستوى التعميـ وتحقيؽ تعميمو عمى جميع ابناء الوطف دوف تمييز وذلؾ ما تضح 

مية التي أصبحت خالؿ المخططات التنموية وما أنفقتو لمنيوض بيذا القطاع وكذلؾ نسبة اال
بالتدريج بسبب تزايد عدد التالميذ الممتحقيف بالدراسة، ولكف ىذه الزيادة تتطمب زيادة  صتتناق

عدد المعمميف واليياكؿ الدراسية مما جعؿ الدولة تستعيف بالثكنات العسكرية، والمساجد وغير 
 ر التعميـ لمكؿ.يذلؾ لتوف

 (1981-1962عدد المؤسسات التعميمية خالل الفترة ) : يمثل تطور4 جدول

المدارس  االكماليات الثانويات المتاقن المجموع
 السنة االبتدائية

1555 4 23 253 1172 0851-0852 
6147 6 54 408 5356 0861-0860 
01314 14 114 821 8152 0871-0870 

 .051، ص1117الوطف العربي ما قبؿ وبعد عولمة التعميـ عبد المطيؼ حسيف فرج، نظـ التربية والتعميـ في مصدر: 

التطور السريع لممؤسسات التعميمية خالؿ الفترة  11يالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
، حيث عرفت المدارس االبتدائية تطورا ممحوظا مف حيث 0870إلى  0851الممتدة مف 

السنوات التي أتت بعدىا، بالمقارنة مع  0860إلى  0851العدد خاصة خالؿ الفترة الممتدة 
. نفس الشيء 0860إلى  0851زيادة عدد المدارس االبتدائية مف  3073ويمثؿ العدد 
 408إلى  كمالية كما ىو ظاىر في الجدوؿ لترتفعإ 253كماليات التي تمثؿ بالنسبة لإل

بة في السنوات التي تمت، أما بالنس االرتفاعكمالية لتستمر في إ 044اكمالية، أي زادت بػ

                                                           

، المتعمؽ بالقانوف 2002جانفي  23المؤرخ في  04-08الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانوف رقـ  - 1
 .12، ص2008التوجييي لمتربية الوطنية، عدد خاص، 
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-0871سنة الدراسية )ال، لتصؿ في 0860إلى  0881لمثانويات عرفت تطورا ممحوظا مف 
المتاقف التي إلى  ثانوية، اضافة 031ثانوية، ودليؿ اإلرتفاع يكمف في العدد  114( 0870

إلى  0851متقف في الفترة الممتدة مف ) 14إلى  متقف 4حققت درجة مف اإلرتفاع مف 
مف خالؿ السياسة التنموية التي انتيػػػػػػػػػػػػػجتيا  حسيف أوضاع الدولةتإلى  وىذا يرجع (0870

 .في تمؾ الفترة

 01314إلى  1557فمف خالؿ المجموع يتضح تطور عدد المؤسسات التعميمية مف 
 (.0870-0851مف )

 .1981-1962: يمثل تطور عدد التالميذ حسب مراحل التعميم خالل 3 جدول
 2و 1الطور  الطور الثالث الثانوي من بينيم تقني الحممة

 السنة
 المجموع البنات المجموع البنات المجموع البنات المجموع البنات المجموع البنات

      7704 21681 171131 666525 0851-52 
653171 1167250 821 4665 8522 23877 42414 080846 611813 0740305 0861-60 
653171 1167250 2155 03382 66786 100837 202738 713510 0216441 20007716 0871-80 

 .051ص، 1117عبد المطيؼ حسيف فرج، نظـ التربية والتعميـ في الوطف العربي ما قبؿ وبعد عولمة التعميـ  المصدر:

يالحظ مف خالؿ الجدوؿ زيادة عدد المتمدرسيف سنة تموى االخرى، خاصة واف ىذه 
، ذلؾ المتحسنةالفترة عرفت استقرارا وزيادة سريعة في عدد السكاف نظرا لمظروؼ المعيشية 

ما دفع بجميع العائالت لتعميـ االناث والذكور، دوف استثناء، خاصة ويتضح لنا خالؿ 
البنات في المقاعد الدراسية يتواصؿ باستمرار وبشكؿ سريع، وىذا دليؿ الجدوؿ ارتفاع عدد 

 عمى استفادة جميع ابناء المجتمع بالتعميـ المنشود.

 تعميـبالرغـ مف الصعوبة الكبيرة التي واجيتيا الجزائر في تطبيؽ سياسة التعريب و 
 المغة العربية الراجعة لعدة عوامؿ منيا:

االدارية  تالتعامالالمكانة التي بقيت تحتميا المغة الفرنسية خاصة في  -
 واالقتصادية وحتى في المجاؿ االجتماعي.
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عمى الطبقة المثقفة والوسائؿ التثقيفية واالعالمية وغيرىا مف  طغياف الفرونكوفونية -
 االمور إال أنيا استطاعت تدريجيا أف تكتسب مكانتيا بعد مرور الوقت، وتطبيؽ

 الخاصة بالتعريب والجزأرة.إجراءات   

ف ىذه المرحمة تميزت باسترجاع المغة العربية لمكانتيا في النظاـ التعميمي إال أ
، حيث أصبحت لغة التعميـ في كؿ المواد، وغيرت بصفة (1)وتدعيميا في المرحمة االبتدائية

االستعمار، االمر الذي  جذرية البرامج التعميمية الموروثة، وتركت الكتب المستعممة في عيد
ارات األساسية مف تعميـ يحث عمى وضع أكبر عدد مف الكتب الجزائرية تتماشى واالخت

 .(2)لمتعميـ وتعريبو وطابعو الديمقراطي والعممي

وبالنسبة لممخططات التنموية رغـ رفعيا لمستوى االنتساب المدرسي لمتعميـ االبتدائي 
نشاء الشاقي التجريبية الخ اصة بالتعميـ التقني والفالحي كما سبؽ واف ذكرناه في خاصة وا 

نقص إلى  المخطط الرباعي األوؿ، غير اف ذلؾ كاف دوف المستوى المطموب، ويعود ذلؾ
كبير في نسبة االنجاز لممشاريع المبرمجة خالؿ الخطة، فمـ تتعد نسبة االنجاز بالنسبة 

، أما بالنسبة لمخطط 44عميـ المتوسط والمقاعد البيداغوجية في الت 52لألقساـ الدراسية 
 اعدية الالزمة لالستيعاب المدرسيالرباعي الثاني ىناؾ نقص كبير في انجاز اليياكؿ الق

في الخطة  فمجموع ما تحقؽ خالؿ الخطة الرباعية الثانية عبارة عف تراكـ الباقي لالنجاز
 .(3)الرباعية األولى، ولـ يشرع في تنفيذ المشاريع المبرمجة في ىذه الخطة

وما نالحظو خالؿ ىذه الفترة يكمف في أف السياسة التعميمية التي تبنتيا الجزائر خالؿ 
ىذه المرحمة استطاعت أف تحقؽ الزيادة في نسبة اإللتحاؽ لممقاعد الدراسية، كما حققت 

                                                           

حورية بشير، "المكتوب في المدرسة األساسية الجزائرية تحميؿ انشاءات تالميذ الطور الثاني دراسة وصفية تحميمية  - 1
-2001طولية"، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، جامعة الجزائر، كمية اآلداب والمغات، قسـ المغة العربية وآدابيا، 

 .66-11، ص ص 2002
 .67المرجع السابؽ، صفيصؿ بوطيبة،  - 2
 .69فرحاتي العربي، المرجع السابؽ، ص - 3
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التعريب وتعميمو في نياية الستينات، والتقميص مف التعاوف األجنبي الذي كذلؾ استمرارية 
اعتمدتو بعد خروجيا مباشرة مف االستعمار، بعد اف اعطت اىتماما وفير لمتكويف والتأطير 

جانب الجزأرة ومجانية إلى  واالعتماد عمى االطارات الوطنية داخؿ منظوماتيا التربوية،
 قيؽ األىداؼ االخرى.غير ذلؾ مف تحإلى  التعميـ

ورغـ ىذا التطور الذي حققتو المنظومة التربوية خالؿ ىذه الفترة مف خالؿ تقديـ 
الخدمات التعميمية لجميع الفئات دوف تمييز، وتكويف اطارات، والرفع مف مستوى التعميـ 

عطاء المغة العربية مكانتيا باعتبارىا المغة الرسمية، ولغة األمة الجزائرية إال   أنيا لـ تخمو وا 
مف عيوب ونقائص خاصة وأف الدولة في مراحميا األولى لالستقالؿ، وىذا يوضح غياب 

جانب غياب اليياكؿ إلى  سياسة استراتيجية تعميمية محددة المبادئ والمناىج واألىداؼ،
القاعدية والوسائؿ الالزمة الستقباؿ العدد المتزايد لألفراد المتمدرسيف، كما أف  السياسة 

تربوية المطبقة لـ تسر بالطريقة المناسبة، ولـ تصاغ سياسة عامة وطنية، وذلؾ لغياب ال
  غاية منتصؼ السبعيناتإلى  اإلطار القانوني الخاص بتسيير وتوجيو التربية والتعميـ إال

أيف بدأ ظيور بوادر االىتماـ بضرورة إنشاء قانوف يتـ اعادة النظر مف خاللو تنظيـ وتسيير 
المتعمقة  65-24 رقـ مراأل بإنشاء، 0865التربوية، وىذا ما تـ تحقيقو في سنة المنظومة 

 ،  وىو ما نتطرؽ اليو خالؿ المبحث الالحؽ.0865أفريؿ  05بالتربية والتكويف في 
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 (1002-2699المبحث الثالث: المدرسة األساسية )
المتضمف  0865 أفريؿ 05المؤرخ في  24-65ىذه الفترة بصدور االمر رقـ بدأت  

التربية والتكويف في الجزائر، الذي أدخؿ اصالحات عميقة وجذرية عمى نظاـ التعميـ في 
االتجاه الذي يكوف أكثر تماشيا مع التحوالت العميقة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية 

داؼ وخالؿ ىذه الفترة تمت عممية تنظيـ وتسيير المنظومة التربوية واضحة المبادئ واألى
والمناىج والوسائؿ تحت نظاـ المدرسة األساسية باعتبارىا أساس ووسيمة لمتنمية والمشاركة 
في تحويؿ المجتمع وتطويره وذلؾ مف خالؿ ارساء وتنمية قيـ جديدة لدى الناشئة المتكونة 

 اوال، ثـ في مستوى المحيط المباشر ليا.

 :ائرالجز  المتعمقة بالتربية والتكوين في 76/35مرية أ-1

المتضمف تنظيـ التربية والتكويف  0865أفريؿ  05المؤرخة في  65/24تعتبر امرية  
في الجزائر أوؿ نص تشريعي عمى ىذا المستوى، وضع المعالـ واألسس القانونية لمنظاـ 

 :ىالتعميمي الجزائري، وشكؿ االطار التشريعي لسياسة التربية التي ترتكز عم

والقضاء عمى األمية، وفتح باب التكويف أماـ جميع تثقيؼ األمة، تعميـ التعميـ  -
 المواطنيف، عمى اختالؼ اعمارىـ ومستوياتيـ االجتماعية.

 تكريس مبادئ التعريب والديمقراطية والتوجيو العممي والتقني. -

 ضماف الحؽ في التعميـ ومجانيتو والزاميتو أي التعميـ اإللزامي لمجميع. -

 قيـ ثورة أوؿ نوفمبر ومبادئيا النبيمة. ترسيخ -

 .(1)وقيمو الروحية واألخالقيةاإلسالـ  تكويف جيؿ متشبع بمبادئ -

 وليذا االصالح عدة خمفيات نحصرىا فيما يمي:
 
 

                                                           

 .121عبد المطيؼ حسيف فرج، المرجع السابؽ، ص -1
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 :الخمفية التعميمية-أ
نظرا لرغبة الدولة الجزائرية في تحقيؽ التنمية الشاممة، عممت الجزائر مف خالؿ ىذا 

تحقيؽ االصالح عمى ربط التعميـ بحقائؽ البالد واحتياطات المجتمع مف خالؿ حرصيا عمى 
، وذلؾ لإلنتاجالثورة الصناعية والزراعية لتكوف في مستوى متطمبات واألساليب المتطورة 

نظري بالتطبيقي وتطوير التعميـ التقني واستحداث تخصصات تساير المرحمة بربط التعميـ ال
 كفاءات عالية المستوى.إلى  ومتطمبات البالد

 :الخمفية السياسية والثقافية-ب
كثر التنظيمات احتكاما لمعقؿ أرأى المسؤولوف آنذاؾ اف تبني النموذج االشتراكي مف 

استخداـ الموارد االنسانية والمادية عمى أساس وأكثر كفاءة وعدالة، وذلؾ ألنيا تضمف 
  الحموؿ السريعة والفعالة لمشكالت كثيرة كالفقر، الجيؿإلى إيجاد  نيا السبيؿا  العقؿ، و 

االمية وىذا لضرورة االستقالؿ الذاتي والتحرر النيائي مف التبعية الثقافية واالقتصادية 
 .(1)لفرنسا

 وأىداؼ دولية.مر السابؽ اىداؼ وطنية وقد تضمف األ
 : تتمثؿ في:داف الوطنيةىاأل-

 والمواطنيف واعدادىـ لمعمؿ والحياة. األطفاؿ تنمية شخصية -

اكسابيـ المعارؼ العامة والعممية والتكنولوجية التي تمكنيـ مف االستجابة  -
العدالة والتقدـ، وحؽ المواطف الجزائري في التربية إلى  لمتطمعات الشعبية التواقة

 والتكويف.

 

 
 

                                                           

 .101عبد النور زياف، المرجع السابؽ، ص -1
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 تتمثؿ في: األىداف الدولية-
عدادىـ لمكافحة كؿ ا  والتعاوف بيف الشعوب و  ىـمنح التربية التي تساعد عمى التفا -

التفرقة والتمييز وتنمية تربية تتجاوب مع حقوؽ االنساف وحرياتو  أشكاؿشكؿ مف 
 األساسية.

 ومسار التعميـ بموجب ىذا االمر مييكال حسب المراحؿ التالية:

  وغير اجباري. يتحضير تعميـ 

  سنوات. 8تعميـ أساسي الزامي ومجاني لمدة 

 .تعميـ ثانوي عاـ 

 (1)تعميـ ثانوي تقني. 

المتعمؽ بالتربية والتكويف  1976أفريؿ  16المؤرخ في  35-76مر السابؽ وتضمف األ
األطفاؿ           عمى أف  "التعميـ اجباري لجميع 5اجبارية التعميـ في الجزائر حيث نصت المادة 

 نياية السنة السادسة عشر".إلى  مف السنة السادسة مف العمر

التعميـ مجاني "مف نفس األمر عمى مجانية التعميـ في الجزائر:  07ونصت المادة  
مف  01، كما نصت المادة "في جميع المستويات والمؤسسات المدرسية ميما كاف نوعيا

يكوف التعميـ مجانا في جميع "ربية والتكويف عمى: المتعمؽ بمجانية الت 67-76المرسـو 
عالوة عمى "مف المرسـو ذاتو تنص عمى أنو:  03في حيف المادة  والتكويف"مؤسسات التربية 

مجانية التعميـ يمكف اف يحصؿ تالميذ التعميـ األساسي وتالميذ التعميـ الثانوي، بأقؿ ثمف 

                                                           

، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـو التسيير، "التنمية البشرية في الجزائر الواقع واألفاؽ"سوسف مريبعي،  - 1
-2012، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، فرع عمـو التسيير، 2تخصص تسيير الموارد البشرية، جامعة منتوري

 .114، ص2013
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لخدمات االجتماعية التي تعيف عمى حسف سير عمى الوسائؿ التعميمية والمواـز المدرسية وا
 .(1)"النشاطات التربوية

نية طف و إ: 1976أفريؿ  16مرية أتعريب التعميـ في الجزائر: جاء في ديباجة  
المنظومة التربوية تفرض عمييا منح التربية بالمغة العربية، كما تفرض عمييا نشر القيـ 

في احياء تراث عريؽ غني بمظاىر التقدـ ويتوقؼ  الروحية والثقافية األصمية، لتساىـ بدورىا
 .(2)تكييفيا مع مقتضيات الجماعة

:  35/76مف المرسـو  8وتطبيقا لذلؾ جاء في المادة   بالمغة العربية  التعميـ يكوف»أف 
 .(3)«في جميع مستويات التربية والتكويف وفي جميع المواد

المغات االجنبية والتكفؿ بتعمميا في كؿ كما أف القانوف لـ يغفؿ ضرورة االىتماـ بتعمـ  
 .(4)مراحؿ التعميـ

:  35/37مف نفس األمر  09وتنص المادة  يتـ تنظيـ تعميـ لغة أو عدة لغات »عمى أف 
بحيث يتاح لمتالميذ االستفادة مف الوثائؽ  «أجنبية تبعا لمشروط التي يحددىا المرسـو

ضارات االجنبية وتنمية التفاىـ المشترؾ بيف البسيطة المحررة بيذه المغات، والتعرؼ عمى الح
 .(5)الشعوب

كما تـ بموجب ىذا القانوف تكويف الموظفيف التابعيف لمتربية )أساتذة التعميـ األساسي، 
 .اكسابيـ المعمومات والمعارؼ الالزمة لعمميـ أجؿ   المتوسط، الثانوي( مف

                                                           

، يتعمؽ بتنظيـ التربية والتكويف، 16/04/1976مؤرخ في  35-76الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أمر رقـ -1
 .540-534، ص ص13، السنة 33العددالجريدة الرسمية، 

 .217اسماعيؿ رابحي، المرجع السابؽ، ص- 2
 .34، المرجع السابؽ، ص35-76األمر رقـ  - 3
 .136ابراىيـ ىياؽ، المرجع السابؽ، ص - 4
 .537، المرجع السابؽ، ص35-76األمر رقـ - 5
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والتكويف أنو قد اصاب في  بالتربيةالمتعمقة  76-35مرية نالحظ مف خالؿ ىذه األ
الكثير مف محتواه مف خالؿ تحقيؽ أىـ الغايات واألىداؼ التي جاء بيا، مف تعميـ إجبارية 

، والقيـ العربية، كما أعطى واالشتراكيةاإلسالمية  ومجانية التعميـ، وتكويف جيؿ بمبادئ
ا ينعكس إيجابا عمى المعنوية لمستخدمي التربية، ىذا م والمكانةاألولوية لتحسيف المستوى 

العممية التعميمية، ولكف ىذا األمر واجو صعوبات ومعوقات التي حالت دوف إكماليا لمشروع 
المدرسة األساسية، والذي يرجع لمظروؼ التي واجيتيا الدولة في نياية ىذه المرحمة، خاصة 

 بسبب االزمة االقتصادية واألمنية التي عاشتيا خالؿ ىذه المرحمة.

نو قد قصر في حؽ المغة االمازيغية مف خالؿ غيابيا في أىذا القانوف  ويالحظ مف
المدارس الجزائرية وىو الشيء الذي البد األخذ بو لتدريس ابناء الشعب الجزائري أصمو 

 االمازيغي وبعده الثقافي.

 :المدرسة األساسية-2

 9وتأمينو لمدة  وقد كرس االمر السابؽ الطابع اإللزامي لمتعميـ األساسي ومجانيتو 
 وارسى االختيارات والتوجيات األساسية لمتربية الوطنية مف حيث اعتبارىا:سنوات، 

طاراتيا وبرامجيا. -  منظومة وطنية اصيمة بمضامينيا وا 
 حتيا فرصا متكاممة لجميع الجزائرييف.اديمقراطية في ات -
 .(1)ة عمى العمـو والتكنولوجياتحمتف -

المدرسة األساسية ابتداء مف الدخوؿ المدرسي  يطبع ىذه المرحمة ىو إقامة وما
وقد تـ تعميميا بشكؿ تدريجي، وتـ تصميـ المدرسة األساسية بحيث تكوف  1980/1981

 .(2)وحدة تنظيمية شاممة ومتكاممة ومندمجة
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توفر المدرسة األساسية تمثؿ وحدة تنظيمية ": 35/76مرية مف األ 26فحسب المادة 
السنة التاسعة وتشمؿ وحدتيا في مبادئ تنظيمية ووحدة إلى  تربية مستمرة مف السنة األولى

 ."مضموف تعميميا ومناىجيا

 المدرسة األساسية تشمؿ عمى ثالث مراحؿ: 35/76مف األمر  27وطبقا لممادة 

 السنة الثالثة.إلى  المرحمة األولى مف السنة األولى -
 السنة السادسة.إلى  الرابعة المرحمة الثانية مف السنة -
 .(1)السنة التاسعةإلى  المرحمة الثالثة مف السنة السابعة -

سنوات وترتكز عمى تعمـ وسائط التعبير األساسية  9إلى  6مف  فالمرحمة األولى:
الثالثة )قراءة، كتابة، حساب( وخصائص مستوى النضج تستمـز في ىذه المرحمة طرائؽ 

االجتماعية التربوية تجربة حية في تيذيب السموؾ والتدريب عمى نشيطة ومف خالؿ األلعاب 
التعميـ لمتربية الفنية وكؿ ىذه األنشطة تتـ بالمغة الوطنية دوف غيرىا خالؿ ىذه المرحمة 

 الثانية.

وىي مرحمة ايقاظ االىتماـ حوؿ دراسة الوسط خاصة واف في ىذه  المرحمة الثانية:
 انب لغة األـ.جإلى  المرحمة تدخؿ لغة اجنبية

وىي مرحمة التوجيو حيث يتـ تدخؿ اتساع وتعمؽ األفؽ الثقافي  المرحمة الثالثة:
تاحة معايير لمتوجيو عمى أسس واسعة لالىتمامات والقدرات التي تكشفيا أساس  لمتالميذ وا 

 التربية التكنولوجية.

الرئيسية الثالثة  إف المواد العممية والتعميـ التقني والعمـو االجتماعية تشكؿ المحاور
األساتذة واجبا مطمقا إلى  التي تدور حوؿ محتويات التعميـ وضرورة العمؿ الجماعي بالنسبة

يتطمبو التعميـ المحوري، فكؿ مادة باإلضافة ما تقدـ مف اسياميا الخاص في العمؿ التربوي 
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ى أنو في ىذه ا مع متطمبات التعميـ العممي والتقني زيادة عمم الشامؿ مسبقة كذلؾ في جزء
 .(1)المرحمة يتـ ادخاؿ لغة اجنبية ثانية

 ومف أىـ خصائص المدرسة األساسية:

 دواـ تسع سنوات لكؿ طفؿ. -
 مف المعمومات لكؿ طفؿ. يضماف قدر متساو  -
عادة االعتبار لمغة العربية. -  توحيد لغة التعميـ والقضاء عمى ازدواجية المغة وا 
عمى دينو ومقومات  النشئوتعريؼ اإلسالمية  العربيةربط البرامج التعميمية بالقيـ  -

 حضارتو.
 تعويد التالميذ عمى العمؿ اليدوي وترغيبيـ فيو. -
مراعاة نمو قدرات الطفؿ عند وضع البرامج، حيث يعتبر النمو النفسي والجسمي  -

 .(2)لمطفؿ أىـ عامؿ يجب اعتباره عند وضع أي نظاـ تربوي عصري

 ظيور المدرسة األساسية نوجزىا فيما يمي:إلى  ومف بيف األسباب التي أدت

 السنة السنة األولى متوسط وتعتبر مسابقةإلى  وجود حاجز مسابقة الدخوؿ -
السادسة عائقا حقيقيا بالنسبة لمتالميذ الضعفاء وىو سبب اقصاء عدد كبير منيـ 

 عف النظاـ التربوي في سف مبكرة.
ىماليـ إس في سف مبكرة نتيجة المطروديف مف المدار األطفاؿ  امكانية جنوح -

ستحالة العناية المجتمع، ونظرا إلى  وتركيـ لعناية الشارع في سف يحتاجوف فييا
 ازدياد معدؿ األمية بيف المجتمع الجزائري.إلى  ديالتحاقيـ بعالـ الشغؿ مما يؤ 
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زدواجية في لغة التكويف: إذ كانت ىناؾ شعبتاف في إطار التعميـ المتوسط ا -
ومفرنسوف )مزدوجي المغة( مما يؤثر عمى مستوى تحصيؿ التالميذ وما معربوف 

 نتج عف ذلؾ صراعات لدى أفراد الشعب الواحد.
جحاؼ ا  مقراطية التعميـ و ػػػػػػػػػػػػعدـ شمولية التعميـ المتوسط والذي ال يتماشى مع دي -

 في حؽ بعض المناطؽ المحرومة.
 .(1)ستغمب الطريقة اإللقائية والتمركز حوؿ المدر  -

وسيتـ التركيز عمى بعض المؤشرات التي تعتبر أساسية لمتقويـ وتتمثؿ في أىداؼ 
 المدرسة األساسية وىي كالتالي:

 إلزامية التعميـ.-4  ديمقراطية التعميـ.-1

 جزأرة التعميـ.-5  مجانية التعميـ-2

 توجيو العممي والتكنولوجي.-6   تعريبو-3

التي حققتيا المنظومة التربوية بالنسبة ليدؼ ىداؼ وباالعتماد عمى معيار األ
ة نديمقراطية التعميـ ومعيار المؤسسات التربوية التي تـ انجازىا خالؿ تمؾ الفترة، كما يمي مبي

 في الجدوؿ أسفمو.

 (1662-1662: يمثل ارتفاع عدد المؤسسات التعميمية خالل الفترة الممتدة )2 جدول
 1662 1662 التربوية المؤسسات
 15700 4065 مدارس ابتدائية

 2248 367 متوسطات
 1532 034 ثانويات
 137 005 متقنات

 18617 4480 مجموع المؤسسات التربوية
 .137المرجع السابؽ، ص تقويم سياسة اصالح المنظومة التربوية في الجزائر،أحمد لشيب،  المصدر:
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، مما يؤكد 100ديمقراطية التعميـ بنسب تحقيؽ ىدؼ يالحظ مف خالؿ الجدوؿ 
فعالية وكفاءة السياسة المنتيجة في ظؿ نظاـ المدرسة األساسية الذي وفر جميع اإلمكانيات 

الذيف ىـ في سف التمدرس، أما ىدؼ األطفاؿ  المادية والبشرية لضماف حؽ التعميـ لجميع
وفي الثانوي  99.25ى إل الجزأرة فقد تـ تحقيقو بنسبة وصمت في الطور اإلبتدائي

86.6 وأما بالنسبة لتحقيؽ ىدؼ التوجو العممي والتكنولوجي، فقد كاف ضعيفا ألف نسبة ،
مف عدد الثانويات  15المتقنات بصفتيا المؤسسات المكمفة بالتكويف التكنولوجي قد بمغت 

 مف تالميذ الثانويات. 18بنسبة قدر  وعدد الطمبة الدارسيف فييا
المدرسة األساسية عوائؽ عديدة لكونيا تتطمب امكانيات مادية وبشرية ولقد واجيت 
أجيزة ومخابر إلى  خفض عدد التالميذ بالفصوؿ الدراسية كما تحتاجإلى  ىائمة فيي بحاجة
تدىور المستوى االقتصادي واالجتماعي لممدرسيف وانحطاط مكانتيـ في إلى  ضرورية اضافة

 .(1)الميني مما أثر عمى أدائيـ التربوي المجتمع وىكذا انخفض مستوى رضاىـ
لذا فالمدرسة وميمة تعد المرحمة األساسية في النظاـ التربوي الجزائري مرحمة قاعدية 

مكف التمميذ مف التكيؼ ية التمميذ العقمية والوجدانية وتاألساسية تكوف مختمؼ جوانب شخص
في تنمية وتطوير البالد االسياـ أجؿ  مع محيطو ومجتمعو وفؽ مبادئ ذلؾ المجتمع مف

 اجتماعيا واقتصاديا.
 :التعميم الثانوي-3

 أفريؿ 16المؤرخ في  76/35الجزائر بمقتضى االمر  نشأتو: نشأ التعميـ الثانوي في 
: 33والمتضمف تنظيـ وتسيير مؤسسات التعميـ الثانوي وحسب ىذا االمر في المادة  1976

التعميـ الثانوي معيد الستقباؿ التالميذ بعد نياية التعميـ األساسي عمى أساس الشروط التي 
وميمتو ىي زيادة عمى مواصمة الميمة التربوية العامة  ،يحددىا الوزير المكمؼ بالتربية

 ممدرسة األساسية:المسندة ل
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 دعـ المعارؼ المكتسبة. -
التخصص التدريجي في مختمؼ المياديف وفقا لمؤىالت التالميذ وحاجات  -

 المجتمع.
 ويساعد بذلؾ التالميذ:

 إما عمى االنخراط في الحياة العممية. -
 .(1)تكويف عاؿ أجؿ   أو مواصمة الدراسة مف -

ىذه الفترة، إال  أف التعميـ الثانوي لـ ورغـ التحوالت التي عرفتيا المدرسة األساسية في 
 جياز وزاري مستقؿ وقد اقتصرت ىذه التحوالت عمى:إلى  يعرؼ تحوالت كبيرة رغـ اسناده

 بالنسبة لمتعميم الثانوي العام :  
وتمقينيا مف طرؼ أساتذة العمـو ( 1984/1985)ادارج التربية التكنولوجية سنة  -

 .(1989/1990) خمي عنيا سنةالطبيعية والفيزياء إال أنو تـ الت
الـ اآللي، تربية بدنية ورياضية، فف( ثـ تـ عادراج التعميـ االختياري )لغات، إ -

 التخمي عنو إثر اعادة ىيكمة التعميـ الثانوي في الفترة الموالية.
 ."اإلسالمية فتح شعبة "العمـو -
 بالنسبة لمتعميم التقني: 

 مع التكويف الممنوح في الثانويات التقنية. تطابؽ التكويف الممنوح في المتاقف  -
 فتح بعض شعب التعميـ العالي أماـ الحائزيف عمى بكالوريا تقني. -
إقامة التعميـ الثانوي التقني قصير المدى الذي يتوج بشيادة الكفاءة التقنية والذي  -

 .1980/1984ظؿ ساري المفعوؿ مف سنة 
 فتح شعب جديدة. -
 .(2)تشمؿ كؿ الشعبتعميـ تدريس مادة التاريخ ل -

                                                           

 .536، المرجع السابؽ، ص35-76األمر رقـ  -1
 .25"النظاـ التربوي والمناىج التعميمية"، المرجع السابؽ، ص- 2



(2003-1662مراحل تطور المنظومة التربوية في الجزائر )                     :ثانيالفصل ال  

 

68 

 

 أىمية مرحمة التعميم الثانوي: 
مف مجموع  10بنات وىو يمثؿ  58تمميذا منيـ  814000يضـ التعميـ الثانوي 
شعبة عمـو الطبيعية والحياة إلى  الشعب المختمفة انجذابيـإلى  التالميذ ويبيف توجيو التالميذ

39.71  24.54وشعبة آداب وعمـو انسانية لشيادة البكالوريا  يفمف المترشح
(1998.) 

إف مرحمة التعميـ الثانوي مرحمة ميمة مف مراحؿ المنظومة التربوية، وحمقة وصؿ بيف 
التعميـ األساسي والتعميـ العالي، ليذا فيي تقوـ بدور صعب، فيي مربوطة بالقاعدة العممية 

تكويف طمبة يمكنيـ لتالميذ المرحمة األساسية، وتعمؿ عمى تحقيؽ ما ىو مرجو منيا، أي 
متابعة دراسات عميا، وتكويف اطارات متوسطة، لتمبية حاجات سوؽ الشغؿ الوطنية في ىذا 

 (1)المجاؿ.
ويمكف مالحظة درجة االىتماـ بالتعميـ الثانوي والتقني مف خالؿ تطور الميزانية 

ذا أخذنا السنوات   كأمثمة نجد: (1984-1982)الممنوحة ليذا القطاع، وا 

 : تطور نفقات التعميم الثانوي2 جدول
 الميزانية بآالف الدنانير السنة
1982 1364340 
1983 1589770 
1984 1739100 

 .61المرجع السابؽ، صالتربية والتعميـ في الجزائر،  غيات بوفمجة، المصدر:

-1982التعميـ الثانوي خالؿ الفترة الممتدة بيف  تنالحظ مف خالؿ الجدوؿ تطور نفقا
 1983دج، وفي سنة 1346340بػػ 1982، حيث تقدر الميزانية الممنوحة في سنة 1984
، ومف 1984سنة  1739100دج، ولتستمر في االرتفاع حتى  بمغت 1589770بمغت 
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تطور الميزانية  خالؿ ىذا الجدوؿ يتضح درجة االىتماـ بالتعميـ الثانوي والتقني وذلؾ بسبب
 الممنوحة ليذا القطاع.

  1663اعادة ىيكمة مرحمة التعميم الثانوي في سنة: 

التنظيـ التي أدرجت في الثمانينات والتي تـ التخمي  إلعادةبعد اتخاذ بعض االجراءات 
والتي يتكوف  1994-1993عنيا بسرعة فإف الجذوع المشتركة التي تـ االحتفاظ بيا مف 

 لثانوي ىي:منيا التعميـ ا

 ال ، جذع المشترؾ تكنولوجيا الجذع المشترؾ عمـو انسانية، الجذع المشترؾ عمـو
 ، أصبحت ىيكمة التعميـ الثانوي كاآلتي:1993ومنذ 

، الجذع المشترؾ تكنولوجيا-  . وتوجو(1)الجذع المشترؾ آداب، الجذع المشترؾ عمـو
 نوعيف مف التعميـ الثانوي: عاـ وتقني.إلى 

ابتداء مف السنة الثانوي اصبح يحتوي عمى مجموعة مف  الثانوي العام:التعميم -أ
 الشعب.

، آداب ولغات إسالمية الشعب األدبية وىي: أداب وعمـو انسانية، آداب وعمـو -
 أجنبية.

 الشعب العممية وتتمثؿ في: عموـ الطبيعية والحياة، العمـو الدقيقة. -
 شعب التكنولوجيا والتسيير واالقتصاد وىي: -

o .اليندسة الميكانيكية 
o .اليندسة الكيروبائية 
o .اليندسة المدنية 
o .تسيير واقتصاد 
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الكيروتقني،  يشتمؿ عمى االختصاصات التالية: التعميم الثانوي التقني:-ب
 .(1)اإللكترونيؾ، الصنع الميكانيكي، البناء واألشغاؿ العمومية، الكيمياء، تقنيات المحاسبة

تبنتيا الجزائر مع نياية النصؼ الثاني مف عقد إف االصالحات السياسية التي 
الثمانينات وبداية عقد التسعينات مف القرف الماضي أفرزت ظاىرة سياسية جديدة كاف ليا 
بالغ االثر في الوسط المحمي والوطني تجاه العديد مف القضايا الداخمية والخارجية أال وىي 

تصادية واالجتماعية لمتكيؼ مع الوضع ية التي فرضت عمى كؿ القطاعات االقبالظاىرة الحز 
التي كاف صداىا قويا نتيجة لتراكمات كثيرة عمى  1988الجديد، خاصة بعد انتفاضة اكتوبر 

جميع األصعدة وعمى كؿ المستويات، كاف تقؼ وراء جممة مف األسباب السياسية 
ربوية في وضعية . جعمت المنظومة الت(2)واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وحتى الخارجية

حرجة التي تـ وصفيا بالمنكوبة، وتنتج الحطيست أي البطاليف، تفرخ اإلرىاب، تنتج الرداءة 
تـ توقيفو  1989منية والسياسية التي تـ تحديدىا فييا )بداية التحوؿ الديمقراطي والظروؼ األ

ؤسساتي وغياب وبداية األزمة األمنية والسياسية والتيديد باالستقرار مع فراغ م 1992سنة 
حالؿ سمطة فعمية محميا منذ جانفي   .(3) (1992السمطة الشرعية والمشروعية وا 

مؤسسات التنشئة إلى  امتد فتيميا ولمخروج مف ىذه األزمة المثقمة تراكماتيا والتي
بمختمؼ مراحميا الحتواء الجزء  التربويةاقحاـ المنظومة إلى  االجتماعية توصؿ التفكير

 .االعظـ مف األزمة المفتعمة مف خالؿ ادخاؿ تعديالت جوىرية

عرفت ىذه المرحمة عدة محاوالت لمتحسيف مست مختمؼ أطوار التعميـ بأشكاؿ 
. انطالقا مف أف البرامج المدرسية مكثفة وغير منسجمة مع التغيرات السياسية (4)متفاوتة

 عية، تمثمت أىـ االجراءات االصالحية فيما يمي:واالقتصادية واالجتما

                                                           

 .27-26المرجع السابؽ، ص ص التربوية والمناىج التعميمية، النظام - 1
 .92سميـ بمحاج، المرجع السابؽ، ص - 2
 .263، المرجع السابؽ، صصنع السياسة التربوية في الجزائراحمد لشيب،  - 3
 .30، المرجع السابؽ، صالنظام التربوي والمناىج التعميمية - 4
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 حتى تواكب التغيرات. 35-76تكثيؼ أمرية  -
عمى برامج المواد االجتماعية، ثـ مجموع  1989اجراء تعديالت جزئية سنة  -

 .1996في إطار تخفيؼ المحتويات مع إعادة الصياغة سنة  1993المواد سنة 
 (.ثانيةمف التعميـ األساسي )كمغة أجنبية ادراج المغة االنجميزية في الطور الثاني  -
المدرسة األساسية المندمجة في المجاؿ البيداغوجي والتنظيمي  محاولة تطبيؽ -

 واالداري والمالي.
 .(1)1996إنشاء المجمس األعمى لمتربية لمتنسيؽ االصالح سنة  -

 :المجمس األعمى لمتربية

يعتبر  1996مارس  11المؤرخ في  101-96بموجب المرسـو الرئاسي رقـ  
كجياز وطني وىيئة استشارية لدى رئاسة الجميورية يتولى القياـ  لمتربية المجمس االعمى

بتقييـ نقدي وتصور شامؿ وعقالني لمردود المنظومة التربوية، في كؿ جوانبيا التي تتطمب 
ليا ومترجمة لطموحو وتوجيو نحو  االصالح كي تكوف مواكبة لحركة المجتمع ومستشرفة

المستقبؿ، الذي يدنو بخطوات سريعة ال يمكف ايقافيا، واعتبر المجمس األعمى لمتربية في 
 :1998جواف  30ندوتو المنعقدة يوـ 

أف التربية مشروع استثماري واستراتيجي البد اف يحظى باألولوية في نطاؽ التنمية  -
 الشاممة لمبالد.

معتز بأصالتو وواثؽ بمستقبمو يقـو عمى اليوية الوطنية بناء مجتمع متكامؿ  -
عقيدة وسموكا وفي العروبة حضارة وثقافة ولغة واألمازيغية اإلسالـ  المتمثمة في
 .(2)ثقافة وتراثا

                                                           

"، مذكرة مقدمة لنيؿ 2000ع سياسة اصالح المنظومة التربوية في الجزائر أسما بولجنوح، "دور النقابات في صن - 1
، كمية العمـو السياسية 3شيادة ماستر في ميداف الحقوؽ والعمـو السياسية، تخصص رسـ سياسات العامة، جامعة الجزائر

 .46، ص2014-2013والعالقات الدولية، قسـ التنظيـ السياسي واالداري، 
 .94لمرجع السابؽ، صسميـ بمحاج، ا - 2
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 :و فيمياموتتمثؿ 

رئيس الجميورية عف حالة قطاعات التربية والتكويف إلى  يقدـ المجمس تقارير سنوية 
مف حيث األىداؼ والبرامج والطرؽ، ويعطي رأيو في كؿ القرارات الصادرة ومقترحاتو لمتعديؿ 

( 69/101( مف المرسـو )05بشأف االصالح لقطاعي التربية والتكويف، وقد حددت المادة )
 مياـ المجمس فيما يمي:

د المساىمة في صيشارؾ في اعداد وتقويـ السياسة الوطنية لمتربية والتكويف ق -
مؿ لممنظومة التربوية وتحسيف مردودىا وانسجاميا مع ضماف االنسجاـ الشا

 متطمبات التنمية االقتصادية واالجتماعية.
يدرس ويبدي رأيو في كؿ ما يتعمؽ بالتربية والتكويف في جميع المستويات  -

 ومختمؼ الجوانب.
 ية والتكويف.و يضمف ديمومة التشاور داخمو بيف كافة اطراؼ منظومة الترب -
ومقاييسيا في ميداف التربية  يااعد أداب المينة واخالقياتيساىـ في اعداد قو  -

 والتكويف.
يقترح العناصر األساسية االستراتيجية لتنمية شاممة ومنسجمة ومتجانسة لمنظومة  -

التربية والتكويف، وفؽ المقاييس والمعايير العالمية المعموؿ بيا، والقيـ واليوية 
 الثقافية لممجتمع الجزائري.

 مف خالؿ تدريس التاريخ الوطني والثقافة الوطنية. 1945رة تمقيف قيـ ثو  -
 تقويـ تنفيذ السياسة الوطنية في التربية والتكويف. -
دراسة مشاريع االصالح التي تبادرىا القطاعات المكمفة بالتربية والتكويف وتقديـ  -

 آراء حوليا.
 انجازات البحوث والدراسات التي تفيده او تكميؼ مف ينجزىا. -



(2003-1662مراحل تطور المنظومة التربوية في الجزائر )                     :ثانيالفصل ال  

 

73 

 

 .(1)لتطورات الكبرى عمى الصعيد الدولي في مجاؿ التربية والتكويفمتابعة ا -
صدرت عنو )المجمس األعمى لمتربية( وثيقة تحمؿ  1998وفي شير مارس  -

التعميـ األساسي وتمثمت فيما  إلصالحالمبادئ العامة لمسياسة التربوية الجديدة 
 يمي:
 التعايش والتكافؿ  احتراـ حقوؽ االنساف وحسفإلى  روح الديمقراطية الزامية

 االجتماعي ونبذ العنؼ.
 العمـو الجديدة  العصرنة العممية التي تكمف المجتمع مف التحكـ في

 واالسياـ في بناء الحضارية االنسانية.
 ف ػػػػػػػػػػػػػمو لبناء الوطػػػػػػػػػػػػتكويف المواطف واكسابو الكفاءات والقدرات التي تؤى

 مزمات العصر.في سياؽ التوجيات الوطنية ومست
  امتالؾ روح التحدي لمواجية رىانات االلفية الجديدة والتكيؼ مع متطمبات

 العصر.
  ترقية ثقافية وطنية تنبع مف مقومات األمة وحضارتيا وتكوف متفتحة عمى

 .(2)الثقافة العالمية

ويتبيف مف خالؿ ىذه المبادئ أف اليدؼ مف إصالح النظاـ التربوي ىو بناء مجتمع 
 بإمكانو مواجية التطورات الحاصمة في شتى مياديف الحياة.متكامؿ 

رئيس جديد إلى  في االخير فالمجمس األعمى لمتربية لـ يدـ طويال ألف بانتقاؿ السمطة
قاـ بإلغاء غالبية المجالس االستثنائية التي أنشأىا الرئيس "اليميف زرواؿ" وعوض بمجنة 

 .(3)وتوصيات إلصالح المنظومة التربوية مؤقتة محددة المياـ واآلجاؿ لتقديـ تقريرا

                                                           

 .18، ص1، ط2002، د.ـ.ف: دار الغرب لمنشر والتوزيع، التربية والتكوين بالجزائرغياث بوفمجة،   -1
 .95-94سميـ بمحاج، المرجع السابؽ، ص ص - 2
 .18، المرجع السابؽ، صالتربية والتكوين بالجزائرغياث بوفمجة،  - 3
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ونالحظ في ىذه الفترة اف المنظومة التربوية عرفت خطوات ايجابية تمثمت في التغيير 
الجذري والشامؿ في منيجيات التعميـ والتكويف بحيث أدخمت عمى المنظومة التربوية تدريجيا 

التعميـ في اطار التنمية  ألىميةعدة اصالحات وتعديالت جزئية ذات اىمية كبرة نظرا 
الوطنية وألجؿ تحقيؽ األىداؼ المسطرة، مما يمكف القوؿ أف ىذه الفترة سجمت مجموعة مف 

المستوى المطموب فأغمب النتائج ىي مجمميا كمية إلى  النتائج االيجابية، إال أنيا لـ ترقى
ت والعراقيؿ منعتيا بدوف االىتماـ بالنوع سبب تعرض المنظومة التربوية لمعديد مف الصعوبا

مف تحقيؽ االىداؼ المحددة ليا في المواثيؽ والخطط الوطنية التي وضعتيا الدولة 
 الجزائرية.
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 :ة الفصلصالخ
بالرغـ  ما بذلو المستعمر الفرنسي مف جيود وضغوطات، وما مارسو مف العدوانية 

و في ػػػػػػػػػػو وثقافتو، إال  أن  ػػػػػػػػػػػػػػو وديناتعاب الشعب الجزائري وحرمانو مف لغتأجؿ   والعدائية مف
 االخير لـ يحقؽ مرغوبو وذلؾ لتمسؾ ىذا الشعب بمختمؼ مبادئو المبنية عمى الديانة

، والعروبة، ويرجع الفضؿ في ذلؾ لممحاوالت المبذولة مف طرؼ مختمؼ الفئات اإلسالمية
لمدولة الجزائرية بعد االستقالؿ أف تعيد النظر المثقفة لتمسؾ بأصالتيا، وىذا ما أعطى القوة 

في مختمؼ قطاعاتيا خاصة قطاع التربية والتعميـ الذي لـ تكف لو مرجعية قانونية ومحاولة 
غياب االمكانيات لتحقيؽ ذلؾ، وخاصة بالرغـ مف  رسـ خطوط عريضة لمنيوض بالتربية

مف إنشاء اوؿ قانوف ينظـ  1976أنيا في مراحميا األولى بعد االستقالؿ، لتتمكف في سنة 
 1981-1980التربية والتعميـ في الجزائر، وشروع في تطبيؽ ما آؿ اليو في السنة الدراسية 

جانب إلى  جعا تارة أخرى،ا)المدرسة األساسية( وىكذا عرفت ىذه االخيرة تطورا تارة وتر 
يا الدولة لممرة تديدة تبنجصالحات إتعديالت التي مست مختمؼ مراحميا التعميمية لتأتي 

 والتي سنتطرؽ الييا في الفصؿ الموالي. ،1976الثانية بعد اصالحات 
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 :تمييد
صالحات مف اىـ المواضيع التي انشغمت بيا الحكومة الجزائرية منذ تعتبر مسألة اإل 
الحاؽ تغيير عمى منظومتيا وجعميا مواكبة لمتغيرات الحاصمة أجؿ  ، مف2000سنة 

 خرى.أاقتصادية، سياسية، اجتماعية مف جية وعصرنتيا مف جية 

كخطة منيجية  2003صالحات التربوية في الجزائر منذ سنة ولقد جاءت اإل
تصحيحية، ليا اىداؼ محمية ودولية تسعى مف خالليا، تغطية العجز الذي تعاني منو 

ىـ ما جاءت أالمنظومة التربوية مف قبؿ، لذلؾ سنحاوؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ الوقوؼ عمى 
 بو االصالحات.
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 ظروف ودوافع االصالح التربوية المبحث األول:
إف االصالحات التربوية التي عرفتيا الجزائر في مطمع األلفية، جاءت نتيجة لتراكـ  

معالجة النقائص أجؿ  عدة ظروؼ ودوافع داخمية وخارجية أجبرتيا عمى ذلؾ، مف
يما واالختالالت التي تعيؽ مسار المنظومة التربوية، وتتمثؿ أىـ ىذه الظروؼ والدوافع ف

 يمي:

 ظروف االصالح:: أوال

 الظروف الداخمية: -1

 االنتقاؿ مف األحاديةأدى إلى  ، الذي1989التحوؿ الديمقراطي الذي جاء بو دستور  
بداية االستقالؿ بينيما، وىذا الوضع إلى  التعددية، ومف ىيمنة الدولة عمى المجتمعإلى 

السياسية والثقافية التي ليا عالقة بالتربية السياسي الجديد زاد في تأجيج الصراع بيف القوى 
وكانت المنظومة التربوية مف اىـ المواضيع التي تعرضت لمنقد بسبب االنتماءات  والتعميـ.

دوى الصراع عوانتقاؿ بداية تسييسيا أدى إلى  ، مماواألساتذةالسياسية المختمفة لممعمميف 
 .(1)لييا، وبدأ التفكير في اصالحياإ

االصالحات حسب االنطباع العاـ التي تتركو العديد مف التصريحات جاءت ىذه 
، بسبب السياسات التي طبقت، وىيمنة (2)كمحاولة إلصالح ما أفسدتو المدرسة األساسية

الرؤية الجزئية وعدـ الشمولية عمييا كاالىتماـ بالكـ عمى حساب الكيؼ، ووضع برامج دوف 
اعتمدتو ضعؼ االطار الذي ذلؾ إلى  ضؼ تنسيؽ مع القطاعات األخرى في المجتمع،

، كما أنيا لـ تقـ بوضع سياسة خاصة بتكويف 1962الدولة في بناء المنظومة التربوية منذ 
 .(3)المكونيف في جميع مراحؿ التعميـ

                                                           

 .139، المرجع السابؽ، صالمنظومة التربوية في الجزائر""تقويم سياسة اصالح أحمد لشيب،  - 1
 .126عبد الرزاؽ سمطاني، المرجع السابؽ، ص - 2
 .262، المرجع السابؽ، ص"صنع السياسة التربوية في الجزائر"أحمد لشيب،  - 3
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ترؾ االقتصاد الموجو وأساليب التسيير الممركز والتأسيس التدريجي القتصاد السوؽ  -
جيدا السيما عمى المستوى  اتحضير الناشئة تحضير إلى  ةوىذا يحذو بالمنظومة التربوي

 .(1)النوعي وما يقتضيو مف جودة في التحصيؿ العممي
البعد التاريخي والحضاري لمؤسسات الدولة مف خالؿ أف  1996أكد دستور قد   -

االسالـ، والعروبة واألمازيغية كما ىي نصو في الديباجة عمى أف المكونات األساسية ليويتنا 
"العشرية السوداء"  عقبت ىذه المرحمة )تسعينات( التي أخممتيا "أحداث دامية" وسميت بػػ

صالح ىياكؿ الدولة إ، تحت شعار 2000مف اإلصالحات السياسية في سنة موجة جديدة 
 والتوظيؼ العمومي... شممت العديد مف القطاعات عمى غرار العدالة، والتربية، والتعميـ،

 .(2)الخ
ف كاف تقدما لقد حققت   - الجزائر تقدما في المجاؿ االقتصادي واالجتماعي، وا 

، فالمعدؿ 1995فقير عاـ ف ماليي 4مف السكاف او نحو  14كاف ففيما  محدودا فقط،
اؽ العاـ، ونتيجة بعض ف، نتيجة زيادة االن2000حد ما بحموؿ عاـ إلى  يكوف قد انخفض

ورة أوضح ػػػػػػػػػػػر بصػير الفقػػػػولي، ويظاالنتعاش في القطاع الصناعي الخاص، غير البتر 
  2001في المناطؽ الريفية منو في مناطؽ الحضر، منذ أوائؿ السبعينات حتى عاـ 

 24إلى  36فرت التحسينات التي أدخمت عمى التعميـ عف تخفيض األمية مف سأ
 .(3)بالنسبة لمنساء 43إلى  59بالنسبة لمرجاؿ ومف 

الجزائرية فالبرامج المطبقة في مؤسساتيا يعود تصميـ عمى مستوى المدرسة  -
مت، وىي بذلؾ ال تواكب التقدـ العممي والمعرفي خعقود إلى  أىدافيا، وتحديد محتوياتيا

 الذي احدثو التقنيات الحديثة في االعالـ واالتصاؿ.

                                                           

 .118باية صياد، المرجع السابؽ، ص - 1
 "، في موقع االنترنت: حديات وآفاقاالصالحات السياسية في الجزائر تعبد الغفور مرزاقة، "-2
 democracy.ahram.org.eg/ui/front/innerprint.aspx ?   سا.13:30، عمى 24/01/2016يـو االحد 
 .126عبد الرزاؽ سمطاني، المرجع السابؽ، ص-3
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المجتمع الجزائري عرؼ تغيرات سياسية، اجتماعية، ثقافية عميقة غيرت فمسفتو  -
االجتماعية، وفتحت أػمامو طموحات لمتقدـ والرقي في ظؿ العدالة االجتماعية والمواطنة 
المسؤولة، تكوف فييا روح المبادرة، والبحث الدائـ عف شجاعة المحرؾ األساسي لتغيير 

 .(1)االجتماعي
السمطة واعالنو لعدة اصالحات، منذ توليو الرئاسة إلى  بوتفميقة عبد العزيزمجيء  -

والبحث عف الجوانب التي مف  تبحيث عمؿ عمى اظيار السمبيا 1999أفريؿ  15في 
، كونو القائد االداري والسياسي (2)شأنيا ادخاؿ اصالحات عميقة عمى المنظومة التربوية

 الذي منح لو عدة صالحيات. 1996لمدولة وفقا لما جاء بو دستور 

 :الظروف الخارجية-2

عمى المستوى العالمي فيناؾ عدة تغيرات وجب عمى المدرسة  وفيما يخص الظروؼ
 الجزائرية مسايرتيا وتتمثؿ فيما يمي:

 النقائص المدروسة مف قبؿ بعض المنظمات العالمية وخاصة منظمة اليونسكو  -
التي بينت بأف ىناؾ نقائص في المنظومة التربوية الجزائرية ال يمكنيا أف تتماشى 

جديدة في إصالح إجراءات  ة الحالية، مما يفرض اتخاذمع التحديات التكنولوجي
المنظومة التربوية تبنى عمى التحسيف والتطوير المستمر، واالنتقاؿ مف الجانب 

 .(3)الجانب العممي بدءا باألولوياتإلى  النظري لإلصالح
التغيرات التكنولوجية التي تعد مف أىـ التحديات العالمية والتي تؤثر عمى  -

ال  سوؼ تبتعد إلى  وتحتاجالمدرسة،  العديد مف المتطمبات لمواجية ىذه التغيرات وا 

                                                           

 .190جميمة بف زاؼ، المرجع السابؽ، ص - 1
يـو  .www.albayan.ae"، في موقع االنترنيت: اصالح المنظومة التربوية بالجزائرسامية مرزوؽ، "-2 

 سا 14:00عمى  24/01/2016
3 -Tahar KACI, « Réflexion sur le système éducatif », CASBAH édition, Alger, 2003, 

p34. 

http://www.albayan.ae/
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تماما عف احتياجات السوؽ المحمية والدولية والعالمية، وتمثؿ التغيرات التكنولوجية 
مزيجا مف التقدـ التكنولوجي، والثورة المعموماتية الفائضة، حيث تتطور الثورة 

ىال في شتى المجاالت وقد واكب الثورة التكنولوجية الحديثة تطورا سريعا ومذ
المعرفة  وأصبحتالتكنولوجية ثورة معموماتية وثورة اتصاالت لـ يسبؽ ليا مثيؿ 

االنسانية في ظؿ ىذه الثورة تتضاعؼ بشكؿ مذىؿ وبذلؾ فقد انتقمت المجتمعات 
االنتاج  مفاالنتاج كثير المعرفة، و إلى  مف االعتماد عمى االنتاج كثيؼ العمالة

االنتاج لمخدمات وبرامج األفكار وفي ظؿ ىذه الثورة بات مف إلى  مسمع واآلالتل
الضروري ادراؾ اف تزويد الطمبة في أي مكاف مف العمؿ بأكبر قدر مف المعمومات 

التي تعادؿ كيفية استخداـ تمؾ المعمومات  باألىميةفي أقصر وقت ممكف ليس 
 .(1)ليا مى التقنية المبدعةعوالقدرة عمى االستجابة 

عولمة االقتصاد التي تشترط عمى المنظومة التربوية تحضير الالئؽ لألفراد  -
حيث ترتبط الرفاىية  21ولممجتمع لمواجية التنافس الحاد الذي يميز بداية القرف 

االقتصادية لألمـ بحجـ ونوعية المعارؼ العممية والميارات التكنولوجية التي يتعيف 
 .(2)تعميـ والتكويفعمييا إدراجيا في برامج ال

ضرورة ارساء قواعد تعميـ جديدة لممنطقة العربية يييئ العداد األجياؿ الجديدة  -
 .(3)وتجييزىا لمجتمع المعرفة

في االعتبار  تأخذبمورة وتحقيؽ مساعي تطوير التعميـ في اطار رؤية مثالية  -
والبنية التنظيمية  ،البنية المعرفية )اعتماد بيداغوجيا بنائية واعداد معمـ عربي متميز(

 عمى حوكمة رشيدة(.)ارساء بنية تنظيمية ديمقراطية تقوـ 
                                                           

، 1، ط2009القاىرة: دار النشر لمجامعات، التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعميـ"، "مصطفى عزة جالؿ،  - 1
 .152ص
 .118باية صياد، المرجع السابؽ، ص - 2
، تقرير المعرفة العربي، "اعداد األجيال الناشئة لمجتمع المعرفة بيانات صحفية"برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي،  - 3

، ص2010-2011  .9، مؤسسة راشد بف الكثـو
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ومف خالؿ ما تطرقنا اليو مسبقا جاء في خطاب رئيس الجميورية عبد العزيز بوتفميقة 
حقيقي  لإلصالحلقد جاء الوقت »يقوؿ فيو  1999ماي  29الذي ألقى لألمة بتاريخ 

الدعـ المستمر أجؿ  لممدرسة ولمنظاـ التعميـ في الجزائر آف األواف لتظافر الجيود مف
لممدرسة التي تسمح ألطفالنا باالنطالؽ نحو مستقبميـ واندماجيـ بصفة فعالة في مسيرة 

 .(1)«ىـ قيمياأإحدى  التقدـ العالمية حيث يشكؿ احتراـ مبادئ األمة وثوابتيا

معارؼ العممية والتكنولوجية وكذا الوسائؿ الحديثة لإلعالـ التطور السريع لم -
واالتصاؿ التي تفرض اعادة تصميـ مالمح الميف وتشترط مف التربية التركيز في 
برامجيا وطرائقيا البيداغوجية عمى اكتساب المعارؼ العممية والتكنولوجية وتنمية 

يسيرا ادماج المتعمميف في القدرات التي تسمح بالتكيؼ مع ىذا التطور في الميف، وت
 .(2)وسط ميني معولـ

 :إلصالح التربويادوافع -ثانيا

إف االصالح التربوي في الجزائر جاء بسبب مجموعة مف الدوافع جعمت منو ضرورة 
 فيما يمي: وتتمثؿممحة لتغيير الوضع التربوي القائـ 

بعيد حد إلى  النقائص واالختالالت في المنظومة التربوية بسبب تعريضيا -
 لمضغوط االيديولوجية، واالنحرافات السياسية، التي صرفتيا عف بموغ اىدافيا.

النقائص المسجمة في الميداف، والتي تتجمى في تدني الممموس لمستوى التعميـ  -
الممنوحة، وفي التسرب المدرسي وفي افضاء  تالشياداقيمة  العاـ، وانخفاض

 األالؼ مف الشباب مف المدرسة سنويا.

                                                           

مذكرة  "،التكنولوجيات الجديدة لإلعالـ واالتصاؿ في التعميـ دراسة وصفية تحميمية لمتعميـ عبر االنترنت"عقيمة أوطيب،  -1
لنيؿ شيادة الماجستير في عمـو االعالـ واالتصاؿ، جامعة الجزائر، كمية العمـو السياسية واالعالـ، قسـ عمـو االعالـ 

 .112، ص2007-2006واالتصاؿ، 
 .108رجع السابؽ، صجميمة بف زاؼ، الم - 2
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درة المدرسة عمى االستجابة لحاجات المجتمع المشروعة، وال عمى تمبية عدـ ق -
 رغباتو الحقيقية.

 اطؽ المعزولة في الوطف مف التمدرس.نالمحرماف بعض  -
 الترابط بيف مختمؼ أطوار المنظومة التربوية. غياب رؤية واضحة وسوء -
 ضعؼ االتصاؿ بالمحيط المحمي، فنقص التفتح عمى المحيط العالمي. -
عممية التعميـ، فيو  لبمنة المعمـ عمى العممية التعميمية )بحيث يعتبر المعمـ ىي -

عنصر فعاؿ في التعميـ والتعمـ )معمـ ومرشد في نفس الوقت( والمتعمـ متمقي 
 .(1)سمبي، مجرد مستودع لتخزيف المعمومات

والتكيؼ ادراؾ اىمية التربية كأداة لتنمية قدرات االنساف وامكاناتو، وتحسيف حياتو  -
 مع التغيرات العميقة في المجتمع المعاصر.

كونو عممية استثمار أي إلى  خدمة استيالكية والتعميـ بوصفإلى  تحوؿ النظرة -
توظيؼ امثؿ لنفقات التعميـ لتحقيؽ اعمى عائد إلى  مشروع اقتصادي، مما دعا

 ممكف لو.
 .(2)تحقيؽ التوازف بيف فروع التعميـ سواء النظري او التطبيقي -
الفاعمة في العمؿ  لألطراؼالسياسة التربوية المنتيجة لـ توؿ العناية الكافية  -

التربوي، ولـ تترؾ ىذه السياسة في اطار جيودىا لترقية المجتمع ترقية شاممة 
مكانا كافيا لترقية الفرد، وىذا ما يمكف التعبير عنو بعدـ االىتماـ بالعنصر 

 تسميـ.البشري بقدر ما كانت ميمة بالطرائؽ ال
، وكؿ لو دوافعو فيناؾ مف لإلصالحكثريف  ةف وجدت خالؿ ىذه الفترة دعاأكما  -

يأتي في نفس التيار المجمس األعمى لمتربية كونو ناقد لمسياسة السابقة، وىناؾ 

                                                           

 .172، ص2006، 4، العددمجمة الباحثزىرة بوكرمة اغالؿ، "االصالح التربوي في الجزائر"،  -1
 .90عمي بريمة، المرجع السابؽ، ص - 2
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ف أالمدرسة مف قبيؿ أف المجتمع قد تطور، وعمى المدرسة  إلصالحمف يدعو 
 .(1)تكوف منسجمة مع ىذا التطور

 طار وطني.افمسفة واضحة و غياب  -
 التكيؼ مع حاجات المجتمع والسوؽ.إلى  االفتقار -
 انخفاض مستوى اعداد المعمـ خاصة معمـ المدرسة األساسية. -
 وضماف التعميـ )وذلؾ مف خالؿ ضعؼ في حمايةاألطفاؿ  قصور في حماية -

جانب أف االصالحات إلى  وعدـ اجبارية التعميـ التحضري خاصة األطفاؿ
البالغيف السف الالـز ويعاقب أولياء  األطفاؿ ة ألزمت اجبارية التعميـ عمىاألخير 

 التالميذ الذيف يرفضوف إلحاؽ أبنائيـ بالمقاعد الدراسية.
)غياب استجابتيا لمتغيرات  (2)عدـ مالئمة المناىج مع المتغيرات الجديدة -

  التكنولوجيا( لذلؾ يستوجب مناىج جديدة في ظؿ مقاربة جديدة.

 

 
 
 
 

 

                                                           

 .138لقماف مغراوي، المرجع السابؽ، ص - 1
 .54اسماء بولجنوح، المرجع السابؽ، ص - 2
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 المبحث الثاني: مظاىر اإلصالح وأىدافو
عرؼ المجتمع الجزائري تغيرات عميقة، وفتحت طموحات لمتقدـ في ظؿ التفتح عمى  

ضرورة احداث تغييرات، حيث قامت وزارة التربية أدى إلى  التكنولوجيا واالتصاؿ، كؿ ىذا
النظر في المواد الدراسية الوطنية بتنصيب لجنة وطنية لبناء البرامج التربوية، وذلؾ بإعادة 

، وىذا التشخيص لوضع الحالي لمبرامج واالستعداد إلعداد مناىج عمى 1998وكاف ذلؾ في 
أعدتيا مديريات التعميـ عمى المستوى أخرى  أساس مشاريع تمييدية لممرجعية، ووثائؽ

 الوطني ومف بيف اىـ مظاىر اإلصالح نذكر ما يمي:

 : ظومة التربويةالمجنة الوطنية لإلصالح المن-1

كانت أولى خطوات االصالح تنصيب المجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية يوـ 
، مف طرؼ رئيس الجميورية السيد عبد العزيز بوتفميقة في حفؿ رسمي 2000ماي  13

بقصر األمـ بنادي الصنوبر، بحضور العديد مف الشخصيات اليامة في الدولة، رئيس 
إلى  مجمس الشعبي الوطني، ورئيس المجمس الدستوري، باإلضافةمجمس األمة، رئيس 

طارات الدولة.أخرى  أعضاء  في الحكومة، واألحزاب السياسية )رؤساءىا( وا 
، المؤرخ في 2000-101المجنة وفؽ المرسـو الرئاسي رقـ  تحددت مياـ وصالحيات

اس مقاييس تكمؼ المجنة عمى أس»عمى ما يمي:  02، حيث نصت المادة 2000ماي  09
تقييـ لممنظومة التربوية القائمة قصد اعداد تشخيص مؤىؿ  بإجراءعممية وبيداغوجية 

وموضوعي ومفصؿ لجميع العناصر المكونة لمنظومة التربية والتكويف الميني والتعميـ 
 عمى ضوء ىذا التقييـ.العالي، ودراسة اصالح كمي وشامؿ لممنظومة التربوية 

يتضمف تعييف  2000ماي  09المؤرخ في  2000-102رقـ أما المرسـو الرئاسي 
اعضاء المجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية، وتتكوف المجنة مف رئيس )عبد الرحماف 
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)بف عمي بف زاغو، خميدة مسعودي، الطاىر حجار  (1)حاج صالح( وأربعة نواب لمرئيس
غو الذي كانت لو خمفية ابراىيـ حروبية(، ليستقيؿ الرئيس ويحؿ مكانو عمي بف زا

 فرونكوفونية سيطر مف خالليا عمى عمؿ المجنة.

 الوطنية إلصالح المنظومة التربوية.( أعضاء المجنة 01يمثؿ الممحؽ رقـ )

 أىداؼ المجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية: تسعى ىذه المجنة لتحقيؽ ما يمي:

تائج المسجمة اإليجابية منيا التحقؽ في اطار تشخيص المنظومة التربوية مف الن -
 والسمبية مع تحميؿ أسبابيا العميقة وآثارىا.

تحميؿ التحديات الجديدة التي البد أف تواجييا وتحديد المتطمبات الضرورية  -
لتكويف مواطف قادر عمى التفتح والمساىمة في تنمية الوطف والتكيؼ مع عالـ 

 ية والعممية والتقنية والتكنولوجية.يتسـ بتطور المعارؼ والتحوالت والتغيرات الثقاف
اقتراح االجراءات الكفيمة بالسماح لمناشئة الجزائرية باالستفادة مف تعميـ قاعدي  -

 .(2)إلزامي ومجاني وضماف التكافؤ ليا في فرص النجاح في تمدرسيا
 :المجنة الوطنية لممناىج-2

وىي ىيئة تقنية  يغتيا المجددةصفي  2002نوفمبر  11انشئت بموجب قرار مؤرخ في 
لمدراسة والتنسيؽ والتوجيو في مجاؿ البرامج والمناىج التعميمية، تتكفؿ ىذه المجنة في اطار 
مياميا بتقديـ اآلراء واالقتراحات لوزير التربية الوطنية بخصوص كؿ قضية تتعمؽ بمناىج 

 التعميـ منيا:

 التصور العاـ لمتعميـ. -
 ا مف الغايات التربوية.صياغة األىداؼ العامة لمتعميـ انطالق -
 اعادة مرجعية العامة لممناىج. -

                                                           

 .120نفس المرجع السابؽ، ص - 1
 .50ولوجنوح، نفس المرجع السابؽ، صأسماء ب - 2
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اعداد مذكرات منيجية وادلة مرجعية تتعمؽ ببناء المناىج التعميمية لكؿ مادة او  -
 .(1)مجموعة مف المواد

يتـ تعييف اعضاء المجنة الوطنية لممناىج إما بصفتيـ الرسمية )مديروف مركزيوف  -
خبرتيـ المشيورة في ميداف التعميـ والتكويف او إلى  او بالنظر ،في وزارة التربية

البحوث التربوية )مفتشو التربية والتكويف عمى مستوى وزارة التربية، واألساتذة 
مجمس إلى  تمت ترقية المجنة الوطنية لممناىج ،الباحثوف في قطاع التعميـ العالي(

 08تاريخ وطني لممناىج طبقا لترتيبات المنصوص عمييا في القانوف الصادر ب
 .(2)والمتضمف القانوف التوجييي المتعمؽ بالتربية 2008جانفي 

المتعمق بتنظيم التربية  76-35المعدل والمتمم لألمر  06-03 األمر الرئاسي رقم-3
 :كوينوالت

إف اىـ ما ميز االصالحات التربوية المطبقة في الجزائر خالؿ األلفية الثالثة، إنشاء  
تماما لما جاء بو االمر  قوانيف، وأوامر لضماف استمرارية تنظيـ وتسيير التعميـ تعديال وا 

ألمر اؾ تـ إنشاء لالمتضمف تنظيـ التربية والتكويف في الجزائر، ووفقا لذ، 35-76السابؽ 
خالؿ ىذه  تطرؽ اليووالذي سن، 35-76المعدؿ والمتمـ لألمرية  09-03قـ الرئاسي ر 
 الدراسة.

مست االصالحات التشريعية اىـ اطار قانوني لممدرسة األساسية والمنظـ ليا، وىي  
 124و 122، حيث تـ اعتمادا عمى أحكاـ الدستور السيما المادتيف 1976أفريؿ  16أمرية 

المتضمف تعديؿ الدستور  2002أفريؿ  10المؤرخ في  03-02منو، وبمقتضى القانوف رقـ 
، يعدؿ ويتمـ 2003أوت سنة  13المؤرخ في  09-03صدار امر رئاسي جديد رقـ إتـ 

                                                           

المتعمؽ بتحضير الدخوؿ المدرسي  4 89الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التربية الوطنية، منشور رقـ - 1
 .174، ص2003ماي  03، المؤرخ في 2003-2004

   .100 معبود، المرجع السابؽ، صمريـ  - 2
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التحضيري متضمنة تسع أفريؿ، وينظـ االصالحات التربوية الجارية ومنيا التعميـ  16أمرية 
  (1) مواد جديدة.

 قرارات أخرى، والتي مف بينيا:كما أف ىذا االمر قد تضمف عدة 

ادراج تعميـ األمازيغية في النظاـ التربوي باعتبارىا لغة وطنية، شرع عمميا في  -
 (2)غة اختياريةشرة واليات نموذجية، ولكف كمعتعميميا في السنة الرابعة ابتدائي وفي 

 بحيث تعمؿ الدولة عمى ترقية وتطويرىا في كؿ تنوعاتيا المغوية المستعممة عمى
التراب الوطني، برصد الوسائؿ التنظيمية والتربوية الضرورية لالستجابة لطمب ىذا 
التعميـ في التراب الوطني، كما يتكفؿ ببعدىا الثقافي في برامج تعميـ العموـ 

 .(3)االجتماعية واالنسانية في كؿ مستويات النظاـ التربوي

كؿ شخص طبيعي  وبإمكافمؤسسات تعميمية خاصة  إلنشاءكما جاء فيو فتح المجاؿ 
 القانوف الخاص أف ينشئ مؤسسة تعميمية.إلى  او شخص معنوي مؤىؿ يخضع

اإلسالـ        تتمثؿ اىـ مكونات األساسية ليوية الشعب الجزائري حسب ىذا القانوف في
والعروبة واالمازيغية التي ألغت المبادئ االشتراكية التي كانت في القانوف السابؽ، كما اكد 

 .(4)استمرار مجانية التعميـ عمى الجميع في المؤسسات التابعة لمقطاع العاـعمى 

( كما 21، 10، 7، 2المواد ) 35-76االمر السابؽ  موادإف ىذا القانوف عدؿ وتمـ 
 08مكرر و 08جاء بمواد اضافية وىي المتعمقة بالمغة األمازيغية المتمثمة في المادتيف 

 .1 مكرر

 
                                                           

 .49-48، المرجع السابؽ، صوسيمة حرقاس - 1
 .69فيصؿ بوطبة، المرجع السابؽ، ص - 2
المتعمؽ بتنظيـ ، 2003أوت  13المؤرخ في  09-03الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، االمر الرئاسي رقـ  -3

 .4، ص2003، 48التربية والتكويف، الجريدة الرسمية، العدد 
 نفس المرجع، نفس الصفحة. -4
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 :طريق الكفاءاتتطبيق المقاربة عن -4

قبؿ التطرؽ لمفيـو المقاربة بالكفاءات سنحاوؿ تعريؼ كؿ مف المصطمحيف الكفاءة  
 والمقاربة:

 الكفاءة:-أ
ىي نشاط معرفي أو مياري يمارس عمى وضعيات، أو ىي امكانية بالنسبة لمتمميذ 

أف التمميذ لتوظيؼ جممة مف المعارؼ الفعمية منيا والسموكية لحؿ وضعية مشكؿ، لمتأكد مف 
 .(1)قد اكتسب كفاءة، فإف  المعمـ يطمب منو أف يحؿ وضعية مشكؿ

مجموعة مف التصرفات االجتماعية الوجدانية ومف الميارات »ويعرفيا لويس دانو: 
 .«أو وظيفة او نشاط مادور ما حركية التي تسمح لممارسة الئقة ل الحس النفسية

 المقاربة:-ب

كيفية دراسة مشكؿ أو »عمـو التربية مفيـو المقاربة كما يمي:  يحدد أصحاب معجـ
ة خطه فيو لبذالعالـ الفكري الذي يحإلى  معالجة أو بموغ غاية... وترتبط بنظرة الدارس

 .(2)«معينة

في ضوء خطة  لإلنجازتعتبر المقاربة تصور مشروع عمؿ وبناءه بحيث يكوف قابال 
محكمة تأخذ كؿ العوامؿ المتداخمة في تحقيؽ األداء الفعاؿ والمردود المناسب )أي الطريقة 
الوسائؿ، الزمف، المكاف، المعارؼ، خصائص المتعمـ الوسطى، النظريات المغوية 

الكفاءة المستيدفة( إن يا طريقة معينة لدراسة مشكؿ ما أو تناوؿ موضوع ما  ،والبيداغوجية
 .(3)نتائج معينةإلى  رض مف ذلؾ الوصوؿوالغ

 

                                                           

 .28، ص2009الجزائر،  المعجم التربوي،فريدة شناف، مصطفى ىجرسي،  - 1
 .129-128زىرة بوكرمة اغالؿ، المرجع السابؽ، ص ص  - 2
 .128المرجع نفسو، ص - 3
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 :المقاربة بالكفاءة-ج

حيث المفيوـ التقميدي في بناء المناىج، إلى  ظيرت كرد فعؿ عمى األساليب المستندة
كاف التركيز عمى اكتساب المعمومات والمعارؼ النظرية وترسيخيا في أذىاف التالميذ مف 

األىداؼ التي اتضح أنيا غير قادرة عمى وعمى االنتقادات التي وجيت لحركة ناحية، 
عة واستمرارية مع ياالستجابة لحاجات اإلنساف المعاصر والواقع المتغير، وتمثؿ بذلؾ قط

في الوقت نفسو، قطيعة مف حيث المنظور والتصور، حيث تندرج المقاربة  األىداؼحركة 
  .(1)بواسطة األىداؼ ضمف المنظور المعرفي الذي بدأ يفرض نفسو اكثر

جاءت ىذه المقاربة لتفادي سمبيات المقاربة السابقة ولمتكيؼ مع المستجدات الحاصمة 
عميو في ىذه المقاربة أنيا جمبت  التأكيدعمى المستوى االقتصادي والتكنولوجي، وما يمكف 

الكثير مف االضافات التي لـ تكف موجودة في المقاربة السابقة، ولكونيا جديدة بالمقارنة مع 
 الدراسيةا واالعتماد عمييا في تدريس المناىج الجزائرية بداية مف السنة سابقتي
، ونذكر أىـ الخصائص التي تتميز بيا ىذه المقاربة وذلؾ في المستويات 2003/2004
 التالية:

اليدؼ مف التعميـ يتمثؿ في تحقيؽ الكفاءة المسطرة  عمى مستوى األىداف: -
فتمتاز األىداؼ في ىذه المقاربة بأنيا مدمجة وأدائية، تقـو عمى معالجة مختمؼ 

 الوضعيات التي يواجييا المتعمـ.
: ال تركز المحتويات في ىذه المقاربة عمى حشو ذىف عمى مستوى المحتويات -

معرفة العمؿ أجؿ  يده بكؿ ما يحتاجو مفنما تركز عمى تزو ا  التمميذ بالمعارؼ و 
 وحسف التواجد، وحسف التخطيط لممستقبؿ.

: وما دامت المقاربة بالكفاءات تؤكد عمى األداء عمى مستوى الوسائل التعميمية -
فإف المؤسسة التعميمية ينبغي أف تكوف أكثر امتالكا لوسائؿ تطبيقية وعممية تكوف في 

                                                           

 .139عبد اهلل قمي، فضيمة حناش، المرجع السابؽ، ص  -1
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تكتفي فقط عمى الوسائؿ الضرورية مثؿ الكتب المدرسي  متناوؿ المعمميف والتالميذ، وال
والخرائط وغيرىا منيا: االعالـ اآللي، بعض األدوات العممية التي تحتاجيا بعض 

 الوضعيات مشكالت، الوسائؿ السمعية والبصرية.
تقـو ىذه المقاربة عمى مراعاة شخصية عمى مستوى العالقة البيداغوجية:  -
في العممية التعميمية، وتنظر إليو نظرة ايجابية مف  وفاعميت مميذ، مف التأكيد عمىالت

 خالؿ مراعاة قدراتو العقمية وميوالتو الوجدانية وكيانو النفسي.
نظرا لمتغيرات التي حممتيا ىذه المقاربة في صياغة عمى مستوى التقويم:  -

كيفية  المناىج الدراسية فيذا يتطمب عناية فائقة في اعدادىا، وذلؾ مف خالؿ توضيح
التقويـ بطرؽ عممية تبسط التعقيدات الموجودة في الجانب النظري وباعتباره أحد اىـ 

 .(1)فالبد اف يكوف متميز عف أساليب التقويـ التقميدي مكوناتيا،

أما فيما يخص المنظومة التربوية الجزائرية، نجد ىذه االخيرة بناء عمى المبادئ العامة 
( 1996الخاصة بإصالح التعميـ األساسي )المجمس األعمى لمتربية لمسياسة التربوية الجديدة 

زائري الذي قاـ بو كؿ مف وبناء عمى نتائج التقرير الخاص بإصالح النظاـ التربوي الج
قامت المنظومة التربوية الجزائرية بتبني   (Pelletier G. et Vachoup) "بوفاشو  "بيموتي

ىداؼ" حيث سمح ذلؾ االخيرة بديؿ حديث "لبيداغوجيا األىذه بإعتبار  "المقاربة بالكفاءات"
الجزائر  فيالتعميـ بإعادة النظر في المناىج التعميمية، والكتب المدرسية، وبالتالي تحديث 

التكويف، وذلؾ حتى يصبح فمسفة إلى  قصد االصالح التربوي واالنتقاؿ مف فمسفة التعميـ
 .(2)لحاليالتعميـ الجزائري يتماشى وتحديات العصر ا

 

                                                           

المعيد الوطني لتكويف مستخدمي التربية وتحسيف  أساسيات التخطيط التربوي"،لخضر لكحؿ، كماؿ فرحاوي، " - 1
 .120-119، ص ص 2009مستواىـ، الجزائر، 

 .68فاطمة الزىراء بوكرمة اغالؿ، "المرجع السابؽ، ص - 2
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الفرق بين بيداغوجيات التدريس التي اعتمدت في المدرسة الجزائرية  ح: يوض6 جدول
 )مقاربة باألىداف، المقاربة بالكفاءات(

 المقاربات
 جوانب المقاربة

النموذج السموكي )المقاربة 
 باألىداف(

النموذج البينائي االجتماعي 
 )المقاربة بالكفاءات(

 المعرفة
 مورد أداة

 لالستعماؿ لمتطبيؽ
 معرفة تصرفية معرفة أدائية

 فاعؿ  رد لمفعؿ  المتعمم
 موجو، منشط، مبتكر لموضعيات مدرب المعمم

 التعميم
 تنمية الكفاءات بموغ األىداؼ

 ميمات طرائؽ

 المنطق
 التصورات التنظيـ
 ادماجي متفرع

حؿ مشكمةػ دراسة  اعداد مشروع، التدريب نشاط التعمم
 حالة

 إنتاج مركب. عينة مف األىداؼ التقويم
 .105مريـ معبود، المرجع السابؽ، ص المصدر:

 :مفيوم المنياجإلى  االنتقال من مفيوم البرنامج-5
لقد ميز المنياج الجديد بيف مصطمح "برنامج" و"منياج" إذ أف البرنامج يدؿ عمى 

تمقينيا لمطفؿ خالؿ فترة معينة اما المنياج فيو يشمؿ كؿ المعمومات والمعارؼ التي يجب 
العمميات التكوينية التي يساىـ فييا التمميذ تحت مسؤولية المدرسة خالؿ فترة التعمـ، أي كؿ 

 .(1)المؤثرات التي مف شأنيا اثراء المتعمـ خالؿ فترة معينة

                                                           

"التوافؽ النفسي االجتماعي وعالقتو بالدافعية لمتعميـ لدى المراىؽ المتمدرس في التعميـ الثانوي"، مذكرة فروجة بمحاج،  - 1
ة لنيؿ شيادة الماجستير، تخصص عمـ النفس وعمـو التربية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كمية اآلداب والعمـو مكمم

 .180ص ، 2011االنسانية، قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا، 
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عمييا، التي توفرىا فالمنياج يعني تتابع جميع الخبرات المخططة الممكف الحصوؿ 
افضؿ ما إلى  المؤسسة التعميمية لمساعدة المتعمميف عمى تحقيؽ النتائج التعميمية المنشودة

 .(1)تستطيع قدراتيـ
النقاط  سنضيؼإلى جانب مظاىر االصالح التي تطرقنا الييا خالؿ ىذا المبحث 

 التالية:
تمؼ أقطار الوطف استخداـ تكنولوجية االعالـ اآللي والتي تـ تعميميا في مخ -

، إذ تـ دمج مادة االعالـ اآللي ابتداء بالحاسو وذلؾ قصد التحكـ في استعماؿ آلة 
 ما ىو تقني.إلى  مف التعميـ المتوسط حتى يسمح لمتمميذ مف االنتقاؿ مما ىو نظري

بداء رأيو  ،اعطاء الفرص لمشاركة التمميذ في القسـ في إلقاء المعمومات - وا 
ئة المحيطة بو، عمى عكس المقاربة القديمة التي جعمتو خزاف ومحاولة تفسيره لمبي

المعارؼ يتمقى المعمومات مف طرؼ االستاذ دوف محاولة القاء نظرتو حوؿ األمور 
 التي يتعمميا.

فسح المجاؿ لممعمـ باستعماؿ طرؽ تقييـ جديدة عمى عكس الطرؽ التقميدية التي  -
إلى  ميذ ومستواه العممي، ودرجة ذكائوكاف يستعمميا، ومف ىنا يظير مدى كفاءة التم

جانب التقييـ عمى أساس السموؾ، مما يجعؿ مف ىذا التمميذ يسعى الكتساب سموؾ 
 حسنة وميذبة مع األسرة التربوية، وكذلؾ مع مجتمعو، والقياـ بواجباتو كطالب.

 :أىداف االصالح التربوي الجديد-ثانيا
 جممة مف األىداؼ المتمثمة في:تحقيؽ إلى  ييدؼ االصالح التربوي الجديد 

الشعور باالنتماء لمشعب الجزائري في نفوس أطفالنا، وتنشئتيـ عمى حب  تجذير -
االعتزاز باالنتماء إلييا، وكذا تعمقيـ بالوحدة الوطنية ووحدة التراب وروح  الجزائر

 الوطني ورموز األمة.
                                                           

 .39فريدة شناف، مصطفى ىجرسي، المرجع السابؽ، ص - 1
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االنسجاـ االجتماعي  اؽوثتقوية الوعي الفردي والجماعي باليوية الوطنية، باعتباره  -
 وذلؾ بترقية القيـ المتصمة باإلسالـ والعروبة واالمازيغية.

، ومبادئيا النبيمة لدى االجياؿ الصاعدة 1954ترسيخ قيـ ثورة أوؿ نوفمبر  -
والمساىمة مف خالؿ التاريخ الوطني، في تخميد صورة االمة الجزائرية بتقوية تعمؽ 

الوطف، في تخميد صورة االمة  خخالؿ تاري الصاعدة والمساىمة مف ىذه االجياؿ
بالقيـ التي يجسدىا تراث بالدنا، التاريخي الجزائرية بتقوية تعمؽ ىذه االجياؿ 

 الجغرافي والديني والثقافي.
 الروحية واالخالقية والثقافية والحضارية. ووقيماإلسالـ  تكويف جيؿ متشبع بمبادئ -
 ترقية قيـ الجميورية ودولة القانوف. -
رساء ركائز مجتمع متمسؾ بالسمـ والديمقراطية، متفتح عمى العالمية والرقي إ -

والمعاصرة بمساعدة التالميذ عمى امتالؾ القيـ التي يتقاسميا المجتمع الجزائري والتي 
العمـ والعمؿ والتضامف واحتراـ اآلخر والتسامح، وبضماف ترقية قيـ إلى  تستند

مبادئ حقوؽ االنساف والمساواة والعدالة بوص، ومواقؼ ايجابية ليا صمة، عمى الخص
 .(1)االجتماعية

 ضماف النجاعة في تبميغ البيداغوجية وعمميات التدريس. -
تثميف وترقية الموارد البشرية، حيث اف الجزائر مطالبة بتكويف مالمح التالميذ  -

الذيف ليـ فكر سميـ عف طريؽ تدريس يرتكز عمى المقاربات المبنية عمى التطبيؽ 
والتحميؿ، والتمخيص، وحؿ المشكالت، وبناء المعارؼ المييكمة والتأقمـ مع التحوالت 

 .(2)السريعة وايجاد حموؿ لممشاكؿ المرتبطة بيا

                                                           

 .46-45، المرجع السابؽ، ص 04-08االمر رقـ  - 1
رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير،  "،ثقافة التوجيو المدرسي في الجزائر بيف االصالح والواقع، "محمد حمري - 2

، كمية العمـو االنسانية والعمـو االجتماعية، قسـ الثقافة الشعبية، –تممساف–تخصص أنثروبولوجيا، جامعة أبو بكر بمقايد 
 .32، ص2010-2011
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 المبحث الثالث: محاور االصالح التربوي
يرتبط موضوع االصالح التربوي في تنفيذ سمسمة مف االجراءات التي تتمحور حوؿ 

والتي  2002مضموف سياسية االصالح التربوي التي تقررت في ثالثة محاور والتي تعتبر 
عادة تنظيـ المنظومة.  تمحورت أساسا في تحسيف نوعية التأطير، االصالح البيداغوجي وا 

 :تحسين نوعية التأطير :أوال

يتعمؽ في المقاـ األوؿ بتحسيف ظروؼ تكويف معممي الطور االبتدائي بشكؿ محسوس 
لتكويف وأىـ   وذلؾ بإنشاء معاىد تكويف المعمميف وتحسيف مستالعممي، ىـ او وتحسيف مست

 ىيئة المستقبؿ لييئة المعمميف.

أما في المقاـ الثاني ينبغي رفع مستوى توظيؼ أساتذة الطور المتوسط الذي يجب أف  
 مستوى الميسانس.إلى  يصؿ تدريجيا

الخدمة يكوف مكثفا ومتنوعا أثناء   أما في المقاـ الثالث ينبغي وضع نظاـ جديد لتكويف
رجة األولى لمعممي االبتدائي وأساتذة المتوسط االصغر سنا دوجو باليفي نفس الوقت، و 

آلية لتحضير المعمميف والمكونيف متالزمة مع إلى  التكويف ويستند ىذا النظاـإلى  االرجح
 .(1)تحسيف مستوى مؤىالتيـ

المستوى المأموؿ بسبب إلى  ـ تصؿالخدمة لأثناء  نوعية التكويف سواء األولى أو
 2000تكثيؼ التكويف عمى حساب تكويف النوعية، حيث أثبتت اإلحصائيات في بداية سنة 

فقط ليـ مستوى البكالوريا زائد ثالث سنوات جامعية  2000معمـ،  158.000أنو مف بيف 
ألساسية يعرفوف عجزا في المفاىيـ ا 142000تكويف ميني بيداغوجي، وأف إلى  باإلضافة

أستاذ تعميـ متوسط ال تتوفر فييـ  99.000مف بيف  93.000كالمغة والرياضيات، كما أف 
 53.000أنو مف بيف إلى  باإلضافةشروط التوظيؼ التي قررتيا وزارة التربية الوطنية، 

                                                           

 .80، ص2004، 1، العدد مجمة المربي ،اف، "اصالح المنظومة التربوية"اسماعيؿ ألم - 1
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أستاذ تعميـ أساسي ومعمميف وتقنييف ساميف ال  4010أستاذ يدرسوف بالتعميـ الثانوي نجد 
ميندس، مف بيف ىذا العدد تـ   3000توى البكالوريا، زد عمى ذلؾ اف ىناؾ يتعدى مس

 .(1) مينيا تقنياوف أف يتمقوا تكوينا توظيفيـ في سمؾ التعميـ بد

 :الصالح البيداغوجي: اثانيا

تناوؿ ىذا المحور الجوانب التربوية وبرامج الشعب والتخصصات باألطوار الثالثة  
تمنح  ةؿ جديد مف الكتب المدرسييوالثانوي وذلؾ مف خالؿ اصالح جاالبتدائي المتوسط 

مجانا، واستعماؿ الرموز العممية بالفرنسية في شعب العمـو والرياضيات والفيزياء والكيمياء 
والرياضيات التقنية والفمسفة، واصالح  األساسيةورد االعتبار لشعب االمتياز في الرياضيات 

والتربية المدنية، رد االعتبار لتعميـ التاريخ والفمسفة في كؿ  اإلسالمية برامج التربية
المستويات، وتعميـ التربية الفنية في كؿ المستويات، كما تـ رد االعتبار لمتربية الرياضية 
والبدنية مع جعميا الزامية لجميع التالميذ، ودعـ تعميـ المغة العربية وترقية وتنمية تعميـ 

  (2) .األمازيغية في المدارس

ا التربوية نإف االنفتاح عمى المغات االجنبية أصبح واقعا يفرض نفسو عمى منظومت 
غنى عنيا، ذلؾ نتيجة تزايد حجـ التبادالت  ضا، فتعمـ المغات االجنبية أصبح ضرورة الر ف

-الدولية والتطور السريع لممعارؼ العممية والتكنولوجية وتكتؿ الدوؿ ضمف تجمعات جيو
تأثيرات العولمة، لذا أقر مجمس إلى  ت اىداؼ اقتصادية وسياسية باإلضافةاستراتيجية ذا

تنمية تعمـ المغات إلى  عدة تعابير تيدؼ 2002أفريؿ  30الوزراء في اجتماعو المنعقد في 
 وتعزيزىا مف بينيا:

                                                           

 .122باية صياد، المرجع السابؽ، ص  -1
، 2015، 12، العدد مجمة دراسات النفسية والتربويةاحمد لشيب، "تقويـ سياسة اصالح المنظومة التربوية"،  - 2
 .144ص
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ادخاؿ المغة االنجميزية ولغة أجنبية أولى بدءا مف السنة األولى متوسط والمغة  -
 (1) .اء مف السنة األولى ابتدائيالفرنسية ابتد

اصالح نظاـ التقويـ وذلؾ في اطار التحوؿ الكيفي لمخرجات المنظومة التربوية  -
إلى  مف خالؿ التركيز عمى التقويـ البيداغوجي لممتعممات واالنتقاؿ شيئا فشيئا

  المحاور التي ليا عالقة بتقويـ أداء المعمميف والمؤطريف لممؤسسات التعميمية
  كف تحقيقو مف خالؿ:موىو ما ي

  تكييؼ ممارسة التقويـ مع مضموف البرامج الجديدة المبنية عمى المقاربة
األولى عمى المعارؼ وحدىا  بالدرجةبالكفاءات ىذه المقاربة التي ال تركز 

 بقدر ما تركز عمى التنمية الشاممة لممتعمـ.
 ج الدراسية.ئنتاالزيادة في وتيرة التقويمات واالستغالؿ النظامي لم 
 آخر، مع إلى  التحقؽ مف النتائج المتحصؿ عمييا قبؿ االنتقاؿ مف مستوى

 .(2)اعتماد مبدأ االستحقاؽ في تقييـ الجيود المبذولة

 :اعادة تنظيم المنظومة التربوية-ثالثا

تـ ي، فإنو يخص إعادة تنظيـ المنظومة التربوية الذي سلإلصالحىو المحور الكبير  
 عمى مراحؿ:

عممية فتح  لتأطيرلوضع الترتيب القانوني الضروري  2003/2004 قد خصصت سنة
األطفاؿ           مؤسسات التعميـ الخاصة مع احتراـ البرامج الوطنية، وكذا تطوير رياض

 .(3)في اطار التربية التحضيرية

                                                           

 .53-52محمد حمري، المرجع السابؽ، ص ص - 1
 .121صياد، المرجع السابؽ، ص باية - 2
 .9اسماعيؿ ألماف، المرجع السابؽ، ص - 3
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ىيكمة التعميـ االجباري عف طريؽ تقميص مدة  إعادةكما شرع أيضا في نفس السنة 
أربع سنوات مع اقرار ضرورة إلى  خمسة سنوات وتمديد طور المتوسطإلى  الطور االبتدائي

( سنوات 09التعميـ التحضيري، وبالتالي وضع نظاـ لمتعميـ القاعدي مشكؿ مف تسع )
ساب التمميذ العناصر اكإلى  السنة التحضيرية، وييدؼ التعميـ التحضيريإلى  باإلضافة

اكساب التمميذ إلى  األولى لمقراءة والكتابة والحساب، في حيف ييدؼ التعميـ األساسي
المعارؼ الضرورية والكفاءات األساسية لمواصمة الدراسة في المستوى الموالي أو اإللتحاؽ 

 .(1)بالتعميـ والتكويف المينييف

تعميـ ما بعد اإللزامي )الثانوي( نظرا في تطبيؽ التنظيـ الجديد لم 2005وشرع في سنة 
إلى  النعداـ التناسؽ والعقالنية في سيره، فقد تحوؿ ىذا التعميـ تحت الضغط االجتماعي

ىيمنة التعميـ العاـ وتيميش أدى إلى  طور يحضره فقط لاللتحاؽ بالتعميـ العالي، وذلؾ ما
لى ارتفاع عدد التالميذ الراسبي ف في البكالوريا فيتخرجوف بدوف التعميـ التقني مف جية، وا 

وسيتمحور التنظيـ أخرى  شيادة وال مؤىؿ وال امكانية االندماج االجتماعي الميني مف جية
 الجديد لمتعميـ ما بعد اإللزامي حوؿ ثالثة محاور:

 التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي الذي يحضر لاللتحاؽ بالتعميـ العالي. -1
منح إلى  الذي يرمي مف خالؿ التحضير لمجموعة مف الميف،التعميـ التقني والميني  -2

تأىيؿ لمتالميذ الذيف يفتقروف لالستعدادات الضرورية لمنجاح في البكالوريا، بحيث 
 عالـ الشغؿ.إلى  يتوج بشيادة تفضي أساسا

التكويف الميني الذي سيركز عمى وظيفتو االصمية المتمثمة في تمبية الطمب  -3
 .(2)لتحضير لممارسة مينة مااالقتصادي مف خالؿ ا

                                                           

 .125باية صياد، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .9اسماعيؿ ألماف، المرجع السابؽ، ص - 2



 المنظومة التربوية في ظل اإلصالح                                                الثالث:الفصل 
 

99 

 

 المبحث الرابع: ىيكمة المنظومة التربوية
  البد لممنظومة التربوية ىيكمة تتالءـ مع االصالحات واألىداؼ التي تصبوا الييا 

مراجعة  2003ولقد ركزت االصالحات التربوية التي شرعت بيا الجزائر في بداية سنة 
عناصر االصالح في  إحدى الييكمة التي تعتبرإعادة إلى  جديدة لقطاع التعميـ، وتيدؼ

ؿ اطوار التعميـ بصفة العامة في صورتيا الجديدة التي حددت شمالمنظومة التربوية، وت
 بالمراحؿ التالية:

 التعميـ التحضيري. -
 التعميـ األساسي )التعميـ االبتدائي والتعميـ المتوسط(. -
 التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي. -

إلى  مفيـو التعميـ التحضيري سنشيرإلى  وقبؿ اف نتطرؽ التحضيري:التعميم -1
مفيوـ التعميـ الذي ىو تعديؿ السموؾ االنساني وتنميتو وتطويره وتغييره نحو األفضػػػؿ 
فالتعميـ عممية ليا مراحميا واىدافيا، أما االصوؿ التي تستند الييا عممية التعميـ فيي مستمدة 

فيـ جوانبيا المختمفة، فالتعميـ أسسو اجتماعية، وأصولو نفسية مف العمـو التي تفيد في 
 (1) تاريخية، سياسية وفمسفية.

 6و 4ىي التربية الموجية لألطفاؿ الذيف تتراوح سنيـ ما بيف  التعميـ التحضيري
تنميتيـ المتكاممة في الجانب المعرفي والحسي والحركي والوجداني إلى  اميةر سنوات وال

 واالجتماعية.

                                                           

 .173فروجة بمحاج، المرجع السابؽ، ص - 1
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ولقد أجمعت المؤسسات الثقافية، واإلقميمية والعالمية، عمى ضرورة اعتبار التعميـ 
ف عمى الجزائر إذف إف أرادت اصالحا شامال أف تندمج بكؿ قوة  التحضيري حقا وواجبا، وا 

 .(1)في ىذا السياؽ وأف تولي التربية التحضيرية كؿ العناية

 2008جانفي  23المؤرخ في  04-08يعرؼ القانوف التوجييي لمتربية الوطنية رقـ 
تشمؿ التربية ما قبؿ المدرسية التي تسبؽ "منو:  38التربية التحضيرية حسب المادة 

طفاؿ الذيف يتراوح التمدرس اإللزامي عمى مختمؼ مستويات التكفؿ االجتماعي والتربوي لأل
 ."( سنوات06( وست )03سنيـ بيف ثالث )

ىذا القانوف ىي المرحمة االخيرة لمتربية ما قبؿ المدرسية  بمفيـو  :التربية التحضيرية
( لإللتحاؽ 06( وست )05الذيف تتراوح اعمارىـ بيف خمسة )األطفاؿ  وىي التي تحضر
 بالتعميـ االبتدائي.

 مف ىذا القانوف إلى: 39تيدؼ التربية التحضيرية حسب المادة 

 التربوي.بفضؿ أنشطة المعب األطفاؿ  العمؿ عمى تفتح شخصية -
عف طريؽ المعب، ميارات حسية  بإكسابيـتوعيتيـ بكيانيـ الجسمي، السيما  -

 وحركية.
 بتدريبيـ عمى الحياة الجماعية. ـغرس العادات الحسنة لديي -
تطوير ممارستيـ المغوية مف خالؿ وضعية التواصؿ المنبثقة مف النشاطات  -

 المقترحة ومف المعب.
والكتابة والحساب مف خالؿ نشاطات مشوقة اكسابيـ العناصر األولى لمقراءة  -

 وألعاب مناسبة.

                                                           

ماجستير، جامعة الجزائر، كمية العمـو مذكرة لنيؿ شيادة ال ،رفيقة حروش، تنظيـ وتسيير المؤسسات التربوية الجزائرية - 1
 .125، ص2006االقتصادية، قسـ عمـو التسيير، 
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يتعيف عمى مسؤوؿ المدارس التحضيرية بالتنسيؽ مع اليياكؿ الصحية، الكشؼ  -
و العقمية لألطفاؿ، والعمؿ عمى معالجتيا أعف كؿ أشكاؿ اإلعاقة أو الحركية 

 .(1)قصد التكفؿ بيا بصفة مبكرة

 تدريجيا، تشمؿ عمى المياـ التالية: تـ وضع خطة لتعميـ التعميـ التحضيري

 مرية رقـوضع النصوص القانونية المنظمة لمتعميـ التحضيري بدءا بتعديؿ األ -
والسماح لمقطاع الخاص باالستثمار في التربية  21-10السيما المادة ( 35-76)

المؤرخ  08-04والتعميـ فقد تـ ذلؾ بإصدار القانوف التوجييي لمتربية الوطنية رقـ 
 .2008جانفي  23في 

ووضع دليؿ  وعداد االطار التنظيمي والتربوي لمتعميـ التحضيري ورسـ برنامجإ -
نشاء التجييزات واألدوات التربوية مع وضع نصوص  المعمـ في التحضيري وا 

 توجييية لتكويف معممي التعميـ التحضيري.
شرع  برمجة عممية تطبيؽ نظاـ التعميـ التحضيري، وقد ادت ىذه العممية التي -

سنوات  5المتمدرسيف الذيف بمغ سنيـ األطفاؿ  وصوؿ عددإلى  2003فييا منذ 
 .(2)تالميذ 433110أكثر مف إلى  2009عاـ 

 التعميم األساسي:-2

ىو القاعدة األساسية لممنظومة التربوية يمنح تربية قاعدية واحدة ويمنح حد أدنى مف 
ويييئيـ لمقياـ بدورىـ في المجتمع وينمي فييـ األطفاؿ  المعارؼ والخبرات والميارات لجميع

 .(3)روح المواطنة، ومف مبادئ ىذا التعميـ أنو حؽ لكؿ طفؿ وىو إجباري ومجاني

                                                           

 .53-34، المرجع السابؽ، ص ص04-08القانوف رقـ  - 1
 .148، المرجع السابؽ، ص"تقويم سياسة اصالح المنظومة التربوية في الجزائر"احمد لشيب،  - 2
الجودة الشاممة في مؤسسات التعميـ الثانوي في الجزائر باستخداـ التحميؿ رفيقة حروش، "امكانية تطبيؽ مبادئ ادارة - 3

، كمية العمـو االقتصادية والعمـو 3التنظيمي"، اطروحة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في إدارة األعماؿ، جامعة الجزائر
 .61، ص2014-2013التجارية، قسـ عمـو التسيير، 
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 فالمدلوؿ األساسي يرتبط بكؿ مف التمميذ والمجتمع وميولو الخاصة.

 ، فالمدرسة األساسية تضمف لو:لمتمميذبالنسبة 

 والميارات الالزمة لتطويره وضماف مستقبمو. اكتساب المعارؼ والسموكات-

أف يكوف عضوا فعاال في المجتمع لكونو عامؿ منتج ومواطف ممتـز ومسؤوؿ ىاـ في -
 األسرة.

 اكتساب ميولو ومواىبو الخاصة بواسطة النشاطات النظرية والتطبيقية التي يمارسيا.-

 : فالمدرسة األساسية تحقؽ لو ما يمي:بالنسبة لممجتمع

اىداؼ أساسية يكونيا أي المدرسة تمثؿ القاعدة األولى لتكويف الشخصية الجزائرية -
 الموحدة.

عمى المشاركة في مياـ قادرة اىداؼ اقتصادية وتتمثؿ في اعداد طاقات بشرية -
 التنمية االجتماعية واالقتصادية.

بالثقافة  أىداؼ اجتماعية وثقافية وعقائدية: تتمثؿ في توفير قاعدة أولية لمنيوض-
 والحضارة العربية األساسية واالستعماؿ االيجابي لمغة الوطنية.

أنواع إلى  : فالمدرسة األساسية تعتبر أساسيةبالنسبة لممنظومة التربويةأما 
 المؤسسات التعميمية االخرى )التعميـ الثانوي، التكويف الميني( ألنيا:

 بأجمعو.القاعدة التي تقوـ عمى جياز التربية والتكويف -

الجذع االجباري الذي يظـ جميع التالميذ والذيف يمروف بو الكتساب قاعدة في التربية -
 .(1)الدراسة مواصمةوالتكويف قبؿ االتجاه نحو: حياة العمؿ، التكويف الميني أو 

وبالتالي فالمدرسة األساسية تضمف مرحمة التربية األولى التي تعتمد عمييا المؤسسات 
 ى.التعميمية الخر 
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 5التعميـ األساسي في الجزائر مدتو تسع سنوات، ويتكوف مف التعميـ االبتدائي )
الجديدة، واجبارية التعميـ  لإلصالحاتسنوات( وذلؾ وفقا  4سنوات( والتعميـ المتوسط )
 23المؤرخ في  04-08مف القانوف التوجييي لمتربية الوطنية  12ممزمة ىذا ما أكدتو المادة 

التعميـ اجباري لجميع الفتيات والفتياف البالغيف مف »تنص عمى أف   التي 2008جانفي 
 مديدت، غير أػف يمكف (1)«( سنة كاممة16ست عشر سنة )إلى  ( سنوات06العمر ستة )

 ( لمتالميذ المعوقيف كمما كانت حالتيـ تبرر ذلؾ.02التمدرس اإللزامي بسنتيف ) مدة

عمى تطبيؽ ىذه األحكاـ، يتعرض اآلباء أو األولياء  باءتسير الدولة بالتعاوف مع اال 
 (دج5.000غرامة مالية تتراوح مف خمسة أالؼ ) دفعإلى  الشرعيوف المخالفوف ليذه االحكاـ

 (دج.50.000خمسيف ألؼ )إلى 

خصائص النظاـ التربوي الجزائري وذلؾ قصد تحقيؽ إحدى  تعتبر اجبارية التعميـ
 وغ االىداؼ المرسومة والنيوض بالمجتمع.التنمية بمختمؼ مجاالتيا لبم

 لى:إوكما سبؽ اف ذكرنا أف التعميـ األساسي في الجزائر مدتو تسعة سنوات، وينقسـ 

إلى  األولىسنوات دراسية مف السنة  5: يتكوف ىذا التعميـ مف التعميم االبتدائي-أ
المتحاف شيادة السنة الخامسة ابتدائي أيف يخضع التمميذ في نياية ىذه السنة الدراسية 

المرحمة الثانية او الطور الثاني في التعميـ األساسي إلى  التعميـ االبتدائي لينتقؿ فور نجاحو
 أما في حالة رسوبو، فتمنح لو فرصة في الدورة الثانية. وىو التعميـ المتوسط.

( سنوات 05ذ أف يدرس في المدارس االبتدائية التي توفر لو ذلؾ، لمدة )يمكف لمتالمي
كما يمكف اف تمنح لو ىذه الدراسة في المؤسسات الخاصة لمتربية والتعميـ وذلؾ وفقا لما 

تعتمد التربية الوطنية »مف القانوف التوجييي لمتربية الوطنية كما يمي:  18نصت بو المادة 
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انو يمكف فتح المجاؿ لألشخاص الطبيعية او المعنوية الخاضعة  عمى القطاع العمومي، غير
  .(1)«مؤسسات خاصة لمتربية والتعميـ إلنشاءلمقانوف الخاص، 

وبعد تطبيؽ مشروع االصالح عمى المنظومة التربوية منذ بداية السنة الدراسية 
را شامال في كافة ي، عرفت األقساـ االبتدائية )أقساـ المدرسة االبتدائية( تغي2003-2004

البرامج الدراسية، وفي طرؽ القائيا، كما تـ استحداث مواد جديدة مثؿ التربية العممية 
لـ تدمج في مضموف النظاـ التربوي قبؿ االصالح، وذلؾ المتاف والتكنولوجية والتربية المدنية 

  قرب إليوقصد غرس روح المواطنة في نفسية األطفاؿ، واشعارىـ باالنتماء لمجتمعيـ والت
جانب احساسيـ بالحقوؽ والواجبات الواجب األخذ بيا، وغرس روح التسامح في إلى 

أعماقيـ، وىذا ما نجده مباشرة في السنة األولى ابتدائي، أما بالنسبة لمسنة الثانية مف خالؿ 
، تـ الشروع بتدريس المغة الفرنسية كمغة اجنبية أولى وذلؾ 2005-2004السنة الدراسية 

 ترقية مستوى التالميذ وتفتحيـ نحو العالـ، ومواجية تحديات العصر وتغيراتو ؿأج مف
المغة العربية لغة وطنية وقومية، ولكف غير مستخدمة ومعتمد عمييا دوليا وعالميا بإعتبار 

ولكف سرعاف ما أعيد النظر في ىذه النقطة )دمج المغة الفرنسية في السنة الثانية( وأصبحت 
باب، سنتطرؽ سة ابتدائي مع حموؿ السنة الدراسية  الجديدة، وذلؾ  لعدة افي السنة الثالث

 الييا في الفصؿ الرابع.

دتاف أساسيتاف اأما بالنسبة لمسنة الرابعة ابتدائي أصبحت مادة التاريخ والجغرافيا كم
ادماج المادة إلى  يتطرؽ الييا التمميذ بعدما كانت في السنة الخامسة ابتدائي، باإلضافة

الجديدة في البرنامج الدراسي، وىي المغة األمازيغية، فحسب القانوف التوجييي لمتربية 
الوطنية األمازيغية كمغة وكثقافة وكتراث ىي جزء ال يتجزأ مف مركبات الشخصية الوطنية 

ثراء في التاريخية، وعميو، يتعيف أف تستفيد ىذه المغة بكامؿ االىتماـ وتكوف محال لمترقية واال
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يدرج تعمـ المغة األمازيغية »مف ىذا القانوف  34اطار تثميف الثقافة الوطنية، وجاء في المادة 
 .(1)«االستجابة لمطمب المعبر عنو عبر التراب الوطني أجؿ   في المنظومة التربوية مف

 :التعميم المتوسط-ب

نوات دراسية، بدءا يدرج التعميـ المتوسط في اطار التعميـ األساسي، ويشمؿ أربعة س
السنة الرابعة متوسط والتي تختتـ بامتحاف نيائي ويتـ الحصوؿ إلى  مف السنة األولى متوسط

عمى شيادة التعميـ المتوسط، أو الرسوب، وفي حالة ما إذا سمحت الفرصة لمطالب فيعيد 
ف لـ يستوؼ لمشروط الداعية لذلؾ فيوجو لمحياة العممية او  التكويف السنة مف جديد وا 

التعميـ إلى  الميني، عمى عكس ما إذا تحصؿ عمى الشيادة "شيادة التعميـ المتوسط" فيتوجو
 الثانوي العاـ والتكنولوجي حسب التخصص الذي اختاره.

نفس الشيء عرفو التعميـ المتوسط في ظؿ االصالحات الجديدة، مناىج جديدة، كتب 
طريقة تقييـ جديدة، تسمح بتقييـ لمتمميذ عمى أساس عممو وسموكاتو، وبرامج دراسية  ،جديدة

 جديدة التي تحتوييا الكتب الدراسية في مختمؼ المواد الدراسية.

فبالنسبة لممواد الدراسية، تـ دمج المغة االنجميزية في السنة األولى متوسط، حيث كانت 
الثامنة مف التعميـ األساسي، كما اعتبرت المغة في ظؿ النظاـ القديـ مبرمجة في السنة 

األمازيغية لغة جديدة لـ يسبؽ أف أدرجتيا ىذه المدرسة في اطار موادىا الدراسية وتعتبر 
أوؿ دفعة عمى مستوى بعض متوسطات مف الوطف تشرع في دراسة  2003/2004دفعة 

لـ يتـ تعميميا خالؿ ىذه ىذه المادة، ألف دراسة المغة األمازيغية في المدارس األساسية 
الفترة عمى كافة المدارس الوطنية، إنما البعض منيا فقط ومنيا والية تيزي وزو، البويرة، 

 بجاية، بومرداس.... وغيرىا مف الواليات االخرى عمى مستوى الوطف.
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مع تدريس المواد  2005/2006وقد تـ تعميـ المغة األمازيغية في السنة الدراسية  
رياضيات والعمـو التكنولوجية باستعماؿ طريقة الترميز العالمية وباستخداـ المغة العممية كال

 االجنبية في ذلؾ، نظرا لكوف ىذه المواد مازالت تدرس في التعميـ العالي بالمغة األجنبية.

 :التعميم الثانوي العام والتكنولوجي-ج

جميع انواعيا وفروعيا تعرؼ المرحمة الثانوية بالمرحمة التي تمي المرحمة األساسية ب
وفي النظاـ التربوي الجزائري تمثؿ النقطة المركزية لممراحؿ التعميمية، بحيث أف جذورىا 

التعميـ العالي ومراكز التكويف األخرى وفي إلى  مغروسة في التعميـ األساسي وفروعيا ممتدة
 .(1)اآلدابىذه المرحمة يبدأ تخصص الطمبة في العمـو أو في 

تحسيف نوعية وفعالية التعميـ إلى  وزارة التعميـ بالتعاوف مع البنؾ الدوليوقد سعت 
لى دعـ البحث التربوي مف خالؿ توفير الكتب والمجالت البحثية، وتجييز  الثانوي وا 

، بدأ العمؿ بالييكمة 2004/2005المختبرات العممية الالزمة، وابتداء مف السنة الدراسية 
يث يتكوف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي في السنة األولى مف الجديدة لمتعميـ الثانوي، ح

ثالثة جذوع مشتركة ىي: جذع مشترؾ آداب يركز عمى المغات والعمـو االجتماعية، وجذع 
والرياضيات، وجذع مشترؾ تكنولوجيا يركز  والفيزياءمشترؾ عمـو يركز عمى العمـو الطبيعية 

والتكنولوجيا، في السنتيف الثانية والثالثة، يتفرع الجذع عمى الرياضات والعمـو الفيزيائية 
شعبتيف ىما: آداب وفمسفة، ولغات أجنبية، ويتفرع الجذع المشترؾ عموـ إلى  المشترؾ آداب

شعبة العمـو التجريبية، وشعبة الرياضيات، وشعبة تسيير واقتصاد، في حيف إلى  وتكنولوجيا
 ة، ىندسة ميكانيكية، ىندسة مدنية، ىندسة الطرائؽ.ىندسة كيربائيإلى  يتفرع الجذع التقني

ويتوج التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي بشيادة بكالوريا التعميـ الثانوي، في حيف يتوج 
التعميـ التقني ببكالوريا التعميـ التقني، وتتوفر جسور المسارات المختمفة تتيح لمطالب أف يغير 
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الح التربوي في التعميـ الثانوي والميني بعيف تخصصو خالؿ الدراسة، وقد أخذ االص
 .(1)االعتبار المستجدات الوطنية والعالمية والتحميؿ المعمؽ لألنظمة التربوية

ترـو تحقيؽ جممة مف  -ىيكمة ومناىج–إف عممية اصالح مرحمة التعميـ الثانوي 
 األىداؼ، منيا:

 عمى صقميا وتنميتيا. الكشؼ عف ميوؿ التالميذ واستعداداتيـ ومياراتيـ والعمؿ -
 تفتح شخصية التمميذ وتنمية الفكر الناقد واالبداع واالستقاللية الذاتية لديو. -
 التكيؼ واالندماج في المجتمع ومواجية المواقؼ المختمفة وتحمؿ الضغوطات. -
 تنمية التفكير العممي لدى المتعمـ. -
 التحكـ الجيد في اكتساب واستعماؿ المغة الوطنية. -
جادة استعماؿ إحداىما. التفتح عمى -  المغات الحية واكتساب لغتيف عمى األقؿ وا 
 التحكـ في المغة الرياضية والمعموماتية. -
 تنمية المالحظة العممية وروح الفضوؿ. -
 تشجيع البحث واالستقصاء. -

ضرورة البحث إلى  إف المرحمة الثانوية مف التعميـ مرحمة أساسية، االمر الذي يدفع
عداد الفرد لممستقبؿ  فاعمةإجراءات    عف لمنيوض بيذا التعميـ، ألف  المسألة تتعمؽ ببناء وا 

وتمكنو مف التكيؼ ومجابية تحديات بؿ السيطرة عمى مفاجأتو ومحاذيره، ولف يأت ذلؾ إال 
بتنمية قدرات الفرد ومراعاة ميولو، ومف ثـ يكوف قادرا عمى تحقيؽ ذاتو، واإلسياـ في تنمية 

 .(2)مجتمعو
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 : يمثل ىيكل التعميم الثانوي في الجزائر سنواتو، فروعو، شيادتو وما تؤىل لو7 جدول
 

 الدولة

السنة 
الدراسية 
لبدأ 
 الثانوي

عدد 
السنوات 
 الدراسية

اسم  فروع الثانوي العام لألكاديمي
 الشيادة

اسم  فروع التعميم الثانوي التقني والميني تؤىل لـ
 الشيادة

 تؤىل لي

الجزائر
 

10
 

3 

آداب وفمسفة ولغات أجنبية
 

عمـو تجريبية
 

عمـو فيزيائية وتكنولوجيا
 

عمـو طبيعية
 

تسيير
 

صاد
واقت

بكالوريا التعميـ الثانوي 
االلتحاؽ بالجامعة او العمؿ 

 

ىندسة فروع متنوعة
 

صناعة ميكانيكية
 

بناء
 

بكالرويا  /
لتعميـ التقني

االلتحاؽ بالجامعة أو بالعمؿ 
 

 
 .25رفيقة حمودي، المرجع السابؽ، ص المصدر:
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 التعديالت في المدرسة األساسية والثانوية فيما يمي:وفي االخير يمكف تمخيص اىـ 

وقد تـ تغيير محتويات  2003/2004تنصيب السنة األولى مف التعميـ االبتدائي  -
 (.اإلسالمية بعض الكتب لنفس السنة )كالتربية

إلييا المغة  أضيفت 2004/2005تنصيب السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي  -
محات العممية، طالفرنسية كمغة اجنبية أولى، استعماؿ الترميز العممي والمص

 استعماؿ الوسائؿ التعبيرية )العربية والفرنسية(.
تنصيب السنة األولى مف التعميـ المتوسط في اطار االصالح التدريجي والتربوي  -

وظيور المغة  2003/2004)نظاـ األربع سنوات( ابتداء مف الموسـ الدراسي 
 األمازيغية باعتبارىا لغة وطنية.

 .(1)2005/2006أما التعميـ الثانوي فعرؼ تعديالت في ىيكمتو في سنة  -
التكويف الجيد لممعمميف واألساتذة والمدراء في اطار كؿ مقاربة جديدة تحتوييا  -

 العممية االصالحية.
 ألسرة التربوية.ضرورة اتقاف العمؿ عمى آالت الحاسوب لكؿ مف ىو في إطار ا -
إشراؾ مختمؼ الفواعؿ في رسـ السياسة التربوية، وفي تطبيؽ العممية  -

االصالحية، خاصة األساتذة باعتبارىـ المشرفوف األوائؿ عمى التالميذ، فيـ 
 المدركوف بمختمؼ النقائص، ومعوقات نجاح تالميذىـ.

بالممؿ  ربط التالميذ بالتخصصات المرغوبة بيا )حسب ميولو( حتى ال يصيب -
 والتخمي عف المقاعد الدراسية، وذلؾ يشجع األمية، وانتشار البطالة.

 العممية كونيـ عمماء المستقبؿ. كفاءتيـ إلظيارتوفير االمكانيات لممبدعيف  -
قياـ بندوات توعية بحضور مجموعة مف العمماء، أساتذة، أطباء، رجاؿ الديف  -

معرفة، ومدى اىمية ىذه بغرض تقديـ كؿ ما ىو مساىـ لالكتساب العمـ وال
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جانب رسـ القيـ الثقافية ودينية لدى إلى  االخيرة خاصة في الوقت الحالي،
 التمميذ، وغرس القيـ الحميدة في نفسيتو.

 ضرورة مراعاة الفترة الزمنية لتنفيذ الخطة االصالحية. -
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 :خالصة الفصل
حاولت تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ التي المنظومة التربوية الجديدة بعد االصالحات  

طرحتيا وفرضتيا متغيرات داخمية وخارجية، بيدؼ تحقيؽ نقمة نوعية لممجتمع الجزائري في 
مختمؼ مجاالتو، وذلؾ بإدخاؿ أبعاد جديدة في المنظومة التربوية، وذلؾ مف خالؿ وضع 

رامج جديدة لرفع خطة شاممة إلصالح نظاميا التعميمي، حامال في محتواه بيداغوجيا وب
جانب إلى  مستوى الكفاءات وتحسيف مستوى التعميـ، وىذا ما تناولتو في اطار محاورىا،

حداث مراحؿ جديدة في ىيكمة المنظومة التربوية.  اعادة ىيكمة التعميـ الذي مس إلغاء وا 
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 :تمييد
صالح مف دوف التطرؽ لمجموعة مف المشاكؿ والعراقيؿ إ يال يمكف الحديث عف أ 

معوقات وصعوبات يفترض  تقابميا التي يواجييا، فتجسيد االصالحات التربوية في الجزائر
 والعمؿ عمى تجاوزىا. اعمى المنظومة التربوية مواجيتي

خيرة مف خالؿ تشخيص نقاط القوة والضعؼ  تقييـ فعالية ىذه األومف خالؿ ذلؾ يمكف 
فييا، وتطبيؽ االصالحات عمى مؤسسات التعميـ يدعو لمشاركة جميع األطراؼ المعنية 

ة االصالحية(، فمف خالؿ ىذا صالح )الخطيؽ أىداؼ استراتيجية اإلتحق أجؿ بالتربية مف
صالحات ييا حوؿ واقع اإلأقصد معرفة ر  مختمفة آلراءالمبحث سنحاوؿ معرفة ردود أفعاؿ 

خير سنحاوؿ وفي األصالحية، العناصر في العممية اإل التربوية، وما مدى مساىمة ىذه
تحقيؽ مدرسة الغد التي ستحقؽ مستقبؿ أجؿ  واالقتراحات مف ؿتقديـ مجموعة مف الحمو 
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 صالحالمبحث األول: مشاكل وعراقيل اإل
صالح التربوي في الجزائر منذ أىـ المشاكؿ والعراقيؿ التي وجييا اإلإلى  قبؿ التطرؽ 

مفيوـ التقويـ، فيذا االخير يقؼ عمى كؿ عراقيؿ االصالح ونقاطو إلى  تطبيقو، سنشير اوال
 السمبية وااليجابية التي تسمح لنا معرفة حقيقة االصالحات.

عطاءه قيمتو تعني كممة تقويـ في أصميا المغوي  التقويم لغة:-1  تقدير الشيء وا 
صالح اعوجاجو.  والحكـ عميو وا 

فالتقويـ يعني بياف قيمة الشيء تعديؿ او تصحيح ما أعوج منو، فينا يتضح لنا أف  
التقويـ أعـ وأشمؿ مف كممة تقييـ التي تدؿ عمى اعطاء قيمة لمشيء فقط، فتقويـ ال يقؿ عند 

 .(1)ة اصالحو وتعديمو بعد الحكـ عميوحد بياف قيمة الشيء، بؿ البد كذلؾ مف محاول

إلى  ىناؾ العديد مف التعريؼ ليذا المصطمح ويعود ذلؾ ا:صطالحإالتقويم -2
 وجيات نظر مختمفة ومف بينيا:

فحص ومعاينة »التقويـ ىو  :((Jean Marie Kattle تعريؼ "جوف ماري دي كاتؿ"
أجؿ  ومجموعة مف المعايير لألىداؼ المحددة مف إعالميةدرجة المالئمة بيف مجموعة 

 .«قرار اتخاذ

" يعر  مجموعة منظمة مف األدلة التي تبيف ما إذا »التقويـ بأنو:  (B. BLOOM)ؼ "بمـو
و درجة ذلؾ التغير عمى أجرت بالفعؿ تغييرات عمى مجموعة المتعمميف مع تحديد مقدار 

 .(2)«التمميذ

التقويـ، فسنحاوؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ تقويـ االصالحات فمف خالؿ التطرؽ لمفيـو 
فت عمييا الدولة الجزائرية مف خالؿ ما عرفتو ىذه العممية مف نقاط ضعؼ قالتربوية التي و 

 وقوة بدءا مما ىو عائقا لتحقيقيا.
                                                           

 .152عبد اهلل قمي، فضيمة خناش، المرجع السابؽ، ص - 1
 .154نفس المرجع، ص - 2
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تو، وتمنعو مف ايواجو االصالح التربوي الجزائري عدة مشاكؿ وعراقيؿ التي تثقؿ خطو 
 األىداؼ المرسومة، وأىميا يمكف ذكرىا فيما يمي:تحقيؽ 

إف ىذه االصالحات يجب اف تواكب االصالحات االجتماعية، واالقتصادية  -
ذا نظرنا ىذه النقطة، فنجد اف الدولة الجزائرية في بداية إلى  والسياسية الشاممة لمدولة، وا 

بالنسبة لموضع  ، وكذلؾشكمي ولو أنو تىاأللفية، قد حققت االستقرار السياسي، ح
االقتصادي الذي عرؼ االستقرار منذ بداية األلفية، أما بالنسبة لموضع االجتماعي فيناؾ 

رفعت عدة مطالب )أزمة اليوية( ونظرا لما ، 2001أزمة الربيع االسود بمنطقة القبائؿ سنة 
عرفتو ىذه األزمة مف احداث ومظاىرات في بعض مستويات مف الوطف، فيصعب تطبيؽ 

ة االصالح في المنظومات التربوية التابعة ليذه المناطؽ، ذلؾ ما جعؿ ىذه العممية في عممي
 تأخر داخؿ ىذه المدارس.

غياب استراتيجية لإلصالح، وضعؼ التنسيؽ بيف مختمؼ مراحؿ ومجاالت  -
التكويف، واالنتماء الحضاري لممدرسة الجزائرية، وىذا ما يتجمى في إنشاء المجمس األعمى 

، وانشئت لجنة إصالح المنظومة إلنجازاتواسي، وحؿ بقرار سياسي دوف تقييـ بقرار سي
التربوية بقرار سياسي، وانتيى مياميا بعد اصدار تقريرىا، وىو تقرير سياسي، في الوقت 

 .(1)الذي ىمش فيو الباحثوف المربوف ومخابر البحث التربوي
التربوية، حيث بدأ التعميـ بعد سوء التنسيؽ وعدـ التكامؿ بيف قطاعات المنظومة  -

االستقالؿ بوزارة واحدة ميمتو بالتربية الوطنية، واليـو أصبحت ثالثة وزارات وىي وزارة 
بات صعو أدى إلى  التربية الوطنية، وزارة التعميـ العالي، وزارة التكويف الميني، وىو ما

لميني، مف جيتي ، ووجود ضغوط عمى مستوى التكويف االتنسيؽ في مياـ ىذه الوزارات
 التعميـ األساسي والتعميـ الثانوي.

                                                           

 .148بوفمجة، التربية والتعميـ بالجزائر، المرجع السابؽ، ص غياث - 1
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االنتماء الحضاري لممدرسة الجزائرية: إف التفتح الديمقراطي في الجزائر وتعدد  -
األحزاب السياسية، سيؿ عممية المطالبة بإعادة النظر في ىذا المجاؿ، وىو السبب في 

المدرسة إلى  مع والدولة ككؿاليجـو عمى المدرسة الجزائرية، ومحاولة ارجاع مشاكؿ المجت
 .(1)بسبب اتجاىيا العربي االسالمي

، مما بالتدريجإف الطريقة التي تمت بيا تجسيد ىذه االصالحات االخيرة لـ تكف  -
النظاـ الجديد إلى  ساتذة في انتقاليـ مف النظاـ القديـاالطرح اشكاليات عدة بالنسبة لمتالميذ و 

التقاء دفعتي النظاـ القديـ ذي ست سنوات مع تالميذ ى إل في المستوى المتوسط، ىذا إضافة
والذي كاف فوؽ  (2009-2008)النظاـ الجديد ذي خمسة سنوات في الدخوؿ المدرسي 

"تسونامي" مما  بف بوزيد بػبكر لممتوسطات، وىو ما سماه وزير التربية أبو  ةاالستيعابيالقدرة 
بعض الحموؿ االستعجالية لمعالجة الوضعية القائمة، بشأف  اتخاذإلى  دفع لمديريات التربية

 ىذه المتوسطات التي استقبمت دفعتيف في آف واحد.
و طائفية أو الترويج ألفكار أاستغالؿ المدارس الخاصة لبناء توجيات حزبية  -
 او ايديولوجيات منافية لألىداؼ المنظومة التربوية الجزائرية. داخمية

 .(2)في المقاربة الجديدة بالكفاءات فالمفتشينقص تكويف األساتذة و  -
 احتكار الدولة لممناىج والمقررات، وعدـ افساح المجاؿ لمخواص لمعمؿ خارجيا. -
التغيرات الثقافية الناجمة عف التطور التكنولوجي المذىؿ سمحت بدخوؿ ثقافات  -

فييا عمى جميع المؤسسات التعميمية، حيث ساعدت عمى ظيور  وبجديدة غير مرغ
سموكيات جديدة لدى الطالب: مثؿ العنؼ واالدماف، حيث تعد ىذه الثقافات غريبة مف 

                                                           

 . 149-148، ص غياث بوفمجة، التربية والتعميـ بالجزائر، المرجع السابؽ - 1
("، 2008-2003ياسيف شريفي، "التخطيط االستراتيجي المدرسي في ظؿ قانوف المدارس الخاصة في الجزائر ) - 2

داري، جامعة دالي ابراىيـ، الجزائر، كمية العمـو السياسية مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، تخ صص تنظيـ سياسي وا 
 .127-126، ص ص2010واالعالـ، قسـ العمـو السياسية والعالقات الدولية، 
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والشيء المالحظ مف ىذه النقطة ضرورة وقوؼ  (1)مجتمعنا، وتمثؿ تيديدا لمبيئة الداخمية
ؾ بمحاولة غرس القيـ االيجابية لدى االصالحات عمى بعد ىذه التغيرات، ومكافحتيا وذل

معينة لمكافحة ذلؾ ومنيا قياـ ندوات حوؿ ضرورة تمسؾ إجراءات  ميذ وفؽ اتخاذالتال
  التمميذ بقيمو ومعتقداتو.

صالح: رغـ أىمية موضوع طغياف البعد السياسي وااليديولجي عمى محاوالت اإل -
 ب العممي والموضوعي.التربية إال أف الجانب السياسي يطغى دائما عمى الجان

ف أتيميش الكفاءات العممية التربوية: رغـ خطورة وضعية المدرسة الجزائرية نجد  -
صالحيا ال عالقة ليـ بالتربية  الكثير مف االفراد الذيف يناقشوف موضوع تقويميا وا 

 .(2)والتعميـ
في نسبة االعتماد المالية المخصصة لقطاع التعميـ مف مجموع ميزانية  انخفاض -

، وعمى العكس مف ذلؾ، فمقد 2003و 1998ما بيف  16.43الدولة حيث لـ يتعدى 
مف الناتج الوطني  4.74، كما أنيا لـ تتعدى %15حدود إلى  2002انخفضت سنة 

 2013ميزانية التربية الوطنية لسنة  االصالحات المطبقة إال  أف   مف )تراجع مستمر( فبالرغـ
مميوف تمميذ، فيذا  8عدد المتمدرسيف الذي بمغ إلى  مميار دوالر، بالنظر 8تمثؿ ما يقارب 

 .(3)المبمغ ال يساوي شيئا اماـ ىذا العدد اليائؿ مف التالميذ
إف غياب "مشروع مجتمع" واضح األىداؼ متكامؿ في قطاعاتو، مشروع تتحدد  -

ف قياـ السمطة في مجتمعنا فيو بشكؿ  عقالني ودقيؽ ابرز مواصفات االنساف الجزائري، وا 
عمى أسس غير عادلة وال ديمقراطية أحج مكامف الصراع وبؤر العنؼ واإلقصاء المتطرؼ 

صالحية المنتيجة، ولذلؾ فإف ربط بحيث شكمت كميا عوائؽ حقيقية أماـ التجارب اإل
                                                           

 .156مصطفى عزة جالؿ، المرجع السابؽ، ص - 1
 .106يزيد قادة، المرجع السابؽ، ص - 2
، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه، "ائر في ظؿ الحزب الواحد والتعددية الحزبيةالحكـ الراشد في الجز "، ففريد ابرداش - 3

، كمية العمـو السياسية والعالقات الدولية، قسـ التنظيـ السياسي واالداري، 3تخصص تنظيـ سياسي واداري، جامعة الجزائر
 .294، ص2014



 تقويم مسار إصالح المنظومة التربوية                                            :ابعالر الفصل 
 

118 

 

مجتمع واضح األىداؼ تتحدد فيو بدقو معالـ المسار  االصالح التربوي في مجتمعنا بمشروع
التنموي والديمقراطي يعد في تقديرنا مف بيف أكبر الرىانات التي تواجينا في المرحمة الراىنة 

 .(1)مف تحوؿ نظمنا التربوية واالقتصادية واالجتماعية
ر نقص مزمف في عدد معممي المغة الفرنسية في جميع المستويات، والتوزيع الغي -

حرماف الكثير مف المناطؽ في تطبيؽ ىذا أدى إلى  المتكافئ لألعداد المتوفرة مف المعمميف
 االجراء )االصالح(.

التأخر في إنجاز العدد الكافي مف اليياكؿ الخاصة باستقباؿ التالميذ مف مدارس  -
الدراسػػػػػػػػػػة في سف األطفاؿ   زيادةأدى إلى  وثانويات، نتيجة النمو الديمغرافي المتزايد الذي

ذا كاف تعداد التالميذ المسجميف في التعميـ األساسي )سابقا( قد سجؿ بعض االنخفاض  وا 
إلى  ، ويصؿ2003سنة  6798912إلى  تمميذ 6807957لينتقؿ مف  2002منذ 

، فإنو عمى العكس مف ذلؾ قد ارتفع في التعميـ الثانوي مف 2004سنة  6729498
تمميذ، أما بالنسبة  81348بزيادة  2004سنة  1122395إلى  2002سنة  1041047

 لييئة التدريس فيكاد التعداد يبقى مستقرا رغـ ما سبؽ ذكره مف زيادة في تعداد التالميذ.
االىتماـ مف قبؿ المسؤوليف في الجزائر بالجانب الكمي عمى حساب الجانب  -

عادة طريقة تقييمي الرفع مف مستوى أجؿ  ا مفالنوعي )مثال تسييؿ االمتحانات النيائية وا 
 .(إلثبات نجاح االصالحات التحميؿ

اعتماد مناىج التدريس التقميدية لفترة طويمة، وعند محاولة تطويرىا جاء االعتماد  -
عمى طرائؽ مستوردة تتطمب مف الوسائؿ المادية والبشرية ما يصعب عمى الدولة تحقيقو في 

 .(2)ميذ في األفواج الدراسيةسنوات سابقة بدءا بالتعداد المنخفض جدا لمتال
                                                           

مجمة العموم  "،ع العولمة، مقاربة سوسيولوجيةعمي سموؾ، "المشروع التربوي الجزائري بيف معوقات األزمة وواق - 1
 .129، ص2005، 7، العدداالنسانية

، 2010-1999شيخاوي سنوسي، ىجرة الكفاءات الوطنية واشكالية التنمية في المغرب العربي دراسة حالة الجزائري  - 2
جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو السياسية، تخصص دراسة أورومتوسيطة، 

 .155، ص2011-2010كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ العمـو السيائية والعالقات الدولية، 
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غياب ميارات متطورة لدى التمميذ في استخداـ اآلالت العصرية )الكمبيوتر  -
 والتكنولوجيا الحديثة(.

 غياب أو نقص التجييزات العممية الحديثة في الكثير مف مناطؽ الوطف. -
عجز وعدـ قدرة الدولة الجزائرية مسايرة مفيـو العولمة، بما فييا مف تطورات  -

عممية وتكنولوجيا حديثة، وذلؾ راجع لغياب االمكانيات مف جية ونقص الكفاءات العممية 
 والمعرفية مف جية أخرى.

لعبت وزارة التربية الوطنية دورا مييمنا في إعداد جميع المشاريع والنصوص  -
المنظومة التربوية وقدمتيا لمحكومة التي درستيا  إلصالحوالتقارير المتعمقة بالسياسة العامة 

ذلؾ قامت أجؿ  ثـ اتبعت االجراءات العممية في سبيؿ صياغة بدائؿ السياسة العامة، ومف
بتكويف فريؽ عمؿ وزاري مشترؾ لوضع برنامج عمؿ وعرضيا عمييا وتمت مناقشتو خالؿ 

ؿ التي تضمنتيا سياسة خمسة اجتماعات متتالية، ناقشت ودرست فييا، الصيغ والبدائ
اصالح المنظومة التربوية، ثـ عرضتيا عمى اجتماع مجمس الوزراء برئاسة رئيس الجميورية 

إلى  الذي ناقشيا ووافؽ عمى المشروع الذي أعدتو الحكومة ثـ قدـ 2003افريؿ  30بتاريخ 
حكومة  البرلماف لممصادقة عميو، مما سبؽ يبرز لنا الدور الكبير والمييمف الذي لعبتو

التحالؼ الرئاسي المتكونة مف احزاب جبية التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي 
، وىذا ما يؤكد تسييس المدرسة (1)وحركة مجتمع السمـ في صنع السياسة العامة التربوية

 الجزائرية.

 
 

 

                                                           

 .266ص صنع السياسة التربوية في الجزائر"،"أحمد لشيب،  - 1
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 المبحث الثاني: مكامن نجاح وفشل االصالحات
 إيجابيات االصالح التربوي:-1

خير بالرغـ مف المشاكؿ والعراقيؿ التي تعيؽ المسار االصالحي، إال  أف  ىذا األ 
استطاع تحقيؽ جممة مف االيجابيات التي مف خالليا تكمف نقاط القوة ليذا االصالح ولذلؾ 

 يمكف تمخيصيا فيما يمي:

مستوى التسرب المدرسي عف مدى قدرة وكفاءة النظاـ التعميمي عمى  يعبر -
طالب، وعدـ خروجيـ مف العممية التعميمية لسبب أو آلخر، ويعتبر التسرب مف الاالحتفاظ ب

، واالصالح التربوي الذي طبقتو الجزائر قد حقؽ (1)المصادر األساسية الرتفاع نسبة األمية
بيف الرجاؿ  %26.5في تخفيض نسبة األمية في الجزائر بحيث انخفضت نسبة األمية مف 

بيف النساء في  21.39بيف الرجاؿ و 14إلى  2002بيف النساء في سنة  35%و
 ـ.2005

عمى األمية ولو أنيا بنسب معينة وقد ساىـ تعميـ التعميـ واجباريتو عمى القضاء  -
 تطور عدد التالميذ في المقاعد الدراسية. ( يمثؿ8رقـ )والجدوؿ 

إلى  4111الفترة الممتدة من  : يمثل تطور عدد المتمدرسين في الجزائر في8 جدول
4101 

 

 السنوات
4111-4110 4112-4116 4119-4101 

 المجموع ناثإ ذكور المجموع ناثإ ذكور المجموع ناثإ ذكور
 3307733 1563992 1743741 4196580 1973901 2222679 4720960 2210114 2510846 االبتدائي

 3052387 1486754 1566613 2221328 1088324 1133004 2015370 966544 1048826 المتوسط

 1170351 681689 488662 1175731 686440 489291 975862 547945 427917 الثانوي

 .115سوسف ربيعي، المرجع السابؽ، ص المصدر:

                                                           

، 2014أبوظبي )دولة اإلمارات العربية المتحدة(،  "،2014التقرير االقتصادي العربي الموحد صندوؽ النقد العربي، " - 1
 .40ص
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نالحظ مف خالؿ الجدوؿ اف عدد المتمدرسيف في األطوار الثالثة في تزايد مستمر 
االىتماـ الذي أولتو الدولة الجزائرية لقطاع التعميـ إلى  األولىعموما وىذا راجع بالدرجة 

بالدرجة االولى، كما اف مجانية التعميـ في الجزائر ليا دور كبير كذلؾ في النتائج المتوصؿ 
 إلييا.

تمميذ  1.400.000مجانية األدوات المدرسية: قدمت أدوات مدرسية مجانا لفائدة  -
كما خصصت وزارة التضامف في ىذا الشأف صندوقا ، 2007/2008في السنة الدراسية 

 .2008/2009مميار دينار في سنة  01ماليا بقيمة 
جنبية أولى أترقية تدريس المغات االجنبية: حيث تـ ادخاؿ المغة الفرنسية كمغة  -

بدءا مف السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي، والمغة االنجميزية لغة أجنبية ثانية بدءا مف السنة 
األولى متوسط، كما تـ فتح شعبة المغات االجنبية في اطار إعادة ىيكمة التعميـ الثانوي، 

جانب المغتيف الفرنسية إلى  وىدفيا تعزيز مستوى التمميذ )امكانية تعميـ ثالثة لغات
 .(1)واالنجميزية(
 مف السنة األولىاإلسالمية  مراجعة البرامج والكتب المدرسية الخاصة بالتربية -

 السنة التاسعة أساسي، بيدؼ ترسيخ المبادئ المطابقة لمقيـ االنسانية، والتي يدعو إليياإلى 
 كالتسامح والكـر واالخوة والتضامف والسمـ.اإلسالـ 
تعميـ تدريس المغة األمازيغية في جميع سنوات التعميـ المتوسط والتعميـ الثانوي  -

تمميذ، تكفؿ  95.000، 2005/2006وتطور عدد التالميذ المسجميف وتجاوز عددىـ 
أصبح عدد المدارس االبتدائية  2008/2009معمـ، وفي السنة الدراسية  316 بتدريسيـ

                                                           

وسيمة حرقاس، "تقييـ مدى تحقيؽ المقاربة بالكفاءات ألىداؼ المناىج الجديدة في اطار االصالحات التربوية حسب  - 1
رسالة لنيؿ شيادة دكتوراه عمـو في عمـ  ،معممي ومفتشي المرحمة االبتدائية، دراسة ميدانية بالمقاطعات التربوية بوالية قالمة"

-2009النفس التربوي، جامعة منتوري، قسنطينة، كمية العمـو االنسانية والعمـو االجتماعية، قسـ عمـ النفس وعمـو التربية، 
 .92-91-73، ص ص 2010
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ثانوية، كما تـ إدراج ىذه  64متوسطة، و 282رسة، ومد 768التي تدرس المغة األمازيغية 
 .2006/2007المادة في امتحانات شيادة التعميـ المتوسط والبكالوريا في السنة الدراسية 

عمـ ػػػػػػكف المتػػػػػإدراج مادة اإلعالـ اآللي ابتداء مف المرحمة المتوسطة، حتى يتم -
مسايرة التطور العممي والتكنولوجي في تقاف الميارات والحقائؽ العممية، وذلؾ قصد إفي 

المناىج الجديدة، انطمؽ تدريس ىذه المادة في المتوسطات بدءا مف السنة الدراسية 
وتعمـ تدريجيا، أما بالنسبة لمثانوية شرع في تدريسو ابتداء مف السنة الدراسية  2006/2007
2005/2006. 

طفؿ  134.160تقباؿ تعميـ التدريس التحضيري كاف قطاع التربية بتوقع اس -
 ىذه النسبة وقفزت 2007/2008مسجؿ في األقساـ التحضيرية، فذلؾ خالؿ عاـ الدراسي 

 (1) .2008/2009تمميذ في الدخوؿ المدرسي  433.110إلى 
وفي اطار مواصمة اصالح المناىج التعميمية مف خالؿ استدراؾ االختالالت  -

المالحظة بشأنيا وكنتيجة لعممية التقييـ المرحمي التي قامت بيا مصالح االدارة المركزية 
بمشاركة المجنة الوطنية لممناىج الذي أظير كثافة في مواقيت مرحمة التعميـ االبتدائي 

 ـ:تفي مختمؼ المستويات التعميمية وتضخـ في مضاميف المناىج 
  تخفيؼ محتوى المناىج التعميمية لمختمؼ المواد والمواقيت الرسمية المتخصصة

 لكؿ مادة.
  انسجاـ وعقمنة في شبكة  بإحداثتخفيؼ مواقيت مرحمة التعميـ االبتدائي، وذلؾ

دقيقة ضمانا لمفعالية، واحتراما لقدرات  45حصص ذات  واعتمادالمواقيت، 
 .(2)ستيعاب لدى التالميذاال

 إلنشاءفتح المجاؿ أماـ الخواص سوءا كانوا شخصيات طبيعية أـ معنوية  -
 2003أوت  13المؤرخة في  09-03 الرئاسية رقـ ةمدارس خاصة لمتعميـ، وذلؾ باالمري

                                                           

 .72-50نفس المرجع السابؽ، ص - 1
 .33ميادة بورغداد، المرجع السابؽ، ص - 2
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والذي يعد  1976 أفريؿ 16المؤرخ في  35-76المعدلة والمتممة لبعض أحكاـ األمر رقـ
وثيقة مرجعية لمختمؼ التشريعات التربوية، ويعتبر فتح قطاع التربية الستثمار الخواص 
فرصة لإليجاد مجاؿ لممنافسة نحو الجودة وتحسيف المستوى، زيادة عمى تخمص الدولة مف 

 .(1)أعباء المالية، وتقميص مسؤولياتيا عمى التربية والتعميـ
دخاؿ المصطمحات العممية استعماؿ الترميز الدولي  - في العمـو الدقيقة والتجريبية وا 

 .(2)بمغة مزدوجة ابتداء مف مرحمة التعميـ المتوسط
االستفادة مف االمكانيات المادية والبشرية والمتوفرة والعمؿ عمى توظيفيا  -

 استغالليا بكيفية فعالة وناجعة.
التعميـ بيدؼ تحسيف مستواىـ وضعت وزارة التربية الوطنية برنامجا لتكويف ىيئة  -

ألؼ  170والرفع مف مستوى المنظومة التربوية، وحسب وزير التربية، فيذا التكويف يشمؿ 
مف أساتذة التعميـ  60منيـ معممي االبتدائي، و 80ألؼ،  240معمـ مف أصؿ 

انطالؽ التكويف األولي لممعمميف حسب النظاـ  2004-2003، وتعتبر سنة (3)المتوسط
 .(4)يدالجد

المناطؽ إلى  تعميـ التعميـ بإقامة المنشآت التعميمية وبناء المرافؽ وتوسيعيا -
النائية في كؿ نواحي الوطف واالستفادة مف ذلؾ مجانا واجباريا لكؿ مف يفوؽ السنة السادسة 

ال سيتـ تطبيؽ العقوبة عمى أولياء التالميذ الذيف لـ يستوفوا ىذا المبدأ  .مف عمره، وا 
 

 
 

                                                           

 .127-126ي، المرجع السابؽ، ص صياسيف شريف - 1
 .105مريـ معبود، المرجع السابؽ، ص - 2
 .116"، المرجع السابؽ، صتنظيم وتسيير المؤسسات التربويةرفيقة حروش، " - 3
 .85وسيمة حرقاس، المرجع السابؽ، ص - 4
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يمثل نسبة التفوق في الطور األول من التعميم األساسي بالنسبة لمذين تابعوا : 9 جدول
 (.2004-2003تعميما تحضيريا في الفترة )

 النسبة المئوية 01إلى  0المرتبون من  العدد المستوى
 68.90 تمميذا 71 103 السنة األولى

 63 تمميذا 63 100 السنة الثانية

 52.06 تمميذا 52 99 السنة الثالثة

 60.67 تمميذا 086 314 المجموع
 183: رفيقة حروش، المرجع السابؽ، صالمصدر

ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ اف التعميـ التحضيري يحقؽ نجاحا مستمرا ومتزايدا مف 
أخرى، وذلؾ ما يظير خالؿ النسبة المئوية المسجمة في الجدوؿ. إذ عرفت السنة إلى  مرحمة

، أما السنة 63يقابمو في نسبة النجاح في السنة الثانية  52.06الثالثة نجاح ما يمثؿ 
تمميذ تجاوز االمتحاف، فكمما جاءت  103مقابؿ  68.90األولى وصمت نسبة النجاح 
ر مف الدفعة التي سابقتيا، وىذا دليؿ عمى نجاح تدريس دفعة جديدة، تستفيد بنسبة اكب

 التعميـ التحضيري.

 :سمبيات االصالح التربوي -2

يجابيات بغية النيوض بقطاع التربية إبالرغـ مما حققو مشروع االصالحات مف 
والتعميـ في الجزائر، ومسايرة التقدـ العصري، والتطور التكنولوجي، والتفتح عمى العالـ في 
اطار العولمة إال أف ذلؾ لـ يكؼ، كوف ىذه االصالحات جاءت كذلؾ بنقاط ضعيفة، تؤثر 

 لإلصالحاتط السمبية سمبا عمى االسرة التربوية وكذلؾ المجتمع ككؿ، ومف ابرز النقا
 التربوية المطبقة نذكر ما يمي:
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، قد (1)الغاء شعبة العمـو الشرعية مف المرحمة الثانوية، وتقميص حجميا الساعي -
 اإلسالمية    فسر حساف عربي النائب في البرلماف عف حركة االصالح الوطني
دعت فيو  وقتيا، بأف الغاء تخصص الشريعة في البكالوريا تنفيذا لقرار أمريكي

مف المدارس ومف ىوية الجزائرييف )بعد اإلسالـ  بعاد تدريسإإلى  الدوؿ العربية
(، فيما اعتبر وزير الشؤوف الدينية واألوقاؼ بوعالـ 2001ديسمبر  11احداث 

ضجة  اإلسالمية غالـ اهلل في تمؾ المرحمة أف الغاء بكالوريا الشريعة والعمـو
( اختصاصات بينيا ىذا 06ة الغت ست )سياسية ال مبرر ليا، وأف الحكوم

 االختصاص، ليكوف التخصص في الجامعة.

 ةػػػػػػػػػػػاإلسالمي ادة التربيةػػػػػػػػػػػػت الييا مػػػػػػػػػوحذر المجمس االسالمي مف الوضعية التي آل  
 .(2)في البرامج المدرسية مطالبا إلصالحات استعجالية ليذه االخيرة في المنظومة التربوية

إف ىذه النقطة أثارت جداال بيف عمماء المسمميف، وشيوخ الزوايا والمتمسكيف بالديف   
تذة العمـو الشرعية اإذ قاموا باحتجاجات ومظاىرات مف بينيـ أس ،التربوية ةمع صناع السياس

 ذلؾ طمس لثقافتنا وديننا وتبني لمقيـ األجنبية. ااعتبار 

الحات صء لـ يشاركوا في بمورة ىذه االباإف الشكاوي التي ترتفع عديدة مف اآل -
ف ىذه أبالقدر والكيفية المطموبة )واالنطباع الحاصؿ، وقد يكوف انطباعا خاطئا( ىو 

االصالحات جاءت نتيجة لمتعميمات الفوقية أكثر مما ىي نتيجة لمبحث والدراسة 
 .(3)الموضوعية

بالكفاءات  النسبة الغالبة مف المدرسيف يشكوف مف صعوبة تطبيؽ المقاربة -
أف اغمبيتيـ لـ إلى  نيـ يفضموف التدريس وفؽ ما تعودوا عميو، وىذا يعودأميدانيا و 

                                                           

 .53اسماء بمجنوح، المرجع السابؽ، ص - 1
، يـو االحد   www.akhbarelyoum.dzتحتضر، في موقع االنترنت:  اإلسالمية    عبمة عيساتي، التربية - 2
 سا. 14:30، عمى  24/01/2015
 .126عبد الرزاؽ سمطاني، المرجع السابؽ، ص - 3
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يتمقوا التكويف المطموب في ىذه الطريقة الجديدة، بغض النظر عما يترتب عف عدـ 
صالح جديد، فإف ذلؾ يضع المدرس إالتكويف مف آثار واخطار عمى المدرس في كؿ 

 يشعر فييا بعدـ الرضا عمى أدائو وبالتالي عدـ التأقمـ مع عممو.ماـ معاناة شديدة، أ
  وتتجمى سمبية االصالح مف خالؿ النقطة السابقة عمى أف قبؿ الشروع في أي

اصالح تربوي البد أوال األخذ بعيف االعتبار تكويف األساتذة وفقا لممقاربة والمناىج 
 الجديدة التي سيتـ تطبيقيا في ضوء ىذه العممية.

 اىرة االكتظاظ في األقساـ حيث يتجاوز عدد التالميذ في بعض األحياف ظ
مر الذي يصعب مف ميمة المدرس، خاصة وأف طريقة التدريس تمميذا األ 40

 بالكفاءات تتطمب أال يقتصر دور المدرس عمى تمقيف المعارؼ لمتالميذ.
  ىماؿ الجانب التطبيقي.ا  طغياف الجانب النظري و 
 الوسائؿ التعميمية الحديثة. عدـ توفر 
  عدـ ارتباط المناىج الدراسية بالبيئة المحيطة بالتمميذ خاصة إذا أخذنا بعيف

االعتبار بأف مف أىـ المبادئ التي تقـو عمييا طريقة التدريس بالكفاءات، وضع المتعمـ 
 عمى اتصاؿ مباشر بالواقع الذي يعيش ويتعامؿ معو، ولذلؾ فإف الدورات التدريبية

نية لممؤسسات والورشات والمصانع والمزارع، كؿ ذلؾ يعتبر مف اوالزيارات الميد
 .(1)الوسائؿ الضرورية ولكنو يكوف معدوما في الواقع التعميمي

  إف االصالح كرس حالة مف اليأس لدى المعمميف مف واقع التربية والتعميـ في
، زادت مف تضمر ونفور التمميذ، 2003فالبرامج التربوية التي اعتمدت منذ  الجزائر

وبالتالي قمة وصعوبة الفيـ واالستيعاب لديو، وذلؾ لمضغط اليائؿ لممعمومات والمواد 
ما درسو بعد خروجو مف  االستيعابالمبرمجة وكثرتيا، فيجد نفسو غير قادر عمى 

                                                           

مجمة لخضر عواريب، محمد الساسي الشايب، تطور االصالحات التربوية في المدرسة الجزائرية ومعاناة المدرسيف،  -1
 .446-445، عدد خاص، الممتقى الدولي حوؿ المعاناة في العمؿ، ص صتماعيةالعموم االنسانية واالج
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إلييا، وأماـ كؿ ىذا يجد التمميذ نفسو أماـ المدرسة، وقد يتمنى معظميـ عدـ العودة 
 .(1)خياراف، إما عدـ االكتراث لمدراسة والحصة او التسرب

كؿ االصالحات التربوية في العالـ تنطمؽ مف حقيقة أف كؿ شيء يأتي  -
بالتدرج السيما التعميـ ىذا ىو حاؿ العممية التربوية والتعميمية عند الطفؿ، فالبد اف 

إذا أراد القائميف عمى االصالح التربوي والتعميمي في الجزائر تكوف متدرجة إال 
 .(2))وال يعتقد ذلؾ( يالتنمية في ظرؼ قياسإلى  الوصوؿ

عدـ استقرار المنظومة التربوية، حيث تتعرض لتغيرات دائمة، تمس محتوى  -
 البرامج والمناىج، والدليؿ عمى ذلؾ الغاء كتاب السنة األولى ابتدائي الذي قرأت فيو

في السنة آخر  ( ليعوض بكتاب2004-2003) الدفعة األولى بعد االصالحات
 ةوالطبيعيوكذلؾ األخطاء المنيجية  الموالية وذلؾ يعود لبعض النقائص التي يحتوييا،

 منيا الغاء مقطع مف مقاطع النشيد الوطني الجزائري "قسما".أخرى  سبابوكذلؾ أل
لمدرسة الجزائرية، فيذه االخيرة، وفي صدد الحديث عف غياب االستقرار في ا -

عرفت العديد مف االضرابات المتكررة لمنقابات، وذلؾ يؤثر عمى نفسية الفرد المتمدرس 
تراجع مستوى الطمبة مف إلى  ويعيؽ في تطور تحصيمو العممي، مما يؤدي)ارىاقو( 
لى جانب ىذه االضرابات، نجد جية،  ومكانة المنظومة التربوية مف جية أخرى، وا 

كذلؾ التغيير المتكرر لموزراء، وىذا ما يؤثر سمبا عمى الخطة االصالحية، واألىداؼ 
المسطرة، بحيث يسعى كؿ منيـ تطبيؽ سياسة معينة، وعدـ األخذ بعيف االعتبار أف 
المدرسة الجزائرية ليست ساحة لممرح، وأف الخطة االصالحية البد مف تنفيذىا وتحقيؽ 

 معرفة مدى نجاحيا، أو إعادة النظر فييا.أىدافيا في ظرؼ زمني معيف ل
صالح يقـو ىذا النوع مف االستراتيجيات االصالحية بتبني بعض المحاوالت إل -

جوانب محدودة ومتفرقة في التربية المدرسية، كالمنياج والطرائؽ والكتاب المدرسي، 
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تعتمد عمى صالحات، إنيا و التخطيط المحمي لإلأدوف االعتماد عمى البحوث التربوية 
صالح التربوي، وتحاكي التوجيات العالمية الشائعة والمطبقة في افكار عامة بشأف اإل

الدوؿ المتقدمة، وأقصى ما يمكف اف تحققو ىو اصالح الكفاية الداخمية واالنسجاـ 
عزوؼ المتعمميف  وجيتيا الخارجية وقيمتيا الوظيفية وبالتاليو الداخمي لممناىج 

 .(1)عنيا
والتنفيذ لمبدأ ديمقراطية التعميـ الذي يتضمف في جوىره فرص سوء الفيـ  -

بروز العديد مف الظواىر السمبية أدى إلى  ضماف النجاح، مما سمتكافئة لمدراسة ولي
في المنظومة التربوية الجزائرية كتخفيض معدالت النجاح، وتمرير مف ليسوا أكفاء مف 

عميـ مف حؽ أي كاف ميما كاف مف اف الت امستوى آلخر نظرا لكبر السف، انسياق
كـ عمى حمستواه وسنو، ولقد أشار الرئيس عبد العزيز بوتفميقة أف ىذا المبدأ كرس ال

االتحاد االفريقي دوؿ حساب جودة التعميـ خالؿ المؤتمر الثاني لوزراء التعميـ والتربية ب
إف الجزائر «تربية تخدـ التنمية المستدامة في افريقيا" حيث قاؿ: أجؿ  تحت شعار "مف

تواجو اشكالية ديمقراطية التعميـ، فقد اخترنا مبدأ ضماف التعميـ لمجميع ولـ يكف سيال 
ذلؾ بتحقيؽ النوعية في المناىج وتوفير التأطير االمثؿ لمواكبة تطوير  فؽعمينا اف نو 

 .(2)«التعميـ
 غياب الرقابة المستمرة لممفتشيف عمى مستوى المدارس، ذلؾ ما جعؿ األساتذة -

الطالب مرىوف ومجرد خزاف  ييعتمدوف في التدريس عمى الطرؽ التقميدية، وىذا ما يبق
 توظيفيا، ومحاولة االبداع فييا. والمعارؼ دوف استطاعت

التسيير كنقطة إلى  التفاتوجاءت االصالحات لتيتـ بالمناىج والطرائؽ دوف  -
 اصالح.
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المستوى المرغوب،  نسب المئوية في االمتحانات الرسمية، مف دوفالارتفاع  -
ارتفاع عدد أدى إلى  وىذا دليؿ عمى االرتفاع الكمي عمى حساب النوعي، وىذا ما

شيادات التخرج مف دوف مستوى، وبالتالي ظيور مشكؿ البطالة الذي يشجع اآلفات 
لغياب الكفاءات العممية  نظرا االجتماعية، أما أرباب العمؿ فيـ في غضب وتذمر

  وب.وتراجع المستوى المطم
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 المبحث الثالث: ردود الفعل حول االصالحات التربوية
فيما ال شؾ فيو أف كؿ االصالحات التي تنتيجيا الدولة عمى مختمؼ قطاعاتيا، بما 
فييا القطاع التربوي، تتمقى ردود أفعاؿ مف قبؿ مختمؼ شرائح المجتمع، سواء بنقدىا 

أي مساندتيا وتشجيعيا، وغالبا ما تأتي ردود الفعؿ ىذه بالوقوؼ عمى عيوبيا، أو بدعميا 
جانب مختمؼ النقابات إلى  المعارضة ليا، ، سوء المساندة لمسمطة أومف أحزاب سياسية

الموجودة في المجتمع واإلعالـ كذلؾ، لذلؾ سنتوقؼ خالؿ ىذا المبحث عمى بعض المواقؼ 
 .2003 المختمفة حوؿ االصالحات التربوية المطبقة منذ سنة

 :موقف األحزاب السياسية :أوال
في العممية التعميمية، حيث أنيا تشكؿ بتنظيماتيا  تمعب األحزاب السياسية دورا ميما  

والتي منيا  ـومستوياتيا القيادية ولجانيا المتعددة، نطاقا اجتماعيا يتفاعؿ مع بقية النظ
المؤسسات التعميمية، حيث أنيا تعمؿ عمى بث القيـ واالتجاىات لدى االفراد وفؽ البرامج 
المعدة لذلؾ، كما أنيا تساعد عمى خمؽ الشخصية المشاركة بالقوؿ والفعؿ في القضايا 

 وتنمية روح النقد البناء وطرح ،المجتمعية وتنمية روح العمؿ الجماعي واإلحساس بالمسؤولية
البدائؿ لمقضايا المثارة، وتدعيـ االنتماء الوطني لدى الصغار، ىذا عمى النطاؽ النظري 
ولكف مف الناحية العممية، نجد أف غالبية االحزاب السياسية تمعب دورا ضعيفا في العممية 
التعميمية مف الناحية الفنية والمادية، وبذلؾ نجدىا بتشكيالتيا المتعددة يمكف اف تمعب دور 

إلى  العممية التعميمية مف خالؿ تنمية المواطف القادر عمى التفكير النقدي واالنتماءفي 
 .(1)وطنو، وخاصة المؤسسات التعميمية في ظؿ التغيرات الثقافية

ولقد كانت  2003وفي ظؿ عممية االصالح التربوي في الجزائر الذي شارعت بو منذ  
وكاف في صؼ الرافضيف األحزاب ذات ىناؾ احزاب سياسية معارضة لعممية االصالح، 

التوجو االسالمي وعمى رأسيا حركتي حماس واالصالح، إذ بادرت حركة مجتمع السمـ بعقد 
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صمية وفي االخير تجمع بوالية الجمفة، وقد حضر رئيس التنسيقية الوطنية لدعـ المدرسة األ
 طالب الحضور بما يمي:

 الشعب وثوابت األمة، ورفض كؿاحتراـ مقومات إلى  دعوة السمطات الرسمية -
 الثوابت.إلى  مس المقومات أو يسئياصالح 

تحمؿ مسؤوليتيا التاريخية في الحفاظ عمى مكاسب المدرسة إلى  حزابدعوة األ -
 الجزائرية وفي مقدمتيا التعريب.

مناشدة االعالـ بأداء دورىا في تنوير الرأي العاـ باألخطار المحدقة بالمنظومة  -
ب  عادىا عف مساحة الصراع المغوي الذي يدخؿ األمة.التربوية، وا 

ة الدولية مع رفض االحتكار لمغة نتأييد العناية بالمغات االجنبية ذات المكا -
 .(1)الفرنسية

رفض كؿ اصالح لممنظومة التربوية ال يكوف محافظا عمى ثوابت األمة، صائنا  -
 لمكاسب المدرسة في مجاؿ تعمـ كؿ المواد بالمغة العربية.

إلى جانب ىذا الحزب وتدعمييا لمموقؼ الرافض نجد حركة االصالح الوطني التي 
 كاف رفضيا عبر رسالة وقعيا نائب رئيس الحركة والتي جاءت فييا المقترحات التالية:

 تعميـ التمميذ المغة العربية فقط خالؿ الطور األوؿ مف الدراسة عمى األقؿ. -
 ات الجامعية.استكماؿ تعريب العمـو في مختمؼ التخصص -
البد مف تحديد المغة األولى مف بيف المغات االجنبية انطالقا مف البحث عف  -

 المصمحة الوطنية فإننا ننتصر ألولوية المغة االنجميزية.

 أما بالنسبة لممواقؼ الموافقة فنجد منيا:
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األحزاب البارزة في الساحة السياسية، وىي حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي  -
 .(1)ئيسو رئيسا لمحكومة وقائد االصالحاتنجد ر 

والشيء المالحظ مف خالؿ ما تطرقنا إليو مف خالؿ دور األحزاب السياسية في 
االصالح التربوي، ىو أف مف الناحية النظرية تعتبر األحزاب السياسية مف العناصر 
األساسية في رسـ السياسة العامة لمدولة، بما فييا الدور الكبير في السياسة التربوية، وذلؾ 

ة والمتنوعة التي يمعبيا في الحياة السياسية، ومف الناحية التطبيقية مف خالؿ األدوار المختمف
فإف ىذه األحزاب السياسية معزولة وبعيدة كؿ البعد عف عممية اصالح المنظومة التربوية 

مف قبؿ معظـ األحزاب السياسية  لإلصالحاتوذلؾ توضح لنا خالؿ االنتقادات الموجو 
مساندة ىذه األحزاب لمسمطة الحاكمة، أو إلى  ماعدا المقربة لمسمطة، ولعؿ يرجع ذلؾ

لغرض يتعمؽ بمنفعتيا، أو ألف السمطة قامت بشراء ذمتيا لكسب رضاىـ وسكوتيـ، ويالحظ 
شيء المالحظ كذلؾ أف األحزاب المعارضة تسعى السمطة مف ورائيا حتى تفوز بإسكاتيـ، وال

ىو أف بالرغـ مف االقتراحات المقدمة مف طرؼ االحزاب السابقة الذكر "حركة اإلصالح 
الوطني، وحركة مجتمع السمـ"، إال أف ذلؾ بدوف جدوى ألننا في الوقت الحالي ومازالت 
برامج االصالح ومحتوياتيا نفسيا بالرغـ مف الترقيعات الجزئية التي أدخمتيا عمييا، وفي ما 

تعمؽ بتدريس المغة الفرنسية فيي مازالت مبرمجة في الطور األوؿ )السنة الثالثة ابتدائي( ي
أما المغة االنجميزية فيي في السنة األولى متوسط وما زالت العديد مف التخصصات تدرس 
في الجامعات بالمغة الفرنسية، لذلؾ يستنتج اف دور األحزاب السياسية في االصالح التربوي 

 ئر يغمب عميو الطابع السمطوي.في الجزا
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 :موقف اإلعالم في اإلصالح التربوي :ثانيا
تعتبر وسائؿ االعالـ مجموعة الوسائؿ التقنية والمادية واالخبارية والفنية واألدبية  

والعممية المؤدية لالتصاؿ الجماعي بالناس بشكؿ مباشر او غير مباشر ضمف إطار العممية 
 .(1)اإلرشادية لممجتمعالتثقيفية والتعميمية و 

ووسائؿ االعالـ أنواع ومف أىميا: الصحافة، اإلذاعة، التمفاز، وغيرىا ولكؿ منيا  
ظيار عيوبيا، وتعتبر ىذه  الدور الذي تمعبو في تطوير العممية التربوية واثرائيا أو بنقدىا وا 

المختمفة وبرامجيا الوسائؿ االعالمية أحسف وسيمة لترويج النظاـ التربوي عبر نشاطاتيا 
المتعددة، لقد اىتمت الحكومة الجزائرية بيا وفسحت ليا المجاؿ لمعمؿ بحرية )حرية اإلعالـ( 

 ولكف في ظؿ إطار قانوني والرقابة الصارمة عمييا.
إف اقتحاـ وسائؿ االعالـ مجاؿ التعميـ يعتبر في الواقع تحقيؽ لحمـ لطالما راود اىؿ 

ذه التقنيات وسيمة إلصالح النظـ التقميدية وأداة لمالئمة تزايد االختصاص الذيف يرونا في ى
الطمب في مجاؿ التدريب مع حاجيات عالـ العمؿ المتطورة، فالمعموماتية والوسائؿ 
االلكترونية ومختمؼ التقنيات الحديثة ساىمت في قمب مبادئ التعميـ ولكنيا حديثة الظيور 

ا أخذنا اىمية ىذه الوسائؿ في حياتو اليومية خاصة ، فإذ(2)في الدوؿ النامية منيا الجزائر
لدى الطالب المتمدرس فمما الشؾ فيو عمى ضرورة مشاركة ىذه الوسائؿ بشتى انواعيا في 
االصالحات التربوية، ولكف نجدىا بعيدة كؿ البعد عف ىذه العممية، إذ أف صانعوىا يتمثموف 

مستوى السمطة، لذلؾ نجد العديد مف مف خبراء اجانب واعضاء مف الحكومة، مما ىـ عمى 
الصحفييف يفرغوف غضبيـ في مقاالت منشورة في جرائد مختمفة، منيا الرفض الذي جاء في 

إف ما تقدـ »بعد إنشاء لجنة االصالح والذي جاء فيو ما يمي:  2000جريدة اليوـ في سنة 
ار ىذه، ال يمـز سوى السمطة عمى تنفيذه في المدرسة الجزائرية مستقبال مف خالؿ لجنة الع
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مع تقديـ نداًء لألسرة التربوية   «المعتوىيف سياسيا وعمى قطاع التربية أف يوقؼ ىذه الميزلة
 .(1)التحرؾ أجؿ مف

ونظر لتيميش وسائؿ االعالـ في عممية اإلصالحات، فنجدىا بجميع انواعيا المكتوبة 
، وبروز دورىا (2)لنا أىمية المدرسةوالسمعية والبصرية غياب الوعي التربوي فييا الذي يبرز 

الرئيسي الترفييي وأصبح ليا تأثير سمبي عمى شخصية التمميذ لذلؾ تمثؿ خطرا داىما عمى 
 .(3)القيـ والمبادئ األصمية )عامؿ مباشر إلعاقة التنشئة االجتماعية السميمة(

 فوسائؿ االعالـ في الجزائر سيطرت عمييا السمطة كذلؾ فأصبحت تروج برامج
 الحكومة وتدعميا وىذا دليؿ عمى أنيا تحت سيطرتيا كذلؾ.

 :موقف النقابات من االصالح التربوي :ثالثا
: تأسست نقابة االتحاد العاـ لعماؿ التربية االتحاد العام لعمال التربية والتكوين -أ

، تضـ فئة المعمميف واالدارييف في قطاع التربية، والتي 1990أكتوبر  27والتكويف في 
 ، وىي نقابة عماؿ التربية.2000في نوفمبر أخرى  انشقت عنيا نقابة فئوية

إف مبادرة نقابة االتحاد الوطني لعماؿ التربية لمحاولة اصالح المنظومة التربوية عمى  
تطوير المدرسة العمومية، مجانية التعميـ وتطوير ادائيا عبر دعـ  أجؿ   أسس جذرية مف

 منظومة تربوية موحدة.

اجحافا في حقيا، فقامت  2000ا لعدـ مشاركة ىذه النقابة في االصالحات منذ ونظر  
 بتقييـ أولي ليذه االصالحات ولذلؾ طالبت بما يمي:

                                                           

 .151، المرجع السابؽ، صلقماف بغراوي - 1
عامر شريفي، "الرضا عف العمؿ وعالقتو ببعض المتغيرات في ضوء المدرسة الحديثة دراسة متمحورة حوؿ البعد  - 2

مذكرة لنيؿ شيادة الدكتوراه في نظرية ومنيجية التربية  النفسي ألساتذة التربية البدنية والرياضية ببعض واليات الجنوب"،
، معيد التربية البدنية والرياضية سيدي عبد اهلل، 3، تخصص االرشاد النفسي والرياضي، جامعة الجزائرالبدنية والرياضية

 .70، ص2011-2012
سامية مامنية، "بنية النظاـ التربوي الجزائري المعاصر وعالقتو بانحراؼ التالميذ دراسة ميدانية بعدة ثانويات بمدينة  - 3

 .203، ص2014، 8، العددالنسانيةمجمة البحوث والدراسات ا ،قالمة"
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جانب حؿ مشكمة االكتظاظ إلى  تخفيؼ البرامج والمناىج، وتقميص الحجـ الساعي، -
ة مف التجارب في األقساـ، وكذلؾ تشخيص واقع المنظومة التربوية الجزائرية واالستفاد

 االجنبية والتوجيات الدولية واالقميمية في مجاؿ اصالح المنظومات التربوية.
 تأصيؿ التعميـ والتعمـ واعتبارىما شرطا أساسيا لمنمو االقتصادي واالجتماعي. -
اشراؾ كؿ األطراؼ المعنية بالشأف التربوي في عممية االصالح، وتنويع وسائؿ  -

 أف يكوف االصالح شامال لكؿ عناصر المنظومة التربوية.، والعمؿ واآلراءاالستشارة 
 .(1)وضع خطة تقويـ مستمر لإلصالح المقترح بيدؼ التعديؿ المنتظـ لمساره -

 النقابة الوطنية المستقمة ألساتذة التعميم الثانوي والتقني:-ب

نظرا لألىمية البالغة ليذه النقابة في الدفاع عف حقوؽ األساتذة، والسعي إليصاؿ 
متطمباتيـ لوزارة التربية والتعميـ، فيي ايضا ليا نظرة خاصة حوؿ مسار اإلصالح التربوي 
بحيث تعتبر ىذه النقابة أف ما يدرسو التمميذ مف برامج ىو مشكؿ السياسييف والمجتمع، وأف 
األساتذة يمكنيـ أف يتدخموا فقط في الطرؽ التقنية لتطبيؽ المناىج، مف بينيا الحجـ الساعي 

دريس والتكويف )تكويف المكونيف(، وال تستطيع النقابة الضغط عمى الوزارة لتدريس موضوع لمت
دوف غيره، فيذه النقابة تيتـ بالتطبيؽ وتكويف األساتذة عمى طرؽ التمقيف الجديدة، أما فيما 

   (2)يخص المناىج ومحتواىا، فيي ميمة السياسييف.

وؿ مصالح األساتذة، ليس حوؿ ضرورة إف ىذه النقابة كانت مطالبيا ترتكز أكثر ح
مشاركتيا في العممية اإلصالحية، لذلؾ تدخؿ في اضرابات دائمة لتحقيؽ أىدافيا والوصوؿ 
لمصالحيا منيا )القانوف الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتربية الوطنية 

                                                           

 .64-62أسماء بولجنوح، المرجع السابؽ، ص ص - 1
محمد ليوازي،  "نقابات التربية تشكوا التيميش، وتيادف الوزيرة  وتتقاذؼ التيـ بالتحزب"، في موقع األنترنت:  - 2

www.chouroukonline.com/ara/mobite/articles/205518.html  عمى  28/01/2016، يـو الخميس
 سا.9:15

http://www.chouroukonline.com/ara/mobite/articles/205518.html
http://www.chouroukonline.com/ara/mobite/articles/205518.html
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ة )فيذه ىي أىـ وممؼ طب العمؿ والسكنات...( أي تحسيف أوضاعيـ المينية واالجتماعي
 مطالبيا(.

 :موقف جمعية أولياء التالميذ من اإلصالح التربوي -ج

ور الذي تمعبو جمعية أولياء التالميذ في الدفاع عف حقوؽ التمميذ، فمف نظرا لمد
الضروري إشراكيا في عممية إصالح المنظومة التربوية، والشيء الذي يثير فضولنا ىؿ 

الجزائر شاركت خالؿ ىذه االصالحات وكيؼ كاف موقفيا جمعية أولياء التالميذ في 
 اتجاىيا؟

(: "يشارؾ األولياء 08-04مف القانوف التوجييي لمتربية والتكويف ) 25وحسب المادة 
بصفتيـ اعضاء في الجماعة التربوية، مباشرة في الحياة التربوية، بإقامة عالقات تعاوف 

ؤسسات، وبالمساىمة في تحسيف االستقباؿ دائمة مع المعمميف، والمربييف، ورؤساء الم
وظروؼ تمدرس ابنائيـ، كما يشاركوف بطريقة غير مباشرة عف طريؽ ممثمييـ في مختمؼ 

 ( 1)المجالس التي تحكـ الحياة المدرسية، المنشأة ليذا الغرض"

ولقد قاؿ رئيس االتحاد الوطني لجمعيات أولياء التالميذ "خالد أحمد" إف وزارة التربية 
التي تنص  2008( المؤرخ في جانفي 08-04مف قانوف  25قت المادة لمذكورة )المادة خر 

عمى أف ىذه الجمعيات ىي اىـ شريؾ في العممية التربوية، وىو ما ترجمو االقصاء الكبير 
وىذا  (2)الذي تعرض لو االتحاد بإبعاده عف المشاورات الخاصة بممؼ الخدمات االجتماعية.

معية في المسار اإلصالحي، ولقد اشار رئيس االتحاد الوطف لجمعية دليؿ عمى تيميش الج
اولياء التالميذ عمى ضرورة قياـ  ثورة كبيرة في اإلصالح التربوي، وليس ترقيعات، موضحا 
نشاء ىيكؿ أساسي لمتابعة  انو ينبغي تشكيؿ لجاف بيداغوجية عميا تيتـ بالمناىج وا 

اعادة إلى  وكذا المرصد الوطني لمتربية، كما دعااالصالح، وىو المجمس االعمى لمتربية، 

                                                           

 .47، المرجع السابؽ، ص 08-04القانوف رقـ  - 1
 .73أسماء بولجنوح، المرجع السابؽ، ص  - 2
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نشاء منظومة خاصة  لتكويف االساتذة ورسكمتيـ لسنتيف أو  النظر في النصوص والبرامج  وا 
ثالث سنوات بما يتماشى والتطورات المسجمة في قطاع التربية، مع التقميؿ مف الحجـ 

  (1) الساعي لممتوسط والثانوي وغير ذلؾ.

كانة والمياـ الذي اسندىا القانوف ليذه الجمعية، إال أف ذلؾ لـ يجسد بالرغـ مف الم
عمى أرض الواقع وىذا ما تبيف خالؿ غياب المشاركة الفعالة ليا في العممية االصالحية 
بالرغـ مف اقتراحيا لجممة مف المتغيرات التي ال بد األخذ بيا لتحقيؽ ىذه العممية، وذلؾ 

عمى عممية االصالح والتي تتمثؿ في السمطة التنفيذية يعود لسيطرة القوى الرسمية 
  والتشريعية التي أعطى ليا الدستور صالحيات كبيرة في رسـ السياسة العامة لمدولة
فالنقابات ومنيا جمعية أولياء التالميذ تخضع لمتأثير مف قبؿ القوى الرسمية فتدخؿ في 

ضرابات متكررة مف الحفاظ عمى مصالحيا ويبقى التمميذ لمرىوف  أجؿ   صراعات مستمرة، وا 
 الوحيد والمتأثر األوؿ بيذه التغيرات واألحداث السمبية المستمرة.

ولكف بالرغـ مف دورىا المحدود تبقى ىذه الجمعية مؤثرة ولو بدرجة معينة عمى صنع 
 السياسة التربوية وفقا لقانوف تخضع لو.

 :موقف االسرة التربوية من االصالح :رابعا

  التعميـو صالحية في ميداف التربية إال يمكف ضماف نجاح لخطة موقف االساتذة: -أ
ما لـ يساىـ االساتذة في تطبيقيا ونظرا لمدور االستراتيجي الذي يمعبو األستاذ في إثراء 

لمفرد المتدرس، فال بد اف يكوف لو دور أساسي خالؿ ىذه العممية، لذلؾ  الرصيد المعرفي
ىذه النقطة الوقوؼ عمى موقؼ األساتذة اتجاه االصالحات، ومدى  سنحاوؿ مف خالؿ

 مشاركتيـ فييا.

                                                           

: يـو  sntedz.com/?p=876 "، في موقع االنترنيت  ىذه مقترحاتنا إلصالح المنظومة الوطنيةرشيدة دبوب،  " - 1
 سا.12:40عمى   29/01/2016
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ي العديد مف االساتذة يروف أف محتواه تغريبي ويستيؼ أإف مسألة االصالح في ر 
ف تأثروا بإلغاء ىذا الذياإلسالمية  لعمـواضرب الثوابت الوطنية، وىذا ما أشار إليو اساتذة 

االختصاص في الثانويات الجزائرية، وكانت ردة فعمو عمى ذلؾ القياـ بإضرابات واحتجاجات 
تعبيرا عف رفضيـ ونقدىـ ليذه االصالحات، وأنيا كانت لصالح الفئة المفرنسة ال تيدؼ 
 سوى لطمس اليوية الوطنية والقضاء عمى الديف االسالمي الذي ىو مرجع ثوابت االمة
الجزائرية. ونظرا ليذا الموقؼ الرافض والذي وقؼ ضدىا بكؿ شراسة، فيذا دليؿ عمى غياب 
المشاركة الفعمية لجميع الفئات الالزمة في االصالح التربوي والدليؿ يكمف في قوؿ السيد  
"أحمد بوطالب"، مفتش تربوي في التعميـ اإلبتدائي: "كنا نود لو أف عممية االصالحات كانت 

لمشاركة المختصيف، بإثرائيا ومناقشتيا مف معمميف، واساتذة ومفتشيف، حتى تكوف  مفتوحة
ليا المصداقية الكاممة، وال نقع فيما وقعنا فيو اآلف، فالعالـ مف حولنا يتطور بتسارع ممحوظ، 
ونحف ىنا مازلنا نستجدي المسؤوليف اف يمنحونا فرصة إضافة رصيدنا مف الخبرة وآراءنا في 

ومة التربوية، وىو مف حقنا أصال، ولكف ىمش الجميع لتمرر االصالحات وتمس نفع المنظ
ادؽ المواد وأىميا تجريد المغة العربية مف قواعدىا وتضاؼ لمرياضيات رموزا ال تبسطيا 

 بقدر ما تزيد مف تعقيدىا".

كما يقوؿ السيد "كماؿ بدار"، معمـ في الطور بمنطقة بجاية: "إف ىذه االصالحات 
ا في مأزؽ فأنا أمارس مينة منذ عشريف سنة قبؿ االصالح، فمف الصعب تغيير فجأة أوقعتن

في أسموب التعميـ، والتأقمـ في زمف قياسي مع ىذه االصالحات التي لـ تييئ ليا، ألنو مف 
المفروض، ومع بداية التفكير وتطبيؽ ىذه االصالحات، تقـو المدارس بانتقاء معمميف ثـ 

نية وتربصية وتطمعيـ عمى كؿ المستجدات، وليس كما حدث اآلف تقيـ ليـ دورات تكوي
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لدرجة أف اكثر المعمميف تيربوا مف السنة  االولى االبتدائي مخافة اف يساىموا في ضياع 
 خاصة مع البرنامج المكثؼ ليا وكثرة الكتب الدراسية. (1) التالميذ"

التربوي وىذا ما تحدث  وكؿ ىذه اآلراء دليؿ عمى عدـ مشاركة االساتذة في االصالح
ابتدائيات ببمدية إيميمتف بتيزي وزو، حيث قاؿ: "لـ إحدى  عميو السيد "قيدير مراد"، مدير في

تشارؾ ىذه الفئة بالنسب المرجوة، خاصة وأف ليا بعد وثقؿ لنجاح العممية اإلصالحية، فيي 
ي خبير أجنبي فال العنصر األساسي الذي يضمف احتياجات االسرة التربوية فقبؿ استشارة ا

 (2) بد مف استشارتنا أوال كوننا خبراء في الميداف"

يتضح خالؿ دراسة قامت بيا األستاذة "ميدي بمعسمة فتيحة" عمى عينة مف أساتذة  
التعميـ الثانوي أف أغمبية األساتذة غير راضيف عف االصالح التربوي الجديد وبنسبة تمثؿ 

ساتذة فإف اغمبيتيـ يفضموف البرنامج القديـ ، ومف خالؿ تصريحات ىؤالء اال88.33%
بالرغـ مف كوف البرامج الجديدة ثرية تتناسب مع التقدـ العممي والتكنولوجي إال انيا ذات 
مستوى صعب سواء بالنسبة لألساتذة أو لمتالميذ، خاصة بمدى مواجية االساتذة لصعوبات 

غياب وعدـ تكوينيـ إلى  يرجع مع التالميذ في فيـ واستيعابيـ لممادة المدرسة، وذلؾ
عدادىـ فيما يخص البرامج الجديدة، ىذا ما دفع االستاذ لبذؿ جيود وتحضير إضافي  وا 

 لمدروس لتوضيح المعمومات وتوصيميا لمتالميذ.

أف أغمبية االساتذة يفضموف طريقة التدريس القديمة إلى  وتوصمت الباحثة في االخير
إلى  التعميمية بالرغـ مف أف الطريقة الجديدة تدفع التمميذ التي تعتبر األستاذ محور العممية

العمؿ والمثابرة، وتثير فيو روح البحث إال انيا ال تناسب جميع التالميذ، بؿ البعض 
أف تطبيقيا يتطمب وقتا كبيرا، وىذا ما ال يتناسب مع الحجـ إلى  )النجباء( منيـ فقط، إضافة

                                                           

"، في موقع االنترنيت، ميزلة االصالحات التربوية في الجزائر فخاخ في إصالح االمخاخسماح خميمي، " - 1
www.djelfa.info/ub/showthread.php?=477148   سا.14:20عمى  29/01/2016ـ يو 

 20/01/2016 األربعاءالمقابمة مع مراد قيدير، مدير في المدرسة االبتدائية، تمت المقابمة في مكتب المدير، يـو - 2
 سا. 12:15عمى 

http://www.djelfa.info/ub/showthread.php?=477148
http://www.djelfa.info/ub/showthread.php?=477148
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ياء البرامج الدراسية، كما يفضؿ األساتذة في طريقة الساعي المخصص لكؿ مادة دراسية وإلن
تقويميـ الطريقة القديمة ألف الطريقة الجديدة تتطمب عدة تصحيحات منيا تصحح الفروض 
عطاء عالمة المراقبة المستمرة، وىذا يتطمب منيـ تخصيص وقت  المشاريع واالختبارات، وا 

 كبير ليذه االعماؿ.

مج الجديدة فيـ غير راضيف عنو لسبب كثافة وفيما يخص الجانب الكمي لمبرا 
المقررات الدراسية مف جية وكثرة النشاطات التطبيقية مف جية أخرى، الشيء الذي يتطمب 
وقت كبير لتوصيؿ المعمومات لمتالميذ، أما الجانب النوعي فيعتبروف اف محتوى البرامج 

رحو وتوصيمو لمتالميذ كما الدراسية في إطار اإلصالح الجديد صعب ويتطمب وقتا طويال لش
أنو ال يتناسب مع مستوى أغمبية التالميذ، وتبقى نسبة قميمة مف االساتذة التي تعتقد أف 

 (1) البرنامج ثري يتناسب والتقدـ العممي والتكنولوجي.

لتربوية امعرفة موقؼ ىذه الفئة حوؿ االصالحات أجؿ  مفموقف التالميذ:  -ب
ف اثانويات منطقة إفرحونإحدى  مع مجموعة مف التالميذ فياعتمدنا عمى القياـ بمقابمة 

الطمبة "نايت بكو أزواو" وآخروف حوؿ رأييـ في  إحدى وزو، ولقد سألنا يز يبوالية ت
 االصالحات فكانت ردة فعميـ كما يمي:

تحقيؽ ما أجؿ  ميـ أف يتـ إعادة النظر في المدرسة الجزائرية، وعصرنتيا مفلمف ا
، ولكف البد مف مراعاة متطمبات المجتمعوصمت إليو األمـ  ويجب أف يكوف التغيير  ،اليـو

وفقا لما تمميو حاجيات الشعب خاصة األسرة التربوية مف بينيا الطالب الذي يعتبر المستيمؾ 
، فال بد مف مراعات قدراتو العقمية والنفسية خاصة ألف األوؿ ليذه االصالحات، فعميو تطبؽ

والحجـ الساعي غير الكافي في مدار السنة إلنياء البرامج الدراسية كثافة البرامج الجديدة 
يرىؽ الطالب وتخمؽ فيو ضغوط نفسية خاصة نحف تالمذة األقساـ النيائية المعتبريف ضحية 

                                                           

، "أساتذة التعميـ الثانوي ومدى معاناتيـ مف الضغط النفسي جراء مينة التعميـ ومتطمباتيا )دراسة فتيحة ميدي بمعسمة - 1
 .337-336، عدد خاص، ص ص مجمة العموم االنسانية واالجتماعيةميدانية('، 
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دروس الدعـ بسبب إلى  لمسمبيات المتراكمة حوؿ قضية االصالحات، ىذا ما يدفع بنا لمجوء
لعمومية، لكثرة الضغط عمينا سواء بسبب إىماؿ عدـ استوعاب الدروس في المدارس ا

األساتذة مف جية، أو ما يأتي اصطداما لمظروؼ التي تفرض ذلؾ اي االضرابات، الظروؼ 
الطبيعية وغيرىا، وتقدـ ىذه الدروس في أماكف غير الئقة أي ال يوجد فييا ال دفئ، وال 

 تسمح لو الظروؼ المادية جانب غالء تكاليؼ الدروس خاصة لمف الإلى  األدوات الالزمة
دج مع سعر النقؿ الذي 1000إلى  دج 800بحيث تتراوح االسعار في المناطؽ النائية مف 

 دج، فتخيموا كـ ستكمؼ مادة واحدة ؼ ظرؼ يوميف في كؿ أسبوع، ىذا ما150إلى  يصؿ
وااللتحاؽ  بالطمبة التخمي عمى المقاعد الدراسية لمجرد رسوبو لممرة األولى في البكالورياأدى 

 بالتكويف الميني. 

إلى جانب الظروؼ القاسية تأتي مسألة ازدواجية مواضيع االمتحانات التي تزيد مف 
توتر التمميذ وعدـ تركيزه عمى موضوع واحد، بحيث يصيب بالشؾ حوؿ الموضوع المراد 

 لمستويات، فيي كثيرة وفي مختمؼ اتحميمو، أما بالنسبة لألخطاء الواردة في الكتب الدراسية
سواء األخطاء المنيجية والمطبعية في آف واحد، خاصة واف ىذه األخطاء ال تخمو منيا 
مواضع االمتحانات النيائية كذلؾ، ىذا ما يثير فينا شكوؾ حوؿ اإلصالحات ونطرح السؤاؿ 

  معيف ومدى فشمونظاـ عمينا أيف المفر؟ ألننا أصبحنا فئراف التجارب يقاس عمينا مدى نجاح 
  لتكوف الدفعة الموالية ضحية كذلؾآخر  وفي حالة ما تحقؽ ىذا االخير يتـ استيراد نظاـ

لنجد انفسنا في جامعة دوف مستوى ورصيد معرفي، لنمتحؽ بالعمؿ دوف المستوى المطموب 
فكيؼ نقوؿ أف اإلصالح التربوي حقؽ نجاحا وىو في الحقيقة زاد إرىاقا وتعبا عمينا وعمى 

.فئة األساتذة   (1) لغياب التكويف الالـز

                                                           

ـو األربعاء مقابمة مع أزواو نايت بكو وآخروف، طالب في ثانوية سوؽ الحد، إيميمتف، تمت المقابمة في الثانوية ي- 1
  سا.12:40عمى  27/01/2016
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وفي األخير يمكف القوؿ اف االصالحات التربوية واجيت الكثير مف االنتقادات مف 
جميع النواحي ومف جميع الشرائح الفاعمة لممجتمع الجزائري مف أحزاب، نقابات، أسرة 

 سبقا:ما تطرقنا إليو مإلى  تربوية، وغيرىـ والتي يمكف تمخيصيا في النقاط التالية إضافة

بقاء تدريس ىذه  - محاولة فرنسة جميع المواد العممية وبعضيا في المرحمة الثانوية، وا 
 المواد في التعميـ العالي بالفرنسية ألف ذلؾ في راييـ ىو الذي يضمف نوعية التعميـ.

 إدراج تعميـ بعض المقررات في معاىد العمـو االجتماعية بالمغة األجنبية. -
 لفرنسية لمناشئة.التبكير  بتعميـ المغة ا -
تشجيع خصخصة التعميـ في المراحؿ المختمفة بفتح المجاؿ واسعا اماـ المدرسة  -

مف  مأمف يالخاصة التي ستنافس المدرسة العمومية وتؤثر في سيرىا ألنيا ستكوف ف
 المراقبة الدقيقة.

التقميؿ مف التركيز في المضاميف التعممية عمى التربية المدنية بدؿ التربية الدينية، مع  -
 شاف المضموف الديني مف المناىج التعميمية والتكوينية .

 أجؿ   نقص الوسائؿ البيداغوجية التي بفضميا تتحقؽ العممية التعميمية بصفة فعالة مف -
 األىداؼ المرسومة.إلى  الوصوؿ

قاؿ "رابح خيدوسي": "ال توجد حفالت وال رحالت وال أنشطة وال مجمة، وال إذاعة 
فؿ في المدرسة، فالمدرسة أضحت تعممنا السكوت وال يتمقى الطفؿ سوى كممات: خاصة بالط

 (1) )أصمت، اسمع وطبؽ( وبذلؾ يستحيؿ أف يكوف التمميذ مبدعا مستقبال".

فمف خالؿ ىذا القوؿ يتضح أف رغـ المقاربة والمناىج الجديدة التي تيدؼ لتحقيؽ 
الواقع ال يعكس ذلؾ فنمط التدريس بقي كما الكفاءة، وتشجيع نحو االبداع واالبتكار إال اف 

ىو ممركز مف طرؼ فئة معينة، وال دور لمتمميذ سوى االنتباه واالمالء عميو، وال مجاؿ 
ظيار كفاءتو   وميارتو العممية.لإلبداع العممي وا 

                                                           

 106مريـ عبود، المرجع السابؽ، ص  -1
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 المبحث الرابع: مستقبل المنظومة التربوية

توفرىا واستعانة بيا لمنيوض نتطرؽ خالؿ ىذا المبحث لمختمؼ النقاط التي البد  
أىـ ما يجب النظر فيو مف خالؿ الخطة إلى  بقطاع التعميـ في الدولة الجزائرية، كما نشير

ف يبدأ بوضع خطة استراتيجية تمس كؿ ما ىو ااالصالحية. ففي الحقيقة االصالح البد 
  الجزء منيامعني في قطاع التربية سواء الجانب المادي او البشري، وليس جانبا فقط أو 

ال سيصبح االصالح ليس إصالحا بمفيومو العاـ إنما تجديد   و ترقيع لما ىو كاف.أوا 

فاالىتماـ بقطاع التعميـ ألية دولة يعني النيوض بأمتيا وتحقيؽ التنمية، وتخمؼ ىذا  
القطاع يعني تخمؼ االمة بأسرىا والرجوع في مختمؼ مجاالتيا بالتالي غياب التنمية 

 الشاممة.

 أىـ ما يجب الوقوؼ عميو خالؿ الخطة االصالحية يمكف ذكره فيما يمي:  إف

حتى ينجح االصالح التربوي في الجزائر البد مف رفع التحديات التي يواجييا  -1
 سواء عمى المستوى الداخمي او المستوى الخارجي والتي تتمثؿ في:

 :ؤسساتية واالقتصادية ينبغي اف تترجـ في المدرسة التغيرات الم التحديات الداخمية
واالجتماعية والثقافية التي حصمت في الجزائر، فذلؾ بتحسيف وجاىة التعميـ أماـ احتياجات 
المجتمع الجزائري الحالي، كما يتعيف عمى المدرسة االطالع جيد بوظيفتيا في التربية 

ا مواصمة والتنشئة االجتماعية والتأىيؿ وذلؾ برفع نوعية النظاـ التربوي، كما يجب عميي
تطبيؽ ديمقراطية التعميـ أي جعمو في متناوؿ أكبر عدد ممكف مف التالميذ وضماف حدود 

 .(1)متساوية في النجاح لكؿ تمميذ، وذلؾ بزيادة االنصاؼ في النظاـ التربوي

                                                           

 .106يزيد قادة، المرجع السابؽ، ص - 1
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 تأىيؿ: تتمثؿ في عولمة االقتصاد مما يترتب مف متطمبات التحديات الخارجية 
بمستوى عاؿ أكثر فأكثر في مجتمع االعالـ واالتصاؿ، وفي التطور العممي والتقني الذي 

 .(1)يساعد عمى بروز شكؿ جديد لممجتمع، مجتمع المعرفة والتكنولوجيا

 األوؿ في العممة االصالحية: المعمـ المحور-2

البد مف  يعتبر المعمـ احد المدخالت االستراتيجية الضامنة لمنجاح الدراسي، لذلؾ 
توفره عمى الصفات التي تؤىمو لمقياـ بدوره التربوي الفاعؿ، وتشتمؿ ىذه الصفات عمى 
االعداد العممي والتحكـ في ميارات التعمـ والتعميـ واالتجاىات االيجابية نحو مينة التعميـ 
وقد أكدت الكثير مف الدراسات أف التفاعؿ الجيد بيف المعمـ والتمميذ مف سمات مرتفعي 

لتحصيؿ، بينما أظير منخفضي التحصيؿ تفاعال سمبيا مع المعمـ، لذلؾ التفاعؿ االيجابي ا
إلى  يدفع التمميذ نحو التحصيؿ الجيد، وغرس القيـ االيجابية مف حب العمـ والمعرفة والتطمع

مستويات عممية ومينية مرموقة، ونظرا ألىمية ىذا التفاعؿ يوصي بعض الباحثيف بضرورة 
 مف القيـ األساسية لدى المعمـ منيا:توافر عدد 

 التعميـ وسيمة لتحقيؽ الذات. -
تباعو األسموب الديمقراطي في إدارة  - تقدير التخصص األكاديمي الذي ينتمي إليو وا 

 العممية التعميمية.

التخطيط ألىداؼ العمؿ وتنظيـ أساليب تنفيذىا، والسعي لتحصيؿ المعرفة باعتبارىا  -
 لؾ االيماف بأىمية العمؿ الجماعي.وسيمة لمنمو الميني، وكذ

 .(2)تقدير قيمة الوقت والصدؽ واإلخالص في األداء -

 التكنولوجيا مطمب ممح في الحياة التعميمية:-3

                                                           

 .47محمد حمري، المرجع السابؽ، ص - 1
، 12، العدد مجمة الدراسات النفسية والتربويةسيكولوجية"، -أحمد زقاوة، "محددات النجاح الدراسي. مقاربة سوسيو - 2

 .50ص  ،2014
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إف مستقبؿ التعميـ في عالـ متغير بال شؾ يتأثر كثيرا بتكنولوجية المعمومات وثورة  
ا مف قبؿ المدرسيف والطالب المعمومات، وبنفس القدر سيتأثر بطرؽ استخداـ التكنولوجي

أنفسيـ إلعداد لتعمـ مستديـ ومستمر لمواجية التغير المستمر المتسارع، فنحف نعيش في 
عالـ متغير في جميع مناحي الحياة، وخصوصا مف ناحية تكنولوجية المعمومات 

 .(1)واالتصاالت

العصر الحالي يستمـز مف »في ىذا الصدد:  (Vink Dominique)يقوؿ "فنيؾ دومنيؾ" 
الجيؿ الجديد القدرة عمى التكيؼ مع التكنولوجيا وتجديد المعارؼ المالئمة، وشرح الطرائؽ 
المختمفة لطرح المشكؿ وفيـ اآلخر وتفسير التطورات وصياغة الفرضيات الخاصة 

لمكتسبة بالحموؿ.... كما يتطمب منيـ القدرة عمى أخذ العبرة مف التجربة وتسيير المعمومات ا
 .(2)«..والتنبؤويتمكنوا مف القدرة عمى النقد 

إف تأثير شبكة االنترنيت عمى عممية التعمـ والتعميـ عميقة وكبيرة أيضا، وقد تـ  
ما  آخر استخداـ ىذه الوسيمة بطرؽ جديدة ومختمفة مما أتاح لمطالب الحصوؿ عمى

لكتب والمراجع، فالتغيرات بيذا توصمت إليو البحوث واالكتشافات العممية قبؿ توثيقيا في ا
الحجـ تتطمب إعادة النظر في عممية التعمـ والتعميـ جذريا فيما يخص المناىج وطرؽ 
التدريس، لكي يضمف لكؿ طالب تعمـ كؿ الميارات المطموبة والتي يحتاج الييا في القرف 

سية المطموبة تعمـ الميارات األساإلى  الحادي والعشريف المتحرؾ الديناميكي، فباإلضافة
كالحساب والقراءة والكتابة عمى كؿ طالب أف يتقف الميارات الثالث الرئيسية الضرورية 

إلى  حموؿ لممشاكؿ الفنية، إليجادلتكنولوجية المعمومات وىي: االتصاالت والتعاوف واالبداع 

                                                           

مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر  :بيروت توجيات معاصرة في التربية والتعميم،سعادة عبد الرحيـ خميؿ،  - 1
 .13ص ،1، ط2013والتوزيع، 

 .176زىرة بوكرمة اغالؿ، المرجع السابؽ، ص - 2
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حتاجيا كؿ جانب معرفة استخداـ األرقاـ والبيانات في الحياة العممية، وميارة التفكير التي ي
 .(1)متعمـ طواؿ حياتو

 الحمول المقترحة لبناء المدرسة المستقبمية:

إلى  التحديات الداخمية والخارجية التي البد مف إعادة النظر فييا،إلى  باإلضافة 
جانب الدور األساسي الذي يمعبو المعمـ في حياة الفرد المتمدرس، وضرورة توفير وتبني 

المكونات المعرفية لدى الطالب، فالبد كذلؾ لممنظومة التربوية  تكنولوجية المعمومات إلثراء
تحقيؽ مستقبؿ عممي يحقؽ تفاعؿ في مختمؼ  أجؿ   الوقوؼ عمى عدة نقاط، وتوفيرىا مف

خمؿ المنظومة التربوية كونيا المعدة األساسية إلى  مجاالت الحياة، ألف أي خمؿ منيا يعود
 المجاالت في إطار عممي معرفي. ألجياؿ المستقبؿ التي تحقؽ تنمية ىذه

 وأبرز ىذه النقاط تتجمى في: 

إعادة النظر في التسيير والتنظيـ في قطاع التربية والتعميـ، حيث ال يجب أف يقتصر  -
االصالح عمى الطرائؽ الدراسية والمناىج فقط، إنما يجب االىتماـ بالتسيير كنقطة 

 اصالح ضرورية لممنظومة التربوية.
 التربوية بمحيطيا االقتصادي واالجتماعي، والثقافي والبيئي. ربط المؤسسات -

إدخاؿ أنماط تسيير جديدة كفيمة لتحقيؽ النتائج المنشودة، ومف ىذه األنماط: التسيير  -
مثؿ اإلدارة أخرى  بالمشاريع الذي يعتبر اولوية مف األولويات ثـ تجريب أنماط

دارة الجودة الشاممة، وىي أحدث  النظريات في ميداف اإلدارة، كما أف باألىداؼ، وا 
ادخاؿ الحاسب اآللي أضحى مف البديييات لرفع مستوى التسيير وتحسيف األداء 

 .(2)االداري وبالتالي التربوي

                                                           

 .15سعادة عبد الرحيـ خميؿ، المرجع السابؽ، ص - 1
 .168-167، المرجع السابؽ، ص ص "ير المؤسسات التربوية الجزائريةتنظيـ وتسيرفيقة حروش، " - 2
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تحسيف إلى  خمؽ جو ومناخ تنافسي وتعاوني داخؿ المدارس يسعى فيو الجميع -
تكار، مما يمكف أف يكوف مستواىـ، وقدراتيـ ومياراتيـ، كما يشجع عمى االبداع، واالب

 لو مردود ايجابي عمى تحسيف العممية التعميمية.

ضرورة توفير شروط الزمة لدى القيادات المدرسية المبدعة القادرة عمى التخطيط  -
 االستراتيجي حيث يجب أف تتمتع بالقدرات منيا:

  أف يكوف متمكف مف ميارات الحاسوب، وتكوف لديو القدرة عمى تحمؿ
وؿ تحديات التجديد، واف يكوف قادر عمى وضع وتحديد الرؤية المخاطر وقب

االستراتيجية وتوجيو المجتمع المدرسي نحو تحقيقيا، وأف يستطيع تييئة بيئة 
 .(1)ابداعية محفزة عمى التغيير والتطوير الذاتي، وغيرىا مف القدرات األخرى

، فالدوؿ العربية تعتبر محاربة االمية: تعد االمية اكبر خطر يواجو دوؿ العالـ الثالث -
واحدة مف أكثر أقاليـ العالـ تنتشر فييا األمية، وباستقراء الواقع فإف مخزوف األمية 
نجده في خمس دوؿ عربية فقط: مصر، السوداف، والجزائر، المغرب، اليمف، وذلؾ 
الف برامج محو االمية ال تزاؿ تقميدية في طبيعتيا، إذ البد مف تخطيط تعميـ الكبار 

حو االمية تخطيطا عمميا سميما يواكب التطورات العالمية في عصر أصبحت فيو وم
األمية ال تقاس بالقرائية بؿ بمدى اجادة المتعمميف لمتكنولوجيا وأساليبيا والبد مف 
بدائؿ لموسائؿ الحالية المستخدمة في التدريس، وكذلؾ مف وضع استراتيجية قومية 

عمى المستوى العربي وتحديد البرامج واليياكؿ شاممة لمحو األمية وتعميـ الكبار 
 .(2)واآلليات لمتنفيذ

                                                           

 .123-122مصطفى عزة جالؿ، المرجع السابؽ، ص ص - 1
 .206، صمصطفى عزة جالؿ، المرجع السابؽ - 2
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ومف خالؿ ىذه النقطة تعتبر المنظومة التربوية المعنية األولى بمكافحة األمية مف 
خالؿ تعميـ التعميـ األساسي ومجانيتو عمى جميع افراد المجتمع دوف تمييز، وىي احد 

 (1)لمواجية التقدـ البطيء. 2015عاـ أىداؼ األلفية المراد ادراكيا مع حموؿ 

االنفاؽ عمى التعميـ يمعب دورا كبيرا في تطور الطمبة وزيادة استيعابيـ وذلؾ بتوفير  -
االمكانيات والتسييالت التي مف شأنيا أف تسارع في عممية الفيـ لدييـ، ومف الجدير 

الحتياجات ذكره، أف نجاح أي خطة تعميمية يعتمد باألساس عمى التقدير السميـ ل
المالية لقطاع التعميـ وكيفية توزيع ىذه االحتياجات بالشكؿ األمثؿ بيف فروع التعميـ 
المختمفة، والتقدير السميـ لالحتياجات المالية يمكف بالتالي ربط الخطط التعميمية 

 بخطط الدولة االقتصادية واالجتماعية.

العاـ عمى التعميـ لو دور فعاؿ في عممية تطوير النظاـ  باإلنفاؽإذف، فتزايد االىتماـ 
االنفاؽ العاـ عمى التعميـ، كمما تحسنت نوعيتو بشرط اف يكوف ىذا  ازدادالتربوي، حيث كمما 

المدرسية األبنية  تحسيف أداء التعميـ، مثؿ مستوىإلى  االنفاؽ في مجاالت تؤدي فعال
 .(2)يـ المزيد مف الخدمات لمطمبةوتكنولوجيا التعميـ وحفز المدرسيف، وتقد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

: دار ، االمارات العربية المتحدةجودة التعميم وأىداف األلفية الثالثة لمتنميةعصاـ الديف برير آدـ عوض اهلل،  - 1
 .205ص  ،1الكتاب الجامعي، د.س.ف، ط

"، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في أثر التعميـ عمى النمو االقتصادي حالة األردفكامؿ رشيد عمي التؿ، " - 2
 .13، ص1991االقتصاد، جامعة اليرموؾ، كمية االقتصاد والعمـو االدارية، قسـ االقتصاد، 
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 (4106-4113: يمثل تطور االعتمادات المالية لمتربية الوطنية )01 جدول
 ميزانية التجييز ميزانية التسيير السنوات

2003 171.105.928 31.463.000 

2004 186.620.872 38.114.871 

2005 214.402.120 38.700.000 

2006 222.036.472 141.050.360 

2007 235.888.168 66.935.680 

2008 280.543.953 69.462.000 

2009 374.276.936 90.677.000 

2010 390.566.167 147.000.000 

2011 581.612.000 171.797.500 

2012 544.383.508.000  

2013 628.664.041.000  

2014 698.810.413.000  

2015 746.643.907.000  

2016 764.052.396.000  

 : مف اعداد الطمبة اعتمادا عمى قوانيف ماليةالمصدر

يالحظ مف خالؿ الجدوؿ تطور الميزانية التسيير والتجييز لقطاع التربية الوطنية 
أجور     وتغمب ميزانية التسيير مف حيث التطور ميزانية التجييز، والتي تشكؿ في مجمميا

-2010-2009التربية الوطنية، ويمثؿ التطور االكبر ليا خالؿ السنوات التالية لموظفي 
نظرا لزيادة االجور ليذه الفئة مف الموظفيف، كما اف تزايد عدد التالميذ ألـز زيادة  2011

 2010ىذه االعتمادات، اما بالنسبة لميزانية التجييز فالتطور ممحوظا خالؿ السنتيف 
 مف عدد اليياكؿ القاعدية والتجييزات الضرورية. وذلؾ بغية الرفع 2011و

إلى  2011إلى  2003ويعود أساسا ارتفاع االعتمادات المالية لمتربية الوطنية منذ 
دوالر لمبرميؿ، واالعتمادات الضخمة في ميزانية  120انتعاش أسعار البتروؿ التي بمغت 

 ؼ في قطاع التربية.جانب تزايد حجـ التوظيإلى  الدولة بالقطاع بحكـ اإلصالح،
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ضرورة تركيز برنامج االصالح التربوي عمى ثالثة مرتكزات اساسية وىي: اصالح  -
المنظومة التربوية، اصالح التمميذ، ثـ اصالح األستاذ، دوف االعتماد عمى برامج 
غربية دخيمة، فالبرامج يجب أف تنبع مف الواقع الجزائري، بأيدي عمماء وباحثيف 

ح التمميذ فيو قاسـ مشترؾ بيف االسرة والمدرسة، فيذه االخيرة جزائرييف، أما اصال
البد اف تمعب دور تربوي قبؿ الدور التعميمي، اما اصالح األستاذ فالبد اف يركز 
عمى مجموعة مف النقاط: تكوينو في عمـ النفس التربوي، اف يكوف ىناؾ اجر محفز 

تكوينو وأجره العالي ال يساىـ في ليقدـ مردودا جيدا، غير اف العديد منيـ بالرغـ مف 
 .(1)العممية التربوية إال مجرد تسجيؿ الحضور واالنصراؼ

 ومف االفتراضات المرتبطة بتحقيؽ الرؤية المستقبمية كذلؾ نجد:

 التوجو نحو تحقيؽ االستقالؿ الذاتي لممؤسسات التعميمية. -
 استقرار النظـ التعميمية وقدرتيا عمى اصالح ذاتيا. -

 الرغبة الحقيقية في التكيؼ مع الظروؼ المحمية واإلقميمية والدولية. -

 بناء الشراكات الفاعمة في اقرار األولويات والبرامج والخيارات. -

 تحسيف أساليب اتخاذ القرارات، وتقوية الشعور بالمسؤولية عند األفراد. -

نسانية. -  تقييـ النظر التربوية وفؽ معايير اقتصادية، اجتماعية وا 

دراؾ الرأي العاـ لوضع النظر التربوية.ال -  تعريؼ بالمبادرات الناجحة، وا 

 تحديث التشريعات التربوية مواكبة المستجدات. -

 التنسيؽ والتكامؿ بيف الخطط والمشاريع كافة تحقيقا لمرؤية التربوية. -

 .(2)وجود تنظيـ اداري فاعؿ قادر عمى ترجمة اليداؼ التربوية بفاعمية -

جراء التعديالت الالزمة إذا استوجبت الضرورة لذلؾ.قياس نتائج االصال -  ح وا 

                                                           

 .293سابؽ، صفريد ابرداشف، المرجع ال - 1
 .136معف محمود عياصرة، المرجع السابؽ،  ص  - 2
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 :خالصة الفصل

واجيت جممة مف  2015-2003إف االصالحات التي بادرت بيا الجزائر خالؿ فترة  
المعوقات التي عرقمت عمميا المنشود، ولكف ذلؾ لـ يمنعيا لتحقيؽ سمسمة مف االيجابيات 
عادة النظر في المغة  التي أثرت رصيدىا المعرفي، كإعطاء االىمية لمغات األجنبية، وا 

وجعميا لغة رسمية تدرس في العديد مف أقطار الوطف. ولقد األمازيغية وبعدىا الثقافي 
صاحبت ىذه التحسنات جممة مف السمبيات التي ظمت تمحؽ بالمدرسة الجزائرية والتي تعود 

جانب قمة المدارس إلى  أساسا لغياب خطة اصالحية جيدة تمس مختمؼ الجوانب الالزمة،
ذلؾ ضعؼ إلى  المقاعد الدراسية، ضؼالستقباؿ الكـ اليائؿ لعدد التالميذ الممتحقوف ب

سوء التسيير الجيد إلى  تكويف المعمميف في ظؿ المقاربة الجديدة، وكؿ ىذا يعود
جانب غياب المشاركة الفعمية لمفئات الالزمة فييا، لذلؾ تطرقنا في ختامي إلى  لإلصالحات

متطورة ومستجيبة ىذا الفصؿ إلعطاء جممة مف االقتراحات التي البد توفرىا لتحقيؽ مدرسة 
 لمتطمبات المجتمع وفقا لمستجدات العصر الحالي. 
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 التربية أىمية بالغة في السياسات العامة لمدولة، بحيث انيا تسعىتكتسي المنظومة 
إعداد الفرد وتكوينو النفسي واالجتماعي في إطار ما يسمى بالتنشئة االجتماعية، في إلى 
تحقيؽ ذلؾ لـ تغفؿ أجؿ  نظاـ عالمي تسوده تغيرات عممية، وتكنولوجية متنوعة، ومف ظؿ

لحاؽ تغيرات عمييا لتحقيؽ عممية الحكومات عمى إعادة النظر في منظوم تيا التربوية، وا 
 التنمية )اقتصادية، اجتماعية، ثقافية( لتتماشى مع المتطمبات المستقبمية.

وتعتبر عممية إصالح المنظومة التربوي عممية استراتيجية بعيدة المدى مف حيث 
التي تعاني منيا المدرسة مف قبؿ، مع مراعاة  الثغراتأىدافيا، تحاوؿ مف خالليا سد 

 العممية االصالحية. هذىالنتائج التي تيدؼ إلييا إلى  متطمباتيا وشروطيا لموصوؿ

رجة عف ابالغا لمتعميـ منذ االستقالؿ، خاصة وأنيا خ اىتماماولقد أولت الجزائر 
 مدرسةمية لذلؾ كاف التحدي كبيرا لمقضاء عمييا وبناء مف األ 90يفوؽ المستعمر بما 

مف الموروث االستعماري وىذا ما حققتو خالؿ سنواتيا  وتطييرىاجزائرية القيـ والثقافة، 
جانب إلى  وتكويف إطارات، ،ولى مف االستقالؿ مف خالؿ تعميـ تدريس المغة العربيةاأل

غاية صدور أوؿ قانوف ينظـ التربية والتعميـ إعادة النظر في المناىج والبرامج التعميمية، ل
( الذي تضمف إنشاء المدرسة األساسية بتوجياتيا القائمة 35-76في الجزائر )األمر رقـ 

، والمبادئ االشتراكية، في ظؿ نظاـ الحزب الواحد واالقتصاد اإلسالمية عمى القيـ العربية
 .تعميـوالالموجو الذي يفرض سيطرة الدولة عمى شؤوف التربية 

الداخمية وما  الظروؼجانب إلى  ساسية،ونظرا لمنقائص التي تعاني منيا المدرسة األ
إلى  مف تحوالت اقتصادية، المتمثمة في االنتقاؿ مف االقتصاد االشتراكي الدولةعاشتو 

التعددية الحزبية، االجتماعية إلى  اقتصاد السوؽ وسياسة االنتقاؿ مف الحزب الواحد
جانب إلى  والخروج مف األزمة األمنية، االجتماعيواألمنية التي تكمف في تحسيف الوضع 

الخارجية المتمثمة في عولمة االقتصاد التي خمقت نوع مف التنافس،   الظروؼحتمية 
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 الدولةخاصة عمى الصعيد المعرفي والتطور السريع لموسائؿ الحديثة، أضحى لزاما عمى 
التطورات الحاصمة، وشرعت  ىذهتبني سياسة إصالحية عمى منظومتيا التربوية لمواكبة 

المعدؿ  والمتمـ لألمر  09-03بذلؾ في بداية االلفية، وتـ تطبيقيا بصدور االمر الرئاسي 
 السابؽ.

إف اإلصالحات المطبقة عمى المنظومة التربوية ركزت عمى المناىج والبرامج التربوية 
الالـز لمجانب التسييري والتنظيمي في قطاع التربية والتعميـ، وىذا  االىتماـإعطاء  دوف

تبيف خالؿ العراقيؿ التي واجيتيا )االصالحات(. بسبب سوء التسيير والتنظيـ وغياب 
صناع االصالحات التربوية، لذلؾ بات مف الضروري الميارات التي يجب أف يتسـ بيا 

ية في المجتمع، وتظافر الجيود لتحقيؽ القيادة الصالحة التي إشراؾ مختمؼ الفئات المعن
 تسعى بدورىا لتحقيؽ التسيير الجيد.

 المطبقة تبيف كذلؾ غياب المشاركة الفعمية لمفئات الالزمة لإلصالحاتقييمنا توبعد 
جانب تحقيؽ النمو الكمي في النتائج دوف تحقيؽ النمو الكيفي، ىذا ما يظير خالؿ إلى 
في جميع المستويات، كما يتضح أيضا مف خالؿ متخرجيف في  االمتحانات النيائيةنتائج 

، ىذا ما يبيف غياب داللة ممموسة عمى درجة كفاءة المطموبالجامعات دوف المستوى 
 المتمدرسيف بعد تطبيؽ االصالحات.

 التعميـ منيوض بقطاع كار الجيود المبذولة مف طرؼ الدولة ل يمكف إنوفي االخير ال
وترقية منظومتيا التربوية وجعميا مسايرة لتطور وتقدـ العصر، ولكنيا ركزت عمى جانب 

 واىممت جوانب أخرى.

 وىذا ما دفعنا لوضع االقتراحات التالية: 

 ضرورة تكويف األساتذة لتحسيف كفاءة المدرسة الجزائرية. -
ع - ادة العممية االصالحية عممية جذرية وشاممة تستوجب تدعيـ نقاط القوة، وا 

 تصحيح نقاط الضعؼ في المنظومة التربوية.
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البد عمى االصالح التربوي األخذ بأبعاد األطر القانونية تنفيذا وتطبيقا عمى  -
 مستوى اليياكؿ والمكونات األخرى لعممية التعميـ.

عادة النظر في إلى أخرى  ضرورة إعادة تشخيص االصالحات مف مرحمة - وا 
 ت الحاصمة.الثغرات الموجود استجابة لمتغيرا

عصرنة المنظومة التربوية مف حيث التسيير االداري والتربوي بإدخاؿ وسائؿ  -
 التسيير الحديثة وترشيد استخداـ الموارد البشرية ورفع مستوى مركزيات التسيير.

 تبني اصالحات تتماشى مع نظميا التعميمية وظروفيا وأولوياتيا. -
مواكبة التغير والتطور المتسارع السعي نحو تحقيؽ التغيير النوعي )الجودة(، ل -

 لممعمومات.
االيجابي مع الدوؿ األخرى والتفتح عمى ثقافتيـ، مع البقاء  تحقيؽ التفاعؿ -

 والمحافظة عمى االصالة واليوية الوطنية.
شراكيا في العممية االصالحية )النقابات، األحزاب،  - تفعيؿ دور الفئات الالزمة وا 

لتحقيؽ االىداؼ االصالحية واالتفاؽ عمى ما ينبغي اإلعالـ، األسرة التربوية( 
 تحسينو.

 خمؽ التفاعؿ بيمف المؤسسة التربوية ومحيطيا االجتماعي، الثقافي، االقتصادي. -
توفير المقومات الالزمة لنجاح العممية االصالحية )القيادة الصالحة، التخطيط  -

التدريس، التأطير التربوي الجيد، مع توفير المصادر المادية المختمفة، ىيئات 
 نقؿ النظاـ التربوي مف وضعو الراىف.أجؿ  وذلؾ مف الذي يطبؽ التغيير(

حسف التسيير والتنظيـ، فيو لب العممية االصالحية، والذي يتحقؽ بتوفير القيادة  -
 لتطبيؽ الخطة االصالحية كما ينبغي. الرقابة حقؽالصالحة، التي ت

التفتح حوؿ العالـ ولتفعيؿ قدرات  أجؿ اـ بيا، مفترقية المغات األجنبية واالىتم -
تقانيا.  الطالب وتحسيف مستواه، وتمكنو مف استعماؿ المغات وا 
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وفي األخير يمكف القوؿ أف عمى الدولة الجزائرية أف تتبنى إصالحات تربوية 
نابعة مف متطمبات شعبيا تعبيرا عف نضج سياستيا، مساىمة في تحقيؽ األبعاد 

ايرة لتقدـ العصر، ومحافظة عمى أصالتيا وتاريخيا، وحضارة الوطنية، ومس
 شعبيا.
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 إحداث المجنة الوطنية إلصالح المنظومة 
 أعضائياالتربوية وتعين 
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I/ المراجع بالمغة العربية: 

 :المعاجم /أوال

 .2009الجزائر،  المعجم التربوي،مصطفى،  ،ىجرسيو  فريدة ،شناف .1

 :الكتب /ثانيا

، جودة التعميم وأىداف األلفية الثالثة لمتنميةآدـ عوض اهلل عصاـ الديف ،  ،برير .1
 .1ط االمارات العربية المتحدة،: دار الكتاب الجامعي، د.س.ف،

لمكتب ، اإلسكندرية: اعمم اجتماع التربية، عبد اهللسالـ الثبتي  ،بف عايض .2
 .1، ط2006الجامعي الحديث، 

، د.ـ.ف: دار جديدي السياسات التربوية والنظام السياسيمصطفى ،  ،بني ىاني .3
 .1، ط2007لمنشر والتوزيع، 

،  د.ـ.ف: دار الغرب لمنشر والتوزيع ، التربية والتكوين بالجزائرغياث ،  ،بوفمجة .4
 .1، ط2002

دار الغرب لمنشر والتوزيع، : ، د ـ فالتربية والتعميم بالجزائرغياث،  ،بوفمحة .5
 .2، ط2006

، تقنيات ومناىج البحث في العموم السياسية واالجتماعيةعبد الناصر،  ،ندليج .6
 .2، ط2007الجزائر: ديواف المطبوعات الجامعية، 

مجد  :بيروت توجيات معاصرة في التربية والتعميم،عبد الرحيـ،  ،خميؿ سعادة .7
 .1، ط2013المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، 

 :، د.ـ.فالجزائرية الحديثة االقتصاد والمجتمع والسياسة الدولةعبد العالي،  ،دبمة .8
 .1، ط2004دار الفجر لمنشر والتوزيع، 
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، عمم االجتماع بين ابن خمدون وأوجست كونت، احمدحسيف عبد الحميد ، رشواف .9
 د.ط. ،2009اإلسكندرية: أبو الخير لمطباعة والتجميد، 

اىيم، المناىج، االقترابات المنيجية في التحميمي السياسي، المفمحمد،  ،شمبي .10
 .1، ط1997د د ف،  :، الجزائرواألدوات

، الوعي التربوي ومستقبل بالد العربيةعبد السميع،  ،حربميو  جورج ،شمال .11
 .1، ط1995ف: دار العالـ لممالييف، د.ـ.

، القاىرة: دار التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعميمجالؿ مصطفى، ، عزة  .12
 .1ط ،2009النشر لمجامعات، 

، األردف: دار وائؿ لمنشر والتوزيع  نظم وسياسات التعميممعف محمود،  ،عياصرة .13
 .1، ط2011

 :، د ـ فاإلصالح والتجديد التربوي في العصر الحديثمحمد منير ،  ،مرسي .14
 .1999دار عالـ الكتب لمنشر والتوزيع، طبعة مزيدة ومنقحة، 

ف،  د ، األردف: دالتربية والتعميماالتجاىات المعاصرة في ربيع ىادي،  ،عافشم .15
 .1، ط2008

 :المجالت ثالثا/

 .2004، 1، العددمجمة المربي ،اسماعيؿ، "اصالح المنظومة التربوية" ،ألماف .1

 .2005، 4، العددمجمة المربي "؟رزاؽ،" لماذا إعادة ىيكمة التعميـ الثانوي ،أودير .2

"، مجمة االحتالؿ الفرنسيوضعية التعميـ الجزائري غداة "آسيا،  ،بمحسيف رحوي .3
 .2011، 7العدددراسات نفسية وتربوية، 

جميمة، "تأىيؿ المعمـ في ضوء اإلصالحات التربوية الجديدة في الجزائر"،  ،بف زاؼ .4
 .2013، 13، العدد مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية
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، 4، العددمجمة الباحثزىرة ، "االصالح التربوي في الجزائر"،  ،بوكرمة اغالؿ .5
2006. 

قاسـ، التنشئة السياسية في ظؿ العولمة بعض أعراض األزمة ومستمزمات ، حجاج .6
 .2003، 02، عدد مجمة الباحثاالنفراج، 

مجمة سيكولوجية"، -أحمد، "محددات النجاح الدراسي. مقاربة سوسيو ،زقاوة .7
 .2014، 12، العدد الدراسات النفسية والتربوية

عمي، "المشروع التربوي الجزائري بيف معوقات األزمة وواقع العولمة، مقاربة  ،سموؾ .8
 .2005، 7، العددمجمة العموم االنسانية "،سوسيولوجية

محمد، تطور االصالحات التربوية في المدرسة  ،الساسي الشايبو  لخضر ،عواريب .9
عدد خاص، ، مجمة العموم االنسانية واالجتماعيةالجزائرية ومعاناة المدرسيف، 

 الممتقى الدولي حوؿ المعاناة في العمؿ.

مجمة دراسات النفسية احمد، "تقويـ سياسة اصالح المنظومة التربوية"،  ،لشيب .10
 .2015، 12، العددوالتربوية

، د. 11، العددمجمة المفكر، "صنع السياسة التربوية في الجزائر"، احمد ،لشيب .11
 س. ف.

سامية، بنية النظاـ التربوي الجزائري المعاصر وعالقتو بانحراؼ التالميذ  ،مامنية .12
، مجمة البحوث والدراسات االنسانية ،دراسة ميدانية بعدة ثانويات بمدينة قالمة

 .2014، 8العدد

فتيحة، "أساتذة التعميـ الثانوي ومدى معاناتيـ مف الضغط النفسي  ،ميدي بمعسمة .13
مجمة العموم االنسانية اتيا )دراسة ميدانية('، جراء مينة التعميـ ومتطمب

 ، عدد خاص.واالجتماعية
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مجمة عبد القادر، دور وسائؿ اإلعالـ في العممية التعميمية"،  ،يونس قروش .14
  .2006، 21، العددالمعمم

 :التشريع /ارابع

المؤرخ في  09-03الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، االمر الرئاسي رقـ  .1
، 48تعمؽ بتنظيـ التربية والتكويف، الجريدة الرسمية، العدد ، الم2003أوت  13

2003. 

المتعمؽ  ،81-91رقـ  ،الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوـ التنفيذي .2
 .1991 ،16 الجريدة الرسمية، العدد رقـ ،ببناء المساجد وتسييرىا وتحديد وظيفتيا

 23المؤرخ في  04-08راطية الشعبية، القانوف رقـ الجميورية الجزائرية الديمق .3
 .2008، المتعمؽ بالقانوف التوجييي لمتربية الوطنية، عدد خاص، 2002جانفي 

مؤرخ في  35-76 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أمر رقـ .4
، السنة 33 العددالجريدة الرسمية، ، يتعمؽ بتنظيـ التربية والتكويف، 16/04/1976
13. 

 .18، المادة 1963الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور  .5

 .66، المادة 1976الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور  .6

 4 89الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التربية الوطنية، منشور رقـ .7
 .2003ماي  03في  ، المؤرخ2004-2003المتعمؽ بتحضير الدخوؿ المدرسي 

 :الدراسات غير منشورة /اخامس

الحكـ الراشد في الجزائر في ظؿ الحزب الواحد والتعددية "فريد ،  ،فابرداش .1
 الحزبية"، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه، تخصص تنظيـ سياسي واداري، جامعة
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واالداري، ، كمية العمـو السياسية والعالقات الدولية، قسـ التنظيـ السياسي 3الجزائر
2014. 

نسريف، "التنشئة االجتماعية في سورتي النور واألحزاب"  ،إسماعيؿ حسف ياسيف .2
، عمادة الدراسات العميا، -غزة -اإلسالمية    ، الجامعةالماجستيرمذكرة لنيؿ شاىدة 

 2009كمية أصوؿ الديف، قسـ التفسير وعمـو القرآف، 

التنشئة االجتماعية وعالقتيا باكتساب جميمة، "مؤسسات ، جناديو  تيرزي ،أعراب .3
التربية الجنسية لدى المراىؽ المتمدرس"، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة المسانس، عمـ 

، كمية العمـو اإلنسانية، قسـ عمـ النفس، -تيزي وزو -النفس، جامعة مولود معمري
2012-2013. 

عميـ دراسة عقيمة، "التكنولوجيات الجديدة لإلعالـ واالتصاؿ في الت ،أوطيب .4
وصفية تحميمية لمتعميـ عبر االنترنت"، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـو االعالـ 
واالتصاؿ، جامعة الجزائر، كمية العمـو السياسية واالعالـ، قسـ عمـو االعالـ 

 .2007-2006واالتصاؿ، 

رة مقدمة عمي، "واقع التعميـ المدرسي والتنمية االقميمية بوالية قالمة"، مذك ،بريمة .5
لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ االجتماع، جامعة باجي مختار عنابة، كمية اآلداب 

 .2010-2009والعمـو االنسانية االجتماعية، قسـ عمـ االجتماع، 

حورية، "المكتوب في المدرسة األساسية الجزائرية تحميؿ انشاءات تالميذ  ،بشير .6
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، الطور الثاني دراسة وصفية تحميمية طولية"، 

 .2002-2001جامعة الجزائر، كمية اآلداب والمغات، قسـ المغة العربية وآدابيا، 

سميـ، "السياسة التربوية وانعكاساتيا عمى التنمية االجتماعية في الجزائر"،  ،بمحاج .7
اسية مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو السياسية، تخصص: تنظيمات سي
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-2014وادارية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، 
2015. 

"التوافؽ النفسي االجتماعي وعالقتو بالدافعية لمتعميـ لدى المراىؽ فروجة،  ،بمحاج .8
المتمدرس في التعميـ الثانوي"، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير، تخصص عمـ 

ة مولود معمري، تيزي وزو، كمية اآلداب والعمـو النفس وعموـ التربية، جامع
 .2011االنسانية، قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا، 

("، 1978-1962بيف ) سارة، "واقع الجزائر االجتماعي والثقافي فيما ،بف دحماف .9
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر، تخصص: تاريخ معاصر، جامعة محمد خيضر 

 .2014-2013لعمـو االنسانية واالجتماعية، قسـ العمـو االنسانية، بسكرة، كمية ا

نذير، "التربية والتعميـ التحضيري وعالقتيا بالمدرسة األساسية"، مذكرة  ،بف يربح .10
 .1988-1987لنيؿ شيادة الماجستير، معيد عمـو النفس والتربية، 

ميادة، "معوقات فاعمية االشراؼ التربوي عمى التعميـ االبتدائي في  ،بورغداد .11
الجزائر ضمف االتجاىات االشرافية المعاصرة"، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير 
في عمـو التربية، جامعة منتوري قسنطينة، كمية العمـو االنسانية والعمـو االجتماعية، 

 . 2011-2010فونيا، قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطو 

العائد مف التعميـ في الجزائر"، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة "فيصؿ،  ،بوطيبة .12
الدكتوراه في االقتصاد تخصص: اقتصاد التنمية، جامعة أبي بكر بمقايد تممساف، 

 .2010-2009كمية العمـو االقتصادية، قسـ التسيير والعمـو التجارية، 

أسما، "دور النقابات في صنع سياسة اصالح المنظومة التربوية في  ،بولجنوح .13
"، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ماستر في ميداف الحقوؽ والعموـ 2000الجزائر 

، كمية العمـو السياسية 3السياسية، تخصص رسـ سياسات العامة، جامعة الجزائر
 .2014-2013والعالقات الدولية، قسـ التنظيـ السياسي واالداري، 
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وسيمة، "تقييـ مدى تحقيؽ المقاربة بالكفاءات ألىداؼ المناىج الجديدة  ،حرقاس .14
في اطار االصالحات التربوية حسب معممي ومفتشي المرحمة االبتدائية، دراسة 
ميدانية بالمقاطعات التربوية بوالية قالمة"، رسالة لنيؿ شيادة دكتوراه عمـو في عمـ 

قسنطينة، كمية العمـو االنسانية والعموـ االجتماعية، النفس التربوي، جامعة منتوري، 
 .2010-2009قسـ عمـ النفس وعمـو التربية، 

رفيقة ، تنظيـ وتسيير المؤسسات التربوية الجزائرية، مذكرة لنيؿ شيادة  ،حروش .15
 .2006الماجستير، جامعة الجزائر، كمية العمـو االقتصادية، قسـ عمـو التسيير، 

نية تطبيؽ مبادئ ادارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميـ رفيقة، "امكا ،حروش .16
الثانوي في الجزائر باستخداـ التحميؿ التنظيمي"، اطروحة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه 

، كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية، قسـ 3في إدارة األعماؿ، جامعة الجزائر
 .2014-2013عمـو التسيير، 

ة التوجيو المدرسي في الجزائر بيف االصالح والواقع"، رسالة محمد، "ثقاف ،حمري .17
–مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، تخصص أنثروبولوجيا، جامعة أبو بكر بمقايد

-2010، كمية العمـو االنسانية والعمـو االجتماعية، قسـ الثقافة الشعبية، –تممساف
2011. 

-1850التأسيس والتطور )كماؿ، "المدارس الشرعية الثالث في الجزائر:  ،خميؿ .18
("، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في تاريخ المجتمع المغاربي الحديث 1951

والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، كمية العمـو االنسانية والعمـو االجتماعية، قسـ 
 .2008-2007التاريخ، 

شكالية اليوية في المنظومة التربوية  ،إسماعيؿ ،رابحي .19 "اإلصالح التربوي وا 
الجزائرية دراسة تحميمية تقويمية لفمسفة التغيير في ضوء مقاربة حؿ المشكؿ"، 
أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في عمـ النفس، جامعة الحاج لخضر باتنة، كمية 
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-2012العمـو االجتماعية،  ، قسـاإلسالمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية والعمـو
2013. 

-2000"سياسة إصالح المنظومة التربوية في  الجزائر  ،عبد النور ،زياف .20
"، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماستر في العمـو السياسية، تخصص رسـ 2012

، كمية العمـو السياسية والعالقات الدولية، قسـ 3السياسات العامة، جامعة الجزائر
 . 2013-2012واإلداري، التنظيـ السياسي 

عبد الرزاؽ، "اتجاىات أساتذة التعميـ الثانوي نحو اإلصالح التربوي في  ،سمطاني .21
–الجزائر" مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، عمـ اجتماع التربية، جامعة منتوري 

-2010، كمية العمـو اإلنسانية والعمـو االجتماعية، قسـ عمـ االجتماع، -قسنطينة
2011. 

شيخاوي، ىجرة الكفاءات الوطنية واشكالية التنمية في المغرب العربي  ،سنوسي .22
، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو 2010-1999دراسة حالة الجزائري 

السياسية، تخصص دراسة أورومتوسيطة، جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف، كمية 
 .2011-2010القات الدولية، ية والعسالحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ العمـو السيا

مميكة، "مصادر الضغوط المدنية لدى المدرسيف الجزائرييف دراسة  ،شارؼ خوجة .23
مقارنة في المراحؿ التعميمية الثالث )ابتدائي، متوسط، ثانوي("، مذكرة مقدمة لنيؿ 

والعمـو االنسانية،  اآلدابشيادة الماجستير، تخصص عمـ النفس وعموـ التربية، كمية 
 .2011-2010قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا، 

عامر، "الرضا عف العمؿ وعالقتو ببعض المتغيرات في ضوء المدرسة ، شريفي .24
الحديثة دراسة متمحورة حوؿ البعد النفسي ألساتذة التربية البدنية والرياضية ببعض 

وراه في نظرية ومنيجية التربية البدنية واليات الجنوب"، مذكرة لنيؿ شيادة الدكت
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، معيد التربية 3والرياضية، تخصص االرشاد النفسي والرياضي، جامعة الجزائر
 .2012-2011البدنية والرياضية سيدي عبد اهلل، 

"التخطيط االستراتيجي المدرسي في ظؿ قانوف المدارس   ياسيف، ،شريفي .25
يؿ شيادة الماجستير، تخصص ("، مذكرة لن2008-2003الخاصة في الجزائر )

داري، جامعة دالي ابراىيـ، الجزائر، كمية العمـو السياسية واالعالـ،  تنظيـ سياسي وا 
 .2010قسـ العمـو السياسية والعالقات الدولية، 

" دراسة حالة 2007-1999"اإلصالح اإلداري في الجزائر  ،باية ،صياد .26
المنظومة التربوية"، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ السياسية 

بف يوسؼ  -والعالقات الدولية، تخصص التنظيـ السياسي واإلداري، جامعة الجزائر
والعالقات الدولية،  ، كمية العمـو السياسية واإلعالـ، معيد العمـو السياسية-بف خدة
2008. 

صالحة، "فعالية المنظومة التربوية مف خالؿ امتحانات شيادة البكالوريا  ،عدلي .27
"، مذكرة لنيؿ شيادة 2000-1999/ 2009-2008وشيادة التعميـ األساسي 

الماجستير في العموـ االقتصادية، جامعة الجزائر، كمية العمـو االقتصادية وعموـ 
 .2010-2009اقتصادية، التسيير، قسـ عمـو 

رشيد، "أثر التعميـ عمى النمو االقتصادي حالة األردف"، رسالة  ،عمي التؿ كامؿ .28
مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في االقتصاد، جامعة اليرموؾ، كمية االقتصاد والعمـو 

 .1991االدارية، قسـ االقتصاد، 

لمدرسة األساسية العربي، "التجديد التربوي وصعوبات تطبيؽ نموذج ا ،فرحاتي .29
في المنظومة التربوية الجزائرية"، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، جامعة 

 .1990-1989الجزائر، معيد عمـ النفس وعمـ التربية، 
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يزيد، "واقع تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميـ الجزائرية"  ،قادة .30
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 :الممخص بالمغة العربية

في وقتنا الحالي مرىونا بجودة النظاـ التعميمي  ةداء اإلقتصادي واالجتماعي ألية دوليعتبر األ
لمنظومتيا التربوية، في بداية األلفية الثالثة لتحسيف  إصالحومخرجاتو، ىذا ما دفع الجزائر لتطبيؽ 

 خدماتيا التعميمية وتحقيؽ األىداؼ المنشودة مف خالليا.
داء المدرسة أالمنظومة التربوية ليواكب التطورات الدولية ويحاوؿ سد الخمؿ في  إصالحولقد جاء 

ر في تنظيـ المدرسة الجزائرية والمبادئ النظ بإعادة، السابقة السنوات خمفتياراكمات التي توال الجزائرية
التي تقوـو عمييا في  إطار المكونات األساسية ليوية الشعب الجزائري المتمثمة في اإلسالـ والعروبة 

 مازيغية، وتكييؼ اىدافيا مع المتغيرات الجديدة.واأل
رات ونقائص ورغـ الجيود المبذولة مف طرؼ الدولة الجزائرية إلصالح منظومتيا، تبقى ىناؾ ثغ

لى سوء التسيير والتنظيـ، وغياب إحي والذي يعود النظرا لتراكـ عدة سمبيات، عرقمت المسار اإلص
المشاركة الفعالة لجميع الفئات الالزمة، لذلؾ البد االخذ بمجموعة مف االقتراحات التي ستساىـ في 

 ات الحاصمة.نجاح العممية االصالحية وبناء مدرسة مستقبمية مواكبة لمختمؼ التغير 
Résumé : 

L’action économique et sociale de tout pays dans notre temps actuel est cautionné 
par l’efficacité du système territorial et ses répercutions. Ce qui pousse l’Algérie à se 
lancer dans les réformes du système éducatif au début du troisième millénaire. Pour 
améliorer ses prestations pédagogiques et atteindre les objectifs assignés à travers ces 
réformes. 

La réforme du système éducatif est intervenue pour se mettre à niveau et 
accompagner les développements internationaux et tente de mettre fin à la défaillance de 
l’action de l’école algérienne et les accumulations qu’elle a créés pendant les années 
précédentes par la réorganisation de l’école algérienne et les principes sur lesquelles elles 
s’est constituée dans le cadre des constituants identitaires du peuple algérien étant 
l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité et l’adaptation des objectifs avec les nouveaux 
changements. 

Malgré les efforts fournis par l’Etat algérien, dans les réformes de ses systèmes. 
Des filles et des manques demeurent encore en raison des accumulations de plusieurs 
défaillances qui font obstruction au consensus des réformes qui revient à la mauvaise 
gestion et organisation et l’absence de la participation efficace de toutes les catégories. 
Sur ce, il est indispensable de prendre des mesures nécessaires qui contribueront à la 
réussite de l’opération de réforme et la construction de l’école de demain en adaptation 
aux divers changements actuels. 


