
 



 



 

 

اإلهداءاإلهداء 
 الحمد هلل منّا، والّشكر له فضال وهو ربّنا حمّا، ولم ٌزل بذلن هو أهال ونحن عباده رلّا،

 :أهدي هذا العمل المتواضع إلى

والدّي الكرٌمٌن، لما لدّماه لً من غال ونفٌس فً :           إلى أحّك النّاس بصحبتً

 .سبٌل الوصول إلى ما أصبو إلٌه

                                  إلى من علّمنً حروفا من الذهب، وكلمات من الدّرر، 

 وأسمى عبارات اللّغة واألدب

                        أساتذتً الكرام الذٌن رافمونً فً مسٌرتً الدراسٌة فً طور 

أمال حٌرش، : ، والدكتورةالدكتورة أسعد فاٌزة زرهونًالماستر، وعلى رأسهم 

 .محمودي: الدكتورة

 فً معنوٌا كانت سندا التً اإلخوة والزوجة: الكرٌمة األسرة أفراد                  إلى

 الظروف كل

 ".نورهان" فؤاد و لرة عٌنً الكتكوتة – هشام –عماد : إلى أوالدي 

 أُْهِدي َهذَا العََمل 

  ***                                                                                           

***د بخٌرة  مأحم



 

 

          شكر وتقدٌـــــــرشكر وتقدٌـــــــرشكر وتقدٌـــــــر  

  152152انبقزةانبقزة{{فَ اْذُكرُوِني أَْذُكْرُكْم وَاْشُكرُواْ ِلي َوالَ َتْكفُرُوِنفَ اْذُكرُوِني أَْذُكْرُكْم وَاْشُكرُواْ ِلي َوالَ َتْكفُرُوِن}}: قال انمىنى عّز وخّم: قال انمىنى عّز وخّم

فإنها لن تنهض ُمعبّرة فإنها لن تنهض ُمعبّرة   مهما عمدت الحروف، وتراصفت أجمل وأصدق  الكلماتمهما عمدت الحروف، وتراصفت أجمل وأصدق  الكلمات

لكل من أغدق علٌنا بفضل أو منّة فً سبٌل إتمام هذا لكل من أغدق علٌنا بفضل أو منّة فً سبٌل إتمام هذا   عن امتنانا الكبٌر وُشكرنا العظٌم،عن امتنانا الكبٌر وُشكرنا العظٌم،

. العمل. العمل

  ..لهذا ال ٌسعنا فً هذه األسطر إال أن نذكرهم وفاء وعرفانالهذا ال ٌسعنا فً هذه األسطر إال أن نذكرهم وفاء وعرفانا

الحمد هلل أوال و أخٌرا، والحمد هلل ظاهرا وباطنا،  الحمد هلل أوال و أخٌرا، والحمد هلل ظاهرا وباطنا،  

  والحمد هلل الذي وهبنا التّوفٌك والّسداد، وأعاننا على كتابة هذا البحث وإنجازهوالحمد هلل الذي وهبنا التّوفٌك والّسداد، وأعاننا على كتابة هذا البحث وإنجازه

نتمدم بالشكر الجزٌل إلى األستاذة الفاضلة الدّكتورة إسعد فاٌزة زرهونً، نتمدم بالشكر الجزٌل إلى األستاذة الفاضلة الدّكتورة إسعد فاٌزة زرهونً، 

أنها تكبّدت عناء اإلشراف على بحثنا المتواضع، أنها تكبّدت عناء اإلشراف على بحثنا المتواضع،    التً ٌكفٌنا فخرا وشرفا التً ٌكفٌنا فخرا وشرفا

 ُمتبعة إٌّــاه بتموٌمنا وتصوٌبنا وتصحٌح أخطائنا،  ُمتبعة إٌّــاه بتموٌمنا وتصوٌبنا وتصحٌح أخطائنا، 

  . فكانت نعم األم ونعم األستاذة فً للوبنا وعٌوننا. فكانت نعم األم ونعم األستاذة فً للوبنا وعٌوننا

                      تكبدّهمتكبدّهم  علىعلى  الممامات،الممامات،  وو  األسماءاألسماء  حفظحفظ  معمع  المنالشةالمنالشة  لجنةلجنة  أعضاءأعضاء  كما نشكركما نشكر

  تمٌٌمهاتمٌٌمها  وو  الدراسةالدراسة  هذههذه  تصوٌبتصوٌب  عناءعناء

بن دنٌة مٌلود       وفمه هللا : ننسى الزمٌل األستاذ  كما الكما ال   بن دنٌة مٌلود       وفمه هللا : ننسى الزمٌل األستاذ

  ال ٌفوتنا أن نشكر األستاذتٌن الكرٌمتٌن  ال ٌفوتنا أن نشكر األستاذتٌن الكرٌمتٌن  وو

  و الدكتورة حٌدرة جمٌلة و الدكتورة حٌدرة جمٌلة     حفٌظةحفٌظة  الدكتورة عابرالدكتورة عابر

  ..جزاكما اّلّل عنّا خٌر الجزاءجزاكما اّلّل عنّا خٌر الجزاء

*** أحمد ***                                  
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    :خّلص الدراسة م

 اختياران تكوين األساتذة كاؼبعلمُت يف ظل مستجدات اؼبنظومة الًتبوية،  جاء أنبية من نطالقا      ا
 حول متثالت أساتذة التعليم االبتدائي " ػػػػػب اؼبوسومة الدراسة صفحات ذبسد على الذم البحث موضوع

كزارة الًتبية الوطنية ابشرت  أف عليو اؼبتعارؼ ،  من-مناهج اجليل الثاين منوذجا – دورات التكوين 
، مشلت ـبتلف العمليات كاؼبستوايت الًتبوية، لتواصل ىذا 2003إصالحات عميقة يف القطاع منذ سنة 

دبا يتماشى كمقتضيات اؼبرحلة، لتعرؼ ، 2015سنة اؼبسعى النبيل يف إطار إصالح كتطوير اؼبناىج الدراسية 
كالذم ال يبكن – من مناىج اعبيل األكؿ إىل مناىج اعبيل الثاين – اؼبدرسة االبتدائية نقلة نوعية يف مناىجها 

 .أف يتأتى على أرض الواقع بنجاح دكف مدرس أك أستاذ مكوف يرافق ىذا اإلصالح

يف ظل  كبو تكوينهم االبتدائي التعليم أساتذة سبثالت طبيعة معرفة كمن خالؿ دراستنا اغبالية كباكؿ
انطالقا من الواقع الًتبوم،  كمدل فاعلية التكوين يف تنمية قدرات كمهارات األستاذ، مناىج اعبيل الثاين 

كإسهامو يف تشكيل خربات كمعارؼ جديدة حوؿ اؼبناىج اؼبعدلة، تساعده على الرقي أبدائو خالؿ مساره 
 .اؼبهٍت

، دبجموعة من ابتدائيات كالية غليزاف، (ة)أستاذ 120 من كوفعينة تت على الدراسة ىذه أجريت كقد 
 .ابستخداـ تقنية االستمارة على اؼبنهج الكمي اعتمدان كما

 انطالقا من إاثرة التساؤالت كالبحث عن اإلجاابت، الدراسة ىذه يف إليها اؼبتوصل النتائج خالؿ كمن
 التكوين يف قطاع الًتبية ضركرة ملحة إذا ما أعطيت ؽبذه العملية اغبساسة االىتماـ كالرعاية من  أف لنا تبُت

 طرؼ اؼبسؤكلُت ؼبا يشوهبا من قصور كنقائص جعلت من األستاذ اتئها يف تنفيذ ؿبتوايهتا على أرض الواقع 
رغم ىذا أقر األساتذة أف التكوين يبقى السبيل الوحيد ؽبم للرفع من قدراهتم كخرباهتم كتزكيدىم ابلكفاءات 

ت متعلميهم يف الصف الدراسي لتحسُت نتائج العملية التعليمية ءا كأداأبداهتمكاؼبعارؼ اعبديدة للرقي 
 .ستمراريتهااك

أصتار انتؼهٍى _ انتكىٌٍ _ انتًثالث   :الكلمات ادلفتاحية

 .انؼًهٍت انتؼهًٍٍت_ االبتذائً 
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Résumé de l'étude: 
Compte tenu de l’importance de la formation des enseignants et des 

enseignants à la lumière des dernières évolutions du système éducatif, nous avons 
choisi le sujet de la recherche, qui reflétait les pages de l’étude: "Représentations 
des enseignants de l’enseignement primaire dans les cours de formation - modèle de 
la deuxième génération - il est notoire que le ministère de l’éducation nationale a 
entrepris des réformes profondes du secteur Depuis 2003, les différents processus 
et niveaux éducatifs ont été inclus pour poursuivre cette noble entreprise dans le 
cadre de la réforme et du développement des programmes éducatifs en 2015, 
conformément aux exigences de l'étape, pour identifier dans l'école primaire un 
saut qualitatif dans son programme - du programme de la première génération à 
la deuxième génération, Il est possible de réussir sur le terrain sans un enseignant 
ou un professeur associé qui accompagne cette réforme. 

Dans notre étude actuelle, nous essayons de connaître la nature des 
représentations des enseignants du primaire dans leur composition selon les 
programmes de deuxième génération basés sur la réalité éducative, l'efficacité de 
la formation au développement des aptitudes et aptitudes du professeur et sa 
contribution à la formation de nouvelles expériences et connaissances sur le 
programme révisé.Aidez-le à améliorer ses performances au cours de sa carrière 
Les résultats de cette étude ont été réalisés sur un échantillon de 120 enseignants 
de certaines écoles élémentaires de l’État relizane, en utilisant également 
l’approche quantitative utilisant la technique de la forme. 

Grâce aux résultats obtenus dans cette étude sur la base de questions et de 
réponses, nous avons constaté que la formation dans le secteur de l’éducation était 
une nécessité urgente si l’on accordait à ce processus délicat l’attention et le soin 
des responsables pour les carences et les carences qui ont amené le professeur à 
mettre en œuvre son contenu sur le terrain. Malgré cela, les enseignants ont 
reconnu que la formation reste le seul moyen pour eux d’augmenter leurs 
capacités et leur expérience et de leur fournir de nouvelles compétences et 
connaissances pour améliorer les performances de leurs apprenants en classe afin 
d’améliorer les résultats et la continuité du processus éducatif. 
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Mots-clés : Représentation - Formation - enseignants de l'enseignement primaire - 
Processus éducatif. 



 

 

 

 

 

 

 

فهرس فهرس 

  المحتوٌاتالمحتوٌات
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 فهرس المحتوٌات
 رقم الصفحة المحتــــوٌات

  وػشفاٌ شكش

 01 انذساصت يهخض
 04 انًحتىٌاث فهشس
 07 اندذاول فهشس

 09يمذيت 
 11  انضابمت انذساصاث 1- 
 14  اإلشكانٍت 2- 
 16 ثانفشضٍا 3- 
 16  أصباب إختٍاس انًىضىع 4- 
 17  انذساصت أهًٍت 5- 
 18  انذساصت أهذاف 6- 
 18  انًٍذاٍَت نهذساصت انًُهدٍت اإلخشاءاث 7- 
 20  وانًفاهً تحذٌذ 8- 

  من منظور المناهج التربوٌة وتكوٌن األساتذة: اإلصالحات التربوٌة : الفصل األول 

 27 اإلصالحات التربوٌة فً الجزائر: األول المبحث
 28تًهٍذ 

 29يفهىو اإلطالذ انتشبىي  /1
يفهىو اإلطالحاث انتشبىٌت يٍ انًُظىس / 2

انضىصٍىنىخً 
29 

انضٍاق انتاسٌخً نإلطالحاث انتشبىٌت فً / 3

 اندزائش 
31 

-16انًؤسخت فً 35- 76إليشٌت تحهٍهٍت يماسبت  /4

 04-08 وانماَىٌ انتىخٍهً نهتشبٍت سلى 04-1976

 2008-01-23انًؤسخ فً 

36 

 38 خاتًت
 39مناهج الجٌل الثانً : الثانً المبحث

 40 تًهٍذ
 إنى يُاهح اندٍم انثاًَ فً االَتمالدواػً  /1

 انتؼهٍى
41 

 43 تطىٌش وإطالذ يُاهح انًُاهح انتشبىٌت /2
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يًٍزاث اندٍم انثاًَ يٍ انًُاهح وأصش  /3

 إػذادها
45 

إصتشاتٍدٍت انىطاٌت فً تطبٍك إطالحاث اندٍم  /4

 انثاًَ  
50 

 52 خاتًت
 53 تكوٌن األساتذة فً المنظومة التربوٌة : الثالث المبحث

 54 تًهٍذ
أهًٍت انتكىٌٍ فً انُظىص انتششٌؼٍت / 1

 اندزائشٌت
55 

 56 تطىس يضاس انتكىٌٍ فً اندزائش/ 2
 57 2020-2017 لشاءة فً يخطط انتكىٌٍ /3
 أهًٍت تكىٌٍ األصاتزة وػاللته بتُفٍز يُاهح /4

اندٍم انثاًَ 
60 

 63 خاتًت
  تحلٌل و منالشة النتائج–عرض  : لثانًالفصل ا

 65 الفرضٌات نتائج وتحلٌل عرض : األول المبحث
 69األول  انًحىس َتائح وتحهٍم ػشع 1- 
 75 انثاًَ انًحىس َتائح وتحهٍم ػشع 2- 
 82 انثانث انًحىس َتائح وتحهٍم ػشع 3- 

  الفرضٌات منالشة : الثانً المبحث
 92 األونى انفشضٍت َتائح يُالشت 1- 
 93 انثاٍَت انفشضٍت َتائح يُالشت 2- 
 94 انثانثت انفشضٍت َتائح يُالشت 3- 

 96 صتُتاج ػاوا
 97 لتشاحاث وتىطٍاثا

 99 خـــاتًت
 101 لائًت انًشاخغ

  انًـالحك



 

 

        
 

فهرس فهرس 

  الجداولالجداول
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 فهرس اجلداول

الصفحة عنوان اجلداول الرقم 
 66اعبنس  حسب العينة توزيع أفراد  0101
 66حسب السن  العينة أفراد توزيع  0202
 67توزيع أفراد العينة حسب اؼبؤىل العلمي   0303
 68األقدمية يف الوظيفة  حسب العينة أفراد توزيع  0404
 69 دكرات التكوين من األساتذة يبُت موقف  0055
 70أتييد فكرة االستغناء عن دكرات التكوين مدل يوضح   0066
 71 ضركرة التكوين يف ظل مناىج اعبيل الثاين يبُت  0077
 73 مواكبة دكرات التكوين لإلصالحات الًتبوية اعبديدة مدليوضح   0088
 74 مضامُت كؿبتول التكوين من دبوقف األساتذة يتعلق  0099
 75 خربات كمعارؼ جديدة تشكيلدكر التكوين يف م خاص  1100
 77 التحسن يف نتائج العملية التعليمية بعد التكوين  مدليوضح  1111
 78 مالئمة ؿبتول التكوين ألىداؼ مناىج اعبيل الثاين مدل يبُت  1122
 79  ربسن مردكد التالميذ بعد التكوينمدل يبُت  1133
 80 فاعلية التكوين يف تنفيذ اؼبناىج اعبديدة مدليوضح   1144
 82 يف القسم بعد التكوين األداء ربسن مدل يبُت  1155
 83 توظيف طرؽ التدريس اليت تلقاىا األساتذة أثناء التكوين مدليوضح   1166
 84 قدرة األساتذة التحكم يف مناىج اعبيل الثاين مدليوضح   1177
 86 تطوير أداء األساتذة  يفتكوين لل اؼبفاىيم اعبديدةدكر يبُت  1188
 87التحكم يف أساليب التقومي بعد التكوين مدل  يبُت  1199
 89 الوسائل التعليمية استخداـ مهارات جديدة يف مدل اكتسابيوضح   2200
 90صعوابت تطبيق مناىج اعبيل الثاين بعد التكوين ب يبُت  2211



 

 

 

 

 

 

 

 

            

المقدمة المقدمة 

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقدمت ـــــــــــ
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 عامة  
ألستاذ من أىم العناصر األساسية يف العملية التعليمية، كؽبذا كاف من الواجب العناية بو ا/ يعد اؼبعلم

كإعداده إعدادا سليما، كإمداده دبا هبب يف ميداف عملو من معلومات كثقافات ـبتلفة كذبارب مفيدة، لتعزيز 
 .حضوره، كمده ابآلليات الكفيلة لكي يستطيع بكل تفاف من مرافقة جيدة للمتعلمُت

فاؼبدرس اعبيد حىت مع كل التغَتات اليت تطرأ على الساحة الًتبوية، يبكنو أف وبدث أثرا إهبابيا يف 
تالمذتو، كعلى ىذا األساس أكلت اعبزائر أنبية ابلغة لألساتذة دبختلف أصنافهم كرتبهم، من خالؿ تدعيمهم 
كالنهوض دبستواىم العلمي كاألكاديبي كالرقي بو، من خالؿ كل تلك الدكرات التكوينية كاليت تصب يف ىذا 

. اإلطار
ستجابة لتطورات اغبياة، كما اإف كل النظم الًتبوية يف العامل تعمل دكراي على تطوير كذبديد مناىجها 

زة نوعية يف مستول اؼبعارؼ كاالذباىات الًتبوية، ؼوبدث يف اجملتمعات اإلنسانية من تغَتات تتطلب إحداث ؽ
 2003 اؼبدرسُت أف يكونوا يف نفس اؼبستول من التجديد كاالبتكار دبا ىبدـ الشأف الًتبوم، فمنذ كعلى

كمن خالؿ كزارة الًتبية الوطنية على مرافقة األساتذة نتيجة اإلصالحات الًتبوية العميقة  دأبت الدكلة اعبزائرية
اليت ابشرهتا يف القطاع، لتكييف مناىجها مع التطورات اغباصلة يف العامل، كإعداد اؼبعلمُت ؽبا ليكونوا أحسن 

.  سفراء لتنفيذىا على أرض الواقع
صطلح ا، سبثلت يف تطبيق مناىج ؿبسنة ما 2015لتتواصل معها حزمة جديدة من اإلصالحات مطلع 

عليها مناىج اعبيل الثاين، ىذا اؼبسعى جاء مقركان بضركرة مرافقة األستاذ لتحقيق أىداؼ اؼبنظومة الًتبوية، 
من خالؿ إدراج دكرات تكوينية لفائدة أساتذة التعليم االبتدائي بصفتهم الركيزة األساسية إلقباح تنفيذ ىذه 

. اؼبناىج
من أم كقت مضى، ماداـ أكثر كيبكن القوؿ أف اؼبربُت يف حاجة ماسة إىل التكوين يف كقتنا اغباضر 

ستغالؽبا دبا ينفعهم اىناؾ حركية دائمة كمتغَتات متسارعة تغزك اغبياة االجتماعية، أكجب عليهم تداركها ك
. كالتالميذ

 اعتماداكأييت ىذا االىتماـ اؼبتزايد ابلتكوين من اغبقيقة اليت مفادىا أف جودة التعليم ككل يعتمد 
. الذم يقـو بتنفيذ اػبطط الًتبوية على أرض الواقع رئيسيا على جودة اؼبعلم
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ستهدفت تكوين اؼبعلمُت كأتثَتىا على ا   كيف إطار ىذا اؼبسعى تعددت الدراسات كالبحوث اليت 
سبثالت أساتذة التعليم االبتدائي حوؿ دكرات " ربسُت العملية التعليمية التعلمية، على غرار دراسيت ىذه حوؿ 

:  رأتيت تقديبها يف فصلُت إحدانبا نظرم كاآلخر ميدايناكاليت _ مناىج اعبيل الثاين مبوذجا_ التكوين 
 كالفرضيات اإلشكالية طرحك السابقة  الدراسات  بعد تقدمي اإلطار اؼبنهجي ؼبوضوع البحث من

 اؼبتبع اؼبنهج حيث البحث ، من ؼبتغَتات اإلجرائية اؼبفاىيم اؼبيدانية كربديد للدراسة اؼبنهجية ،كاإلجراءات
 كخصائصها حجمها حيث من كالعينة الدراسة ميداف نوضح كأىدافها، كما االستطالعية الدراسة كإجراءات
. األساسية الدراسة تطبيق كإجراءات البياانت صبع يف اؼبستخدمة كاألدكات
 من منظور ادلناهج الرتبوية وتكوين اإلصالحات الرتبوية " بعنواف : ككاف نظرماألول يف الفصل

:  حيث مت تقسيمو إىل ثالث مباحث"يف اجلزائراألساتذة 
 تعرضنا فيو إىل اإلصالحات  "اإلصالحات الرتبوية يف اجلزائر":   كالذم كاف عنوانوادلبحث األول

الًتبوية من اؼبفهـو العاـ إىل اؼبفهـو السوسيولوجي، مث السياؽ التارىبي لإلصالحات الًتبوية كأخَتا تطرقنا 
-08 كالقانوف التوجيهي للًتبية رقم 1976-04-16اؼبؤرخة يف 35- 76 إلمرية ربليليةمقاربة إىل 
 . 2008-01-23 اؼبؤرخ يف 04
   إىل مناىج اعبيل االنتقاؿ فيو إىل دكاعي طرقنا ت،"مناهج اجليل الثاين": ربت عنوافأما ادلبحث الثاين 

 إىل تطوير كإصالح اؼبناىج الًتبوية إىل فبيزات كأسس اعبيل الثاين من اؼبناىج عرضناالثاين يف التعليم، مث ت
 .اغبديثة، فإسًتاتيجيات الوزارة يف تطبيق إصالحات اعبيل الثاين

 أنبية التكوين يف النصوص حيث خصص إىل  ،"التكوين يف ادلنظومة الرتبوية" تناكؿ ادلبحث الثالث
، 2020-2017قراءة يف ـبطط التكوين التشريعية اعبزائرية، مث تطور مسار التكوين يف اعبزائر، إىل 

  أنبية تكوين األساتذة كعالقتو بتنفيذ مناىج اعبيل الثاينالفصل إىل لنتطرؽ يف آخر
 عرض إىل األكؿ يف نتطرؽ :مبحثُت من يتكوف الدراسة نتائج كربليل لعرض خصص الثاين الفصل أما 

 اليت الفرضيات ظل يف الدراسة نتائج ؼبناقشة فخصص الثاين اؼببحث أما نتائج الدراسة، كربليل
 .اعتمدانىا

 .الدراسة دبوضوع اؼبرتبطة كاالقًتاحات التوصيات من دبجموعة ستنتاج عاـ متبوع اعرضنا  األخَت كيف
 .العامة أخَتا اػباسبةك اليت تعترب كبدائل تطبيقية ك
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يسعنا   كالبحوث يف ىذا اجملاؿ، كالالسابقة نظرا ألنبية اؼبوضوع فقد أجريت الكثَت من الدراساتك
 على عينة من الدراسات احمللية اعبزائرية كاليت ؽبا عالقة مباشرة مع موضوع اقتصرانكرىا كلها، حيث ذإىل 

اكية الكشف عن اآلاثر اؼبًتتبة عن التكوين زكقد نظرت ىذه الدراسات إىل اؼبوضوع من ، حبثنا ىذا
 التخصص ك اػبربة اؼبهنية، مؤكدين أف التكوين يف قطاع الًتبية لو –اعبنس - ابالعتماد على متغَتات السن 

فاعلية ك أنبية يف ربسُت العملية التعليمية، كعلى ـبتلف اعبوانب البيداغوجية ك الًتبوية اليت ؽبا عالقة هبذه 
العملية، كدراستنا تنظر إليها من زاكية معرفة طبيعة سبثالت األساتذة كبو التكوين يف ظل تطبيق مناىج اعبيل 

 .العملية التعليمية  ك اؼبسانبة يف ربسُت الثاين، بصفتو عملية تربوية هتدؼ إىل الرقي أبداء األساتذة
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرؼ على فاعلية تكوين اؼبعلمُت أثناء :  2003دراسة حبيب تيلوين * 1

 اؼبكوف من االستبيافاػبدمة يف اعبزائر، حيث إستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي يف ربليل نتائج 
 معلما من مقاطعة  كالية كىراف، مت إختيارىم بطريقة عشوائية يف مركز التكوين 48 سؤاال، كمشلت العينة 31

أثناء اػبدمة بوىراف، كتوصلت الدراسة إىل أف اعبهاز اؼبؤقت الذم يشرؼ على التكوين أثناء اػبدمة يسَت 
يف ضبابية  مطبقة، فمن حيث األىداؼ فهي غَت معركفة لدل اؼبتكونُت، ألف معرفة أىدافها من شأنو إقباح 

من اؼببحوثُت بوجود نقص % 60العملية الًتبوية، ككذا قلة اؼبعلومات اػباصة ابحملتوايت التكوينية حيث أقر 
 .  يف ذلك، كمع ذلك يبقى التكوين اؼبستمر كاؼبنظم زمنيا ضركرم من أجل النماء الوظيفي للمعلمُت 

فاعلية " تناكلت ىذه الدراسة موضوع  :2015ذ عميار مصطفى دراسة الدكتور زقاوة واألستا* 2
التكوين أثناء اػبدمة يف ربسُت العملية التعليمية لدل أساتذة التعليم الثانوم يف ظل اإلصالحات الًتبوية 

 كزارة الًتبية الوطنية، حيث تطرؽ الباحثاف إىل دراسة فاعلية ؿبتول التكوين كأىداؼ ابشرهنا، كاليت "اعبديدة 
التكوين، كفاعلية الوسائل التعليمية كتقومي اؼبكتسبات يف ربسُت العملية التعليمية، إضافة إىل تقومي التكوين 

أثناء اػبدمة على ضوء التخصص العلمي لألساتذة كاػبربة اؼبهنية، كلتحقيق ىذا اؽبدؼ قاـ الباحثاف بتصميم 
من  (ة) أستاذا70 أبعاد رئيسية، كزعت على عينة قدرت ب 04فقرة موزعة على 34مكوف من استبياف 

 األديب يبلكوف التخصص أستاذا من 33من ذكم التخصص العلمي ك  أستاذا37التعليم الثانوم منهم 
كتوصلت الدراسة إىل أف ىناؾ فاعلية حملتوم التكوين دبستول مرتفع يف ربسُت . خربات متفاكتة يف التعليم 

العملية التعليمية، مع ربقق األبعاد األخرل بدرجات متفاكتة يف ربقيق أىداؼ العملية التعليمية، كما 
أدرجت يف هناية البحث ؾبموعة من التوصيات اؼبهمة اليت زبدـ اؼبعلم بصفتو أحد ركائز العملية الًتبوية، 

  كمتابعة تكوينو للرفع من أدائو يف ظل التغَتات الًتبوية كاالجتماعية كاالقتصادية اليت يعرفها اجملتمع اعبزائرم
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تكوين " موضوعها " الًتبية كالتغَت االجتماعي ابعبزائر " بعنواف : 2016الدكتورة مجيلة حيدرة  تقرير* 3
 التقرير ما تضمنتو ىذه اؼبناىج من أستعرض، حيث "أساتذة الًتبية الوطنية حوؿ مناىج اعبيل الثاين 

ألساتذة اعبدد، حيث مت إاثرة نقاط ؿ يف الدكرات التكوينية استغالؽباإصالحات مت تبليغها إىل اؼبفتشُت ليتم 
مهمة زبص الًتبية كالتكوين يف اعبزائر من منطلق التغَتات االجتماعية اغبديثة، حيث عرض اؼبتدخلوف يف 

التعلمية، طرؽ التقييم كبناء _ يف اعبزائر، الصعوابت التعليمية  (الدراسية)تطور اؼبناىج الًتبوية : الندكة
 كدكر كل من مدراء اؼبؤسسات التعليمية ككذا األساتذة احملالوف على التقاعد كدكرىم يف تكوين االختبارات

. األجياؿ الصاعدة يف ظل اإلصالحات اعبديدة 

 التكوين     كخلصت الندكة يف األخَت إىل بعض التوصيات اليت من شأهنا اؼبسانبة يف تفعيل دكر
تبسيط التوظيف اإلصطالحي لبعض اؼبفاىيم اؼبعقدة، إضافة إىل إشراؾ : يف اغبقل الًتبوم نذكر منها أكثر

األخذ من التجارب الًتبوية احمللية منها _ األساتذة اؼبقبلُت على التقاعد يف التكوين لإلستفادة من خرباهتم 
يناير 23:  اؼبؤرخ يف04_08الرصيد الًتبوم كالثقايف عبمعية العلماء اؼبسلمُت ككذا القانوف التوجيهي للًتبية 

 كرشات كدكرات تكوينية ابلتنسيق مع ـبتصُت يف علـو الًتبية كعلم االجتماع اقًتاح، كالتأكيد على 2008
. الًتبوم كعلم النفس الًتبوم كإبشراؾ األكلياء 

فاعلية التكوين أثناء " تناكلت ىذه الدراسة موضوع :2017دراسة الباحثان بلقاسم دمحم وشتوان حاج* 4
، كلتحقيق ىذا اؽبدؼ قاـ "اػبدمة لدل أساتذة التعليم االبتدائي يف ظل إصالح مناىج اعبيل الثاين 

عينة قدرت ب   ؾباالت رئيسية كزعت على04فقرة موزعة على  32  مكوف مناستبيافالباحثاف بتصميم 
من مدارس كالية تيارت كغليزاف  (السنة األكىل كالثانية  )من التعليم االبتدائي للطور األكؿ  (ة) أستاذا88

كمت إختيارىم بطريقة قصدية، حبكم تلقي ىذه الفئة إىل التكوين قيل إلتحاقها بتدريس التالميذ ابتداءا من 
 .   2017_2016: اؼبوسم الدراسي

:      كلقد كشفت ىذه الدراسة عن بعض النتائج كىي

كجود مستول مرتفع من فعالية التكوين اليت تنظمها كزارة الًتبية الوطنية أثناء اػبدمة، كىذا فبا يعٍت       _ 
. ؽبذه الدكرات التدريبية يف مدل فبارسة اؼبعلمُت ؽبذه الكفاءات كجود أثر

 .اؼبهنيةال توجد فركؽ يف فبارساهتم للكفاءات الالزمة لعملية التدريس تعزم ؼبتغَت اػبربة _ 
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ك يف األخَت أسفرت الدراسة على بعض التوصيات من أجل الرفع من قيمة التكوين خاصة فيما يتعلق 
 الوقت اؼبناسب لذلك، كإشراؾ اؼبختصُت يف ؾباؿ علـو الًتبية لتأطَت ىذه الدكرات كاختياربربامج التكوين 

  .التكوينية مع عقد دكرات عمل ميدانية للمتكونُت إلكساهبم اػبربات كالكفاءات الالزمة

ىدفت ىذه الدراسة إىل الوقوؼ على كاقع اإلصالحات الًتبوية : 2017دراسة الباحثة  اثيري غنية  * 5
، "التكوين كاإلصالح : اإلصالحات الًتبوية" اليت عرفتها اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية حديثا، ربت عنواف

كعالقتها ابلتغَتات اليت تعيشها البالد يف ؿبتلف اجملاالت، كاليت فرضتها ربدايت العوؼبة كاليت تعترب أحد 
العوامل الرئيسة يف إحداث تغيَت كإصالح شامل للنظاـ الًتبوم ليتماشى كالتطور اغباصل يف العامل، ككاف 

لقد عملت الوصاية على . لزاما على الدكلة اعبزائرية كمنها كزارة الًتبية الوطنية مسايرة تطورات العصر اعبديد 
 بوتَتة سريعة عن طريق التعديل الدكرم للمناىج الدراسية من اؼبنهاج التقليدم إىل اإلصالحاتتطبيق 

أساسا عن عملية التكوين بل ىي النواة  ، ىذه اػبطوة غَت منفصلة(منهاج اعبيل الثاين)اؼبنهاج اغبديث 
.  األستاذ اؼبتكوفاستجابةاألساسية ؽبذا اإلصالح كقباحو مرىوف دبدل 

      كخلصت الدراسة إىل أف إشكالية التأطَت كعامل الوقت صعبتا إىل حد كبَت يف تطبيق نواتج اإلصالح 
 إىل التقاعد، الالزمةعلى أرض الواقع نتيجة خركج لببة كبَتة من األساتذة الذين يبلكوف اػبربة كالكفاءة 

. ابإلضافة إىل قصر مدة الدكرات التكوينية كؿبدكديتها مقارنة دبشركع اإلصالح الكبَت الذم تبنتو الوصاية 

 اليت من شأهنا تفعيل دكر التكوين أكثر ليتماشى كمتطلبات االقًتاحات الدراسة دبجموعة من كاختتمت  
. اؼبنظومة الًتبوية اغبديثة 

:  تعقيب عن الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة احمللية، أهنا تناكلت يف ؾبملها مدل فاعلية التكوين استعراضيتضح من خالؿ 
كعملية إسًتاتيجية ككأكلوية من أكلوايت النظاـ الًتبوم يف ربسُت العملية التعليمية، ابإلضافة إىل ذلك جل 

 على اؼبنهج الوصفي التحليلي الذم يقـو على صبع اؼبعلومات كربليلها، كىذا بتوظيف  اعتمدتالدراسات
بلقاسم دمحم كشتواف حاج : اإلستبياف كأداة لقياس اؼبتغَتات اؼبوجودة، كىذا ما يتجلى لنا يف دراسة الباحثاف

، كاليت أكدت على أنبية كفاعلية التكوين أثناء اػبدمة لدل أساتذة التعليم االبتدائي يف ظل (2017)
لألساتذة حوؿ عملية التكوين   إهبابيةنظرةمناىج اعبيل الثاين، كما أظهرت ىذه الدراسات على كجود 
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ؼبواكبة أىم اإلصالحات كاؼبستجدات يف ميداف  (اثنوم_ متوسط _ابتدائي) مستوايهتم التعليمية دبختلف
الًتبية كالتعليم، كمنو ربسُت مستواىم اؼبعريف كاألكاديبي كاألدائي مع اؼبتعلمُت، كىذا ما يظهر يف دراسة 

،حيث أف نوعية التكوين كؿبتواه، كفاعلية الوسائل التعليمية (2015) عميار مصطفىذكاألستاالدكتور زقاكة 
اغبديثة تساعد يف ربسُت العملية التعليمية يف ظل اإلصالحات اعبديدة اليت ابشرهتا كزارة الًتبية الوطنية 

الباحثة  حديثا كاؼبتعلقة أساسا بتطبيق مناىج اعبيل الثاين يف اؼبتوسط كاالبتدائي، كىذا ما أكدتو دراسة 
. (2017)اثيرم غنية 

  كخلصت ؾبمل الدراسات على تفعيل دكر التكوين لدل اؼبعلمُت كاألساتذة دبختلف رتبهم لتحسُت 
العملية التعليمية، ككبن إستفدان من خالؿ ىذه الدراسات يف صياغة اعبانب النظرم كاإلستبياف اػباص 

بدراستنا اغبالية، كما ستساعدان يف مناقشة نتائج الدراسة اؼبتوصل إليها كفتح اجملاؿ للمقارنة بُت الدراسات 
 .السابقة كالدراسة اغبالية 

 اإلشكالية : 

يعترب قطاع الًتبية من القطاعات اإلسًتاتيجية  يف اعبزائر ؼبا لو من أنبية ابلغة على الفرد، كما                    
 منها كالعلمية االقتصادية كتوازنو،  كتنمية البالد يف صبيع اجملاالت كانسجامويساىم يف تطور اجملتمع 

كالتكنولوجية، كاللحاؽ بركب التقدـ كاإلزدىار الذم يشهده العامل ككل،  كال يتأتى ىذا اؼبسعى إال بتسخَت 
 .كل اإلمكانيات اؼبادية كالبشرية اليت تزخر هبا الدكلة 

 اؼبدخالتيعد أحد األستاذ كإذا كاف التعليم كسيلتنا إلعداد األجياؿ اغباضرة كاؼبقبلة، فإف    
ا كربقيق أىدافها،  كمن مث تواألساسية للعملية التعليمية، فبا يساىم بدكر أكرب يف قباح اؼبدرسة يف بلوغ غااي

اعبيد شرط أساسي كمقـو ضركرم لتطوير التعليم كربديثو ؼبواكبة العصر كاستشراؼ  (األستاذ)فاؼبعلم
 ابؼبعلم كإعداده، االىتماـاؼبستقبل،ؽبذا أكدت جل اؼبنظمات العاؼبية اليت تعٌت ابلًتبية كحكومات الدكؿ إىل 

كبسبب التطور التكنولوجي كالعلمي كتسارع كتَتة التنمية اليت يشهدىا العامل أبسره، أصبحت اغباجة ماسة 
إىل تطوير التعليم بشكل عاـ يف ـبتلف مراحلو، كذبدر اإلشارة ىنا إىل إعادة النظر يف اؼبنظومة الًتبوية 

ككل، كدبا أف اؼبدرس يعترب اغبجر األساس يف ىذه اؼبعادلة، كاف لزاما عن الدكلة اإلىتماـ بو كبتكوينو ليقـو 
.  كل ىذه التحوالت خضم  فبكن يفدبهنتو على أفضل كجو
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 اىتمامها  كما فتأت الدكلة اعبزائرية إىل أف تدخر كل إمكانياهتا من أجل ىذا اؼبسعى، لينصب 
 من خالؿ رصد ميزانية كبَتة، االىتماـبتكوين كإعداد اؼبعلم، كقد شهدت اؼبرحلة األخَتة تزايدا كبَتا هبذا 

كذبنيد األطر البشرية لذلك، كبعث معاىد تكوين اؼبعلمُت كربسُت مستواىم من جديد، كىذا حبثا عن رفع 
فعيل قدراهتم إلقباح العملية التعليمية التعلمية يف ظل إصالحات مناىج تكفاءة اؼبدرسُت معرفيا كمنهجيا، ك

اليت عمدت الوصاية إىل تكريسها سباشيا كمتطلبات العصر، كمن ىنا فإف األستاذ الذم يساىم ، كاعبيل الثاين
يف صنع األجياؿ أىل ألف وبظى بعرفاف اعبميع، ألنو قطعة أساسية يف منظومتنا الًتبوية، كالذم بدكنو 

اليبكن أداء اؼبهمة السامية اؼبوكلة إليو، كؽبذا السبب  هبب أف نويل عناية فائقة ؼبقاييس ترشيح األساتذة 
، ألف اعبميع أصبح مقتنعا أف أم نظاـ كؼبناىج تكوينهم األكيل كاؼبتواصل، كربسُت مستواىم اؼبهٍت إبستمرار

تربوم مهما كاف شديد اإلحكاـ، إذا مل يعد لو اؼبدرس إعدادا مهنيا علميا كافيا يبقى قباحو يف ربقيق 
 .األىداؼ اؼبنتظرة منو غَت مضموف 

من ىذا اؼبنظور أكلت الدكلة اعبزائرية لتكوين األساتذة عناية فائقة ذبسدت من خالؿ خطاابت ك
يف ظل تسارع كتَتة اؼبسؤكلُت كاؼبشرفُت على قطاع الًتبية، كمساعيهم اغبثيثة يف التغيَت كاإلصالح، ك

كاف لزاما عليها إعداد اؼبعلم  ، 2003ذ ك اليت ابشرهتا الوزارة من-اؼبناىج اؼبعدلة-اإلصالحات اعبديدة 
إعدادا علميا كمهنيا ؿبكما، كأصبح التكوين غاية كل مدرس مهما كانت صفتو كخربتو اؼبهنية، كهبذا ظبح 

ىذا اؼبنطق بتغيَت النظرة إىل ماىية التكوين من ؾبرد اإلعتماد على حشو األذىاف ابؼبعارؼ النظرية كفق 
 .أىداؼ مسطرة  إىل الًتكيز أكثر على أدائػو، كأدكاره يف ظل اؼبقاربة ابلكفاءات 

ك أصبح تكوين اؼبعلم كرفع مستول أدائو من احملاكر الكربل لإلصالح، حيث يركز يف ؿبوره األكؿ 
على ربسُت ظركؼ تكوين أساتذة  الطور االبتدائي كاؼبتوسط بشكل خاص بصفتهم الشروبة األكىل اليت 

. مسهم اإلصالح يف مناىجهم الدراسية

قباعة بدكف  تكوف ذات فعالية ك فاؼبناىج الدراسية اعبديدة مهما كانت جيدة اإلعداد كالبناء، ال
 معلم مؤىل، كمكوف تكوينا جيدا، ألنو ىو اؼبنفذ الوحيد ؽبا، كىو من يضعها حيز التنفيذ، كيف ىذا اإلطار

 إستفاد األساتذة كاؼبعلموف من عمليات تكوينية مستمرة يف ظل اإلصالحات اعبارية 
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 مناىج اعبيل الثاين،  لفهمالتكوينية العمليات فعاليات على الوقوؼ يف منا كرغبة  فبا سبقكانطالقا
 مناىج  حوؿسنحاكؿ يف ىذه الدراسة رصد سبثالت أساتذة التعليم االبتدائي حوؿ التكوينات اليت تلقوىا

:  اعبيل الثاين ابإلجابة على التساؤؿ التايل

أساتذة انتعهيم  ىم انتكوين انذي تهقاه    

االبتدائي حول مناىج انجيم انثاني نو فعانية في 

 تحسين انعمهية انتعهيمية ؟

 الفرضيات  :

:  من خالؿ اػبلفية النظرية للدراسة كمشكلتها يبكن صياغة الفرضيات على النحو التايل

يوجد تباين يف سبثالت أساتذة الطور االبتدائي إىل دكرات التكوين حوؿ مناىج اعبيل الثاين بُت الرفض  .1
 .كالتأييد 

 .التكوين لو فاعلية يف ربسُت العملية التعليمية لدل أساتذة الطور االبتدائي يف ظل مناىج اعبيل الثاين .2
 .أدائواذ يف ربسُت طرؽ تالتكوين يساعد األس .3

  ادلوضوعاختيارأسباب   :

:  أسباب ذاتية/ أ

كفاعل يف اغبقل الًتبوم كمهتم ابلتطورات اغباصلة يف القطاع، كمنها اإلصالحات الًتبوية اعبديدة،  -
رغبيت اؼبلحة يف معرفة تصورات اؼبعلمُت حوؿ عملية التكوين يف ظل إصالحات اؼبناىج اؼبعدلة، 

 .بصفتهم اؼبعنيُت مباشرة هبذه العملية، كمدل فاعليتها يف الواقع 
اإلطالع عن قرب حوؿ الفائدة اؼبرجوة من عملية التكوين لفائدة عماؿ الًتبية بصفة عامة،  -

 .الوطنية أقرهتا كزارة الًتبية خاصة اليتكاؼبدرسُت بصفة 
 يف ظل رغبتنا الشديدة يف اإلطالع كاإلدالء بكل جديد يطرأ يف ىذا القطاع اغبساس كاؼبهم -

 .التغَتات اليت تعرفها اعبزائر يف عديد اجملاالت كمواكبة ركب التقدـ 

 : أسباب موضوعية/ ب
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ؿباكلة تسليط الضوء على كاحد من احملاكر الكربل إلصالح النظاـ الًتبوم يف اعبزائر، أال كىو  -
 . الطور االبتدائي حوؿ اؼبناىج اعبديدة، كـبرجات ىذه العملية أساتذةتكوين 

 .اإلصالحات اؼبتسارعة يف قطاع الًتبية الوطبية، كمعرفة جدكل تعديل اؼبناىج السابقة -
اإلستفادة من الدراسة، ؼبعرفة كاقع اإلصالحات الًتبوية كمدل قباعتها يف  الرفع من مهارة األستاذ  -

 . ؿبور العملية الًتبويةابعتبارهكقدراتو العلمية كاؼبهنية  كيف ربسُت كفاءة اؼبتعلم 
 أمهية الدراسة  :

تنبثق أنبية الدراسة يف كوهنا من اؼبوضوعات النظرية اؽبامة، اليت ابتت كزارة الًتبية الوطنية تؤكد عليها 
أك من خالؿ خطاابت  (...قرارات _ مناشَت كزارية  )يف كل مناسبة، سواء من خالؿ اؼبراسالت الرظبية 

اؼبسؤلُت كاؼبهتمُت ابلشأف الًتبوم، إذ أصبح التكوين أكثر إغباحا كضركرة من أم كقت مضى  كىذا يف 
خضم التحوالت كاإلصالحات اعبديدة يف قطاع الًتبية، حيث يركز على قياـ اؼبدرس بتجديد معلوماتو 

:  كمهاراتو كمعارفو ماداـ يبارس مهنة التدريس، كعلى ضوء ذلك فإف أنبية الدراسة تربز فيما يلي

من خالؿ ربديد سبثالت أساتذة  مناىج اعبيل الثاينالكشف على مدل فاعلية عملية التكوين حوؿ _ 1
. اؼبدرسة االبتدائية كاإلعالف عنها 

. مناىج اعبيل الثاين ظل التعليمية يفمعرفة قابلية األستاذ لعملية التكوين، كأثرىا يف ربسُت العملية _ 2

التأكيد على أنبية اؼبدرس يف العملية التعليمية، كاالىتماـ  بدراسة سبثالتو حوؿ اإلصالحات اعبديدة _ 3
. اليت مست اؼبناىج الدراسية 

ربسيس األساتذة أبنبية  التكوين يف الفعل الًتبوم من أجل ربديث معارفهم كربسُت أدائهم يف ظل _ 4
. إصالحات مناىج اعبيل الثاين 
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 أهداؼ الدراسة : 

هتدؼ الدراسة على الكشف عن مستول فاعلية التكوين يف ربسُت العملية التعليمية لدل أساتذة التعليم _1
أداءات األساتذة ؿبتول الربامج التكوينية، أىداؼ الربانمج التكويٍت، ك: االبتدائي، كتًتكز جوانب الفاعلية يف

. الوقوؼ على كاقع التكوين حوؿ اؼبناىج اؼبعدلة للطور االبتدائي كما تسعى ىذه الدراسةاؼبتكونُت، 

 كتوجيهات  يف هناية الدراسة، إلثراء اغبقل الًتبوم يف ؾباؿ التكوين كعنصر ابقًتاحاتؿباكلة  اػبركج _ 2
فعاؿ كأساسي للرفع من قدرات كمهارات اؼبعلم، للمسانبة يف ربسُت العملية التعليمية التعلمية  

 منهج وأدوات وعينة الدراسة  :
 منهج الدراسة : 

 التعليم االبتدائي حوؿ دكرات سبثالت أساتذة" يف دراسيت اؼبيدانية كاليت كاف موضوعها           اعتمدت
اإلجتماعية منها   على اؼبنهج الوصفي الذم يقـو بدراسة الظواىر _مناىج اعبيل الثاين مبوذجا_ التكوين 

التعليمية، هبدؼ فهم مضموهنا كعالقتها، كذلك من أجل اغبصوؿ على نتائج علمية مث تفسَتىا بطريقة 
 1.رةموضوعية، دبا ينسجم مع اؼبعطيات الفعلية للظاه

 التعليم التكوين كسبثالت أساتذة: حيث أف الدراسة اغبالية تتناكؿ ابلتحليل العالقة بُت متغَتين نبا
 .االبتدائي 

 مقاطعتُت  (02)كاليت تضم _ كالية غليزاف _ منطقة الظهرة  أجريت الدراسة يف: اإلطار ادلكاين
كمقاطعة سيدم أدمحم بن علي  ( ابتدائيات 05مست الدراسة   (مقاطعة مازكنة: إداريتُت ىي

 .     ، أدرجت يف اؼبالحق ( ابتدائية 15مست الدراسة )
 امتدت الدراسة على فًتتُت زمانيتُت: اإلطار الزماين : 

 - 01 - 07:  يـو ابتداء من15الدراسة االستطالعية كامتدت ىذه الدراسة األكلية : الفًتة األكىل .1
 .2019 – 01 - 21 إىل 2019

                                            
، 2017حسُت راس اعببل للنشر كالتوزيع، اعبزائر، قسنطينة  مؤسسةمنهجية البحث العلمي يف العلوم اإلجتماعية، ، اندية عيشور كآخركفػ  1

   .216ص 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   اندانب انمنهدي

 19 

 - 04 - 08 يـو ابتداء من 21الدراسة األساسية كامتدت ىذه الدراسة األساسية : الفًتة الثانية .2
  .2019 – 04 - 28 إىل 2019

 التعليم االبتدائي الذين تلقوا دكرات تكوينية لتزكيدىم ابؼبعارؼ أساتذةيتمثل يف : حبثرلتمع ال 
اؽبدؼ ىو أف ، ك2017 _2016اعبديدة اؼبتعلقة دبناىج اعبيل الثاين، ابتداء من الدخوؿ اؼبدرسي 

  2016.1يستفيد كيزكد كل اؼبدرسُت كاإلداريُت دبقاصد التحوير البيداغوجي للتكوين قبل سبتمرب 

 األكىل عينة : لتحقيق أىداؼ الدراسة قمنا إبجراء دراستُت على عينتُت مستقلتُت: عينة الدراسة
. الدراسة االستطالعية، كالثانية عينة الدراسة األساسية 

ذا كأستاذة منهم  أستا20 من االستطالعيةتكونت عينة الدراسة : االستطالعيةعينة الدراسة / 1
 .  للتعليم االبتدائي أساتذة 06أستاذة ك14

:  ك كاف اؽبدؼ من ىذه الدراسة مايلي

  من حيث كضوح بنوده، كسالمة تعليماتو كالزمن اؼبناسب إلجرائها االستبيافالتحقق من صالحيات . 

  التعرؼ على نواحي القصور يف أداة الدراسة هبدؼ معاعبتها قيل إجراء الدراسة األساسية 

  أفراد الدراسة ؼبوضوع الدراسة، كمعرفة مدل تفهمها ألبعادىا كأىدافها استيعابمعرفة مدل  .

أستاذة  88 ذا كأستاذة منهم  أستا120تكونت عينة الدراسة األساسية من : األساسية الدراسة عينة /2
 قصدية حبكم تلقي ىذه الفئة دكرات تكوينية قبل  بطريقةاختيارىم أساتذة للتعليم االبتدائي، مت 32ك

 20 ، يبثلوف2017-2016: إلتحاقها بتدريس تالميذ الطور األكؿ كالثاين ابتدائي من اؼبوسم الدراسي
كالية غليزاف  بمقاطعة مازكنة كمقاطعة سيدم أدمحم بن علي: مقاطعتُت إداريتُت نبامدرسة ابتدائية موزعُت يف 

 يف ىذه الدراسة علىاالعتمادمت : أداة الدراسة  :

مت توظيف اؼبقاربة الكمية سباشيا مع طبيعة دراسيت اغبالية، ألهنا تساىم يف قياس الظاىرة، حيث : االستبيان
االجتماعية أدكات صبع اؼبعلومات إستخداما يف العلـو  الذم يعترب من أكثرإعتمدان على تقنية اإلستبياف 

ابإلضافة أننا لباطب فئة مثقفة من فئات اجملتمع تدرؾ جيدا ماىية الفعل الًتبوم، ...الًتبوية كالنفسية ك
                                            

  .2015اللجنة الوطنية للمناىج، -  1
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حوؿ دكرات التكوين يف ظل مناىج  كاؽبدؼ من الدراسة اؼبيدانية ىو معرفة سبثالت أساتذة التعليم االبتدائي
 موجو إىل فئة األساتذة ؼبرحلة التعليم االبتدائي على مستول استبيافاعبيل الثاين،  كلذلك مت تصميم 

 . لوالية غليزاف، كاليت تلقت دكرات خاصة ابلتكوين حوؿ مناىج اعبيل الثاين تُت اتبععتُتمقاط

:   ؿباكر03 قسمت إىل سؤاؿ 30كقد تكوف اإلستبياف يف مرحلتو النهائية من 

 مدل التباين يف سبثالت أساتذة التعليم االبتدائي إىل دكرات التكوين يف ظل مناىج : احملور األول
  .اعبيل الثاين بُت الرفض كالتأييد

 التكوين لو فاعلية يف ربسُت العملية التعليمية لدل أساتذة الطور االبتدائي يف ظل : احملور الثاين
 .مناىج اعبيل الثاين 

 أدائهمالتكوين يساعد األساتذة يف ربسُت طرؽ : احملور الثالث. 

 حتديد ادلفاهيم  :

:  متثالت_ 1

التمثل يف اللغة العربية من مثل يبثل، مثوال، . 1 سبثل يتمثل، سبثال، سبثل الشيء أم صور لو: لغواي -
كمثل التماثيل أم صورىا، كمثل الشيء ابلشيء، أم شبو بو، ككذلك من سبثل يتمثل سبثال، كسبثل الشيء لو 

ضرب  :، كسبثل ابلشيء"فأرسلنا إليها ركحنا فتمثل ؽبا بشرا سواي: "دبعٌت تصور لو كتشخصو كقولو تعايل
حضور صورة الشيء يف الذىن كاآلخر :فالتمثيل كالتمثل متقاربُت كنبا يشًتكاف يف أمرين.. مثال، كسبثل بو 

 .قياـ الشيء مقاـ الشيء
 من بُت اؼبفاىيم اليت ربتل مركزا ىاما يف ميداف العلـو التمثالتيعترب مصطلح : اصطالحا  -

ؽبا، كالتمثل يف  االجتماعية كاإلنسانية، كىذا راجع لتعدد استعماؽبا كتبٍت العديد من الباحثُت كالدارسُت
الذم يعٍت  إحضار الشيء كمثولو أماـ العُت، أك اػبياؿ بواسطة  '' lareprésentation''الفرنسية 

كيعترب من " إميل دكركامي"ستعملها إفالتمثالت  2 الرسم، أك النحت، أك اللغة أثناء الكالـ عن فناف أك كاتب
                                            

 . 220، ص1991 للكتاب، اعبزائر الوطنية اؼبؤسسسة، 7، طللطالبيد القاموس اجلد  ,كآخركف علي ىادية بن-  1
2  - Larousse de poche, nouvelle édition reviens et mise a jour précis de 

grammaire''2'',Paris,1983,P 361. 
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، كذلك حُت ربدثو "اعبماعات"ستعملوا مفهـو التمثالت االجتماعية، أك كما يسميها إاألكائل الذين بُت 
يعترب الدين كاؼبعتقدات كاللغة، كالعلم كاألسطورة، سبثالت  "درككامي"ؿ ظعن العصبية القبلية كرفضو ؽبا، ك

 1".صبعية كاجتماعية

قًتنت ابؼبعطيات االجتماعية كىي شكل من اؼبعرفة اؼبتطورة كاؼبوزعة إأما عند السوسيولوجيُت فالتمثالت 
 2.  كؽبا ىدؼ تطبيقي يساىم يف بناء حقيقة موحدة جملموعة اجتماعيةاجتماعيا

، (الواقع)ىي العملية اليت يستوعب فيها الذىن اؼبعطيات اػبارجية : التعريف اإلجرائي للتمثالت  -
شكل مكيضفي عليها مستوايت شخصيتو اؼبختلفة، بعد ذلك تتجمع لدل الفرد صور من تلك اؼبعطيات 

. حصيلة ىذا االحتكاؾ، فتكوف ابلتايل سبثال ؽبا 

أحد أسالؾ الًتبية الوطنية اؼبنتمية إىل موظفي التعليم، يكلفوف  ىو: (ادلعلم) أستاذ التعليم االبتدائي _ 2
بًتبية التالميذ كتعليمهم  من النواحي  الفكرية كاػبلقية كاؼبدنية كالبدنية، كتلقينهم إستعماؿ تكنولوجيات 

.  ، كىم  مطالبوف بتطبيق اؼبنهاج الدراسي اؼبعد ؽبذه اؼبرحلة 3 ، كتقييم عملهم اؼبدرسيكاالتصاؿاإلعالـ 

اؼبريب الذم يقـو بتدريس كل أك معظم اؼبواد الدراسية لألطوار الثالثة األكىل من "'  :ؾ من عرفوكىنا-
العقلي كالبدين كاعبمايل  اؼبرحلة االبتدائية، كيرتكز دكره يف هتيئة الظركؼ التعليمية، هبدؼ متابعة النمو

.  4 "كاغبسي كالديٍت كاالجتماعي كاػبلقي للمتعلم
     كاؼبدرس ىو الفاعل الرئيس يف كل عملية تربوية، كالذم ينبغي أف يكوف كاعيا ابلتغَتات اليت وبملها 

 .5 اؼبنهجية كالبيداغوجية، كاإلسًتاتيجيةاإلصالح يف ـبتلف جوانبو 

                                            
, 2011 مارس 02موقع علم النفس اؼبعريف، األربعاء  _ مفهوم التمثالت االجتماعية يف اجلزائر_  رضواف ىاركف - 1

2  DenusJodlet ; les representation sociales, phénomènes ,conscept et théorie in psychologie 
sociale, paris, mars 1984, p 69. http/www. Aranthrops .com 

 . 689، ص 2010، دار اؽبدل، اعبزائر 2، ج اجلامع يف التشريع ادلدرسي اجلزائريلعمش سعد، -  3
 2013، 13 ؾبلة العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، العدد أتهيل ادلعلم يف ضوء اإلصالحات الرتبوية اجلديدة يف اجلزائر، صبيلة بن زاؼ، -  4

. 186ص 
. 95، ص 2016، اعبزائر، طبعة  الدليل ادلنهجي إلعداد  للمناهجاللجنة الوطنية للمناىج، -  5
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ذا ىم الذين إسندت إليهم مهمة تدريس األقساـ اليت مسها اإلصالح اعبديد كفق     كاألساتذة  يف حبثنا ق
الثاين، كىي سنوات األكىل كالثانية كالثالثة كالرابعة ابتدائي، كخضعوا للتكوين ابتداءا من السنة  مناىج اعبيل

  .2017_2016: الدراسية
:   التكوين_ 3

، (كوف)يعٍت البناء كاإلنشاء كالتشكيل، كاؼبشتق من الفعل  1إذا كاف اؼبفهـو اللغوم ؼبصطلح التكوين 
، أم ما تكوف بعدما مل يكن كذلك، فإف ىذا اؼبصطلح قد يرتبط بعدة مفاىيم (مكوف)كينتج عنو اؼبفعوؿ

حىت يف اؼبصطلح األجنيب قبد ىذا ...  أحرل خاصة ابؼبيداف الًتبوم كالتأىيل كالتدريب كالتحضَت الوظيفي 
،  كمفهـو التحضَت Qualificationالتعدد يف اؼبصطلحات، فقد قبد مفهـو  التأىيل 

Préparation كمفهـو التكوين ،Formation  .  

 األنشطة كالوضعيات البيداغوجية كالوسائل منيعٍت سلسلة متكاملة يف عامل التدريس       والتكوين 
 كاؼبهارات قصد ربقيق القدراتؼ كالتعليمية كالدعائم كاالسًتاتيجيات اؼبسهلة الكتساب كتطوير اؼبعار

.  الكفاءة التعليمية
     كعليو فعملية التكوين تزكد اؼبتكوف دبعرفة سبكنو من التحكم يف أداء اؼبهارات اؼبستهدفة من أجل 

 .اإلعداد كالتحسُت األدائي اؼبهٍت 
التكوين يف ظل مناىج اعبيل الثاين نقصد بو كل العمليات كاإلجراءات البيداعوجية اليت خضع ؽبا     

، كمت تطبيقو منذ الدخوؿ 2015األساتذة اؼبسؤكلُت عن تدريس األفواج الًتبوية اليت عدلت مناىجها سنة 
. ، قصد إكساهبم معارؼ كسلوكات جديدة 2017-2016اؼبدرسي 
 :ادلناهج_ 4

لقد ساىم كل من تطور األنظمة الًتبوية كالفكر البيداغوجي، من اإلنتقاؿ من مفهـو الربانمج إىل         
 .مفهـو اؼبنهاج يف اإلصالحات اعبديدة 

                                            
إسهامات تكوين اؼبكونُت يف ربسُت مردكد : اؼبلتقى الدكيل حوؿ– ادللف تكوين ادلكونني ؾبلة حبوث كتربية، ؾبلة جزائرية للبحث الًتبوم، -  1

 10_9، ص 2011، اعبزائر 5 عدد ، 28النظاـ الًتبوم ص 
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 هنجنا كاضحنا كصار كضح كاستباف، الطريق،ج أنو  :تعريف للمنهاج من 1بن منظورإأكرد : لغواي -
 .الطريق الواضح كاؼبستقيم  :النهج كاؼبنهاج؛ أم ىو -بفتح اؼبيم ككسرىا -بيننا، كاؼبنهج عنده

 2 .ـ ككبونباج التعلياج الدراسة كمنوااػبطة اؼبرسومة كمنو منو: ادلنهج                ك

:  اصطالحا -

يدؿ على ؾبموع اػبربات اليت هتيأ للمتعلم، كاليت تستهدؼ مساعدهتم إىل النمو : مفهوم ادلنهاج
الشامل اؼبتكامل، لكي يكوف أكثر قدرة على التكيف مع ذاتو كمع اآلخرين، على إعتبار اؼبنهاج ىو أىم 

 3. أداة يضعها اجملتمع لًتبية األجياؿ كفق الصورة النموذجية اليت يرغب أف يكوف عليها اعبيل الناشئ

ىو ؾبموعة من الغاايت كاؼبضامُت كالكفاءات كالطرائق البيداغوجية ككيفيات تقييم مسار : ادلنهاجك 
 4" .برانمج " تكويٍت، اؼبنهاج ىو التسمية اعبديدة ؼبا كاف يطلق عليو سابقا 

ىو بناء منسجم هبند ؾبموعة من العناصر اؼبرتبة يف نظاـ، كبركابط ؿبددة بوضوح، كعالقات : مناهج
تكاملية، فكل منهاج ينبغي أف يعتمد يف إعداده على منطق يربط األىداؼ اؼبقصودة ابلوضعيات كاؼبضامُت 

كترتيبات ربقيقها، كاإلمكانيات البشرية كالتقنية كالوسائل اليت ينبغي ذبنيدىا بقدرات اؼبتعلم ككفاءات 
 5.اؼبدرس

                                            
 . 1994 الثالثة، بَتكت ، دار صادر، الطبعةلسان العربابن منظور، -  1

  .929، ص2004مكتبة الشركؽ الدكلية، صبهورية مصر العربية ، 4ادلعجم الوسيط طضيف شوقي كآخركف، -  2
، اؼبعهد الوطٍت لتكوين مستخدمي الًتبية كربسُت النظام الرتبوي وادلناهج التعليميةسند تكويٍت لفائدة مديرم اؼبدارس االبتدائية، -  3

 132، ص2004اعبزائر – مستواىم، اغبراش 
، اعبزائر، إصالح ادلنظومة الرتبوية: ملف العددؾبلة اؼبريب، اجمللة اعبزائرية للًتبية، دكرية تصدر عن اؼبركز الوطٍت للواثئق الًتبوية كل شهرين، -  4

 16ص  . 2004مام /أفريل 
  5.ادلرجع نفسهاللجنة الوطنية للمناىج، - 
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فقط  يتضمن  من اؼبقرر التعليمي، فهو الاتساعاأنو زبطيط للعمل البيداغوجي أكثر :   كنعٍت ابؼبنهاج أيضا
مقررات اؼبواد، بل أيضا غاايت الًتبية كأنشطة التعليم كالتعلم، ككذلك الكيفية اليت سيتم هبا تقييم التعليم 

 1.كالتعلم

: ، فإف اؼبنهاج2016طبعة  (اؼبرجعية العامة للمناىج )اػباص ابللجنة الوطنية للمناىج  كحسب الدليل      
يدؿ على كل التجارب التعليمية اؼبنظمة، ككافة التأثَتات اليت يبكن أف يتعرض ؽبا التلميذ ربت مسؤكلية 

اؼبدرسة خالؿ فًتة تكوينو، كيشمل ىذا اؼبفهـو نشاطات التعلم اليت يشارؾ فيها التلميذ، كالطرائق كالوسائل 
.  اؼبستعملة، ككذا كيفيات التقومي اؼبعتمدة 

:  التعريف اإلجرائي دلناهج اجليل الثاين -

-2016ىي اؼبناىج الصادرة عن اللجنة الوطنية للمناىج كاؼبطبقة فعال ابتداء من السنة الدراسية 
، كىي عبارة عن خطة عمل تتضمن الغاايت كاؼبقاصد كاألىداؼ كاؼبضامُت كاألنشطة التعليمية، 2017

كاألدكات الديداكتيكية، ككصف نظاـ التقييم، كاألاثر اؼبتوقعة، هتدؼ إىل نقل التلميذ من إكتساب اؼبعارؼ 
اؼبهارات الدراسية  عن طريق اغبفظ كاإلسًتجاع إىل التفكَت كالتحليل كإبداء الرأم كالنقد أم إكتساب

.  األساسية كالتحكم يف أداءىا كفق مناىج اعبيل الثاين 

تناكلت الٌتدريس ابلوضعيات كىي ال زبتلف عن اؼبناىج السابقة، كقد جاءت  مناىج اعبيل الثاينك
بقصد معاعبة نقائص تلك اؼبناىج اليت أعٌدت يف ظركؼ استعجالية  دكف الٌتمٌكن من إضفاء االنسجاـ 

 إبدخاؿ ربسينات عن طريق تعزيز االختيارات اؼبنهجٌية كتعميقها، كىي مبنية بوجوذلك  ك،اؼبطلوب عليها
، كاؼبرجعية العامة 2008يناير 23القانوف التوجيهي للًتبية الصادر يف : خاص على نصوص أساسية ثالثة

اؼبناىج اعبديدة للقانوف كتعزيز اؼبقاربة ذه ، أم إمتثاؿ ق2 . 2008للمناىج، كالدستور اؼبعدؿ يف نوفمرب 
. ابلكفاءات كمنهج إلعداد كتنظيم التعلمات

 

                                            
، اعبزء األكؿ معجم موسوعي يف ادلصطلحات وادلفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية: اؼبنهل الًتبوم– عبد الكرمي غريب -  1
H–A . الدار البيضاء 2006مطبعة النجاح اعبديدة –منشورات عامل الًتبية –1ط  -
 .ادلرجع نفسه اللجنة الوطنية للمناىج، -  2
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 : العملية التعليمية/ 5
من األنشطة كاإلجراءات، اليت ربدث داخل الصف الدراسي أك الفصل  ىي ؾبموعة: العملية التعليمية

الدراسي، كذلك هبدؼ إكساب الطالب مهارات عملية، أكمعارؼ نظرية، أكاذباىات إهبابية، كذلك ضمن 
 .1نظاـو مبٍتٌو على مدخالت، كمعاعبة، مث ـبرجات

وبدث بُت األشخاص كيهدؼ إىل تغَت الكيفية اليت يسَت كفقها اآلخر،  كل أتثَت ىو: لعملية التعليميةا
م بطريقة أبفضل كسائل تصورية معقولة،  الذم يعمل على إحداث تغَتات يف األخر ىو كالتأثَت اؼبقصود

 2.ذات مغزل ذبعل من األشياء كاإلحداث
اؼبعلم، )ك تعرؼ كذلك أبهنا عملية منظمة مقصودة تقـو على التفاعل بيت عناصر العملية التعليمية التعلمية 

، حيث ينتج عن ىذا التفاعل إكساب اؼبتعلم ؾبموعة من اؼبعارؼ كاؼبهارات (علم، اؼبادة التعليمية تامل
 3.كالسلوكات اليت تسعى إىل ربقيق األىداؼ اؼبسطرة

 ادلعتمدة اإلحصائية ادلقاييس : 
 :على ربليلها يف االعتماد متٌ  االستبياف طريق عن البياانت صبع بعد

 كل حسب اؼبسجلة اغباالت عدد حسب التكرارات استعماؿ مث بسيطة جداكؿ يف البياانت عرض 
 .معٌينة كفئة حالة

 اإلجاابت  تكرار:التالية ابلعالقةهبا كحسا اؼبئوية النسب استعماؿX100/ ؾبموع التكرارات  
  اإلحصائية اؼبؤشرات كتفسَت ربليل يف النظرم اعبانب توظيف . 

                                            
النشاط البدين الرايضيي *العملية التعليمية التعلمية بني النظرية والتطبيق يف ظل ادلقاربة ابلكفاايت  سعيد دمحم مصطفى، ،ركيبح كماؿ-  1

، 2018مارس - عبزائرا– جامعة زايف عاشور اعبلفة – 33العدد– ؾبلة الباحث يف العلـو اإلجتماعية كاإلنسانية *  - ادلدرسي أمنوذجا
 372ص
  .373، ص ادلرجع نفسهركيبح كماؿ، -  2
اإلصالحات الرتبوية، رهاانت : ربت إشراؼ ؾبموعة من الباحثُت، الكتاب السنوم السادس اعبزء األكؿ، أعماؿ اؼبلتقى الدكيل حوؿ-  3

  .50، ص 2017، اعبزائر EDUPSY ، ـبرب البحث يف علم النفس كعلـو الًتبية 2، جامعة دمحم بن أضبد كىراف وحتدايت
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  ــالجزائرالجزائر
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 سبهيد
 اؼبنتهجة على درب إصالح الًتبية الوطنية قد ظبحت لنا يف غضوف ىذه العشرية، بتدارؾ تإف اػبطوا"...

التأخر الذم تراكم خالؿ سنوات األزمة اؼبنصرمة، كظبحت لنا كذلك بتحسُت اؼبستول يف شىت اؼبيادين سواء 
.  فيما يتعلق بتكوين اؼبعلمُت كاألساتذة أك الربامج التعليمية أك نتائج االمتحاانت البيداغوجية

لضركرة اؼبضي قدما يف إقباز اؼبزيد من التحسينات طاؼبا أف اب           بيد أف كل ىذه التطورات تستدعي 
..." اؼبدرسة ىي اغبجر الزاكية يف كل تنمية كأهنا ضماف مستقبل البالد

 

 " السيد عبد العزيز بوتفليقة" السابق مقتبس من خطاب رئيس اجلمهورية

اللجنة الوطنية إلصالح ادلنظومة الرتبوية  مبناسبة تنصيب                                   

 (2000ماي 13قصر األمم، اجلزائر، يوم السبت )                                    
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إف اإلصالح يف اجملاؿ الًتبوم يشَت إىل عملية التغيَت يف نظاـ التعليم أك يف : مفهوم اإلصالح الرتبوي/ 1
جزء منو كبو التطوير، كابلتايل يشَت ىذا اؼبفهـو إىل ىذا النوع من اإلثراء للتدريس كاألنشطة اؼبرتبطة ابلتعليم، 

كىذا اإلصالح يؤدم إىل بناء ؿبتول معُت للتعليم يف كافة مراحلو حيث يؤدم إىل بناء اؼبعرفة كاؼبهارات 
 .1العميقة اليت تقدـ للطالب يف اؼبراحل الالحقة

 عملية إلدخاؿ ربسينات على الوضع الراىن للنظاـ  كما يشَت اإلصالح الًتبوم إىل كل ؿباكلة فكرية أك
 .2التعليمي، سواء كاف متعلقا ابلبنية اؼبدرسية أك اإلدارة أك الربانمج أك طرؽ التدريس أك نظاـ التقومي 

 ىو إهبايب  عملية شاملة هتدؼ إىل التجديد كالتغيَت كالتطوير كالتحسُت إىل ما ابلتايل فاإلصالح الًتبوم ىو
يف مركبات النظاـ الًتبوم القائم كذبديد عناصره كلها من مباين كمناىج دراسية ككسائل تعليمية كطرؽ 

يف ىذه اغبالة يكوف اإلصالح كليا شامال لكل عناصر العملية التعليمية التعلمية يف كل ...التدريس كالتقومي
من االبتدائي حىت اعبامعي، كيبكن أف يكوف جزئيا كإدخاؿ تعديالت فقط على بعض  راحل التعليميةامل

العناصر اليت تتطلب التغيَت كىو يستند على خطة علمية كمنهجية كتقويبية  

تعترب الًتبية كالتعليم عنصراف أساسياف يف اجملتمع : السوسيولوجي مفهوم اإلصالح الرتبوي من ادلنظور/ 2
هبما تستمر اغبياة اإلنسانية، كلذلك من الضركرم النظر إىل التعليم إبعتباره نظاما إجتماعيا يرتبط ابألنظمة 

 اجتماعي كالسياسية، الثقافية اؼبكونة ؽبذا اجملتمع، كاؼبدرسة بكل مكوانهتا ىي تنظيم االقتصاديةاألخرل 
. هتدؼ إىل إحداث كحدات التحليل السوسيولوجي الًتبوم األساسية

كلقد عملت سوسيولوجية الًتبية على إحداث ثورة علمية كبَتة يف ربليلها للظواىر اؼبدرسية، كإعطائها 
دفعا قواي من خالؿ كل الدراسات كالبحوث اؼبنجزة يف اغبقل الًتبوم، كىذا للكشف عن العالقة بُت 

 .العمليات الًتبوية كالعمليات االجتماعية

                                            
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراة يف علم االجتماع الًتبوم، جامعة النظام التعليمي االبتدائي بني النظري والتطبيقي ،عباسة بلحسُت رحوم-  1

 102،ص 2012-2011: كىراف، قسم علم االجتماع، السنة اعبامعية
، ؾبلة الًتبية كالتنمية، اؼبكتب اإلستشارم للخدمات الًتبوية، التطور التنظيمي، مدخل لفاعلية اإلدارة ادلدرسية ،دمحم فتحي أضبد شاكر-  2

 01، القاىرة، ص1993، يناير2السنة الثانية، العدد
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 كعملية اإلصالح الًتبوم من اؼبنظور السوسيولوجي تتضمن التغيَتات اليت ربدث على اؼبستول االجتماعي 
كاالقتصادم كالسياسي كالثقايف ألم أمة، أم كل عناصر البناء االجتماعي، كاليت بدكرىا تؤثر على النظاـ 

 ..التعليمي الذم ىو عنصر مهم من ىذا البناء

  ابلقراءات ما مفهـو اإلصالح الًتبوم إال كاحدا من اؼبفاىيم الكثَتة اليت تناكؽبا العلماء كالباحثُت ك
. 1: كالدراسات التحليلية، كسنسلط الضوء على بعض ىذه التعاريف اليت توصلوا إليها

إف إصالح التعليم فعل سياسي بغض النظر عن مسبباتو كدكاعيو :" فيليب برينودتعريف الباحث   ..11
الًتبوية كالديبغرافية، ككما يف السياسات العمومية، فإصالح التعليم مبادرة إنسانية معقدة، االقتصادية ك

تنسيق اتـ  موضوع أف تكوف غاايهتا ؿبل توافق شامل كال يبكن كابلتايل فهي ذات عقالنية ؿبدكدة، ال
 إىل أف إصالح التعليم ظاىرة سياسية برينود، كىنا يشَت "لإلسًتاتيجيات اؼبتوفرة لدل ـبتلف األطراؼ 

ابلدرجة األكىل بغض النظر عن مسبباهتا، كيف الوقت نفسو مبادرة إنسانية معقدة، هتدؼ إىل التنسيق مع 
 .ـبتلف األطراؼ اؼبوجودة يف اجملتمع

إحداث جوانب التحوالت االجتماعية اليت "اإلصالح التعليمي أبنو  (1977)كما يعرؼ كالشينكوؼ   ..22
تصاحب التغيَتات الكربل يف السمات التعليمية اؼبقًتنة ابلتغَتات يف األىداؼ التعليمية القومية، كيف 

 2 "ائفها كأجهزهتاظك
جتماعية ا عمليات أف اإلصالح الًتبوم ىو: " كماؿ قبيب تعرفا آخر لإلصالح الًتبوم كما إقًتح  ..33

كاإلصالح الًتبوم ". جتماعي معُت ككظيفتو اكتسعى إىل إحداث تغيَت بنية نظاـ  الرموز ىادفة تتوسطها
قتصادية ذات أتثَت على إعادة توزيع مصادر القوة كالثركة يف اكذلك يتضمن عمليات كتغيَتات سياسية ك

 .3العامل
  ،فالتعريف السوسيولوجي لإلصالح الًتبوم يرتبط مباشرة بعناصر البناء االجتماعي، كيوثر كيتأثر بعناصره

فاجملتمع أكجد اؼبدرسة لتكوف يف خدمتو كليس ضده، حيث تعمل على إصالح اجملتمع كتطوره برفع 

                                            

105، ص ادلرجع نفسهعباسة بلحسُت رحوم، -  1  
رفة اعبامعية، اإلسكندرية، ع، دار امل10 سنة 28، ؾبلة الًتبية اؼبعاصرة، عدد إصالح التعليم بني التعبئة واإلستقالل ،قبيب ؿبمود كماؿ-  2

. 96، ص1993مصر، 
. 69، ص2006، دار الفكر العريب، الطبعة األكىل، بَتكت، لبناف، التيارات الفكرية للرتبية العصرية ،شريل مريس-  3
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فالواجب يقضي ابجملتمع أف يقدر مثل " ، فإذا كانت ىذه إحدل مهاـ اؼبدرسة، قاءضمستول كفاءة أع
. 1"اؼبدرس كغَته من القائمُت ابلعمل فيها   كك الطريقةىذه من حيث البناء كاألاثث كاؼبنهج 

البحث السيويولوجي الًتبوم أف الًتبية عملية إجتماعية هتدؼ إىل بناء شخصية الفرد على  ككما أشار
مستول يبكنو من التكيف كالتوافق االجتماعي داخل بيئتو اليت كجد هبا أك ينتقل إليها، كربدد دكره 

االجتماعي داخل اعبماعة اليت ينتمي إليها، فالًتبية ىي إنتاج للتفاعل االجتماعي كىي يف النهاية ذبسيد 
لطابع اغبياة، كىي الذم تستمد فيو كجودىا من نسخ اغبياه االجتماعية، فإهنا تنتج كتعيد إنتاج مدل اغبياة 

 2.االجتماعية بصورة مستمرة

: السياؽ التارخيي لإلصالحات الرتبوية يف اجلزائر/ 3

 الثقافية اؼبتدىورة اليت ك الوضعية االجتماعية كالثقافية كاالقتصاديةلةؿبا إف اغبقائق التارىبية تبُت ال           
، كاليت أثرت بشكل كبَت على صبيع القطاعات، منها قطاع 1962 إليها اعبزائر غداة اإلستقالؿ عاـ آلت

الًتبية كالذم جعل الدكلة تويل إىتماما خاصا، كتعمل جاىدة لتطويره، كجعلو نظاما متكامال مع األنظمة 
. اجملتمعية األخرل، فهو الركيزة األساسية للتنمية البشرية كاالقتصادية

كيف ىذا السياؽ ابشرت الدكلة ؾبموعة من اإلصالحات كفق ؿبطات كمراحل أملتها الظركؼ          
كاؼبربرات االجتماعية كالتارىبية كالسياسية كاالقتصادية ػبلق نظاـ تربوم يقًتب من الواقع اعبزائرم، كوبقق 

:  ؿ فيما يليحأىداؼ السياسة الًتبوية العامة اؼبنتهجة، كسنعرض أىم اؼبرا

 يقضي 157_63 القانوف رقم 1962_12_ 03: صدر يف: (1970_ 1962 )ادلرحلة األوىل –أ 
ذبنبا للوقوع يف الفراغ   قبيل اإلستقالؿاالستعماريةالعمل ابلقوانُت الفرنسية الصادرة عن السلطة ابستمرار 

 أصعب دخوؿ 1963_1962كؿ اؼبدرسي خ، كأعترب الد3القانوين، ريثما تصدر قوانُت جزائرية تعوضها 
سبثلت يف بنية ربتية ىشة، كموارد بشرية كمادية  مدرسي يف اتريخ اعبزائر، ؼبا ضبلتو من تبعات إستعمارية

. انقصة

                                            
. 105، ص ادلرجع نفسهعباسة بلحسُت رحوم،  -  1
. 161، ص2004، كانوف الثاين، الكويت، 484، ؾبلة اؼبعرفة، العدد مكاشفات يف خفااي النزعة االجتماعية للرتبية: كطفة علي أسعد-  2
. 30، ص 2010، دار اؽبدل، اعبزائر 1، ج اجلامع يف التشريع ادلدرسي اجلزائريلعمش سعد، -  3
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على اإلحتفاظ ابلوضع القائم، مع إحداث بعض التغيَتات   اؼبسؤكلوف عن اؼبدرسة أنذاؾاذبوؽبذا 
اؼبمكنة، كاليت من شأهنا أف سبهد إلقامة نظاـ تربوم كطٍت، يعوض النظاـ اؼبوركث أك يعدلو، كظبيت ىذه 

ابلثوابت كالقيم الوطنية منها   على صبلة من اإلجراءات لتعزيز اإلنتماء العتمادىااؼبرحلة دبرحلة التبٍت كالتوجيو،
اغبقيقية للتعليم، مع إنشاء اؼبعاىد   دبثابة اإلنطالقة1970ترسيم اللغة العربية يف مناىج التعليم، ككانت سنة 

اؼبتوسط، كتوفَت  كإنشاء اؼبركز الوطٍت لتكوين مفتشي التعليم االبتدائي_ التكنولوجية للًتبية لتكوين اؼبعلمُت 
 مع توجيو ،1أماـ أطفاؿ اعبزائر% 100فرص التعليم ألكرب عدد فبكن األطفاؿ، فكانت األبواب مفتوحة 

العناية لدركس التاريخ كتصحيح مسار تدريس ىذه اؼبادة، كإبطاؿ العمل ابلقوانُت كاإلجراءات اؼبدرسية 
الفرنسية اليت تتعارض مع السيادة الوطنية، مع تكثيف اعبهود الرامية إىل توفَت إطارات التعليم، كاليت كاف 

توفَتىا يشكل عبئا ثقيال على الدكلة، ككانت ىذه القرارات دبثابة خارطة طريق للسنوات اليت تلت، ككانت 
.  هبب تدركها كافىذه الفًتة إنتقالية يسودىا الكثَت من النقائص

بذلت ؾبهودات جبارة، كذبنيد كل الطاقات البشرية كاؼبادية : (1979_ 1971 )ادلرحلة الثانية – ب 
إلقباحو نظَت الظركؼ احمليطة بتلك الفًتة، منها النزكح الريفي كاألمية، كمن اإلجراءات اؼبتخذة يف تلك الفًتة 

تعريب التعليم االبتدائي تعريبا كامال، كإدخاؿ التعديالت على الربامج كاؼبناىج التعليمية، كعلى اػبريطة 
ابإلضافة إىل ،2 اؼبدرسية الًتبوية كاإلدارية، كمقاييس توجيو التالميذ كتقييمهم على أسس علمية كمنطقية

التعديالت اليت أدخلت على التعليم اؼبتوسط كالثانوم من أجل ربسُت التعليم بصفة عامة كتطويره، حيث 
رتفاع نسبة اؼبتمدرسُت يف اؼبراحل التعليمية الثالث، مع إحققت ىذه اؼبرحلة نتائج إهبابية معتربة سبثلت يف 

ذلك سجل أتخر يف بناء اؼبدارس كتسليمها يف الوقت اؼبناسب خاصة يف اؼبناطق النائية كنقص يف اؼبعلمُت 
. األكفاء

 اؼبؤرخ 139_77كما شهدت اؼبرحلة اغبالية إغباؽ التعليم األصلي بوزارة الًتبية الوطنية دبرسـو رقم 
 ت، كاؼبتضمن إغباؽ التعليم األصلي بوزارة الًتبية، كمع كل ىذه التحدايت عمد1977_10_08: يف

:  اؼبؤرخ يف35_67 يف األمر اتالوصاية إىل تبٍت مقاربة جديدة إلصالح اؼبنظومة الًتبوية ؾبسد
. جديدة  كاؼبتضمن إنشاء اؼبدرسة األساسية، أبىداؼ كمضامُت كغاايت كأطر1976_04_16

                                            
 26،  ص2009، الطبعة األكىل، دار اعبسور للنشر كالتوزيع، اعبزائر ادلدرسة يف اجلزائرفوضيل عبد القادر، -  1

. 47، ص1993التوزيع، اعبزائر ، دار اعبسور للنشر للنشر كالتعليم يف اجلزائر قبل وبعد اإلستقاللزرىوين الطاىر،  -  2
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شهدت ىذه اؼبرحلة تنظيم النصوص التشريعية اػباصة : (1989_ 1980 )ادلرحلة الثالثة – ج 
 أفريل، كاليت ضبلت يف طياهتا كل التفاصيل عن تنظيم 16ة إبصالحات قطاع التعليم، حيث صدرت أمرم

_ 1980كتسيَت اؼبدرسة األساسية بداية من الثمانينات، كمت تعميم ىذا النظاـ ابتداء من الدخوؿ اؼبدرسي 
، ابإلضافة إىل ذلك نصت األمرية الرائسية إىل تنظيم الًتبية كالتكوين ؼبواكبة التطور اغبضارم 1981

 كمن فبيزات ىذه الفًتة كذلك ىو ،1كالتكنولوجي من خالؿ كضع ـبطط توضيحي ؽبيكلة النظاـ الًتبوم
. 19872_ 1986تعريب السنة األكىل من التعليم الثانوم التقٍت، كذلك خالؿ السنة الدراسية 

ىذه اؼبرحلة إمتداد لسابقتها ابلعمل كفق مبادئ اؼبدرسة ذات : (1999_ 1990 )ادلرحلة الرابعة– د 
   _التسع سنوات اإللزامية أبطوارىا احملتلفة، كاليت زبتتم فيها الدراسة إبمتحاف شهادة التعليم األساسي 

B.E.F  _  مع ىذا ميزت ىذه اؼبرحلة ربوالت جذرية على اؼبستول السياسي، حيث مت إقرار التعددية
. 1988السياسية بعد أحداث أكتوبر 

إقرار فشل نظاـ اؼبدرسة األساسية كعدـ قدرهتا للوصوؿ إىل اؽبدؼ اؼبنشود كىو ربقيق     كبدأت بوادر 
من أكساط  شعبية ـبتلفة،  اؼبدرسة اؼبندؾبة، كتعرضت اؼبدرسة اعبزائرية أف ذلك إىل صبلة من االنتقادات

كأهتمت أنذاؾ بضلوعها يف خلق اإلرىاب، دبا ربتويو من مناىج تستمد مرجعيتها من الثقافة العربية 
 .اإلسالمية

    كمل تكن اؼبدرسة دبعزؿ عن التغَتات كالتحوالت اليت حدثت يف بنية اجملتمع اعبزائرم ككل يف تلك 
الذم يعترب أحد اؼبرتكزات األساسية للتنمية، كتفعيل آلياتو  السنوات األخَتة، فبا سرعت بضركرة ذبديد التعليم

إعادة خلق ديناميكية جديدة على مستول اؼبنظومة الًتبوية، تستجيب لتطلعات دبا يتماشى كىذه التغَتات، ك
شرائج اجملتمع ككل، كمن ىذا اؼبنطلق أضحت اغباجة ماسة إىل ذبديد اؼبدرسة اعبزائرية كمؤسسة تربوية 

  .إجتماعية منفتحة على ؿبيطها، انجعة يف مناىجها كمتميزة يف أىدافها كقيمها

                                            
. 04، ص1992منشورات وزارة الرتبية الوطنية النشرة الرظبية، -  1
. 150، ص1992، اعبزائر2أصول الرتبية والتعليم، ديوان ادلطبوعات اجلامعية طرابح تركي، -  2
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ئم لتنفيذ اإلصالحات اؼبرجوة، كإنشاء اؼبؤسستُت ا كقد مت تنصيب اعبهاز اػباص ابؼبتابعة كالتقومي الد   
كين، يف حُت تكوف الثانية ػػػػػػالوطنيتُت حيث خصصت األكىل للتشاكر، كاؼبتمثلة يف اجمللس الوطٍت للًتبية كالتك

 .1للضبط، كتتمثل يف اؼبرصد الوطٍت للًتبية كالتكوين مهمتو إعداد مؤشرات لقياس نتائج النظاـ الًتبوم

: (2003_ 2000 ) ادلرحلة اخلامسة– 4

 خالؿ ىذه اؼبرحلة اغباظبة يف اتريخ اؼبنظومة الًتبوية، أقرت إصالحات جديدة أبمر من رئيس اعبمهورية
، كحبضور 2000_05_13: يف حفل رظبي بقصر األمم اندم الصنوبر بتاريخ" ةػػػعبد العزيز بوتفليق "السابق

عديد الشخصيات اؽبامة يف الدكلة، حيث تطرؽ الرئيس يف خطابو على أنبية اإلصالح الًتبوم كضركرتو، 
كالتحدايت اليت تواجو اؼبنظومة الًتبوية، حيث مت تنصيب اللجنة الوطنية إلصالح اؼبنظومة الًتبوية دبرسـو 

" ، كمت ربديد مهاـ كصالحيات اللجنة يف مادتو الثانية 2000_05_09:  اؼبؤرخ يف2000_101رائسي 
تكلف اللجنة على أساس مقاييس علمية كبيداغوجية إبجراء تقييم للمنظومة الًتبوية القائمة، قصد إعداد 

تشخيص مؤىل كموضوعي كمفصل عبميع العناصر اؼبكونة للمنظومة الًتبوية كالتكوين اؼبهٍت كالتعليم العايل، 
كدراسة كإصالح كلي كشامل للمنظومة الًتبوية على ضوء ىذا 

. 2"  التقييم 

، يتضمن تعيُت أعضاء اللجنة الوطنية 2000_05_09:  اؼبؤرخ يف2000_102أما اؼبرسـو رائسي 
". بن زاغو" عضوا، يًتأسهم السيد 157إلصالح اؼبنظومة الًتبوية، كالبالغ عددىم 

   فاإلصالحات األخَتة جاءت لضركرة ربسُت كل مستوايت التعليم دبا يف ذلك األىداؼ كاؼبواد الدراسية 
.  كطرؽ التدريس كاؼبناىج الدراسية ككسائل التعليم كالتكوين

o شرع يف تطبيق ىذا اإلصالح الًتبوم البيداغوجي يف السنتُت 2004_2003: فخالؿ السنة الدراسية 
 مناىج جديدة تسمى اؼبقاربة ابلكفاءات، كيف سنة ابعتماداألكىل ابتدائي كاألكىل متوسط، 

                                            
. 24، ص 2005، فعاليات اؼبلتقى الدكيل بسطيف، اعبزائر أفريل مراحل تطور النظام الرتبوي يف اجلزائربوساـ عيسى، -  1
، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية إلصالح 2000مام 09 اؼبوافق ؿ 1421صفر عاـ 5 مؤرخ يف 2000_101مرسـو رائسي رقم -  2

. اؼبنظومة الًتبوية
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ابتدائي كالثالثة متوسط، أما خالؿ   تواصلت العملية اإلصالحية كمست السنة الثانية2005_2004
 . مشلت السنة الثالثة ابتدائي كالسنة الثالثة متوسط2006_2005: السنة الدراسية

o  ،حيث مس 2006_2005:  من السنة الدراسيةابتداءكما شرع يف إصالح التعليم الثانوم 
 . اإلصالح السنة األكىل اثنوم

كتطبيق   كاليت يتمثل دكرىا يف تسيَتاالستشارية األجهزةلتنفيذ ىذه اإلصالحات مت إنشاء العديد من ك
تعزيزا لعمل اؽبيئات الوطنية األخرل ربت  كمتابعة عملية التنفيذ من بعد إنتهائها، كتعمل ىذه اؼبوسسات

 1: كأنبها نذكر. كصاية كزارة الًتبية الوطنية

 اؼبؤرخ يف407_03الرائسي رقم  أنشئ دبقتضى اؼبرسـو:اجمللس الوطين للرتبية والتكوين  :
 فبثلي كالتنسيق، كيضم للتشاكر اؼبناسب اعبهاز كالتكوين للًتبية الوطٍت اجمللس يشكل، 2003_11_05

 الوطٍت النشاط كقطاعات االجتماعيُت كالشركاء للتعليم الوطنية اؼبنظومة قطاعات ـبتلف مستخدمي
 الوطنية اؼبنظومة أبنشطة اؼبتعلقة القضااي كل كمناقشة بدراسة كالتكوين للًتبية الوطٍت اجمللس اؼبعنية، كيعٌت

العالقات يُت كالًتبو التجديد كاؼبردكدية كاالبتكار كالسَت ككالتسيَت ابلتنظيم مكوانهتا،السيما بكل للتعليم
 .مع احمليط

 اؼبؤرخ يف407_03الرائسي رقم  مت إنشاءه دبقتضى اؼبرسـو: ادلرصد الوطين للرتبية والتكوين  :
اؼبنظومة الوطنية للتعليم بكل مكوانهتا،  يعٌت اؼبرصد الوطٍت للًتبية كالتكوين دبعاينة سَت 2003_11_05

كربليل  العوامل اغباظبة يف كضعيات التعليم كالتعلم كتقييم نوعية اػبدمات الًتبوية كأداءات اؼبدرسُت 
ربدد تشكيلة اؼبرصد الوطٍت للًتبية كالتحسُت،  كاؼبتعلمُت كإبداء اقًتاحات الزباذ تدابَت التصحيح أك

 .كالتكوين ككيفيات تنظيمو كسَته عن طريق التنظيم
، أنو االستشارية من القانوف التوجيهي للًتبية يف فصلو السادس اؼبتعلق ابألجهزة 104حددت اؼبادة  كما

 .اؼبنظومة الًتبوية الوطنية يبكن إنشاء أجهزة استشارية أخرل يبليها تطور

 

                                            
، عدد خاص، فيفرم 2008 جانفي 23: ، ادلؤرخ يف04_08القانون التوجيهي للرتبية الوطنية، رقم النشرة الرظبية للًتبية الوطنية، -  1

. 63، ص2008
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-08 والقانون التوجيهي للرتبية رقم 1976-04-16ادلؤرخة يف 35- 76إلمرية  مقاربة حتليليية/ 4
:  2008-01-23 ادلؤرخ يف 04

، كإصالحا للًتبية كالتكوين من التعليم االبتدائي إىل 76لألمرية  القد جاء القانوف التوجيهي للًتبية إمتداد    
 كاالقتصادية االجتماعية اعبامعي، نتيجة ؼبواكبة التقدـ العلمي كالتكنولوجي كآاثر العوؼبة كمسايرة التحوالت

:  كالسياسية كالثقافية اغباصلة يف اجملتمع اعبزائرم كتعزيزا لرسالة اؼبدرسة اؼبنوطة هبا

سنة كاملة إىل أف جاء القانوف التوجيهي  32ؼبدة  نظاـ الًتبية يف اعبزائر11976   أفريل76لقد حكمت أمرية
 الذم نشر عربه 04 ربت رقم 2008 جانفي 16 بتاريخ "عبد العزيز بوتفليقة"الذم أقره رئيس اعبمهورية 

 مادة قانونية تناكلت أبعادا 106 أبواب ربوم على 07اإلصالحات الكربل يف ؾباؿ الًتبية، فقد ضم 
اليت تسعى غاايت اؼبدرسة لقد مس ىذا القانوف التوجيهي جوانب عدة السيما ، سياسية كبيداغوجية كتسيَتية

لًتسيخ حب اإلنتماء كاإلعتزاز ابلوطن كتقوية الوعي الفردم كاعبماعي ابؽبوية الوطنية كترقية القيم اؼبتصلة 
 لصناعة فرد متزف مع قيمو كمتماسكا بوطنو مستلهما 1954ابإلسالـ كالعركبة كاألمازيغية، كمبادئ نوفمرب 

 اليت هبب أف تكفل التفتح الكامل كاؼبتوازف لشخصية التالميذ مهاـ اؼبدرسةمن ماضي سلفو، مث عرج على 
بتمكينهم إلكتساب مستول ثقايف عاـ، ككذا تنمية القدرات كتزكيدىم بكفاءات مالئمة كمتبنية كدائمة، يبكن 

توظيفها يف كضعيات تواصل حقيقية، كحل اؼبشاكل دبا يتيح للتالميذ التعلم مدل اغبياة كاؼبسانبة فعليا يف 
نتقل إىل ضبط اؼببادئ األساسية امث . اغبياة االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية، ككذا التكيف مع اؼبتغَتات

عتبار الًتبية ألكؿ مرة اىتمامات السياسة الًتبوية مع اللًتبية األساسية للًتبية الوطنية اليت تضع التلميذ يف مركز 
مع ضماف الدكلة حق التعليم اجملاين لكل التالميذ دكف _ستثمار إنتاجي كإسًتاتيجي ا_يف اتريخ اعبزائر، أهنا 

سبيز قائم على اعبنس أك الوضع االجتماعي أك اعبغرايف، كفرض إجباريتو على كل فرد بلغ السن السادسة حىت 
اؼبتكونة من اؼبوظفُت لنظاـ اعبماعة الًتبوية ة ض اػبطوط العرم04_08السن السادسة عشر، مث حدد القانوف 

ستشارية يف تسيَت اؼبؤسسة، أصبحت اكالتالميذ كصبعية أكلياء التالميذ، ىذه األخَتة اليت كانت مهمتها 
دبوجب ىذا القانوف أعضاؤىا يتمتعوف ابلصبغة الرظبية اؼبباشرة يف تسيَت اؼبدرسة، بعد ذلك تناكؿ الباب الثالث 

:   حيث ضبط مكوانت منظومة الًتبية الوطنية يف مستوايهتا التعليمية كقد صنفها فيما يلي تنظيم اؼبدرسةمنو

 
                                            

. 35_34، صمرجع سابق: لعمش سعد-  1
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. الًتبية التحضَتية_ 
. التعليم األساسي الذم يضم التعليم االبتدائي كالتعليم اؼبتوسط_ 
. التعليم الثانوم العاـ كالتكنولوجي_ 

ج  ؼبسار اإلصالحات الًتبوية  كاف من الضركرم إنشاء جهاز جديد مكلف بتصميم اؼبناه      كاستكماال
الدراسية، كيتعلق األمر ىنا ابللجنو الوطنية للمناىج كاليت رقيت فيما بعد إىل ؾبلس كطٍت للمناىج طبقا 

 اؼبتضمن القانوف التوجيهي للًتبية، كىنا إعتمدت الوصاية مقارابت 2008 جانفي 08للقانوف الصادر يف 
ت التقليدية القائمة على األىداؼ يف التدريس، كقد حذت اعبزائر ابجديدة تقـو على الكفاءات بدؿ اؼبقار

حذك البلداف األخرل اؼبعتمدة يف مناىجها الًتبوية على اؼبقاربة ابلكفاءات كحل بيداغوجي للتحكم يف 
.  اإلنفجار اؼبعريف اؽبائل الذم شهده العامل

كما كاكبت اإلصالحات األخَتة إىل تعميم إستعماؿ كسيلة اإلعالـ اآليل كنظاـ اؼبعلوماتية إبقامة ـبابر 
خاصة يف كل مؤسسة تعليمية مسانبة يف خدمة البيداغوجيا، كتعميم التكوين ؽبيأة التأطَت كاإلدارة كاألساتذة، 

. تعميمها على كل اؼبؤسسات الًتبوية فيما بعد ككالعمل دبشركع اؼبؤسسة كمنهجيو جديدة يف التسيَت

إف القانوف التوجيهي للًتبية أضحى يستجيب ألىم الغاايت كاألىداؼ اؼبتوخاة من اؼبدرسة اعبزائرية،        
كأرسى حبق كل مقومات األمة اعبزائرية كالثوابت األساسية اؼبدرجة يف الدستور كبياف أكؿ نوفمرب، فالعركبة 

كاإلسالـ كاألمازيغية كمقومات للهوية الوطنية تضمنها القانوف صراحة، حيث جعل التعليم ابللغة العربية إلزاميا 
يف كل األطوار التعليمية، مؤكدا على ضركرة تنمية مبادئ كقيم اإلسالـ يف نفوس اؼبتعلمُت من خالؿ اؼبناىج 

الدراسية، كترقية اللغة األمازيغية كتوسيع تدريسها يف اؼبؤسسات التعليمية، كما أكىل القانوف أنبية متجددة 
 لتفعيل ىذا اؼبسعى ازباذىاللتكوين كربسُت مستول التأطَت البيداغوجي كاإلدارم مع ربديد التدابَت الواجب 

. النبيل
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:  خامتة

 كاإلقتصادية كالسياسية كالثقافية، كاف االجتماعيةعرفت اعبزائر ؾبموعة من التطورات كالتحوالت           
 لزاما على منظومتها الًتبوية مسايرهتا كالتكيف معها، للحاؽ بركب التقدـ كالتطور الذم شهده العامل، كال

 إىل يومنا ىذا، كىذا ما االستقالؿ اإلصالحات الًتبوية اليت ابشرهتا اعبزائر منذ حتميةىبتلف إثناف حوؿ 
فرضو الواقع كتداعيات العوؼبة، ؽبذا ما تعرفة اعبزائر من إصالحات تربوية ظاىرة طبيعية بل ىي عملية دائمة، 

كقياـ اؼبسؤكلُت يف البالد دبساعي حثيثة يف ىذا اجملاؿ ؼبعاعبة كتصحيح إختالالت النظاـ الًتبوم من عدة 
جوانب، منها التعديل الدكرم  للمناىج الدراسية كمسارات التعليم كيف تكوين اؼبكونُت لتدارؾ النقائص 

. اؼبسجلة يف اؼبدارس الوطنية
       كقد أدل تطبيق إجراءات اإلصالحات الًتبوية إىل خلق فرصة ال تعوض للتكفل اغباـز كاؼبنهجي، كيف 

. بتطبيق سياسة تربوية رشيدة كمستمرة يف ؾباؿ التغيَت، إبشراؼ كزارة الًتبية الوطنية إطار منسق
 كتشكل اؼبناىج الدراسية حجر الزاكية يف اؼبنظومة الًتبوية اجملددة ة اؼبخططة يف إطار اإلصالح الذم      

ابشرتو الوزارة، كىي مهمة ترتكز على مدل فاعلية التكوين الذم يتلقاه اؼبدرسُت يف ؾباؿ العلـو الًتبوية، حىت 
.  نرتقي دبنظومتنا الًتبوية إىل مصاؼ اؼبنظومات الناجحة يف العامل
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 سبهيد
ىدؼ منشود مامل نعاًف فيو كبعمق مضموف اؼبناىج  إف إصالح اؼبنظومة الًتبوية لن يكوف لو معٌت كال

. الدراسية كماىيتها

     إذ أف مسألة اؼبناىج الدراسية من العناصر اغبساسة يف التعليم ألهنا ؿبرؾ العملية التعليمية، ككل خلل 
. على مستول جودهتا ينعكس سلبا على كل العملية الًتبوية برمتها

   كلئن تطرقنا يف حبثنا ىذا إىل موضوع مناىج اعبيل الثاين ؽبو دليل على أنبيتها يف خضم التحوالت اليت 
إف مسار اإلصالح الذم كاصلت يف تطبيقو كزارة الًتبية الوطنية خالؿ السنة ، كيعيشها اجملتمع اعبزائرم

 من مناىج اعبيل األكؿ إىل مناىج اعبيل الثاين يهدؼ أساسا إىل بناء االنتقاؿ من 2016/2017الدراسية 
 .منظومة تربوية عصرية عالية األداء هتدؼ أساسا إىل ترقية اجملتمع
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 : يف التعليماجليل الثاين  إىل االنتقالدواعي / 1

للمناىج الدراسية دكرا ىاما كابرزا يف حياة البشر، فهي األداة الفعالة اليت تستخدمها اجملتمعات يف بناء         
كتشكيل شخصية األفراد اؼبنتمُت ؽبا كفقا لفلسفتها كثقافاهتا كمعتقداهتا، فمن اؼبعركؼ أف اؼبناىج الدراسية 

عكس تطلعات كطموحات كتوجهات ىذه اجملتمعات كآماؽبا يف أجياؽبا الصاعدة، كما تعكس الواقع الذم ت
فاؼبنهج نظاـ شامل كمركب من ـبتلف العناصر كالعمليات الًتبوية من أىداؼ كؿبتول تعيشو ىذه اجملتمعات، 

كأنشطة كأساليب التدريس كالتقومي،  كاجملتمع يضع لو غاايت كأىداؼ يريداف ربقيقها عن طريق ىذه اؼبناىج، 
. 1كما يقدـ فيها، كالطريقة اليت يتم تقدمي كتقومي اؼبناىج بعد ذلك ؼبعرفة مدل ما ربقق من ىذه األىداؼ

 كاؼبناىج تتعرض للتطوير كالتحسُت كالتغيَت للرفع من فعاليتها كأدائها كحل اؼبشكالت اليت تعًتضها،      
أف ربديد موقف من القضااي كاإلختيارات اؼبطركحة لتطوير مناىج التعليم هبب أف " حيث يوضح شحاتة 

ىبضع لعديد من اإلعتبارات اؼبتداخلة كاؼبتشابكة، كيف مقدمتها طبيعة النظاـ التعليمي القائم كالسياسة 
للدكلة كمعطيات الثقافة احمللية كاإلنسانية، كمتغَتات الثورة  التعليمية كالنظاـ اإلقتصادم كاإلجتماعي كالسياسي

 2".التكنولوجية 

 :مالذم شرع يف تنفيذه بدءا من اؼبوسم الدراسكلقد إستهدؼ إصالح اؼبنظومة الًتبوية        

، إىل إرساء منظومة تربوية كطنية كعصرية، تستجيب للتحدايت اؼبستقبلية كتليب اغباجات 2003/2004
. األساسية للمجتمع من خالؿ مدرسة مواكبة للمستجدات البيداغوجية كذات أداء متميز

 ففي ؾباؿ اؼبناىج الدراسية كاف اغبرص أف تكوف اؼبناىج اعبديدة تستجيب للتغَتات اغباصلة يف ؾباؿ      
التدريس كأساليبو، لبلوغ أىداؼ كغاايت اؼبدرسة، كإيباان منا أبف األستاذ ىو العنصر األساسي يف العملية 

نو اغبجر الزاكية الذم اليستوم بناء التعليم إال إبستوائو، فهو أحد العناصر الفاعلة يف ىيكلة أالتعليمية، ك
النظاـ الًتبوم، كاإلشراؼ على ربقيق األىداؼ كالكفاءات اؼبرسومة ضمن اؼبناىج اؼبعدة ؼبختلف مراحل 

. العملية الًتبوية

                                            
، كلية القرآف الكرمي، اعبامعة اإلسالمية، اؼبدينة اؼبنورة، مذكرة ادلناهج التعليمية لصفوؼ السنة الثانية يف كلية الشريعةدمحم بكر كامل، -  1

 01، ص ه1422
، 2014، الطبعة األكىل، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، لبناف   ادلعاصرة يف بناء ادلناهج الدراسيةاالجتاهاتعبد علي ؿبسن، سعد مطر عبود، -  2
 .227ص
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 الدكلة اعبزائرية من خالؿ كزارة الًتبية الوطنية على مناىج اعبيل الثاين لتعوض مناىج اعتمدتكقد        
 ليبدأ معها التخطيط إلصالحات اعبيل الثاين من التدريس ،مكملة لنقائص ىذه األخَتةاعبيل األكؿ ك

بدءا ابلسنتُت األكىل كالثانية من  2016/2017ابلكفاءات كالذم شرع يف تنفيذه مع الدخوؿ اؼبدرسي 
الطور االبتدائي ابعتبارنبا الركيزة الرئيسة لبناء اؽبـر الًتبوم، ككذلك السنة األكىل متوسط كمرحلة أكىل، على 

 كاليت ينتظر منها ربقيق النوعية ،، كيعمم على ابقي اؼبستوايت كاألطوار التعليمية2019أف يتواصل إىل غاية 
يف ربسُت األداء الًتبوم للمعلم من جهة، كمن جهة أخرل نقل اؼبتعلم من ؾبرد مكتسب للمعارؼ عن طريق 
اغبفظ كاالسًتجاع إىل فبارس كمفكر كمبدع، من خالؿ خلق بيئة تعليمية صحية تسمح ابلتفاعل االهبايب بُت 

 .اؼبعلم كاؼبتعلم

الدستور اؼبعدؿ يف نوفمرب : كقد بنيت مناىج اعبيل الثاين بوجو خاص على نصوص ثالثة أساسية       
 كالذم أسس اؼبدرسة اعبزائرية، كمبادئ الًتبية 2008يناير 23 كالقانوف التوجيهي للًتبية الصادر يف 2008

الوطنية، ككيفية تنظيم التمدرس، كاؼبرجعية العامة للمناىج كاليت تضع اإلطار اؼبفاىيمي للمنهاج العاـ الذم 
كهبذا ربدد ، 1 فيو غاايت اؼبنظومة الًتبوية تتضافريشمل كافة برامج اؼبواد، كيكوف اإلطار اؼبوحد الذم 

مواصفات اؼبواطن اعبزائرم يف هناية التعليم اإللزامي من حيث تكوين الشخصية كربديد الكفاءات العرضية 
على الدليل  كاؼبعارؼ كالقيم اليت هبب أف يكتسبها، ابإلضافة إىل ربديد ؿباكر تصميم ىذه اؼبناىج بناءا

اؼبنهجي إلعداد اؼبناىج، كاليتأتى ذلك إال من خالؿ التكوين القاعدم لألساتذة كالتبادؿ يف إطار التنسيق 
 .كجيغالبيدا

 

 

 

 

 

 
                                            

 .ادلرجع نفسهالدليل اؼبنهجي إلعداد اؼبناىج، -  1
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 :تطوير وإصالح  ادلناهج الرتبوية/ 2

اؼبنهاج التعليمي ىو بنية منسجمة جملموعة من العناصر اؼبنظمة يف نسق تربطها عالقات التكامل احملدد 
 على منطق يربط األىداؼ اؼبقصودة ابلوضعيات االعتمادبوضوح، كإعداد أم منهاج يقتضي ابلضركرة 

كاألساليب اؼبعتمدة لتجسيدىا، كربطها كذلك ابإلمكاانت البشرية كالتقنية اجملندة كبقدرات اؼبتعلم ككفاءات 
 1 اؼبعلم

اؼبنهاج يف اؼبفهـو اغبديث نظاـ متكامل لو بنيتو كمكوانتو اؼبتمثلة يف فلسفتو كأىدافو كمضمونو كخرباتو      ك
 .2إجراءات تقويبو، كالتغذية الراجعة لتحسينو كتطويره ككأساليب تعليمو

من اؼبسلم بو وعملية إصالح اؼبناىج الدراسية كتطويرىا مالزمة مع بدء تنفيذىا كمستمرة كمتواصلة  تعترب     
 : عاؼبيا أف اؼبناىج اؼبدرسية زبضع دكراي إىل اإلصالح كالتعديل كذلك

تدعيم جوانب القوة كمعاعبة أك تصحيح نقاط الضعف، يف كل عنصر من عناصر اؼبنهاج تصميما  -
كتقويبا كتنفيذا، كيف كل عامل من العوامل اؼبؤثرة فيو كاؼبتصلة بو، كيف كل أساس من أسسو كيف ضوء معايَت 

 .3ؿبددة كطبقا ؼبراحل معينة 

 .للضبط كالتصحيح الظريف الذم يعترب أمرا عاداي يف تسيَت اؼبناىج -

 .للتحيُت الذم يفرضو تقدـ العلـو كالتكنولوجيا كذلك قصد إدراج معارؼ جديدة أك مواد جديدة -

 .التجدد كالتوسع يف اؼبعارؼ نتيجة التطور العلمي كالتكنولوجي -

 .بركز حاجات جديدة يف اجملتمع، كتطلعات جديدة يف ؾباؿ الًتبية -

 جديدة يف ؾباؿ الًتبية، أك إعادة النظر اجتماعيةؼبتطلبات استجابة للتغيَت الشامل يف بعض األحياف  -
 .(2009اإلطار ادلرجعي  )يف صالحيتها بعد تراجع اؼبردكد اؼبدرسي 

                                            
 05، ص2016،  كزارة الًتبية الوطنية، اعبزائرمناهج مرحلة التعليم االبتدائياللجنة الوطنية للمناىج، -  1
 .11، ص2011دار اؼبسَتة، عماف، األردف  ،3أسس بناء ادلناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي طدمحم ؿبمود اػبوالدة، -  2
، دار اؼبسَتة، عماف، األردف 11 طعملياهتا– أسسها – عناصرها – مفاهيمها – ادلناهج الرتبوية - أضبد مرعي توفيق، دمحم ؿبمود اغبيلة-  3

 227، ص2014



  اإلصالحاث انتزبىيت ـ من منظىر انمناهح انتزبىيت وتكىين األساتذة ــــــــــــــــــــ:  انفصم األول

 

 44 

ت السياسات الًتبوية العاؼبية أف أم أاثر زلقد فر: العوؼبة كما تفرضو من ربدايت يف األنظمة الًتبوية -
إذا - ربدثها العوؼبة يف اجملتمعات، ينعكس بال شك على أنظمتها الًتبوية، كحينها ال مناص لتلك األنظمة 

 .1أف تتعايش معها سواء على اؼبستول العاؼبي أك اؼبستول احمللي أك األقليمي– أرادت أف تعيش األفضل 

كيف ذات اؼبنحى أشارت نتائج الدراسة التشخيصية إىل أف أىم العوامل كاؼبربرات الداعية إىل إعادة        
 :النظر يف اؼبناىج اغبالية يف اعبزائر ىي

تصميم اؼبناىج السابقة يف غياب اإلطار اؼبرجعي؛ حيث مت صدكر كل من القانوف التوجيهي للًتبية  -
، كالدليل اؼبنهجي إلعداد 2009 كاؼبرجعية العامة للمناىج اؼبعدلة حسب القانوف التوجيهي 08/04الوطنية 
 . إال بعد اؼبباشرة يف اإلصالحات2009اؼبناىج 

نقص يف التنسيق بُت األطوار كاؼبراحل، حيث مت إصدار مناىج اعبيل األكؿ سنة بعد سنة فبا جعلها  -
 .2 تفتقد االنسجاـ كالتماسك فيما بينها

 على برامج التنمية اؼبستدامة لألمم اؼبتحدة اليت تلـز كل الدكؿ اؼبنخرطة 2015مصادقة اعبزائر يف  -
 .بًتقية التعليم مدل اغبياة

 .األخذ دبفهـو الًتبية اؼبستمرة كاؼبتجددة -

 2003تصليح االختالالت كتدارؾ النقائص اؼبسجلة خالؿ ذبربة اؼبنهاج الدراسي للجيل األكؿ من  -
 :، كاليت كاف من أىم توصياهتا(2013)، كالواردة يف عمليات االستشارة حوؿ اؼبنهاج 2015حىت 

 اؼبطالبة بنقل بعض اؼبفاىيم إىل مستوايت أعلى. 

 كجود معارؼ تفوؽ مستول التالميذ. 

 عدـ التكفل ابلبعد التكنولوجي. 

 صعوبة إقباز بعض النشاطات. 

 اإلشارة إىل بعض االختالالت اليت تتعلق ابألنشطة يف الكتاب اؼبدرسي. 
                                            

، التعليم من أجل الناس والكوكب بناء مستقبل مستدام للجميعالتقرير العاؼبي ؼبرصد التعليم، -  1 ، منظمة األمم اؼبتحدة للًتبية كالثقافة كالعلـو
2016 

 2015، ملتقى ابتنة مناهج اجليل الثاين من التصميم إىل التنفيذعبد هللا لوصيف، -  2
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 تعدد الكفاءات يف السنة الواحدة. 

 1التوقيت غَت مالئم لتنفيذ أنشطة اؼبنهاج. 

 :  وأسس إعدادهاشليزات اجليل الثاين من ادلناهج/ 3  

 : شليزات اجليل الثاين من ادلناهج 3-1  

ضعها دكراي إىل التعديل إلنظرا       تصاؼ اؼبناىج الًتبوية ابؼبركنة كعدـ اعبمود، فإننا قبد جل دكؿ العامل زبي
 : كلعل من أىم ما يبيز منهاج اعبيل الثاين ىو،كالتحسُت كإعادة النظر

 .2سجامو مع القانوف التوجيهي للًتبية كابلتايل مع الغاايت احملددة للنظاـ الًتبوماف -

 البنيوية االجتماعية اليت تضع يف الصدارة االسًتاتيجيات اليت سبكن اؼبتعلم من بناء معارفو اعتماد -
 .ضمن العمل التشاركي

العمل على تكامل موضوع أك مفهـو من اؼبفاىيم يف عدة مواد قصد إحداث االنسجاـ األفقي  -
، كتنمية اإلدماج من خالؿ ربديد الكفاءات العرضية 3كالعمودم بُت اؼبواد، كتناكؿ اؼبشاريع اؼبتعددة اؼبواد

كالقيم بدقة ضمن ما يسمى بتشاركية اؼبواد حبيث تصبح اؼبواد كحدة منسجمة كمتناغمة فيما بينها لتكوين 
 .ملمح زبرج التلميذ من أم مرحلة من مراحل اؼبسار الدراسي

  حًتاـ اؼببادئ التاليةإعتمد يف بنائو على اكما: 

 كذلك ببناء منهاج لكٌل مرحلة تعليمية: الشمولية. 
 من خالؿ شرح العالقات بُت ـبتلف مكوانت مناىج السنوات كيف صبيع األطوار : االنسجام

كاؼبيادين ؼبعاعبة تفكك مناىج اعبيل القدمي، كما فصلت الكفاءات العرضية ضماان لالنسجاـ األفقي 
 .للمناىج
 كتتم ابلتكٌفل بعملية التكيف مع شركط التنفيذ: القابلية للتطبيق. 

                                            
 6، ص2015، اعبزائر مقياس تكوين ادلكونني على مناهج اجليل الثايناللجنة الوطنية للمناىج، -  1
. مرجع سابقعبدهللا لوصيف، -  2
. 2015أفريل5، ابتنة، ملتقى تقدمي هيكلة وثيقة منهاج اجليل الثاينعبد العزيز براح، -  3
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 كتعٍت توخي البساطة كالوضوح كالدٌقة: ادلقروئية. 

 1كذلك لتوخي التطابق بُت أىداؼ التكوين اليت ربملها اؼبناىج كاغباجات الًتبوية: الوجاهة. 

 :ىي أربعة زلاور كقد مت االعتماد يف ىيكلة اؼبنهاج حبلتو اعبديدة على     

كيتضمن اؼبصفوفة اؼبفاىيمية كالتنظيم اؼبنطقي للمعارؼ مع تقدمي منسجم مع  :احملور ادلعريف  ..11
 .خصوصيات اؼبادة كاؼبفاىيم اؼبهيكلة للمادة

كتتضمن البنائية كالبنائية االجتماعية كالوضعية التعلمية كالوضعية االندماجية ككذا  :احملور البيداغوجي  ..22
 .التقييم

لضماف تقارب كتالقي اؼبناىج يف كحدة شاملة كتصور شامل كتنازيل للمناىج  :احملور النسقي  ..33
 . أفقي كعمودم للمناىجكانسجاـ

كتضمن قيىم اؽبوية كاالنتماء للعركبة كاألمازيغية يف إطار جغرايف كزمٍت ؿبدكد ككذا القيم  :احملور القيمي  ..44
 .االجتماعية كالثقافية كالقيم الكونية

ستقرائنا ألىم احملاكر نستشف النظرة الشمولية ؼبنهػاج اإلصالحات كطابعو التنازيل، كونو ينتظر منو اكعند      
التكامل كالًتابط كالتسلسل بُت اؼبواد، كربقيقو االنسجاـ األفقي كالعمودم، مع توحيد شكلو كمصطلحاتو 

 زايدة على ذلك توحيد ؿباكر الدراسة يف كل ،نطالقا من ملمح التخرج الشامل للمرحلة مث للطور مث للسنةإ
 من مادة االنتقاؿستيعاب اؼبتعلمُت كعدـ تشتتهم بُت عدة ؿباكر عند إاؼبواد كاللغات دبا سيسمح برفع نسبة 

 مع توخي اؼبرحلية كالتدريج يف التنفيذ تفاداي لألخطاء كمعاعبتها يف حينها، كأيضا بزايدة حجم ،إىل أخرل
 .  النصوص اعبزائرية يف الربامج الدراسية

من منظور مناىج اعبيل الثاين فإف ما نستشفو  ابدلعلم وادلتعلم كعند اغبديث عن اإلسًتاتيجية اؼبتعلقة      
من خطاابت الوصاية كاؼبرجعيات اؼبعتمدة أتكيدىا على اؼبشاركة الفعالة للمتعلم كربكمو يف اؼبعارؼ الوثيقة 

نتقاؿ من دكر اؼبسيطر على العملية التعليمية إىل دكر إل أما ابلنسبة للمعلم فينتظر منو ا،الصلة بواقعو كتوظيفها
ط كاؼبنظًٌم كاؼبسهًٌل ؽبا، معتمدا يف ربقيق ذلك على طرائق بيداغوجية كتعليمية تتمركز حوؿ  و كاؼبقوًٌـ كاؼبنشًٌ اؼبوجًٌ

                                            
 2009،  كزارة الًتبية الوطنية، اعبزائر الدليل ادلنهجي إلعداد ادلناهجاللجنة الوطنية للمناىج، -  1
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اؼبتعٌلم أكثر فبا تتمركز حوؿ اؼبضامُت، كأف يضع نفسو دائما يف منطق تعٌلمي أك تكويٍت بدال من منطق 
 .تعليمي أك تلقيٍت، على أف يعطي األسبقية للممارسة اؼبيدانية للتعليم كالتعلم

أما ابلنسبة إلشكالية القيػػم فإف السياسة اؼبنتهجة يف اإلصالح الًتبوم ترتكز على ضركرة نقل القيم      
 كالدينية كالوطنية كالركحية كاألخالقية كالسلوكية اؼبوجودة يف اجملتمع اعبزائرم من خالؿ العمليات االجتماعية

الذم ينطوم على مهاـ اؼبدرسة كالقيم 1 ( 2008 القانون التوجيهي للرتبية) ستنادا إىلإالتعليمية إىل اؼبتعلم، كذلك 
الركحية كاؼبواطنة من خالؿ أتكيده على الشخصية اعبزائرية كتعزيز كحدة األٌمة عن طريق ترقية القيم اؼبتعٌلقة 

اإلسالـ، العركبة كاألمازيغية، كمدعمة ابلتكوين على اؼبواطنة كالتفٌتح على اغبركات العاؼبية كاالندماج : ابلثالثية
 .فيها

أما خبصوص عملية التقويػػم فمن اؼبنتظر أف تركز على اؼبنتوج كاؼبسار معا، كأف تنصب على مدل ربقق    
كاؼبمارسات، مع اغبرص كل اغبرص على أال يقتصر على اعبانب  الكفاءات بغية تطوير كتعديل األداء 

 .(معارؼ، مهارات، سلوكات، مواقف)اؼبعريف، بل يشمل تقومي التعلمات صبيع جوانب شخصية اؼبتعلم 

أىم ما يبيز مناىج اعبيل األكؿ عن مناىج اعبيل الثاين من  2 مليكة عباد  كيف ىذا الصدد تلخص   
البيداغوجي  اؼبستول التصورم كمستول إعداد اؼبناىج جبانبيو الديداكتيكي ك: اإلصالح مصنفة على مستويُت

  :حسب ما ىو كارد يف اعبدكؿ التايل

 

 

 

 

 

 

                                            
 08، اعبزائر ص2008جانفي 23 اؼبؤرخ يف 08/04النشرة الرظبية للًتبية الوطنية، القانوف التوجيهي للًتبية رقم -  1
 04، اعبزائر، ص2015أفريل 05اجملموعة اؼبتخصصة للجنة الوطنية للمناىج، ملتقى ابتنة  – تطور ادلناهج الدراسية عباد مليكة، - 2
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 :يوضح أوجه ادلقارنة بني اجليلني األول والثاين جدول

 مناهج الجٌل األول مناهج الجٌل الثانً
المناهج 

 عناصر الممارنة

 األفقً االنسجامتصور شامل وتنازلً للمناهج ٌضمن 

 والعمودي
 (سنة بعد سنة)تصور لمناهج بترتٌب زمنً 

ر 
صو

ت

ج
ها

من
ال

 

ي
ر
صو

الت
ى 

تو
س
لم

ا
 

 (ملمح التخرج من المرحلة )ٌهدف إلى تحقٌق غاٌة شاملة 

، تتضمن االجتماعًمشتركة بٌن كل المواد مرساة فً الواقع 

  والمهنٌةاالجتماعٌةقٌما ذات عالقة بالحٌاة 

تم التعبٌر عنه بشكل غاٌات لكل مادة وتكفل ببعض 

 القٌم لكن بشكل معزول وغٌر مخطط له

ح 
لم

م

ج
ر
خ
الت

 

 فً صدارة كل االجتماعٌة ٌوضع البنٌوٌة اجتماعًبنائً 

 اإلستراتٌجٌات المنتهجة 

 فً بناء التعلم عن طرٌق االستقاللٌةبنائً ٌستهدف 

ج  تنمٌة كفاءات ذات طابع معرفً 
وذ

نم
ال

ي
بو

ر
الت

 

المقاربة بالكفاءات التً تعرف بالقدرة على حل وضعٌات 

 مشكلة ذات داللة 

المقاربة بالكفاءات التً تستدعً جملة من القدرات 

ة  المعرفٌة
رب

قا
لم

ا

ٌة
ج
غو

دا
بٌ
ال

 

ً
ج
غو

دا
بٌ
 ال

ب
ان
ج
ال

 

ج
اه

من
 ال

اد
عد

إ
 

وضعٌات مشكلة للتعلم ذات طابع إجتماعً مستنبطة فً أطر 

 الحٌاة 

التركٌز على النشاطات التطبٌقٌة : بنشاطات التعلم

التً تمكن من تحوٌل المكتسبات فً وضعٌات 

 مدرسٌة جدٌدة
ل
خ
مد

ال
 

التقوٌم ٌشكل أداة فعلٌة من أدوات التعلم وٌهتم بالوضٌفتٌن 

 التعدٌلٌة واإلقرارٌة عن طرٌق تقوٌم المسارات والكفاءات 

التشخٌصً :  بالوظائف الثالثة للتقوٌماالهتمامبروز 

 إلى تقوٌم القدرات ارتقىالتكوٌنً والتحصٌلً – 

 العلٌا مثل حل المشكالت

ٌم
قو

الت
 

تهٌكلت المادة على أساس مفاهٌم منتقاة حسب قدرتها اإلدماجٌة 

ومنظمة فً مٌادٌن  

تهٌكلت على أساس مفاهٌم أساسٌة منظمة فً 

مجاالت مفاهٌمٌة  ة 
كل

هٌ

دة
ما

ال
 

ً
ٌك

كت
دا
دٌ

 ال
ب

ان
ج
ال

 

ج
اه

من
 ال

اد
عد

إ
 

حددت مستوٌات المفاهٌم على أساس الصعوبات التً تطرح 

عند ممارستها قً التعلٌم والتعلم 

حددت مستوٌات التناول حسب مستوى النضج العقلً 

للمتعلم ومكتسباته القبلٌة  ل 
او

تن

اه
مف

ال ٌم
 

نظمت المحتوٌات على شكل موارد معرفٌة لخدمة الكفاءة  
نظمت المحتوٌات بشكل معارف أكثر ترابطا لخدمة 

مجال مفاهٌمً 

ن 
مٌ

ضا
لم

ا

ٌة
رف

مع
ال
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 1: أسس إعداد ادلناهج اجلديدة 3-2

 تسعى اؼبناىج اعبديدة ابلتكامل مع اؼبكوانت األخرل للمنظومة لتحقيق :غاايت ادلنظومة الرتبوية وأهدافها/أ
:   الوطنية كاليت تتمثل يفابالختياراتاألىداؼ اؼبتمثلة يف نقل كإدماج القيم اؼبتعلقة 

تنمية ركح إحًتاـ القانوف، كإحًتاـ اآلخر كالقدرة على اإلصغاء كإحًتاـ : قيم اعبمهورية كالديبقراطية -
 .سلطة األغلبية، كحقوؽ األقليات

التحكم يف اللغتُت الوطنيتُت، كتقدير اؼبوركث اغبضارم الذم ربمالنو من خالؿ معرفة : قيم اؽبوية -
اتريخ الوطن كجغرافياتو كاؼبتعلق برموزه، كالوعي ابإلنتماء، كتعزيز اؼبعامل اعبغرافية كالتارىبية، كاألسس كالقيم 

 .األخالقية لإلسالـ، كقيم الًتاث الثقايف كاغبضارم لألمة اعبزائرية

 كالتضامن كالتعاكف بدعم مواقف التماسك االجتماعيةتنمية ركح العدالة : االجتماعيةالقيم  -
 .اإلجتماعي، كالتحضَت ػبدمة اجملتمع، كتنمية ركح اإللتزاـ كاؼببادرة، كحب العمل يف الوقت نفسو

تنمية الفكر العلمي كالقدرة على اإلستدالؿ كالتفكَت النقدم، كالتحكم يف كسائل : القيم العاؼبية -
من جهة، كمن جهة أخرل ضباية القانوف اإلنساين بكل أشكالو كالدفاع عنو، كضباية البيئة كالتفتح  العصرنة

. على الثقافات كاغبضارات العاؼبية يف ظل العوؼبة

رسالة النظاـ  2 اؼبتعلق بتنظيم الًتبية كالتكوين16/04/1976 اؼبؤرخ يف 76/35كلقد حدد األمر رقم       
الًتبوم يف نطاؽ القيم العربية اإلسالمية على تكوين مواطن صاٌف، كؽبذا فقد ركزت اؼبقاربة اؼبوضوعاتية اليت 
بٍت عليها منهاج اعبيل الثاين على ؾبموعة من القيم إبعتبارىا منهجية نقدية جديدة تتوظف يف معامل اؽبوية، 

 .3 الوطٍت، اؼبواطنة، كالتفتح على العاملالضمَت

 حددت اؼبناىج اعبديدة ؾبموعة معتربة من األىداؼ التعليمية، اليت عربت عنها :األهداؼ التعليمية/ب
 أف تظهر يف شخصية كسلوؾ مدبالمح التخرج، كىي عبارة عن ؾبموعة من الكفاءات يف ؾباالت متنوعة ينبغ

:  اؼبتعلم مع هناية التعليم القاعدم، كىي موزعة كاآليت

                                            
 04ص، ادلرجع نفسه، مليكوعباد -  1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         اعبزائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  – اؼبتعلق بتنظيم الًتبية كالتكوين16/04/1976  اؼبؤرخ يف 76/35القرار رقم -  2
 2016، اعبزائر منهاج التاريخ للجيل الثاين يف التعليم ادلتوسطاللجنة الوطنية للمناىج، -  3
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  .كفاءات ذات الطابع اؼبنهجي ترتبط ىذه الكفاءات بعملية التنظيم كالضبط يف الفكر كالعمل -

 كالشخصي يتعلق ىذا النوع من الكفاءات بشخصية اؼبتعلم خاصة االجتماعيكفاءات ذات الطابع  -
 .اعبانب السلوكي كالوجداين، كعالقتو مع اآلخرين كمع اجملتمع

كفاءات ذات الطابع الفكرم كىي تربط خاصة ابلنمو العقلي، كالذم تسهم فيو خاصة اؼبواد العلمية  -
 .كاغبياةمن رايضيات كتكنولوجيا كعلـو الطبيعة 

تسعى اؼبناىج إىل ربقيق ىذه األىداؼ من خالؿ الكفاءات العرضية على مستول  :األهداؼ العرضية/ج
اؼبواد الدراسية، ككذا على مستول الفريق الًتبوم، إذ سبثل موضوع عمل مشًتؾ بُت صبيع اؼبدرسُت لكل اؼبواد 
، ميداف  الدراسية، كعموما تناكلت الكفاءات العرضية ؾبموعة من اؼبيادين سبثلت يف ميداف التكنولوجيا كالعلـو

 .1الفضاءات اإلجتماعية، ميداف اللغات، ميداف الفنوف كميداف تنمية الذات

 :إسرتاتيجية الوصاية يف تطبيق اإلصالحات /4

 :نتقاؿ إىل مناىج اعبيل الثاين مرتكزة علىإلؼبواكبة ىذه اإلصالحات كانت إسًتاتيجية ا     

 اإلطالع على النظم   الرصيد التارىبي لعٌدة ذبارب دكلية يف إصالح اؼبنظومات الًتبوية، ألفاستغالؿ
اؼبختلفة يف الدكؿ اؼبتقدمة قد يكوف دافعا للدكؿ النامية لتطوير نفسها كابلتايل تطوير مناىجها لتحيق 

 .2أىدافها

 عتماد برانمج تكويٍت طويل اؼبدل لصاٌف مؤطرم العمليات الًتبوية حوؿ اؼبناىج كالنظرايت الًتبوية إ
تشرؼ على تكوينهم اللجنة الوطنية للمناىج  اعبديدة، مع رصد العراقيل اليت تواجهها يف الواقع اؼبيداين،

 ـبٌططا كطنيا للتكوين يف 2015كما كضعت ذات اللجنة منذ بداية سنة ،الًتبوية كؾبموعاهتا اؼبتخصصة
ثالث مراحل موجَّها للمفٌتشُت اؼبكٌلفُت بتبليغ ىذه اؼبضامُت التكوينية على مستول الوالايت، كالذم يهدؼ 

ستفادة كٌل اؼبدٌرسُت كاإلداريُت اؼبعنٌيُت دبقاصد التحوير البيداغوجي للتكوين قبل الدخوؿ اؼبدرسي إإىل 
، ككذا الطور (2 كالسنة 1السنة )، على أف سبنح األكلوية ؼبدرسي الطور األكؿ االبتدائي 2017/2016

 .كرؤساء اؼبؤٌسسات االبتدائية كاؼبتوسطة (السنة األكىل)األٌكؿ اؼبتوٌسط 
                                            

 142، صادلرجع نفسهكسيلة حرقاس، -  1
 330، ص2014، دار اؼبسَتة عماف، األردف 9أسس بناء ادلناهج وتنظيمها طأضبد الوكيل حلمي، دمحم أمُت اؼبفيت، -  2
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  أسبوعا، خصصت أربعة منها للتقومي التحصيلي32 أسبوعا من التدريس بدال من 36بلوغ نصاب . 

 أكؽبا القانوف التوجيهي للًتبية الذم صدر يف جانفي ،ستناد إىل اؼبرجعيات اليت بٍت عليها اؼبنهاجإلا 
 كىو مشتق من الدستور، كاؼبرجعية الثانية ىي اؼبرجع العاـ لبناء اؼبناىج كاحملدد للضوابط العامة، أما 2008

 .اؼبرجعية الثالثة فهي الدليل اؼبنهجي لبناء اؼبناىج

  طبعو على جهات دكف أخرلاحتكارتوفَت الكتاب اؼبدرسي بدفًت شركط ؿبدد، مع . 

فاؼبالحظ أٌف مناىج اعبيل الثٌاين هبمع بُت األصالة كاؼبعاصرة، كينفتح على اؼبستجد من األفكار        
كالٌنظرايت الًٌتبويٌة كالٌسيكولوجٌية؛ دبعٌت أنو ييضىًمن صفاحاتو من الٌنظرايت الًٌتبويٌة الًٌتاثٌية، كيف الوقت نفسو 

بتكار نظرايهتا ايستفيد من مستجدات الٌنظرايت البيداغوجٌية العاؼبٌية، فهو يدعوا إىل االعتماد على الٌذات يف 
دبا ىبدـ اؼبصلحة الوطنٌية قبل كل شيء، كيستجيب  « اإلصالح» الًٌتبويٌة، كابلٌتايل كضع اسًتاتيجيات 

للحاجيات اغبقيقٌية لألفراد كاعبماعات كمتطلبات اعبهات الوطنٌية كالقطاعات اؼبستفيدة من الٌدعم، يف صبيع 
ؾباالت الٌتنمٌية، ككذا غرس القيم األخالقٌية يف نفوس اؼبتعٌلمُت، كالٌتشديد على اؽبويٌة من أجل اغبفاظ عليها، 

سًتاتيجيات اؼبستقبلٌية كالطٌرائق كاألساليب البيداغوجٌية اغبديثة اٌليت إل اكاستعماؿ على تربية القٌيم، كاالشتغاؿ
 اؼبعرفة كتوظيفها ضمن حاجاتو اليومٌية لتحقيق اكتسابتوفر اعبهد كالوقت، كيف نفس الوقت زبدـ اؼبتعٌلم يف 

األصالة، : اعبودة الًٌتبويٌة كالٌنجاعة البيداغوجٌية كابلٌتايل ترتكز على أربع اسًتاتيجيات منهجية أساسٌية كىي
. كاالنفتاح، كاالندماج، كالٌتخطيط

 ليس من الٌسهل الٌتدرب عليها يف كقت كجيز؛ بل ربتاج ؼبزيد من الوقت كي يتم اإلصالحاتذه     ق
ستيعاهبا كتطبيقها من طرؼ اؼبعٌلم كاؼبتعٌلم يف آف كاحد، كابلٌتايل هبب على اجملتمع اؼبدين أف يتقبل ىذه إ

اؼبقاربة بكل سلبياهتا كإجابياهتا كأف وباكؿ أف يساند اؼبدرسة يف أداء مهامها الًٌتبويٌة عن طريق اؼبؤسسات 
االجتماعٌية اؼبعتمدة من طرؼ الٌدكلة كاؼبساجد كالٌزكااي كاؼبدارس القرآنية كما كانت من قبل ألهنا صماـ 

 .األماف كخاصة للنشء اعبديد
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 :خامتة

إف اؼبطلع على اتريخ التعليم يف اعبزائر سيجد أف اؼبنظومة الًتبوية عرفت تعاقب العديد من          
قتضتها اؼبتغَتات االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية، كما مناىج اعبيل الثاين إال ااإلصالحات الًتبوية 

كاحدة من ىذه اإلصالحات العميقة كاليت تسعى من خالؽبا السياسة الًتبوية اعبزائرية إىل ؿباكلة تفعيل دكر 
   . سنة األخَتة15التعليم يف ؾباؿ بناء الوطن بعد مرحلة من التحوالت اليت شهدهتا البالد خالؿ 

ذبمع اؼبتعلم كاؼبعرفة كفق اؼبرجعية   توجو جديد يعمل على إحداث تغَتات جوىريةابعتبارىا     ىذه اؼبناىج 
 اؼبعرفة كطرائق توظيفها يف اؼبيادين تأدكااستخداـ  ثقافية اعبزائرية تضبط لنا مدل قدرة اؼبتعلم على كالسوسي

لتطوير اجملتمع هتدؼ إىل  كاالقتصادم االجتماعياؼبختلفة، فمناىج اعبيل الثاين تعترب حبق كسيلة للحراؾ 
 على األنظمة العاؼبية سباشيا مع متطلبات اجملتمعات اإلنسانية، يف ظل تطور ىائل لتكنولوجيات االنفتاح
.  من خالؿ أنظمتها الًتبويةاالزدىار، كاليت أعطت األنبية البالغة للعقوؿ يف صناعة كاالتصاؿاإلعالـ 
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 :متهيد 
 أمرىا كال يستقيم ال كيصلح ال اليت العملية الًتبوية، تلك العملية يف الزاكية اؼبعلم كاألستاذ حجر يعترب

 .الًتبوية كقيمها ابلرسالة كفاءة كمؤمنة ذات ميداهنا يف العاملة البشرية القول كانت إذا شبارىا، إال تؤيت
ذلك أف اؼبعلم "... كفبا الشك فيو أف أم إصالح يف النظاـ الًتبوم يرتكز أساسا على اؼبدرس كاألستاذ،      

يبكن االستغناء عنو، كما أف نوعية  وبتل مكانة مركزية يف طلب اؼبنظومة الًتبوية، كيضطلع فيها بدكر رئيسي ال
من ىنا، .... التعليم كمستول التكوين يتوافقاف، أكال كقبل كل شيئ على كفاءة اؼبعلمُت كعلى ضمَتىم اؼبهٍت

فإف اؼبعلم الذم يساىم يف صنع األجياؿ اعبزائرية أىل ألف وبظى بعرفاف اعبميع، كما ينبغي أف يستعيد إعتباره 
اؼبسلوب كالذم بدكنو ال يبكن لو أداء اؼبهمة السامية اؼبوكلة لو، كؽبذا السبب أيضا هبب أف نويل عناية فائقة 

... " ؼبقاييس ترشيح اؼبعلمُت كؼبناىج تكوينهم األكيل كاؼبتواصل كربسُت مستواىم اؼبهٍت إبستمرار
 

 " السيد عبد العزيز بوتفليقة" السابق مقتبس من خطاب رئيس اجلمهورية

اللجنة الوطنية إلصالح ادلنظومة الرتبوية  مبناسبة تنصيب                                   

 (2000ماي 13قصر األمم، اجلزائر، يوم السبت )                                    
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:  أمهية التكوين يف النصوص التشريعية اجلزائرية /1

لبياف أنبية التكوين كضركرتو يف النظاـ الًتبوم اعبزائرم، من أجل ربسُت اؼبستول كذبديد اؼبعارؼ،            
خصت الوزارة ؾبموعة من القرارات كاؼبراسيم كالنصوص اػباصة بتنظيم اغبياة اؼبدرسية، سلطت من خالؽبا 

 : الضوء على أنبية التكوين يف اجملاؿ الًتبوم اليت تنص دبوجبها حق اؼبوظف يف ىذه العملية كأنبها

 يتعلق بنظام اجلماعة الرتبوية يف ادلؤسسات التعليمية والتكوينية : خ.أ.ت.و.778رقم  القرار
 : الفصل الرابع من

  كفقا لألحكاـ التنظيمية  يشارؾ اؼبوظفوف يف عمليات التكوين اؼبختلفة كمستفيدين كمؤطرين:" 88اؼبادة
 ".كطبقا للتعليمات كالربؾبة اليت تقرىا الوزارة 

  حقا ككاجبا إىل مساعدة اؼبوظفُت كترقيتهم مهنيا كإىل رفع ابعتبارىاهتدؼ عمليات التكوين :" 89اؼبادة 
". اؼبردكد اؼبدرسي كنوعية التعليم 

  1:  يضم مادتني تشريعيتني2008_01_23:  ادلؤرخ يف04_08القانون التوجيهي للرتبية 

  يتلقى مستخدمو التعليم تكوينا يهدؼ إىل إكساهبم اؼبعارؼ كاؼبهارات الالزمة ؼبمارسة :" 77اؼبادة
 ".مهنتهم 

  كل أصناؼ اؼبستخدمُت معنية بعمليات التكوين اؼبستمر طواؿ مسارىا اؼبهٍت :"78اؼبادة ."

تتم عمليات التكوين " تنص على 04_08القانوف التوجيهي للًتبية   من78ة ذلك فإف اؼبادإضافة إىل 
يف اؼبؤسسات اؼبدرسية، كيف مؤسسات التكوين كيف مؤسسات متخصصة اتبعة للتعليم العايل، كمنو يتم 

:  التكوين يف

 مؤسسات التعليم العايل. 

 اؼبعهد الوطٍت لتكوين مستخدمي الًتبية كربسُت مستواىم. 

                                            
  59_58، ص04_08القانون التوجيهي للرتبية النشرة الوطنية للًتبية الوطنية، -  1
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  (تيارت_ كىراف_ قسنطينة)الفركع اعبهوية التابعة للمعهد الوطٍت. 

 1اغبواريةكل أنواع التكوينات يصاحبها تكوينا تطبيقيا دبؤسسة من اؼبؤسسات التعليمية : مالحظة

 : تطور مسار التكوين يف اجلزائر /2

لقد مرت اعبزائر بتطورات كبَتة من أجل تكوين مستخدمي قطاع الًتبية قصد إعادة أتىيلهم أك              
ترقيتهم أك دعم مكتسباهتم أك تزكيدىم دبعارؼ جديدة، أك التحكم يف كسائل مستحدثة، قصد إعطاء النجاعة 

:  يف مردكدىم التعليمي

 1962_1971 ( مرحلة سد الفراغ) : سبيزت ىذه اؼبرحلة ابلتوظيف الكمي للممرنُت من ذكم
 السيادة الوطنية، كمغادرة اؼبعلمُت اسًتجاعشهادات دنيا، كىذا لتغطية العجز اؼبسجل يف القطاع بعد 

 ابلعمالة األجنبية من الدكؿ العربية كالدكؿ الصديقة، كقد فرض ىذا االستعانةالفرنسيُت، فبا قادت الدكلة إىل 
 06الوضع على إنتهاج سياسة تكوينية ترمي إىل تطوير تعداد موظفي القطاع، فإرتفع عدد دكر اؼبعلمُت من 

 .، فبا ظبح بتحسُت نوعية التكوين نسبيا19702_1969دار سنة 21إىل 

 1971_1980 ( أتسيس اجلهاز التكويين ): 1973_1970لقد سطر اؼبخطط الرابعي األكؿ 
للجهاز الوطٍت لتكوين األساتذة أىدافا جديدة نظرا إىل ضركرة تلبية اغباجات من حيث الكم الناذبة عن تزايد 

تعداد التالميذ، كقد عوضت يف ىذه الفًتة دكر اؼبعلمُت ابؼبعاىد التكنولوجية للًتبية دبقتضى اؼبرسـو 
لتتكفل دبهمة التكوين لتغطية اغباجات اؼبلحة من اؼبدرسُت، مع 1970_08_01 اؼبؤرخ يف 115_70

 . هبالاللتحاؽكضع شركط 

 1980_1990 (  تعزيز اذلياكل القاعدية) : ،إتسمت ىذه اؼبرحلة بعدة تغَتات يف قطاع الًتبية
 : منها تقييم النظاـ الًتبوم، ففي شقو اػباص ابلتكوين مايلي

                                            
. 409_408، صادلرجع نفسهلعمش سعد، -  1
 12، ص ادلرجع نفسهؾبلة حبوث كتربية، -  2
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، كإعادة النظر يف تكوين ىذا السلك، كتنظيم العمل ابستمرارربديد معارؼ اؼبعلمُت كاألساتذة كربسينها  -
  .دبا يضمن النوعية كاإلرتقاء يف اؼبستول

توسيع قدرات اؼبدارس العليا لألساتذة كتعزيز دكرىا لتوفَت األعداد الكافية من األساتذة خاصة  -
. اؼبخصصُت يف اؼبواد العلمية كالتقنية

 1990_2000 ( حتوالت) : ،إسًتاتيجية كانعداـ شهدت ىذه الفًتة تراجع عركض التكوين األكيل
 يف عدد اؼبعاىد التكنولوجية للًتبية كاليت حولت إىل البفاضفعالة كمنسجمة للتكوين أثناء اػبدمة، أدت إىل 

  لتكوين إطارات الًتبية، كماةاعبهورماثنوايت أك ضعت ربت تصرؼ كزارة التعليم العايل، كما مت إغالؽ اؼبراكز 
 .مت توظيف حاملي شهادة الليسانس للتدريس يف الطور االبتدائي

تضمن   جديدة للمجتمع كاف البد من إجراء إصالحات شاملة للمنظومة الًتبوية،احتياجاتكمع بركز 
.  يف ؿبتواىا تكوين نوعي لألساتذة كربسُت نوعية التعليم كاألداء الًتبوم

 2000_2012 ( مرحلة اإلصالحات العميقة) : يف ىذه الفًتة فتحت اعبزائر كرشة كبَتة إلصالح
، كخص التكوين حبيز كبَت من "عبد العزيز بوتفليقة "اؼبنظومة الًتبوية بقرار من رئيس اعبمهورية  السيد 

 :1االىتماـ، قصد ربسُت نوعيتو، كمن أىم ىذه اإلجراءات

تقييم أتطَت األساتذة من خالؿ التكوين األكيل كالتكوين أثناء  ككضع نظاـ مستقر كمتجدد لتكوين -
اػبدمة، كيشمل عدة خيارات منها مواصلة الدراسة على مستول اعبامعة، التكوين عن بعد كالتكوين 

 .اؼبتواصل، الًتبصات اؼبغلقة كاؼبفتوحة، على أف تكوف األكلوية ؼبدرسي االبتدائي كاؼبتوسط
،  مع تنظيم ألساتذة اكضع ىياكل التكوين البيداغوجي على مستول معاىد التكوين كربسُت مستول -

. كتنمية التكوين عن بعد

 : 2020-2017قراءة يف سلطط التكوين  /3

ذ اإلصالحات الًتبوية اغبالية ىو ربسُت نوعية الًتبية، كيعترب تكوين اؼبدرسُت حجر األساس يعترب تنفي     
ؽبذا اإلصالح، كرىاان أساسيا لًتبية الصغار الذين يصبحوف مواطٍت الغد، بل كإف اعبميع أصبح يعرؼ أف 

                                            
 20، صادلرجع نفسهؾبلة حبوث كتربية، -  1
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اؼبدرس الذم يبتلك اؼبستول األكاديبي اعبامعي اؼبطلوب، يعاين كثَتا من صعوابت صبو يف نقل ـبتلف 
اؼبعارؼ اؼبتنوعة للتالميذ، إذ مل وبسن التحكم يف تقنيات كطرؽ التعلم، كالنظرايت البيداغوجية، كابت على 

الؿ مسارىم اؼبهٍت للرفع من قدراهتم ككفاءاهتم يف ظل ذبدد الطرؽ كاؼبناىج خاؼبسؤكلُت مرافقة اؼبدرسُت 
. ابستمرارالدراسية 

الوصاية يف إعداد      كعلى ىذا األساس كتنفيذا للسياسة الًتبوية اؼبنتهجة من طرؼ الدكلة اعبزائرية، ابشرت
يبس كل فئات اؼبوظفُت العاملُت ابلقطاع كسيكوف  يف  "2020-2017ـبطط التكوين ؼبوظفي القطاع  

كيبس اؼبفتشُت كاألساتذة  ابعتبارىم أكؿ اؼبعنيُت ابلفعل الًتبوم ككذا الفئات "  القطاعاىتماماتصلب 
 موضوع للتكوين مع  توظيف تكنولوجيات  اإلعالـ كاالتصاؿ، ؼبنح دكرات 53األخرل،  حيث مت  ربديد 

 .ابستعماؿ األرضية الرقمية  للتكوين عن بعد تكوينية عرب الواب

 الوضعيات اليت االعتبار      كيستجيب اؼبخطط بشكل ملموس الحتياجات اؼبوظفُت مع األخذ بعُت  
كتساب الكفاءات اؼبهنية اليت سبكنهم من إ إذ أف التكوين يساعد اؼبدرسُت على ،تواجههم عند فبارسة مهامهم

 .1التأقلم مع اؼبقتضيات اعبديدة  ؼبهنتهم كذبديد معارفهم طوؿ مسارىم اؼبهٍت

 خالؿ الندكة الوطنية حوؿ ـبطط التكوين ؼبوظفي "نورية بن غربيت" كزيرة الًتبية السابقة            كاعتربت
 األداء من خالؿ ربسُت  أساساتتحقق" أكلوية كطنية"ربسُت نوعية التعليم اؼبمنوح للتالميذ يعد أف : "القطاع

 كجبوانب ؽبا صلة ابألخالقيات اؼبهنية كىو األساتذة مرىوف بتكوين  األخَت كىذا ،البيداغوجي يف القسم
 عند تنصيب اللجنة 2000منذ سنة « عبد العزيز بوتفليقة»اعبانب الذم شدد عليو  رئيس اعبمهورية السابق 

 ".الوطنية  إلصالح اؼبنظومة الًتبوية

كزيرة أنو سيتم االعتماد على التكوين أكثر من أم كقت مضى، يف صلب ذات اؿ       كما أكدت 
ىتمامات قطاع الًتبية منها تكوين اؼبفتشُت كاألساتذة أكال، ابعتبارىم أكؿ اؼبعنيُت ابلفعل الًتبوم، خصوصا إ

 كذبند كل اؼبوظفُت دبا فيهم  التزاـكتطبيق اؼبناىج اعبديدة،  مع توسيعها الحقا لتشمل كل الفئات، مع
 .خدمة للمدرسة اعبزائرية االجتماعيُت الشركاء

                                            
 03، ص2020-2017موظفي قطاع الرتبية مقال حول ادلخطط الوطين لتكوينجريدة العامل لإلدارة، -  1
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ك مت اغبرص كثَتا على البيداغوجيا  اليت تعترب اؼبهمة األكىل لقطاع الًتبية كحاليا يتم العمل على ترقية التسيَت 
، كالذم 2019-2016كىي مبنية على نظرة إستشرافية، على ضوء ـبطط العمل الذم كضعتو الوزارة للفًتة 

.  _0408يستند على اؼبرجعية الدستورية كالقانوف التوجيهي للًتبية الوطنية 

يف مرحليت التعليم االبتدائي كالتعليم  يف إطار ربسُت تنفيذ اإلصالح، كالتكفل دبناىج اعبيل الثاين    ك
اإلشكاليات اليت تواجو  الذم سيسمح ابلتكفل بكل ك، 2020-2017ـبطط التكوين ارتكز اؼبتوسط، 

 . اغبوكمة _التحوير البيداغوجي: على ؿبورين نباالقطاع 

 ؼبسار استكماال ففي سياؽ التحوير البيداغوجي، جاء ربيُت اؼبناىج ؼبختلف اؼبراحل التعليمية كربسينها،    
، كاف ىدفو تكييف تلك اؼبناىج مع مضموف القانوف التوجيهي اػباص ابلًتبية الوطنية 2009بدأ منذ 

 .20081 جانفي 23الصادر يف 

ربوم موضوعات ـبتلفة  كتضم ست ؿباكر ىبص البيداغوجيُت منهم األساتذة:  2التحوير البيداغوجي 
  ̶  ثقافة كرايضة  ̶    البيداغوجيا  ̶ ة   العلـو اإلجتماعي̶  تعليمية اؼبواد العلمية  ̶تعليمية اللغة  : كىي

 .التوجيو كاإلرشاد اؼبدرسي

ربوم  ىبص اؼبفتشُت كاإلداريُت  كحىت أعواف الدعم كالعماؿ اؼبهنيُت كتضم سبعة ؿباكر: احلوكمة 
  اػبدمة العمومية كؿبارية ̶  الوساطة يف الوسط الًتبوم  ̶اؼبناصبنت يف الًتبية  : موضوعات ـبتلفة كىي

 .  مراجعة اؼبهن كالوظائف̶  التدقيق يف اؼبؤسسات الًتبوية   ̶  قيادة اؼبؤسسات   ̶  لوح القيادة  ̶الفساد  

كؼبا كاف التكوين ضمن أكلوايت قطاع الًتبية، إبعتباره  إحدل اؼبركبات احملورية يف إصالح اؼبنظومة 
 مت اسًتجاع اؼبعاىد اليت ذلككلو دكر أساسي يف ربقيق االحًتافية، عجلت بفتح معهد بكل كالية، كؾ الًتبوية

 معاىد كطنية لتكوين موظفي 5حيث مت اسًتجاع  كضعت ربت تصرؼ دكائر كزارية أخرل يف كقت سابق،
 اليت 12القطاع يف كل من األغواط، الوادم، ميلة، عُت سبوشنت كغليزاف، أتيت ىذه اؼبعاىد لتضاؼ للمعاىد 

 معهدا تكوينيا، كبذلك سيصل عدد معاىد 11نتظار صدكر مرسـو يتضمن إنشاء إيتوفر عليها القطاع، يف 
. 2019/2018 معهدا للموسم الدراسي 28التكوين ابلقطاع 

                                            

 www. eldjazaironline.net:http// "سلطط إسرتاتيجي للتكوين يف قطاع الرتبية": جريدة اعبزائر،  مقاؿ ؿ رزاقي صبيلة حوؿ-  1
.  2020_2017سلطط التكوين الوطين كزارة الًتبية الوطنية، -  2
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:  أمهية تكوين األساتذة وعالقته بتنفيذ مناهج اجليل الثاين /4

، كالواضع اإف قباح تطبيق مناىج اعبيل الثاين مرتبط  ابلدرجة األكىل ابألستاذ بصفتو اؼبطبق الوحيد لو
يبكن أبم حاؿ من األحواؿ  اػبضبو لتطبيقو على أرض الواقع، كلكن الاألرضية  االتنفيذ، ليبسط لو  حيزالو

 مناىج اعبيل الثاين دكف التفكَت يف الوقت ذاتو إبعداد كتكوين األساتذة اؼبشرفُت على ىذه اؼبناىج اعتماد
، إبدراج دكرات 2017_2016اعبديدة، كىذا ما سارعت إليو كزارة الًتبية الوطنية منذ الدخوؿ اؼبدرسي 

قصد تزكيدىم بشركحات  (السنة األكىل كالثانية ابتدائي)تكوين مكثفة مشلت أساتذة الطور األكؿ ابػبصوص 
 كيًتصبها إىل كاقع فبارس، ليستفيد منها ؽبامفصلة حوؿ طريقة العمل ابؼبناىج اعبديدة، فاألستاذ ىو اؼبرافق 

. التلميذ الذم ىو ؿبور العملية الًتبوية

   إف كضع اؼبناىج حيز التنفيذ مرىوف بعدة عوامل منها اؼبدرس الذم يعترب الفاعل الرئيس يف كل عملية 
اؼبنهجية، البيداغوجية، )تربوية، كالذم ينبغي أف يكوف كاعيا ابلتغيَتات اليت وبملها اإلصالح يف ـبتلف جوانبو 

ير إبستيمولوجي حقيقي كتغيَت م، كاليكفي البتة أف نعلمو إعالما  بل البد من تكوينو لتغ(كاإلسًتاتيجية 
اؼبدخل ابلكفاءات )منظمة على أسس منهجية أخرل  كجذرم ؼبمارساتو، إنو سيكتشف مناىج مهيكلة

 .1، كبيداغوجيا تعتمد مبادئ البنيوية االجتماعية اؼبركزة أساسا على نشاط التلميذ(كاؼبقاربة منهاجية 

 لذا أصبح من الضركرم أف يتأقلم األستاذ بفضل عمليات التكوين مع اؼبستجدات يف القطاع، كيسعى إىل  
. إيصاؿ اؼبناىج أبسلوب علمي، إعتمادا على ما تلقاه من معارؼ ـبتلفة

التوجو دائما إىل      إف التعديل الدكرم للمناىج الدراسية فرض بشدة على الوصاية، موازاات مع ذلك إىل
تكوين األساتذة  كخيار ضركرم كإسًتاتيجي، ؼبا يضمنو من أنبية كربل يف قباح ىذه اؼبناىج كتطبيقها 

 .بطرؽ صحيحة

                                            
. 95 صادلرجع نفسه، اللجنة الوطنية للمناىج، الدليل اؼبنهجي إلعداد اؼبناىج،-  1
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 اؼبناىج الدراسية نفسها ابختالؼتلف عمليات التكوين تخإذف فأنبية التكوين الينكرىا أحد ك          
كغاايت كأىداؼ ربقيقها،  كإذا أخذان ابغبسباف على أف التكوين ىو إستثمار يف اؼبوارد البشرية، كلو دكر يف 

الرفع من مستول أداء األساتذة كالرقي هبم إىل اؼبستول اؼبطلوب، ضف إىل ذلك تعزيز مهاراهتم كإكساهبم 
. معارؼ كنظرايت جديدة يف اغبقل الًتبوم سبكنهم من أداء رسالتهم على أحسن كجو

 كثيقا مع بعضهما يف اإلصالح ارتباطا إف مسألة اؼبناىج الدراسية اغبديثة كتكوين األساتذة يرتبطاف         
من مدخالت العملية  أساسي الًتبوم، فبات إشراؾ األستاذ ضركرم يف أم ربديث أك تغيَت تربوم ألنو عنصر

اغبجر الزاكية يف العملية الًتبوية، كقباحها يف ربقيق أىدافها كالعامل اإلهبايب الذم " التعليمية التعلمية، كىو 
. 1"هبسدىا كينقلها يف ؾباؿ اؼبطامح النظرية كالتطلعات إىل حيز الواقع اؼبلموس

:  كما يبكن حصر أنبية التكوين فيما يلي

 يف الوسط التعليمي، استخدامهاالتطور اؼبعريف كتعدد التخصصات الًتبوية كاؼبعارؼ كالوسائل كطرؽ  -
 .أثبت بضركرة إدراكها كالتعرؼ إليها كإتقاهنا كاإلؼباـ هبا من طرؼ اؼبدرسُت

إىل اغباجات اليت يولدىا التطور االجتماعي كاالقتصادم  إلستجابةاسبكُت نظم الًتبية كاؼبدرسُت من  -
 2.كالثقايف
ربسُت سلوؾ التدريس من خالؿ الطريقة اؼبتبعة من طرؼ األساتذة يف أداء مهامهم، مع تغيَت  -

 .كربديث طرؽ التواصل كالتفاعل مع اؼبتعلمُت يف اؼبناىج اعبديدة
تنمية مهاراهتم الذاتية لتشخيص اؼبشكالت كاؼبعوقات اليت يواجهوهنا كإهباد اغبلوؿ ؽبا، إضافة إىل  -

 .جديدةتدريبهم عمليا إلكساهبم مهارات 
 بفلسفة الًتبية ارتبطتظهور نظرايت تربوية جديدة، البد من إطالع اؼبعلمُت عليها خاصة إذا  -

 . 3السائدة يف البلد
 النظاـ على تدخل أك تطرأ أف اؼبمكن من اليت كاإلصالحات اؼبستجدة للتغَتات اؼبدرس ربضَت -
 .4الًتبوم

                                            
. 121، ص ادلرجع نفسهعبدهللا دمحم ضبداف، -  1
. 10، ص ادلرجع نفسهموعدؾ الًتبوم، التكوين الذايت، -  2
 29، صادلرجع نفسهطو األضبد خالد، -  3
 193ص ، ادلرجع نفسهصبيلة بن زاؼ،  - 4
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تزكيد اؼبدرس بثقافة عامة من خالؿ تزكيده خبلفية متنوعة من اؼبوضوعات كالقضااي العلمية كالثقافية  -
 1 كثقافيا مع اعبماعة الطالبية اليت يدرسهااجتماعيا احمللية كالعاؼبية، فبا يبكنو من التفاىم كالتفاعل كاالجتماعية

تعميق كربديث اؼبعارؼ األكاديبية للمدرسُت، كربقيق التوافق بُت اؼبؤىالت اؼبدرسُت كبُت اغباجات  -
 .التعليمغَتة الناصبة عن تطور علـو الًتبية كعن العـز على ربسُت مستول عطاء ىيئة تامل

 التزداد كالثقايف، كحىت العلمي الفطاـ اليصيبهم حىت ؼبعلمُت كالتكوين الًتبية إستمرارية مبدأ ربقيق -
 النظاـ ؿبتول مضموف أك شكل يف أرتط اليت التطورات صبيع يساير التالميذ، كأف كجيل اؼبعلم جيل بُت الفجوة

 .2  كاالجتماعيةيةاالقتصاد كالسياسية التغَتات مطالب مواجهة من كيتمكن التعليمي
ير كتعديل معلى تغ ربط اؼبعلم إبستمرار بكل تغيَت أك تطوير ابألىداؼ الكربل للًتبية كجعلو قادرا -

ستخدـ األسلوب العلمي للمسانبة اؼبستمرة يف ربقيق ىذه إكاذباىاتو، ك تو كمعارفواسلوكو كتنمية مهار
كتعميق كعيو ابلتغَتات اليت تطرأ على  زه عل توثيق الصلة ابلوسط االجتماعي كالطبيعي،مؼتحاألىداؼ، ك

رساء إاجملتمع، كقدرتو على ترصبتها عند طالبو، كتشجيعو على تقدير اؼبثل االنسانية كالقيم االجتماعية، ك
. 3العالقات االنسانية

كيف ىذا اػبصوص كمن أجل ربقيق األىداؼ اؼبسطرة من اؼبناىج اعبديدة، مت تقدمي بعض التوجيهات      
 زبص مصممي اؼبنهاج الذين 2016لتطبيق اؼبنهاج اليت ذكرت يف الدليل اؼبنهجي إلعداد اؼبناىج طبعة 

عليهم إستحضار كل الصعوابت يف إذىاهنم، كلو أهنم ال يبلكوف سلطة التدخل اؼبباشر يف عملية تكوين 
:  4اؼبدرسُت، كيف التنظيم البيداغوجي للمؤسسة، لكن يبكن أف يكوف تدخلهم قبليا غَت مباشر

 .جعل اؼبناىج سهلة القراءة كالفهم بصياغة األىداؼ صياغة سبكن من التعرؼ عليها كأتكيلها 
مواضيع  عبعل اؼبناىج قابلة للتطبيق، مث إقًتاح_ يف الوثيقة اؼبرافقة _ تقدمي كل معطيات التنفيذ الضركرية  

 .... كنشاطات ذبعل تدخل اؼبدرسُت يف اؼبؤسسة كفريق كليس كفرد

                                            
 206، ص2000، دار الفكر العريب، بَتكت 1علم النفس الرتبوي للمعلمني طاألزرؽ عبد الرضبن، -  1
، مذكرة زبرج يف علم النفس اؼبدرسي، كلية العلـو اإلنسانية إجتاهات معلمي ادلدارس االبتدائية حنو التكوين أثناء اخلدمةقايلي خليصة، -  2

. 126، ص2014_2015كاإلجتماعية، جامعة البويرة، السنة الدراسية 
 63_61، ص2001سنة  ،1 ، مؤسسة الوراؽ كالنشر، طبعةالنفس ادلهين بني النظرية والتطبيقؿبمود القاسم بديع، علم -  3
 96 _ 95اللجنة الوطنية للمناىج، الدليل اؼبنهجي إلعداد اؼبناىج، ص-  4
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عوامل أخرل اتبعة لسلطات أخرل، السيما ما يتعلق بتكوين اؼبدرسُت يف اجملاالت اعبديدة على  
 .كالبيداغوجي اؼبنهجية االختياراتفبارساهتم، تطبيق اؼبناىج كمتابعتها، تنصيب جهاز للتقومي يتناسب مع 

 

 خامتة 

إف اؼبطلع على اتريخ التعليم يف اعبزائر سيجد أف اؼبنظومة الًتبوية عرفت تعاقب العديد من             
 كالثقافية، كما مناىج اعبيل الثاين إال كاالقتصادية اؼبتغَتات اإلجتماعية كالسياسية اقتضتهااإلصالحات الًتبوية 

كاحدة من ىذه اإلصالحات العميقة كاليت تسعى من خالؽبا السياسة الًتبوية اعبزائرية إىل ؿباكلة تفعيل دكر 
  . سنة األخَتة15التعليم يف ؾباؿ بناء الوطن بعد مرحلة من التحوالت اليت شهدهتا البالد خالؿ 

 متطلبات يساير تكوينا الًتبوية العملية على القائمُت بتكوين صبيع االىتماـاألمر  تطلب      كما
نضماـ إ يعزز أساسي عامل التكوين أف ثبت فقد الدراسية، جقاؼبنا حوؿ اعبديدة الًتبوية اإلصالحات

اثنية،  جهة  كيطور سبثلهم لعملهم من  من جهة، الًتبوم النظاـ هبريها اليت التغيَت عملية إىل الًتبوية األطراؼ
كيضمن للمدرسُت نقل الكفاءات اؼبكتسبة إىل داخل األقساـ من جهة  اثلثة جهة من الًتبوية فبارساهتم كهبود

 خاص، حيث أصبح تكوينو يتم بصفة مستمرة كدائمة ابىتماـكلقد حظي أستاذ التعليم االبتدائي رابعة، 
ليواكب كافة التحوالت اغباصلة يف اجملتمع اعبزائرم، كيتمكن من فبارسة مهامو اعبديدة اؼبطلوبة يف إطار 

التحوالت اغبديثة للمدرسة منها ربديث مناىجها الًتبوية كما تتطلبو من أساليب تدريس جديدة، دبا ىبدـ 
. الفرد كاجملتمع ككل

 
 

 

 

 



 

 

  
  :الفصل الثانً:الفصل الثانً

  عرض وتحلٌل ومناقشة النتائج عرض وتحلٌل ومناقشة النتائج 
  
  

عرض وتحلٌل نتائج عرض وتحلٌل نتائج : المبحث األول: المبحث األول        

  .الفرضٌات.الفرضٌات

  .نالشة الفرضٌات.نالشة الفرضٌاتمم: ي: يثانثانلمبحث اللمبحث ال    ا    ا
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الفرضيات  نتائج وحتليل عرض :األول ادلبحث

 

 :متهيد 
يعترب اعبانب اؼبيداين يف الدراسات االجتماعية كاإلنسانية، من أىم اػبطوات األساسية لتفعيل نتائج 

 .البحث، ما من شأنو إضفاء اؼبصداقية كالتحقق من الفرضيات اؼبعلنة مسبقا إما ابإلثبات أك النفي 
 من انطالقاكمن خالؿ ىذا الفصل سنقـو بعرض البياانت، كمناقشة كربليل النتائج اؼبتوصل إليها، 

 التعليم االبتدائي لإلجابة على تساؤالت أساتذةاؼبؤشرات اؼبتحصل عليها من خالؿ اإلستبياف اؼبوزع على 
.  على التكرارات كالنسب اؼبئوية اعتماداالدراسة، 
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: خصائص العينة-1

:  توزيع أفراد العينة حسب اجلنس:((01جدول رقم

النسب التكرار اجلنس 

% 26.7 32ذكور 
% 73.30 88إانث 

 % 100 120اجملموع 
 

ذ يتضح لنا أف أعلى نسبة سجلت ترجع إىل خصائص العينة حسب اعبنس، إ يبثل اعبدكؿ أعاله      
ذا ما يتوافق سباما مع اؼبعطيات اغبالية لتعداد ، كه%26,70 بنسبةابلذكور، مقارنة %73,30 ب اإلانث

من إصبايل اؼبدرسُت، % 73.53ذ يشكل العنصر النسوم حوايل إاؼبدرسُت يف الطور االبتدائي لوالية غليزاف، 
ذا ما يدؿ على كه، (2018حسب إحصائيات مديرية الرتبية لوالية غليزان )للعنصر الرجايل % 26.47كنسبة 

إكتساح اؼبرأة لقطاع الًتبية كالتعليم يف اعبزائر  كحضورىا القوم يف ىذا اجملاؿ يف السنوات األخَتة، كىذا راجع 
أساسا إىل إىتمامها الكبَت هبذه اؼبهنة من جهة، كألف اجملتمع اعبزائرم فرض بصورة أنية كجود اؼبرأة يف ؾباؿ 

إضافة إىل خرهبي عكس الرجاؿ الذين ىبتاركف مهاـ أخرل، ألهنن أكثر إستقرارا يف ىذا اجملاؿ، التعليم 
 .اعبامعات أغلبهن نساء 

. توزيع أفراد العينة حسب السن :((02 جدول رقم

النسبة التكرار  السن
̶  30 20 16.70 %

30-39 80 66.70 %
40-49 16 13.30 %
+50 04 3.30 %

% 100 120اجملموع 
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ص الفئة العمرية تخيبثل اعبدكؿ أعاله خصائص العينة حسب السن، إذ تظهر أف أعلى  نسبة سجلت        
، كىذا راجع ابلدرجة األكىل إىل حاجة [39-30]ىي فئة %66,70اؼبسيطرة يف الطور االبتدائي بنسبة 

 إىل التقاعد القطاع الًتبوم إىل فئة الشباب الذين وبملوف اؼبشعل، بعد خركج عدد معترب من األساتذة
 ادلؤرخ 15-16قانون رقم (كالتقاعد النسيب، نتيجة صدكر قوانُت جديدة خاصة ابلتقاعد يف الوظيف العمومي 

، فبا عجل من 1( وادلتعلق ابلتقاعد1983يوليو سنة 2:  ادلؤرخ يف12-83 يعدل ويتمم القانون 31/12/2016يف 
، كمت خركج  أغلبية األساتذة الذين تستوىف فيهم الشركط  كإستفادهتم من قانوف التقاعد السابق  قبل تغيَته

إستدراؾ األمر من طرؼ الوصاية  بفتحها مسابقات توظيف، دبوجبها إلتحقت فئة الشباب لتعزز كجودىا 
 بتمدرس عدد ىائل من التالميذ يف الطور االبتدائي، كالفئة الشبانية أكثر ربكم ةذا القطاع موازاأكثر يف ق

. كمعرفة دبقتضيات قطاع الًتبية حديثا 

 توزيع أفراد العينة حسب ادلؤهل العلمي: ((03جدول رقم

النسب التكرار ادلؤهل العلمي 

% 8.30 10دراسات تطبيقية 

% 72.50 87ليسانس 

% 10 12ماسرت 

 ̶ ̶ يرماجست

% 9.20 11أخرى 

% 100 120اجملموع 
  

يبثل اعبدكؿ أعاله خصائص العينة حسب اؼبؤىل العلمي، قبد أغلبية اؼببحوثُت متحصلوف على شهادة 
ذا نتيجة لسياسة كزارة الًتبية الوطنية اؼبتبعة لًتقية التعليم االبتدائي ابإلعتماد على الكفاءات الليسانس، كه

                                            
   .03، ص 2016ديسمرب 31اؼبوافق ى 1438، مؤرخة يف أكؿ ربيع الثاين عاـ 78اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية، العدد -  1
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اعبامعية اؼبتحصلة على شهادة الليسانس كشرط ضركرم للتوظيف اػبارجي يف الطور االبتدائي كاليت يتقدـ ؽبا 
ماحدده القانوف األساسي  ، كىذا1اؼبًتشحوف اغبائزكف على شهادة الليسانس للتعليم العايل أك ما يعادؽبا

، 2008أكتوبر 11: اؼبؤرخ يف 315_08اػباص ابؼبوظفُت اؼبنتمُت لألسالؾ اػباصة ابلًتبية الوطنية رقم 
ؤىل، تليها شهادات أخرل ذا املمن األساتذة يبتلكوف ق%10بدكف أف ننسى شهادة اؼباسًت، حيت قبد أف 

مثل شهادة الدراسات التطبيقية أك شهادة البكالوراي خاصة بفئات من األساتذة القدامى، كالىت تلقت أثناء 
اػبدمة  تكوينا نظراي كتطبيقيا كأكاديبيا كبيداغوجيا من أجل ربسُت مستواىم العلمي كالرفع من كفاءاهتم 

 . -03202004ابتداءا من اؼبوسم الدراسي 

 توزيع أفراد العينة حسب األقدمية يف الوظيفة: ((04جدول رقم

النسب التكرار  األقدمية
% 82.50 99سنة 1-10

% 9.20 11سنة 11-20

% 8.30 10سنة 21+

% 100 120اجملموع 
 

ين يبتلكوف ذمن خالؿ اؼبعطيات اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله، تظهر أف أعلى نسبة ترجع إىل األساتذة اؿ
ذا ما يؤكد بصفة كبَتة ما توصلنا إليو من خالؿ ربليل معطيات ، كه%82.5سنوات ب 10تتجاكز  خربة ال

 اػباص ابلسن، كالذم يبُت لنا أف الفئة األكثر إنتشارا يف أكساط التعليم االبتدائي ىي فئة 02اعبدكؿ رقم 
 اؼبتخذة من طرؼ  اعبديدة، كاليت إكتسحت ؾباؿ الًتبية كالتعليم، بفضل اإلجراءات%66.7الشباب ب 

 سنة على نسب أقل، 21+ك [ سنة 20-11]كزارة الًتبية الوطنية اؼبذكورة سابقا، كربصلت الفئات األخرل 
ا فهي فئات اليبكنا االستغناء عنها، ؼبا سبلكو من خربة كبَتة ككفاءة عالية يف ؾباؿ التدريس، ذرغم ق

.   اعبدد كمرافقتهم خالؿ مسارىم اؼبهٍتكمسانبتها بشكل فعاؿ يف تكوين األساتذة

 

                                            
 . 288، صادلرجع نفسهسعد لعمش، -  1
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 . دورات التكوين من األساتذة يبني موقف :((05جدول 

   موقف األساتذة            
  اجلنس

ال نعم 
اجملموع 

% ت % ت 

 32% 50 16% 50 16ذكور 
 88% 29.54 26% 70.45 62إانث 
 120% 35 42% 65 78اجملموع 

 

ساتذة التعليم أل لة مقبو مواقفمن خالؿ اؼبعطيات الظاىرة أمامنا، يبكن أف نسجل يف ىذا اجملاؿ        
 . % 65 دكرات التكوين بنسبة كبواالبتدائي 

، كىي %35يبكن أف هنمل الفئة األخرل كاليت أظهرت رفضها لدكرات التكوين بنسبة   كابؼبقابل ال        
يف ىذا ، كلديهم نفس التوجو بعدـ أتييدىم للتكوين بشكلو اغبايل كإعتربكه إىدارا للوقت كاعبهدنسبة معتربة، ك

دكرات التكوين ؼبا كانت  ":  سنة  خربة حُت قاؿ20تصريح أحد األساتذة يبلك أكثرمن  ستوقفٍتاالصدد 
  . "إجبارية، ما كنت ألحضرىا 

ما إف التكوين بدأ أيخذ بعدا إسًتاتيجيا يف السنوات األخَتة، نظرا ألنبيتو يف صبيع ؾباالت اغبياة، ك     
التباين يف مواقف األساتذة بُت الرفض كالتأييد يعترب أمر طبيعيي يف قطاع وبوم عدد معترب من اؼبوارد البشرية 

سبثل شروبة مهمة من اجملتمع اعبزائرم، تعمل الوزارة على تكوينهم اؼبستمر من الناحية البيداغوجية كاؼبهنية ألداء 
مهنة التدريس دبا يتماشى ككل مرحلة نتيجة التحوالت اؼبتسارعة كاليت أثرت جليا يف النظاـ الًتبوم ككل، 

 .لكن تبقى الظركؼ احمليطة بعملية التكوين ىي ؿبور اإلختالؼ بُت األساتذة، كىذا ما سنبينو الحقا
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 أتييد فكرة االستغناء عن دورات التكوين مدى يوضح : ((06جدول 

االستغناء عن التكوين         

 اجلنس
ال نعم 

اجملموع 
% ت % ت 

 32% 96.87 31% 3.12 01ذكور 
 88% 80.68 71% 19.31 17إانث 
 120% 85 102% 15 18اجملموع 

 

أييدكف فكرة االستغناء عن  من أفراد العينة ال% 85نسبتو النتائج يف اعبدكؿ أعاله أف ما تظهر         
على ذ اؼبتكوف األستا بشكل كبَت دكرات التكوين، كحسب الكثَت من اؼببحوثُت أف دكرات التكوين تساعد

اؼببحواثت كاليت ؽبا خربة أقل من  إزالة الغموض كالتعقيد الذم يسود برامج اعبيل الثاين، حيث صرحت أحدل
  .  "ح بعض اؼبفاىيم اعبديدة م دكرات التكوين مهمة كمفيدة إلزالة الغموض كتوض ":  سنوات أف10

هبب التكثيف من ىذه الدكرات التكوينية، كاليت  ":  سنة خربة مهنية أف21+قاؿ أستاذ أخر لو خربة ك _ 
  "تساعدان على فهم أكثر ؼبناىج اعبيل الثاين 

ذه الدكرات تطبيقية كنظرية يف آف كاحد   ابإلضافة إىل أتكيد فئة معتربة من أفراد العينة على أف تكوف ق
ىذه الدكرات لو كانت تطبيقية لكانت أفضل كأحسن كربل اؼبشاكل اليت : "حيث أقر أحد اؼببحوثُت على أف

أتيد فكرة االستغناء عن دكرات التكوين، كخاصة من طرؼ العنصر % 15كسجلت نسبة ، "تواجهنا 
النسوم، كاللوايت أبدين تضمرىن الشديد ؽبذه العملية بسبب الربؾبة الغَت مناسبة يف نظرىن،  كآخركف 

. الهبدكف جدكل من برؾبة الدكرات التكوينية ما دامت تقدـ يف شكل دركس نظرية ينقصها التطبيق 

     كعلى ىذا األساس فإذا كانت عملية تكوين األساتذة ضركرة الزمة يف صبيع الوضائف كاؼبهن، فإنو ؼبهنة 
التعليم يشكل أكثر ضوركة كإغباحا كاليبكن االستغناء غنو، ألف اؼبدرس ينبغي أف يواكب اؼبتغَتات السياسية 
 .كاالقتصادية كاالجتماعية، كلكي يتم ذلك فالبد من التكوين اؼبتواصل لتاليف الفجوة بينو كبُت جيل اؼبتعلمُت
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 ـ على أنبية التكوين كالتدريب، ألف 1975     كيف ىذا الصدد أكد اؼبؤسبر العاؼبي للًتبية يف جنيف عاـ 
،  1مهنة التعليم كاحدة من اؼبهن اليت يتم اإلعداد ؽبا بفاعلية ؿبددة كتبقى دائما حباجة إىل تدريب مستمر 

 ـ ترل أف التدريب كالتكوين اؼبستمر يعترب الوجو األخر 1975كإف اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو عاـ 
 .لًتبية اؼبعلم، كىو مكمل إلعداده كتكوينو، كضركرم إلستمرار فاعليتو 

  ضرورة التكوين يف ظل مناهج اجليل الثاين يبني: (07)رقم جدول

ضرورة التكوين        
 اجلنس

 بدون إجابة ال نعم 
اجملموع  % ت % ت % ت 

 32% 9.37 03% 6.25 02% 84.37 27ذكور 
 88% 2.27 02% 12.5 11% 85.22 75إانث  

 120% 4.16 05% 10.83 13% 85 102اجملموع 
 

من أفراد العينة ترل أف التكوين ضركرم يف ظل %85نالحظ يف اعبدكؿ اؼبدكف أعاله، أف نسبة        
مناىج اعبيل الثاين، كأف آراء جل اؼببحوثُت تصب يف قالب كاحد أآل كىو ضركرة التكوين كأنبيتو يف ظل 

زبص % 85.22التحوالت اعبديدة اليت طرأت على اؼبنظومة الًتبوية، كبشيئ من التفصيل قبد أف نسبة 
تؤكد على اغباجة اؼباسة للتكوين كالضركرة اؼبلحة لو، كىي نسب كبَتة جدا ذكور، لل%84.37اإلانث كنسبة 

من أجل إكتساب اؼبعرفة كتكوين خربات جديدة متعلقة أساسا ابؼبناىج اعبديدة، تساعدىم على ربسُت 
مستواىم، كعلى التواصل مع اؼبتعلمُت بشكل أفضل، كىذا ما يوكد لنا ما توصلنا إليو عند ربليلنا ؼبعطيات 

، كاليت جاءت متطابقة سباما ؼبعطيات ىذا اعبدكؿ، كىذا ما يفسر لنا النظرة اإلهبابية لكال 06اعبدكؿ رقم 
. اعبنسُت حوؿ التكوين 

ال هبدكف أنبية كالضركرة ؽبذه الدكرات التكوينية يف ظل اؼبناىج % 10,83ك تبقى نسبة قليلة مل تتجاكز 
قصر اؼبدة اؼبخصصة ؽبذه العملية، كأخركف يركف يف غياب اعبانب التطبيقي سببا  اعبديدة، كحجتهم يف ذلك ه

                                            
مؤسبر كلية الًتبية، جامعة ، "الرؤية العلمية لكليات العلوم يف تدريب ادلعلمني : " عثماف حسن عثماف إبراىيم كآخركف، كرقة بعنواف-  1

، ص  06اػبرطـو
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 ال أجد ضركرة ": سنوات10يف عقم ىذه الدكرات، حيث صرحت إحدل اؼببحواثت كاليت ؽبا خربة ذباكزت 
  ."لتك الدكرات ما دامت تفتقد إىل اعبانب التطبيقي 

 تتوافر مل إذا ألنو للمدرسة الًتبوية اؼبادية العوامل أىم من ىيفإف اؼبناىج اؼبدرسية " رابح تركي"    كحسب 
 فال متنوعة سلوكيات كخربات قيما كمعارؼ فيهم كتغرس أجياؿ تريب أف ما للمدرسة يبكن كيف اؼبناىج
 تلقينها ليتم االجتماعية كالثقافية سبع كقيموؼبجا فلسفة وبمل أف اؼبنهج خصوصية منهج، كمن بدكف مدرسة
 اليت اعبديدة اؼبناىج تطبيق إىلكيف إطار . 1 العلم كاؼبعرفة جانب إىل اجتماعي كثقايف تراث شكل يف للنشء
 ربضَت  سعت كزارة الًتبوية الوطنية إىل 2017_2016 اؼبدرسي كؿللدخ الثاين، اعبيل مناىج عليها يطلق

 تكوين اؼبدرسُت، تكوين التكوين، بتعميم اؼبكلفُت اؼبفتشُت تكوين) الضركرية اؼبرافقة ككسائل آليات كتنصيب
 كرقمنة اؼبعلم كدليل التالميذ نشاطات كدفاتر اؼبنهجية كالدالئل اؼبدرسية الكتب إعداد اؼبؤسسات، رؤساء
 .من أجل ربسُت العملية الًتبوية  (2...البيداغوجية اؼبوارد

تدريب اؼبعلم "         كىذا ما ينطبق على دراسة لألستاذ فروبة أضبد كاألستاذة بن زاؼ صبيلة ربت عنواف 
، فقد حددت صبلة من العوامل اليت ذبعل من تكوين اؼبعلمُت كتدريبهم "كأحد متطلبات اإلصالح الًتبوم

ك اإلنفجار اؼبعريف، ابإلضافة إىل أف قباح العملية 3التطور كالتقدـ يف طرائق التعليم كالتعلم : ضركرة عصرية منها
الًتبوية دبحتواىا العاـ كأبعادىا اؼبختلفة مرىوف بوجود معلم كفء معد إعدادا جيدا كؾبهز علميا كثقافيا 

كمهنيا، كيوجو مسارىا كيضغها يف إطارىا الصحيح، فمكوانت العملية الًتبوية دبا فيها اؼبناىج الصاغبة تبقى 
 . دكف جدكل يف ضل غياب معلم كفء 

 

 

 

 

                                            
  .17، صادلرجع نفسهرابح تركي، -  1
  .24، ص2015أكتوبر / ، كزارة الًتبية الوطنية، عدد خاص سبتمرب 2016_2015الدخول ادلدرسي النشرة الرظبية للًتبية الوطنية، -  2
تدريب ادلعلم كأحد " الرىاانت األساسية لتفعيل اإلصالح الًتبوم يف اعبزائر: صبيلة بن زاؼ، فروبة أضبد، أعماؿ اؼبلتقى الثالث حوؿ-  3

 .قسم علم اإلجتماع، جامعة دمحم خيضر بسكرة ، "متطلبات اإلصالح الرتبوي
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مواكبة دورات التكوين لإلصالحات الرتبوية اجلديدة مدى يوضح  :(08)جدول رقم

التكوين واإلصالحات        
 اجلنس  

بدون إجابة ال نعم 
اجملموع 

% ت % ت % ت 

 32% 00 00% 3.12 01% 96.87 31ذكور 
 88% 1.13 01% 21.59 19% 77.27 68إانث 
 120% 0.83 01% 16.66 20% 82.5 99اجملموع 

 

من اإلانث % 77.27ذكور، كما نسبتو من اؿ% 96.87من اؼبعطيات اؼببينة يف اعبدكؿ، إف ما نسبتو      
تشكل أفراد العينة، تقر أبف دكرات التكوين من الركائز األساسية لإلصالحات اغبديثة اليت ابشرهتا الوزارة، 

ا ما يتطابق مع نظرة الوصاية يف التأكيد على أنبية تكوين األساتذة يف خضم اإلصالحات اعبديدة ؼبواكبة كىذ
السريع يف   ىذا التطورمسايرة، كعلى اؼبدرسة اعبزائرية التطور السريع يف صبيع اؼبيادين الذم يشهده العامل

 .مناىجها كمضامينها 

ترل أف الدكرات التكوينية تبقى من أفراد العينة ككل، % 16.66 كنقرأ أيضا من اعبدكؿ، أف نسبة         
انقصة من حيث التأطَت كاحملتول كالوسائل التعليمية اغبديثة، كىذا ما هبعلها بعيدة جدا عن أىداؼ 

  .اإلصالحات الًتبوية اعبديدة 

     إف أىم الدعائم اليت ترتكز عليها فلسفة الًتبية تتمثل يف تكوين اؼبعلمُت كإعدادىم كتطويرىم بصورة 
مستمرة لتلبية حاجيات اجملتمع الضركرية، كاإلرتقاء ابؼبستول التعليمي كالذم يدخل يف صلب اإلصالحات 
اعبديدة، كما أف كل األنظمة العاؼبية تتفق على أف اؼبعلم أحد العناصر األساسية للعملية التعليمية، أصبحت 

حىت يستجيب غباجيات ...ىناؾ ضركرة ملحة إىل تكوينو، معلم يستجيب لطموحات اؼبتعلمُت كحاجياهتم 
 صبلة من التدابَت لتوفَت 2015اجملتمع كتطلعاتو، كإستجابة ؽبذا اإلنشغاؿ إزبذت كزارة الًتبية الوطنية منذ سنة 

تكوين إضايف لفائدة أساتذة كمعلمي الطور االبتدائي كاؼبتوسط، كىذا بغرض ربقيق التوافق بُت مستول أتىيل 
 . حىت يبقى اؼبعلم يف طليعة االىتماـ 1اؼبعلمُت كبُت اؼبالمح اليت حددىا اإلصالح الًتبوم اعبديد

                                            
 .50ص، ادلرجع نفسهربت إشراؼ ؾبموعة من الباحثُت، الكتاب السنوم السادس اعبزء األكؿ، -  1
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  كعلى العكس من ذلك فإف كاقع التكوين اغبايل أفرز عدة تناقضات مع مقًتحات مشركع اإلصالح الًتبوم 
  دبناسبة تنصيب اللجنة الوطنية إلصالح اؼبنظومة الًتبوية، 2000الذم أقره رئيس اعبمهورية سنة 

أف أىداؼ اإلصالحات الًتبوية ال تتوافق مع مستول معلمي الطورين " 1999دمحم بوعالؽ "فقد بينت دراسة 
 . 1األكؿ كالثاين، كيعود السبب حسبو إىل تغييب اؼبعلم يف تلك اإلصالحات 

 مضامني وزلتوى التكوين  من مبوقف األساتذة يتعلق:(09)جدول رقم

 موقف األساتذة
مضامني        من 

التكوين             اجلنس
 

بدون إجابة ال نعم 
 

اجملموع  % ت % ت % ت 

 32% 00 00% 53.12 17% 46.87 15ذكور 
 88% 1.13 01% 43.18 38% 55.68 49إانث 
 120% 0.83 01% 45.83 55% 53.33 64اجملموع 

 

من أفراد العينة راضوف عن مضامُت كؿبتول التكوين اػباصة %53.33يتضح من اعبدكؿ التايل أف نسبة      
. كتعترب نسب مقبولة إىل حد ما دبناىج اعبيل الثاين، 

من اؼببحوثُت عن عدـ رضاىم دبحتول كمضامُت التكوين، كىذا يتعلق % 45.83نسبتو  ما     يف حُت عرب
أساسا حسبهم ابلظركؼ اإلستعجالية اليت أحاطت هبذه العملية، كنقص خربة اؼبؤطرين أنفسهم يف ىذا اجملاؿ، 

كغياب الوسائل التعلمية اغبديثة كاليت تتناسب كاؼبناىج اعبديدة، كيف ىذا الصدد  طرحت أستاذة ؽبا خرب 
أيعقل أف ندرس أبناءان مناىج، مضامينها صعبة حىت على األستاذ : "  سنة تساؤؿ مهم أال كىو21تفوؽ 
 ." نفسو 

لقد كاف التسرع كالظرفية  كالربامج التكوينية من بُت أىم النقاط األساسية اليت شكلت الفارؽ يف        
مواقف األساتذة، إذ ال يعقل تطبيق مناىج جديدة دكف زبصيص حيز كبَت لعملية مرافقة األستاذ من خالؿ 

                                                                                                                                   

  
  .254، ص1999قصر الكتاب، البليدة، اعبزائر اذلدؼ اإلجرائي، متييز هو صياغته، بوعالؽ دمحم، -  1
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تكوينو الشامل من طرؼ الوصاية، اليت سعت على سبرير مشركعها على حساب اؼبدرس الذم إقتقد كإفتقر 
 . إىل اآلليات الًتبوية الناجعة لتنفيذ ىذا اؼبشركع على أرض الواقع 

 يف دراستو للتعرؼ على تكوين 2017كتتفق نتائج بياانت اعبدكؿ مع ما توصل إليو األستاذ أضبد خالدم 
، 1اؼبعلمُت ابعبزائر، إىل كجود تباين كتطور مضطرب كملحوظ يف االىتماـ ابلتكوين اؼبستمر للمعلمُت 

كتركزت غاايت الربانمج التكويٍت كمضامينو كؿبتواه يف رفع اؼبستول العلمي كاألكاديبي للمعلمُت، دكف تنمية 
 .اعبانب البيداغوجي كاؼبمارسات التعليمية للمعلم 

على ضركرة جعل مضامُت اؼبناىج اعبديدة متمحورة حوؿ " بن زاؼ صبيلة"    كيف ىذا الصدد تؤكد األستاذة 
: اؼبعارؼ كالتخصصات اليت ؽبا ارتباطات كظيفية مياشرة ابلقطاعات االقتصادية كاالجتماعية اؼبنتجة مثل

التقنيات اغبديثة كالعلـو الدقيقة كالتخصصات التطبيقية كغَتىا، فبا يستجيب غباجات التحوالت اؼبعرفية 
 .2كالتكنولوجية كاالقتصادية كاجملتمعية اليت تعرفها اجملتمعات اؼبعاصرة 

 . خربات ومعارؼ جديدةتشكيلدور التكوين يف ب خاص :(10)جدول رقم

وتشكيل                 التكوين      
برات اخل

اجلنس 

ال نعم 
اجملموع 

% ت % ت 

 32% 6.25 02% 93.75 30ذكور 
 88% 12.50 11% 87.50 77إانث 
 120% 10.83 13% 89.16 107اجملموع 

 

عند قراءة اعبدكؿ أعاله، نالحظ أف ىناؾ إذباىات إهبابية عند ربليل إجاابت أفراد العينة، من حيث        
تعطي دكر كبَت لعملية التكوين يف % 89.16دكر التكوين يف بناء معارؼ كخربات جديدة، حيث سجلت 

                                            
أطركحة دكتوراة غَت منشورة، ، (التكوين ادلستمر منوذجا )منظومة تكوين ادلعلمني يف اجلزائر يف إطار معايري اجلودة الشاملة خالدم أضبد، -  1

  .2017، اعبزائر 2جامعة كىراف 
 

  .187، ص ادلرجع نفسهصبيلة بن زاؼ، -  2
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زبص اإلانث، % 87.50 كنسبة ذكورسبثل اؿ% 93.75بناء خربات كإكتساب معارؼ جديدة، منهم 
ذه الدكرات ، كاػباص أبنبية التكوين حوؿ مناىج اعبيل الثاين، ق07كىذا ما ربقق يف معطيات اعبدكؿ 

. زمة لتسيَت قسموالتكوينية تساعد األستاذ على تطوير أدائو كإمتالؾ القدرة الال

، يف تنمية قدراهتم كمهاراهتم كإكتساب لعملية التكوينمسوف أم دكر تال يل %10.83تبقى نسبة      ك
معارؼ كخربات جديدة، كىذا بسبب إدراج العملية يف أايـ العطل اؼبدرسية كاألسبوعية، كاليت ىي من 

أايـ األسبوع، ابإلضافة إىل إعتقاد  طيلة ذم يعاين من ضغط العمل كإرىاؽ كبَتاؿذ اؼبفركض أايـ راحة لألستا
بعضهم أف التكوين اغبايل اليساعدىم على إكتساب اؼبعارؼ اعبديدة، بل تكتسب عن طريق اػبربة كالعمل 

 .كاإلحتكاؾ اؼبتواصل ابلزمالء، كالندكات الداخلية كاػبارجية 

     إف دكرات التكوين اليت ىبضع ؽبا األساتذة تعد إستمرارية لعملية الًتبية اؼبهنية اؼبستدامة للمعلمُت من 
أجل تنمية اؼبعلم مهنيا كزايدة كفاءة اؼبؤسسات التعليمية كـبرجاهتا، كإذا ما أحسن إستغالؿ عملية التكوين 

أمكننا ربقيق الكفاءة اؼبثلى للنظاـ التعليمي، ككضع نظرايتو موضع التطبيق لتحقيق األداء األفضل ككصوال إىل 
 .1النمو كالرخاء للمجتمع 

 يف دراستو أف دكرات التكوين هتدؼ إىل تقدمي ؾبموعة من اػبربات اؼبعرفية 2002راشد          كقد إعترب 
كاؼبهارية كالوجدانية الالزمة للمعلم للرفع من مستواه العلمي كاإلرتقاء أبدائو األكاديبي من الناحية النظرية 

أبف التكوين يساعد اإلنساف يف إكتساب معارؼ كمهارات كإذباىات " تيلوين"، يف حُت أقر 2كالعلمية 
 .3كأسلوب حياة، دبا هبعلو قادرا على القياـ بنشاطات كمهاـ مل يكن دبقدكره القياـ هبا من قبل 

فبا سبق يبكن القوؿ أف التكوين ىو عملية مستمرة هتدؼ إىل تغطية النقص يف جانب من جوانب شخصية 
اؼبعلم اؼبهنية، كما يسعى إىل ذبديد كتشكيل خرباتو كتطوير قدراتو كمهاراتو ليستجيب الحتياجات الًتبية 

 .  كمستجدات الواقع االجتماعي كاالقتصادم كالعلمي

 

                                            
  .39، ص 2009دار إبن اعبوزم، عماف ، 1إعداد وتدريب ادلعلمني طشويطر عيسى دمحم نزاؿ، -  1
 .177، ص 2002دار الفكر العريب، القاىرة خصائص ادلعلم العصري، علي راشد، -  2
  .12، ص 2002، دار الغرب للنشر كالتوزيع، اعبزائر1التكوين يف الرتبية طحبيب تيلوين، -  3
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.  نتائج العملية التعليمية بعد التكوينمدى حتسنيوضح : (11)جدول رقم

حتسن العملية 
 التعليمية            

اجلنس    

بدون إجابة ال نعم 
 

اجملموع  % ت % ت % ت 

 32% 3.12 01% 53.12 03% 87.50 28ذكور 
 88% 1.13 01% 21.59 19% 77.27 68إانث 
 120% 1.66 02% 18.33 22% 80 96اجملموع 

 

من خالؿ اعبدكؿ اؼببُت أعاله كاػباص بتحسن نتائج العملية التعليمية بعد التكوين، إف جل أفراد العينة       
منهم %80ترل ربسن يف نتائج العملية التعليمية بعد تكوينهم يف مناىج اعبيل الثاين، كبنسبة كبَتة قدرت ب

أغلبية اؼببحوثُت بدكر التكوين يف ربسُت العملية التعليمية كذلك  ذ أقرإانث، إ% 77.27ذكور ك87.50%
:  من خالؿ إجاابهتم

 .فهم اؼبصطلحات اعبديدة كتسيَتىا مع اؼبنهاج اعبديد  -

 .ك ربسن أدائهم يف القسم  ذباكب اؼبتعلمُت يف القسم -

 .الدرستنمية اؼبهارات الذاتية لألستاذ، كتوظيف معارؼ كخربات جديدة أثناء إلقاء  -

 .ربسن يف نتائج اؼبتعلمُت  -

 .جديد رصيد معريف تشكيل -

 .التواصل اإلهبايب بُت اؼبعلم كاؼبتعلم  -

ربسُت طرؽ التدريس من خالؿ توفَت ؾبموعة من اؼببادئ كاألساسيات كالكيفيات اؼبنهجية اليت  -
 .تتالئم مع طبيعة اؼبتعلمُت 

ذلك رأل نلخصها ، كؽبم يف %18.33ك رغم ذلك جاءت بعض التصروبات األخرل ـبالفة لذلك بنسبة 
:  فيما يلي
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 .الساعيكثافة اغبجم  -

 .الثاينصعوبة ككثافة الربامج اػباصة دبناىج اعبيل  -

 .تساعد على تنمية مهارات اؼبتعلمُت  ال -

، كاف يهدؼ إىل ربسُت أداء اؼبنظومة 2003            إف اإلصالح الًتبوم الذم مت تطبيقو منذ سنة 
الًتبوية اعبزائرية، من خالؿ التغيَت كالتطوير كفقا للطرؽ الًتبوية اغبديثة يف مكوانت العملية التعليمية، إنطالقا 

من اؼبنهاج كطرؽ التدريس كطرؽ التقومي كالكتاب اؼبدرسي كالوسائل التعليمية كصوال إىل تكوين اؼبدرسُت، 
فكل اؼبناشَت كالتعليمات اليت كجهتها كزارة الًتبية إىل اؼبمارسُت يف اؼبيداف كانت تدعوا إىل التغيَت يف 

 .اؼبمارسات التعليمية دبا يتالئم كاإلجراءات التنظيمية كاؼبنهجية اعبديدة اؼبنصوص عليها يف مشركع اإلصالح 

 مالئمة زلتوى التكوين ألهداؼ مناهج اجليل الثاين مدى   يبني:(12)جدول رقم 

      زلتوى التكوين ومناهج             
  اجليل الثاين              .

اجلنس     

ال نعم 
اجملموع 

% ت % ت 

 32% 28.12 09% 71.87 23ذكور 
 88% 13.63 12% 86.36 76إانث 
 120% 17.5 21% 82.5 99اجملموع 

 

، تبُت لنا أف ؿبتول التكوين الذم أقرتو كزارة الًتبية يتماشى مع 12من خالؿ ربليل معطيات اعبدكؿ         
أىداؼ مناىج اعبيل الثاين بشكل كبَت، كىذا من خالؿ النسبة اؼبعلنة من طرؼ أفراد العينة كاليت تقدر ب 

: ذه الدكرات التكوينية ابتداء من الدخوؿ اؼبدرسي، كىذا ما يعزز طرح الوصاية يف برؾبتها مثل ق82.5%
 لفائدة كل اؼبؤطرين للعملية الًتبوية دبا فيهم األساتذة كالذين يشكلوف اغبلقة األقول، 2017_2016

. بصفتهم اؼبنفذين للمناىج الًتبوية على أرض الواقع 

 عالقة بُت ؿبتول  توجد، أنو ال%17.5    كعلى العكس ترل فئة أخرل من اؼببحوثُت كاليت تقدر بنسبة 
: إىل، كنظرهتم يف ذلك ترجع اؼبعدلةالتكوين كاؼبناىج 
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  اعبيد ؽبا مسبقا كنقص اػبربة للمفتشُت   التحضَتالتكوينية دكفإىل التسرع الكبَت الذم شاب العملية
 .األساتذةالذين أككلت ؽبم مهمة مرافقة 

  عدـ إستشارة األساتذة عند كضع مناىج اعبيل الثاين. 

 ذ كاؼبتعلم على حد سواء اسب مع الواقع الًتبوم لألستاتنم التكوين ال. 

  األسانذةعدـ برؾبة دكرات تكوينية تطبيقية يف اؼبؤسسات التعليمية أثناء التكوين لفائدة.  

     إف اؼبدرسة اعبزائرية مطالبة بتجديد مناىجها، خاصة الربامج اؼبطبقة يعود تصميم أىدافها كربديد ؿبتوايهتا 
إىل عقود خلت، كىي بذلك ال تواكب التقدـ العلمي كاؼبعريف الذم أحدثتو التقنيات اغبديثة يف اإلعالـ 

كاإلتصاؿ، كقد عرؼ اجملتمع اعبزائرم تغَتات جذرية عميقة يف ـبتلف اجملاالت، سرعت من كتَتة تغيَت الربامج 
التعليمية كربديد ؿبتوايهتا  كاليت أضحت تفرض نفسها، خاصة يف ظل العوؼبة، اليت ابتت سبلي على اجملتمعات 

ربدايت جديدة لن ترفع إال ابإلعداد كالتكوين اعبيد للمعلمُت قادرين على تنفيذ ؿبتوايت اؼبناىج اعبديدة 
 .بكل كفاءة 

  .حتسن مردود التالميذ بعد التكوينمدى  يبني :(13)جدول

 ذحتسن مردود التالمي      
اجلنس    

 بدون إجابة ال نعم 
اجملموع  % ت % ت % ت 

 32 00 00% 12.5 04% 87.50 28ذكور 
 88% 1.13 01% 28.40 25% 70.45 62إانث 
 120% 0.83 01% 24.16 29% 75 90اجملموع 

 

ذ، ، أقرت بتحسن يف مردكد التالمي%75عند قراءة معطيات اعبدكؿ، قبد أف نسبة كبَتة قدرت ب        
 أف قباح اؼبتعلمُت من قباح العملية التعليمية ابلدرجة األكىل، ذ، إ11ىذا ما يتناسب مع معطيات اعبدكؿ ك

ذ من بُت اؼبؤشرات اؼبهمة يف التالميذ، كارتفاع نسب قباح كتعترب النتائج الفصلية أك السنوية اإلهبابية للتالمي
 .ىذا الصدد حسب اؼببحوثُت أنفسهم 
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. كاليت ترل العكس % 24.16يبكن أف هنمل الفئة اؼبتبقية كاؼبقدرة ب       كابؼبقابل ال

o "سنة11أستاذ لو خربة تفوؽ " ذ الربانمج مكثف يفوؽ القدرات العقلية للتالمي.  
o "الرقي كتطوير مهاراتو كاليت ذالتلميذ أصبح ؿبور العملية التعليمية، كابلتايل كاف لزاما على األستا 

 .سنة يف التعليم21أستاذة ؽبا خربة تفوؽ " خالؿ الفصل الدراسيذ نساعد على تطوير أداءات كمردكد التالمي
o " سنة 10أستاذ لو خربة  " تراجع مردكد التالميذ يف اؼبواد العلمية يف ظل مناىج اعبيل الثاين 

إف كظيفة اؼبدرسة يف ظل اإلصالحات اعبديدة، ىي أف تضمن لكل متعلم إكتساب اؼبعارؼ           
بل تتعدل إىل تزكيد اؼبتمدرسُت تعليم ...العلمية كاؼبهارات كحسن السلوؾ مع الغَت كالتشبع ابلقيم اإلنسانية 

 .نوعي يتيح ؽبم اإلندماج يف اغبياة االجتماعية كاالقتصادية بصورة طبيعية 
    إف قباح اؼبتعلمُت مرىوف بًتقية أداء اؼبنظومة الًتبوية، كتعزيز قدرات اؼبعلمُت كمدل إستجابتهم 

إلحتياجات التالميذ، كاليتأتى ىذا اؼبسعى إال بعملية التكوين اليت أتىلهم لتطوير أدائهم داخل القسم لضماف 
قباعة التعليم كمنو ربسُت أداء كمردكد اؼبتعلمُت، كيظهر ذلك جليا من خالؿ ؿبتلف التقويبات كاإلمتحاانت 

 . الرظبية 
 فاعلية التكوين يف تنفيذ ادلناهج اجلديدة مدى  يوضح :(14)جدول رقم

      ذ ادلناهجالتكوين وتنفي    
اجلديدة .         

 اجلنس

 بدون إجابة ال نعم 
اجملموع  % ت % ت % ت 

 32 00 00% 21.87 07% 78.12 25ذكور 
 88% 1.13 01% 17.04 15% 81.81 72إانث 
 120% 0.83 01% 18.33 22% 80.83 97اجملموع 

  
يتضح جليا من ىذا اعبدكؿ  أف التكوين لو فاعلية كبَتة كساعد األساتذة اؼبتكونُت يف تنفيذ مناىج        

من % 80.83اعبيل الثاين بكل مركنة، كىذا من خالؿ إذباىاهتم اإلهبابية بصفة كبَتة، كاليت بلغت نسبة 
 .كىذا من خالؿ إكتساهبم معارؼ جديدة كمصطلحات اعبيل الثاين ساعدهتم يف طريقة التدريسأفراد العينة، 
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، أف التكوين حوؿ مناىج اعبيل الثاين %18.33عتربت النسبة اؼبتبقية من اؼببحوثُت كاليت قدرب ب      كا
:  مل يساعدىم يف تنفيذه بشكل فعاؿ، كيرجع ذلك حسبهم إىل ؾبموعة من العوامل نذكر منها

 .ؿبدكدية دكرات التكوين كظرفيتها  -

 .حشو اؼبعارؼ اعبديدة دكف فهمها  -

مل هتيأ األرضية اػبصبة ؽبذا "  سنة قائال 20 اؼببحوثُت كاليت التقل خربتو اؼبهنية عن  كقد صرح أحد األساتذة
 "أفقده الفاعلية اؼبرجوة من كسائل مادية،  التكوين أساسا ال من مؤطرين أكفاء كال

التسرع كاغبشو اؼبعريف، سبباف رئيسياف يف قصور عملية التكوين فبا أدل إىل فشل األستاذ يف " كقاؿ آخر 
" تنفيذ اؼبناىج اعبديدة 

صرحت أستاذة تدرس قسم  تعقيبا أيضا على عدـ تنفيذ مناىج اعبيل الثاين بصورة إهبابية بعد التكوين     ك 
سببو مشكل اإلكتظاظ كالفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت ككثافة الربانمج الذم اليتماشى "السنة الثالثة ابتدائي 

 . "كسن اؼبتعلم 

    تعترب اؼبناىج الدراسية سبيل لتلبية إحتياجات التنمية اإلجتماعية، كربقيق غاايت كأىداؼ النظاـ الًتبوم، 
العالقة بُت اؼبنهاج كالًتبية كالتعليم كاجملتمع عالقة كطيدة ال تنفصل، فاؼبنهاج الدراسي يشكل مشركع ؾبتمع 

فهو أيثر كيتأثر ابجملتمع، كيبر تطور اجملتمعات حتما إبعداد اؼبناىج إعدادا جيدا، كاليتحقق ىذا كلو إال بوجود 
 .معلمُت قادرين على تنفيذ كترصبة ىذه اؼبناىج على أرض الواقع 

 سخرت ؽبا إمكانيات مادية 2015إف اؼبناىج اعبديدة اليت سعت كزارة الًتبية الوطنية على تطبيقها منذ 
كبشرية من معلمُت كأساتذة إستفادكا من دكرات تكوينية مكثفة إلستيعاب ؿبتوايت مناىج اعبيل الثاين، 
كتنفيذىا بكل فاعلية ككفاءة، ىذا التكوين الذم كاف سندا قواي لألساتذة يف ظل اإلصالحات الًتبوية 

 .اعبديدة، كضركرة البد منها إلقباح العملية التعليمية 
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  .حتسن اآلداء يف القسم بعد التكوينمدى  يبني: (51)جدول رقم

األساتذة  داءأ     
اجلنس     

 بدون إجابة ال نعم 
اجملموع  % ت % ت % ت 

 32% 3.12 01% 9.37 03% 87.5 28ذكور 
 88 00 00% 9.09 08% 90.90 80إانث 

 120% 0.83 01% 9.16 11% 90 108اجملموع 
 

من أفراد العينة، تقر بتحسن أدائهم اؼبهٍت % 90من خالؿ قراءة اعبدكؿ، يتبُت كبصورة كبَتة أف نسبة       
ابلنسبة للذكور، % 87، كنسبة%90يف القسم بعد التكوين، كحسب اعبنس ذباكزت النسبة ابلنسبة لإلانث 

عمدت إليو الوصاية من خالؿ إعطاء أنبية قصول للتكوين منذ تطبيق اؼبناىج  ذه اؼبعطيات تؤكد ماكه
- 2016للسنة الدراسية   تتجلى يف اؼبنشور اإلطار2017- 2016اعبديدة مع بداية الدخوؿ اؼبدرسي  

 الذم وبدد ترتيبات نتنظيمية كبيداغوجية زبص الدخوؿ اؼبدرسي، يف جانبو اؼبتعلق ابلتكوين كدعم 2017
اؽبدؼ منو ربسُت مستول األستاذ لكي يكوف سندا قواي يف ربقيق ، التوجو التدرهبي كبو ربقيق اإلحًتافية
. أىداؼ اإلصالح الًتبوم اغبديث 

ىبتلف إثناف يف أف ربسن أداء األستاذ داخل القسم، يودم الؿبالة إىل ربسن يف أداء اؼبتعلم  كال          
. كتطوير قدراتو كمهاراتو العقلية كالفكرية كاإلنفعالية كالسلوكية 

من أفراد العينة عربت عن عدـ ربسن أدائها يف % 9.16     كمن خالؿ قراءة اعبدكؿ أيضا، فإف نسبة 
ين كانوا ؾبربين على حضور ىذه الدكرات ذالقسم بعد التكوين الذم تلقوه، كىذا ينطبق على األساتذة اؿ

قابلية يف تعلم مهارات تؤىلهم إىل الرفع كربسُت رغبة كال فلم تكن ؽبم حبكم تدريسهم لسنوات اإلصالح، 
. مستواىم العلمي 

 أبف أنبية التدريب أك التكوين اؼبستمر تنبثق من 1" فتحي السويدم كشكرم سيد"          كذكر كل من 
التطور يف اؼبناىج الًتبوية أك يف األساليب كاإلسًتاتيجيات التدريسية كالتقنيات الًتبوية حبيث يكوف على 

 . اؼبعلمُت متابعة ىذه التطورات بصورة مستمرة، كأف رفع مستول أداء اؼبعلم يؤدم إىل رفع إنتاجية التعليم ككل

                                            
  .06، صادلرجع نفسهعثماف حسن عثماف إبراىيم كآخركف، -  1
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        إف األداء اعبيد لألستاذ داخل القسم يعترب من أىم اؼبنطلقات األساسية اليت تنشدىا اؼبؤسسات 
التعليمية على إختالؼ مستوايهتا لنجاح العملية التعليمية، إف االىتماـ ابؼبدرس كرفع مستول أدائو، كتوفَت 

السبل اليت تكفل قباحو يف عملو أمر ابلغ األنبية عبميع اؼبسؤكلُت من مشرفُت كإداريُت كأكلياء، كإف للعوامل 
، كهتدؼ برامج التكوين اليت كضعتها 1اؼبدرسية أتثَتا مباشرا يف أداء اؼبعلم، تؤدم إىل رفع كفاءتو أك خفضها 

كزارة الًتبية الوطنية إىل رفع مستول أداء اؼبعلمُت كتنميتهم مهنيا ما يؤدم يف األخَت إىل زايدة اإلنتاجية 
 . التعليمية 

 توظيف طرؽ التدريس اليت تلقاها األساتذة أثناء التكوين مدى يوضح  :(16)جدول

توظيف طرؽ التدريس           
اجلنس     

ال نعم 
اجملموع 

% ت % ت 

 32% 12.5 04% 87.5 28ذكور 
 88% 7.95 07% 92.04 81إانث 
 120% 9.16 11% 90.83 109اجملموع 

 

 من أفراد العينة يوظفوف طرؽ التدريس اليت تلقوىا أثناء التكوين كىي %90.83يبُت اعبدكؿ أف نسبة       
كبَتة جدا، كإذا ما تطرقنا بشيئ من التفصيل حسب اعبنس نالحظ ىذا التجاكب الكبَت من طرؼ  نسبة

، إذ %87.5ذكور بنسبة أقل بقليل عند اؿ، ك%92.04اإلانث اللوايت يوظفن طرؽ التدريس اغبديثة بنسبة  
أف مناىج اعبيل الثاين ترتكز أساسا على دعم طريقة اؼبقاربة ابلكفاءات يف التدريس كتطوير قدرات اؼبتعلم فبا 

ذا جاء تصريح يسمح لو ابلتوغل يف اغبقل اؼبعريف بشكل أفضل، إبعتباره ؿبور العملية التعليمية التعلمية، كيف ق
تعزيز اؼبقاربة ابلكفاءات كمنهج فبارسة إلعداد الربامج كتنظيم التعلمات لدل اؼبتعلم : " أستاذة ؽبا خربة طويلة

 "

أهنم مل يتمكنوا من توظيف طرؽ التدريس اليت تلقوىا %9.16     كأقرت نسبة قليلة من أفراد العينة تقدر ب
أثناء الدكرات التكوينية اػباصة ابؼبناىج اعبديدة، كيرجع ذلك إىل عامل الوقت، كصعوبة بعض الوحدات  

                                            
 . 295، ص2011، اعبزائر 02، ؾبلة العلـو اإلنسانية كاإلجتماعية، العدد تكوين ادلتعلمني وإشكاليتهقاسم بوسعدة، -  1
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حاؿ دكف توظيف طرؽ التدريس اغبديثة  (كسائل اإليضاح)التعليمية يف منهاج اؼبواد، كنقص الوسائل التعليمية 
 .اتـبشكل 

أف أىم متطلبات اؼبناىج اؼبطورة توظيف التدريس الفعاؿ "  ـ2011القحطاين "      كيف ىذا اإلطار يرل 
كالذم يعرؼ أبنو التعليم الذم يؤكد على أنبية معرفة اؼبتعلمُت لطلباهتم كاؼبادة اؼبقررة كأساليب التدريس 
كالعمليات التعليمية، من أجل تطوير مهارات التفكَت كتنميتها لدل الطالب، كذكر أف للتدريس الفعاؿ 

ؾبموعة من اؼببادئ اليت تنتظم لتكوف إطارا فكراي يوجو سلوؾ اؼبعلم كيضبطو يف اؼبواقف التعليمية اؼبختلفة، 
الوسائل _ األنشطة التعليمية _ العرض _ التنفيذ _ التخطيط : كقد صنفت ىذه اؼببادئ إىل ؾباالت ستة

 .1التعليمية كالتقومي كإدارة الصف 

 التحكم يف مناهج اجليل الثاين على قدرة األساتذة مدى  يوضح :(17)جدول

     .             التحكم يف مناهج اجليل       
الثاين 

اجلنس          

ال نعم 
اجملموع 

% ت % ت 

 32% 25 08% 75 24ذكور 
 88% 23.86 21% 76.13 67إانث 

 120% 24.16 29% 75.83 91اجملموع 
 

من خالؿ معطيات اعبدكؿ أعاله، يتضح لنا أف أغلبية األساتذة الذين يشكلوف أفراد العينة، أبدكا        
 يتأتى مل، ك%75.83قدرهتم يف التحكم يف مناىج اعبيل الثاين، كىذا من خالؿ النسبة اؼبعلنة كاليت بلغت 

ىذا اؼبسعى إال بتدخل عامل اإلحتكاؾ بُت األساتذة أنفسهم، كخاصة من ذكم اػبربة اؼبهنية يف اللقاءات 
. كالندكات الداخلية كاػبارجية 

                                            
برانمج تدرييب مقرتح للنمو ادلهين دلعلمي ادلرحلة ادلتوسطة يف ضوء ادلعايري العادلية ومتطلبات مناهج الغامدم، حامد صباح حامد،  -  1

 . 2013، رسالة لنيل شهادة الدكتوراة غَت منشورة، جامعة أـ القرل، اؼبملكة العربية السعودية العلوم ادلطورة
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 فًتل العكس، كىذا يرجع ابلدرجة األكىل حسب تصروباهتم إىل عدـ رضاىم %24.16أما نسبة     
كتقبلهم ؼبناىج اعبيل الثاين فبا خلق لديهم نوع من النفور أذباه ىذه اؼبناىج من جهة، ككذلك عدـ إؼبامهم 

الشامل دبحتوايت اعبيل الثاين، كىذا ما ظهر جليا يف إهباابت اؼببحوثُت حوؿ سؤاؿ تضمن رأيهم حوؿ 
:  مناىج اعبيل الثاين

أهنا مل أتت ابعبديد، بل عقدت أكثر من كضعية : " سنة ذبربة قائلة20   حيث صرحت أستاذة ؽبا أقل من 
" اؼبتعلمُت 

" مناىج اعبيل الثاين مرىقة كمعقدة التتناسب كمستول التالميذ: " سنة20ك أستاذ لو خربة تزيد عن 

" صعبة أحياان حىت على األستاذالثاين ؿبتول مناىج اعبيل : " ك صرح أستاذ آخر قائال

تتوافق مع  مناىج اعبيل الثاين صعبة ال: " سنوات  قائلة10تتجاكز  ك صرحت أستاذة آخرل ؽبا خربة ال
. قدرات اؼبتعلمُت، فبا خلق يل صعوبة يف التدريس 

      للمناىج الدراسية دكرا ىاما كابرزا يف اؼبنظومة الًتبوية، فهي األداة البارزة اليت تستخدمها اجملتمعات يف 
بناء كتشكيل شخصية األفراد اؼبنتمُت إليها كفقا لفلسفتها كثقافتها كمعتقداهتا، كمن اؼبعركؼ أف اؼبناىج 

الدراسية ليست جامدة فهي زبضع دكراي للتصحيح كالتعديل الذم يفرضة التطور السريع الذم يشهده العامل، 
كما اعبزائر إال كاحدة من الدكؿ اليت سايرت ىذه اؼبنظومة بتجديدىا ؽبذة اؼبناىج مؤخرا إبعتمادىا على 
مناىج ؿبسنة، كأعدت ؽبا لببة من األساتذة الذين تلقوا تكوينا يف ىذا اػبصوص منذ الدخوؿ اؼبدرسي 

 من أجل التحكم أكثر يف تسيَت ىذه اؼبناىج اعبديدة كفق أطر كتقنيات حديثة هبدؼ 2017_2016
 .»  مدرسة ذات جودة كنوعية«الوصوؿ إىل ربكم أكثر يف متطلبات اؼبدرسة اليت يصبوا إليها اجملتمع 

 

 

 

  . تطوير أداء األساتذةيف مفاهيم التكوين اجلديدة دور يوضح :(18)جدول
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  وتطورادلفاهيم اجلديدة       
 األداء.           

اجلنس            

ال نعم 
اجملموع 

% ت % ت 

 32% 15.62 05% 84.37 27ذكور 
 88% 15.90 14% 84.09 74إانث 

 120% 15.83 19% 84.16 101اجملموع 
 

حوؿ تطبيق مفاىيم " نعم" من أفراد العينة أجابوا ب % 84.16يتضح من اعبدكؿ أف نسبة          
التكوين اعبديدة كمسانبتها يف تطوير أداءات األساتذة، ككانت نسبة كبَتة جدا، حيث عرب كل من اعبنسُت 

لكل منهما، كيف ىذا تعزيز لقدرات األستاذ، % 84على تطور أدائهم بتطبيق اؼبفاىيم اعبديدة بنسب ذباكزت 
كمن صلب إىتمامو بتطوير أدائو خدمة للمتعلمُت، كتزكيدىم ابؼبعارؼ كاؼبفاىيم اعبديدة، اليت تساعدىم على 

تنمية قدراهتم من خالؿ اؼبشاركة اإلهبابية يف عملية التعلم كتشجيعهم على البحث كتشخيص اؼبشكالت 
. كحلها ابإلعتماد على ذاتو  

أف ك" ال" من أفراد العينة أجابوا ب % 15.83       ككذلك عند قراءة اعبدكؿ، يتضح لنا أف ما يقدر ب 
أدائهم مل يتغَت رغم تطبيق اؼبفاىيم اعبديدة، كىذا ما أدركناه كذلك عند ربليل معطيات اعبدكؿ السابق كاليت 

يبكن إستوعاهبا من طرؼ اؼبتعلمُت بسهولة، كيف ىذا صرح  أتكد على أف اؼبفاىيم اعبديدة معقدة كصعبة ال
 سنوات 10أستاذ لو خربة تفوؽ " مفاىيم اعبيل الثاين ؾبردة، كبعيدة عن كاقع اؼبتعلم " : أحدىم قائال

رغم أف التكوين يتطرؽ إىل ـبتلف الوضعيات، إال أنو غَت كاؼ حبكم طريقة "سنة 20أستاذة ؽبا خربة تفوؽ 
". تدريس كل أستاذ، كىناؾ بعض اؼبفاىيم تبقى غَت كاضحة

      إف تطبيق مناىج اعبيل الثاين يتطلب تكوينا خاصا للذم يتوىل مهمة تطبيق كتنفيذ ىذه اؼبناىج، ألف 
التكوين يزكد األستاذ دبفاىيم جديدة يف مهنة التدريس كيكسبو الطريقة اليت سيتعامل هبا مع التالميذ، كيعزز 
قدراتو على إكتساب مهارات ككفاءات جديدة تساعده على تنظيم عملو، اؼبعلم أك األستاذ ىو الذم يًتجم 

اؼبناىج الدراسية إىل كاقع فبارس، كاليتأتى ذلك إال إبمتالكو القدرات كالكفاءات الالزمة، ؽبذا أصبح من 
الضركرم أف يلم ابؼبفاىيم اعبديدة  كمكوان تكوينا جيدا على كيفية توظيهها ليتسٌت لو إيصاؿ الرسالة التعليمية 

 .أبسلوب كاضح يتناسب كمستوم التالميذ 
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 التحكم يف أساليب التقومي بعد التكوين مدى  يبني :(19)جدول

التحكم يف أساليب        
التقومي .           
اجلنس       

ال نعم 
اجملموع 

% ت % ت 

 32% 9.37 03% 90.62 29ذكور 
 88% 27.27 24% 72.72 64إانث 
 120% 22.5 27% 77.5 93اجملموع 

 

من خالؿ اعبدكؿ اؼببُت أعاله، إتضح كبشكل كبَت قدرة أفراد العينة من األساتذة التحكم يف             
أساليب التقومي بعد التكوين، إذ جاءت النتائج إهبابية كىذا ما تعرب عنو النسبة اؼبعلنة كاليت قدرت 

، كمن خالؽبا أظهر ربليل اعبدكؿ ربكما أقول يف أساليب التقومي عند الذكور منو عند اإلانث %77.5ب
، كلكن يف ؾبملها تعرب عن نظرة إهبابية لعملية التقومي كاليت ىي أساس أم عملية %17.9بفارؽ قدر ب 

تتأتى إال  ذ يعترب التقومي أحد الدعائم األساسية ألم نظاـ تربوم، كأم ؿباكلة إلصالح ىذا النظاـ التربوية، إ
. ابؼبركر هبذه الركيزة، كأم قباح أكفشل لإلصالح إال ككاف مرتبطا بشكل كبَت أبساليب التقومي  

أهنم غَت متحكمُت يف  %22.5كيف جانب آخر ترل فئة أخرل من األساتذة اؼببحوثُت تقدر ب         
ىبدـ اؼبتعلم يف تنمية كفاءاتو الذاتية خالؿ الفصل دبا أساليب التقومي منها بناء اإلختبارات بشكل فعاؿ 

  .الدراسي

إف اؼبفهـو اعبديد للمدرسة ال وبصر كظيفتها يف ربصيل اؼبتعلمُت للمعارؼ كالسلوكيات كالقيم، بل يتعداه إىل 
، كال يتأتى ذلك إال بتعليم رفيع 1ضماف القواعد الضركرية إلندماج النشء يف اغبياة االجتماعية كاالقتصادية 

 .يبكن من بلوغ مستول راؽ من اؼبعارؼ كالكفاءات 

         كؼبا كاف التكوين يف صلب العملية الًتبوية، كبدأ أيخذ بعدا إسًتاتيجيا يف السنوات القليلة األخَتة، 
نظرا ألنبيتو يف صبيع ؾباالت اغبياة، أخذ مفهـو التقومي ىو اآلخر يتحوؿ تدرهبيا كعملية ضركرية يف العمل 

                                            
، اجمللة اعبزائرية للًتبية، دكرية تصدر كل شهرين عن اؼبركز الوطٍت للواثئق الًتبوية، عدد خاص، مارس إصالح ادلنظومة الرتبويةؾبلة اؼبريب، -  1

 .14ص، 2005
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،ك يسايرىا يف صبيع مراحلها فبا هبعل تنفيذ مقاربة التدريس 1التكويٍت كيرتبط إرتباطا كثيقا ابلعملية التعليمية 
ابلكفاءات تتطلب التكوين فيها كيف طرؽ التقومي اؼبناسبة ؽبا، ذلك أف التقومي الًتبوم يعترب ربديد فعالية 

، ؽبذا أضحى معيار النجاح يف أم نظاـ تعليمي يتوقف على 2العملية الًتبوية كاالىتماـ هبا من كل جوانبها 
فعالية أساليب التقومي، إذ يتم إدخاؿ ـبتلف التعديالت بناء على نتائج التقومي، كمع الدخوؿ اؼبدرسي 

 أحدثت كزارة الًتبية الوطنية صبلة من التعديالت على نظاـ التقومي يف الطور االبتدائي تزامنا 2016_2015
مع ربسُت اؼبناىج الدراسية، ليصبح التقومي مرافقة كتكوينا يساىم يف ربسُت األداء البيداغوجي كتثمُت 

 . ؾبهودات التالميذ 

 

 

 

 

 

 

 إكتساب مهارات جديدة يف إستخدام الوسائل التعليمية مدى  يوضح :(20)جدول

التحكم يف الوسائل        
التعليمية .            

اجلنس 

ال نعم 
اجملموع 

% ت % ت 

 32% 6.25 02% 93.75 30ذكور 
 88% 11.36 10% 88.63 78إانث 

                                            
 . 296، صمرجع سابققاسم بوسعدة، -  1
،  08، ؾبلة الواحات للبحوث كالدراسات، العدد دور التقومي يف العملية التعليمية اجلامعيةصاٌف بوسليم، عباس بن الشيخ، -  2

 .2010 اعبزائر 
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 120% 10 12% 90 108اجملموع 
 

من األساتذة الذين مت إستجواهبم إكتسبوا مهارات جديدة يف % 90إعتمادا على نتائج اعبدكؿ، إف       
يؤكد أف ذا ما ، كه%88إستخداـ الوسائل التعليمية، يعزز طرح كل من اعبنسُت كبنسب عالية جدا فاقت 

تنفيذ اؼبنهاج اعبديد بنجاح البد من توفَت لو كسائل تعليمية حديثة كجب إستغالؽبا كالتحكم فيها، كخاصة 
ذا الوضع للحاؽ بركب التقدـ كتعزير ككبن يف عصر التكنولوجيا كإنفجار اؼبعلومات، كعلى اؼبدرسة مسايرة ق

مهارات اؼبعلمُت كاؼبتعلمُت يف ىذا اجملاؿ، كىذا ما دأبت على ربقيقو كزارة الًتبية الوطنية عند إدراجها اؼبناىج 
 على 2017-2016اإلطار للسنة الدراسية  اعبديدة، حيث أكدت يف ؾباؿ التنظيم الًتبوم للمنشور

مواصلة إدماج تكنولوجيات اإلعالـ كاإلتصاؿ يف ميادين التعليم، كالعمل على ذبهيز اؼبؤسسات التعليمية 
 .دبخابر اإلعالـ اآليل، السيما اؼبدارس االبتدائية 

اليبتلكوف مهارات جديدة يف إستخداـ الوسائل التعليمية بسبب عدـ تلقيهم %10       كتبقى فقط 
أتخذ من كقتهم كثَتا أثناء إستخدامها يف شرح  ك تعزز قدراهتم يف ىذا اجملاؿ من جهة، يةلدكرات تكوين

. الدركس 

على أنبية الوسائل التعليمية يف العملية التعليمية، حيث  " 2009ميسـو كبن عدة "       لقد أكدت دراسة 
توصلت الدراسة إىل أف إستخداـ الوسائل التعليمية من طرؼ األستاذ كبكفاءة عالية عنصر مهم كمساعد 
للعملية التعليمية أم أف ىناؾ عالقة مكملة ككطيدة بُت استخداـ كحسن توظيف الوسائل التعليمية كقباح 

 .1العملية الًتبوية 

  صعوابت تطبيق مناهج اجليل الثاين بعد التكوين يبني :(21)جدول

الصعوابت يف تطبيق مناهج     
اجليل الثاين .             

اجلنس 

ال نعم 
اجملموع 

% ت % ت 

                                            
فاعلية التكوين أثناء اخلدمة يف حتسني العملية التعليمية لدى أساتذة التعليم الثانوي يف ظل اإلصالحات اجلديدة، مصطفى عميار، -  1

 . 49، ص2015_2014: مذكرة زبرج لنيل شهادة اؼباسًت، اؼبركز اعبامعي غليزاف، السنة اعبامعية
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 32% 43.75 14% 53.12 17ذكور 
 88% 39.77 35% 59.09 52إانث 
 120% 40.83 49% 57.5 69اجملموع 

 

على من أفراد العينة %57.5، أقر ما نسبتو 21من خالؿ ربليل اؼبعطيات اػباصة ابعبدكؿ رقم            
انىج اعبيل الثاين، حيث عدد األساتذة اؼببحوثُت مبكجود صعوابت كبَتة أثناء تطبيق اؼبعارؼ اعبديدة اػباصة 

:  صبلة من الصعوابت نلخصها فيما يلي

 .عدـ التوافق بُت األنشطة التعليمية كقدرات اؼبتعلمُت  -

 .مشكل اإلكتظاظ يف األقساـ  -

 .الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت  -

 .مضامُت معرفية بعيدة عن كاقع اؼبتعلمُت  -

 .األخطاء اؼبوجودة يف الكتب اؼبدرسية اعبديدة  -

 .نقص الوسائل التعليمية اغبديثة اليت تعزز ملكات اؼبتعلمُت  -

 .كثافة الربانمج ككثرة النشاطات  -

. عدـ التوافق بُت اؼبدة الزمنية كالنشاط الًتبوم  -

تنحصر معظم العراقيل يف عدـ مراعاة : "  سنة20ذة سبتلك خربة تفوؽ كيف نفس السياؽ عربت أستا       
الفركؽ الفردية كحىت صبيع جوانب اؼبتعلم منها السيكولوجية كالسلوكية كاإلنفعالية كاغبركية كاغبسية كالبيئية 

 من األساتذة الترل صعوابت تذكر أثناء تطبيق مناىج اعبيل %40.83كابؼبقابل فأف نسبة ,  " كاالجتماعية 
. الثاين يف التدريس، كمرافقتهم إهبابية للمتعلمُت يف ظل اإلصالحات اعبديدة 

       لقد بُت الواقع الًتبوم كأكدت العديد من الدراسات على كجود صعوابت صبة أثناء تطبيق اؼبقارابت 
على أف معلمي العلـو يف الطور االبتدائي كاؼبتوسط  " 2005فاطمة الزىراء بوكرمة "اعبديدة، منها دراسة 

، كما توصلت دراسة العرايب ؿبمود   2010كالثانوم هبدكف صعوبة يف قدراهتم على التحكم يف كفاءات العلـو
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إىل أف السلوؾ التدريسي ؼبعلم اؼبدرسة االبتدائية داخل القسم ال تتوافق مع إسًتاتيجيات التدريس ابؼبقاربة 
يف دراستو اؼبيدانية حوؿ مدل ربكم اؼبدرسُت " 2014دمحم بوعالؽ "ابلكفاءات، كنفس النتيجة توصل إليها 

اعبزائريُت يف اؼبعارؼ النظرية للمقاربة ابلكفاءات، كاليت أظهرت أف اؼبدرسُت يعانوف من نقص كبَت فيما ىبص 
 . 1التحكم يف اؼبعارؼ النظرية اؼبتعلقة ابؼبقارابت اعبديدة 

    

 

 

 

 

 

 

 الفرضيات مناقشة     :الثاين ادلبحث
يوجد تباين يف سبثالت أساتذة التعليم االبتدائي : "كاليت تنص على أنو: مناقشة نتائج الفرضية األوىل  ..11

 البياانت حيث أظهرت، قد ربققت  "إىل دكرات التكوين  يف ظل مناىج اعبيل الثاين بُت الرفض كالتأييد
  األساتذةأنو يوجد فعال تباينات ـبتلفة لتمثالت  األكىل الفرضية تساؤالت ربليل خالؿ من عليها اؼبتحصل

حوؿ دكرات تكوينهم حوؿ مناىج اعبيل الثاين حيث أظهرت النتائج اؼبستخلصة عن قبوؿ كأتييد نسبة من 
 للتكوين الذم تلقوه يف الفًتة السابقة كاػباص ابؼبناىج اعبديدة، يف حُت عربت %65 قدرت باألساتذة

ذه العملية، كلكن ليس من حيث اؼببدأ كلكن من حيث احملتول عن رفضها لو% 35نسبة معتربة قدرت ب
ذه الدكرات  من جهة أخرل، لوؿبدكدية الفًتة الزمنية اؼبخصصة  كككقت برؾبتها من جهة كنقص التأطَت

                                            
الصعوابت اليت يواجهها أساتذة التعليم ادلتوسط يف تطبيق مناهج اجليل الثاين من ادلقاربة : "عيسى عزيزة، سوميشة ىاركف، دراسة حوؿ-  1

 . 137، ص 2017الكتاب السنوم السادس اعبزء الثاين،  اعبزائر، "ابلكفاءات 
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كخاصة كإحداث إصالحات عميقة خصت مناىج التعليم، كاليت مست الطور االبتدائي، كما يعزز ىذا الطرح 
، كالعمل على تنظيمها %85ىو سبسك أغلبية األساتذة هبذه الدكرات مستبعدين فكرة االستغناء عنها بنسبة 

لك إىدارا ذ، كال تتزامن مع فًتة التدريس ؼبا يف ألستاذيف أكقات معينة دكف اؼبساس بفًتات الراحة األسبوعية ؿ
 العطل كأايـ السبت ذبنبا ـق الدكرات كالتقتصر على أايذللوقت كاعبهد، مع زبصيص مدة زمنية كافية ؼبثل ق

ا ما ينسجم مع ذ، كه1م يتمتع بقدرات عالية ذ كاؿكما هبب الًتكيز على عملية إختيار اؼبكوفللضغط، 
ين يركف أف عملية التكوين تؤدم إىل تزكيدىم إبسًتاتيجيات كمهارات ذتطلعات األساتذة اؼبتكونُت، كاؿ

ا ىو ذتدريسية جديدة تساعدىم على فهم كاؼ كدقيق للمفاىيم كاؼبصطلحات اػباصة دبناىج اعبيل الثاين كه
ق الدكرات، كمنو ربسُت العملية التعليمية، كطالبوا بزايدة فًتة التكوين اؼبيداين كاإلىتماـ ذاؼبراد من تنظيم ق

 يف اجملتمع اعبزائرم، فبا يزيد من رغبتهم ذابلتطبيقات العلمية كاؼبهارات الفنية كاؼبهنية لتلبية إحتياجات األستا
ىو  يف العمل كتغيَت سلوكهم اؼبهٍت كبو األفضل، إضافة أف التكوين يبكن األساتذة على اإلطالع على كل ما
جديد يف اغبقل الًتبوم، ألف اجملتمع اعبزائرم يف حركية دائمة هبب مسايرتو من خالؿ نظاـ تربوم وبوم 

 .ا التغَت كالتطور اؼبستمر ذمناىج جديدة تتماشى كه

 حوؿ دكرات التكوين كانت إهبابية بصفة عامة، غَت أهنم أكدكا خالؿ العمل اؼبيداين أف نظرة األساتذة   إف 
ق الدكرات اليت زبص مناىج اعبيل الثاين هبب أف تتناسب مع ذم تلقوه خالؿ قذؿبتول كمضامُت التكوين اؿ

 إىل أنبية تدريب اؼبعلمُت من خالؿ برامج "2006دراسة ظبور " تشَت كيف ىذا الصددإحتياجات اؼبتكونُت، 
تعزز كفائتهم ؿ، 2الدراسة ببناء برامج تربوية حسب إحتياجات اؼبعلمُت ىذه اؼبدرسة ككحدة تدريب، كأكصت 

ؿبالة يف  ساعدهتم على إكتساب خربات جديدة تسهم التكتنمي قدراهتم كتزيد من رصيدىم اؼبعريف، كما 
  .ربسُت أداء اؼبتعلمُت

التكوين لو فاعلية يف  ربسُت العملية التعليمية : "كاليت تنص على أف: مناقشة نتائج الفرضية الثانية  ..22
:   ابلنظر إىل عدة عواملاذققد ربققت ك"   الطور االبتدائي يف ظل مناىج اعبيل الثاينأساتذةلدل 

أهنم إكتسبوا كمعارؼ كخربات جديدة بعد % 89.2حيث أصبع أساتذة التعليم االبتدائي بنسبة  -
ا ما جاء مطابقا للقرار الصادر عن كزارة الًتبية الوطنية ربت رقم ذ بدكرات التكوين، كهالتحاقهم

                                            
 63، ص 2009، دار الراية للنشر، األردف اإلدارة احلديثة للموارد البشرية ِ  الوليد بشار يزيد، -  1
اعبامعة اإلسالمية معوقات تدريب ادلعلمني أثناء اخلدمة وسبل التغلب عليها مبحافظات غزة، أبو عطواف، مصطفى عبد اعبليل مصطفى، -  2

 03غزة، رسالة ماجستَت غَت منشورة، ص
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، أف برامج التكوين هتدؼ يف شقيها النظرم كالتطبيقي إىل ترقية اؼبستول البيداغوجي كاؼبستول 245/2010
اؼبهٍت للمتكوف، حيث يتم تزكيده حبقائق علمية كتربوية كبيداغوجية كتعليمية كمنهجية تؤىلو ألداء مهنة 

التدريس بطريقة بيداغوجية سليمة، كمن مث إىل ربقيق تدريس فعاؿ ديناميكي يتماشى  كالتطورات اغباصلة يف 
 .فضاء الًتبية كالتعليم 

 تنمية مهاراهتم الذاتية األدائية كاستطاعواكما أكد األساتذة كذلك أف التكوين لىب إحتياجاهتم اؼبهنية 
لقرار الصادر عن كزارة الًتبية الوطنية ربت رقم  اا ما جاء يف ذعلى التوايل، كه % 80ك% 73.3بنسب 

، أف برامج التكوين البيداغوجي التحضَتم ؼبوظفي التعليم يكمن يف  ربضَتىم كتكوينهم من 09/2014
الناحية البيداغوجية كاؼبهنية ألداء مهنة التدريس، كمن مث ترقية اؼبستول البيداغوجي كاؼبهٍت ككذلك عن طريق 

ا التكوين مع التطورات ذتزكيدىم حبقائق علمية كتربوية، بيداغوجية، تعليمية كمنهجية، تؤىلهم لكي يتماشى ق
 .اؼبعرفية اغباصلة يف فضاء الًتبية كالتعليم كتكنولوجيات اإلعالـ كاإلتصاؿ 

 اؼبناىج ذ التدريسية كالعمل على أتىيلو معرفيا لتنفيذا التكوين على صقل شخصية األستاذقك عمل 
اعبديدة، مع تقدمي األفضل، كاغبرص على اإلرتقاء دبستول إعدادىم كأتىيلهم تربواي كمهنيا كإعتزازىم دبهنتهم 

ا كلو ساعد على قباح العملية التعليمية، ألف التكوين يف اعبزائر كاف كالزاؿ  ؿبل إىتماـ الوصاية ذالشريفة، كه
 .1"ألنو من األكلوايت اليت هتتم هبا األمم ؼبا ؽبا من أتثَت يف مستقبل أجيالنا   "ككل اؼبعنيُت ابلعملية التعليمية 

كما دأبت كزارة الًتبية مند تطبيق مناىج اعبيل الثاين على إعداد برانمج تكويٍت ىدؼ يف األساس إىل 
أف اؽبدؼ من إعداد اؼبعلم ىو مساعدتو على "  حيث اإلصالحاؼبعنيوف بتدريس سنوات  مرافقة األساتذة

 2 " الكفاءات التعليمية الالزمة  ؼبمارسة أدكاره بدرجة عالية من الفاعلية امتالؾ

 "التكوين يساعد اؼبعلم يف ربسُت طرؽ أدائو  : "كاليت تنص على أف: مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  ..33
 ربسن كثَتا بعد خضوعهم للدكرات حيث أثبتت نتائج الدراسة أف أداء األساتذةكذلك قد ربققت، 

يف ىذا اعبانب، ابلرغم أف ىذا % 90التكوينية، حيث كشفت الدراسة اؼبيدانية نتائج إهبابية جدا بلغت 
التكوين مل يغطي ـبتلف جوانب العملية التعليمية  للمرحلة، إبعتباره أتى يف ظركؼ إستعجالية من جهة، 

، كأظهر اؼبتكونوف قدرة عالية على توظيف  ابؼبفاىيم اعبديدة ؼبناىج اعبيل الثايناألساتذةكإقتصر فقط بتزكيد 

                                            
 01، ص 2006مطبعة الوراؽ، غزة أساليب التدريس التكنولوجية،  فؤاد عياد، عوض منَت، -  1
 72، ص2001مكتبة أفاه، غزة الرتبية التكنولوجية ضرورة القرن احلادي والعشرين،  صباؿ الزعانُت، -  2
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 كاليت تعتمد التدريس ابلكفاءات، إذ أف اؼبمارسات 2003طرؽ التدريس اغبديثة  اليت إعتمدهتا الوزارة منذ 
التدريس ابلكفاءات منهاجا للتعليم كليس برانؾبا للتعليم تعلم يهدؼ إىل إكساب " التعليمية اغبديثة تعترب 

 1" كليس تعليما لتكديس احملفوظات كاؼبعلومات   (معارؼ كقدرات كمهارات)اؼبتعلم كفاءات 

    إف اإلصالح الًتبوم اغبديث يف اعبزائر، كاف يهدؼ إىل ربسُت أداء اؼبنظومة التعليمية، من خالؿ التغيَت 
كالتطوير يف اؼبناىج الًتبوية كذلك ابإلنتقاؿ من مناىج اعبيل األكؿ إىل مناىج اعبيل الثاين، كفقا للطرؽ الًتبوية 

اغبديثة يف مكوانت العملية التعليمية، إنطالقا من اؼبنهاج كطريق التدريس اليت تتماشى معو، إضافة إىل 
الكتاب اؼبدرسي كطرؽ التقومي كالوسائل التعليمية، كصوال إىل تكوين اؼبدرسُت دبا ىبدـ ىذا اإلصالح، كيف 

اؼبنحى عرب أغلبية األساتذة عن ربكمهم يف ىذه اؼبقارابت اعبديدة كاليت ساعدهتم أكثر على التواصل مع  ىذا
اؼبتعلمُت، ألف قباح العملية التعليمية مرتبطة إرتباطا كثيقا بوجود كسائل تعليمية حديثة كبعملية التقومي اليت 
يسايرىا يف ـبتلف مراحلها، دبا يبكنو من ربقيق منفعة شخصية أك إجتماعية يتم تقويبها من خالؿ العمل 

 2 الذم ينجزه أك الناتج الذم يتوصل إليو

 كابؼبقابل عرب األساتذة الذين تلقوا تكوينا عن مناىج اعبيل الثاين، عن صبلة من العراقيل كالصعوابت اليت  

:  إعًتضتهم أثناء تطبيق ما مت إكتسابو من ىذا التكوين حاؿ دكف تنفيذه بنجاح على أرض الواقع  يرجع إىل

  إعتماد الدكرات التكوينية يف ظركؼ غَت مناسبة ال من حيث اؼبدة الزمنية اؼبخصصة ؽبذه العملية
سلبا على أداءات األساتذة يف القسم  كالمن حيث توقيتها كال من حيث مضامينها كؿبتوايهتا،  كىذا ما أثر

 : نتيجة عوامل كثَتة منها
  كثافة الربانمج ككثرة النشاطات كإكتظاظ األقساـ. 
  صعوبة بعض الوحدات كخاصة منها يف اؼبواد العلمية. 
  عدـ مراعاة الفركؽ الفردية كـبتلف اعبوانب اؼبتعلقة ابؼبتعلمُت منها العلمية كالسلوكية كاإلنفعالية

 .كاغبس حركية أثناء تطبيق اؼبناىج اعبديدة كعدـ تكيف األساتذة معها 
  مضامُت معرفية بعيدة عن كاقع اؼبتعلمُت. 

                                            
، 2005، اعبزائر 17سلسلة موعدؾ الًتبوم للمركز الوطٍت للواثئق الًتبوية، العددادلقاربة ابلكفاءات كبيداغوجية إدماجية، حاجي فريد،  -  1

 44ص 
 44ص ادلرجع نفسه، حاجي فريد،  -  2
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  األخطاء اؼبوجودة يف الكتب اؼبدرسية اعبديدة. 
  نقص الوسائل التعليمية اغبديثة اليت تعزز ملكات اؼبتعلمُت. 
 عدـ التوافق بُت اؼبدة الزمنية كالنشاط الًتبوم. 
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:  ستنتاج عاما

جريت الدراسة اغبالية ؼبعرفة سبثالت أساتذة التعليم االبتدائي كبو تكوينهم يف ظل مناىج اعبيل  أ   لقد 

:  الثاين، كمن خالؿ ربليلنا للمعطيات الكلية نستنتج أف

يوجد تباين يف سبثالت أساتذة التعليم االبتدائي إىل دكرات : " كاليت نصت على أنوأن الفرضية األوىل*
أسفرت الدراسة اغبالية على قد ربققت، حيث  " التكوين  يف ظل مناىج اعبيل الثاين بُت الرفض كالتأييد

كجود مستول متباين تشكل مابُت القبوؿ كالرفض النسيب يف آراء األساتذة، يعزل إىل عامل الوقت من جهة 
من أساتذة مكونُت كمفتشُت   كابإلضافة إىل نقص التأطَت، كضبابية الربامج كؿبتوايت مناىج اعبيل الثاين

كىذا ما أكدتو كل من دراسة دراسة حبيب تيلوين الذين هبب أف تكوف ؽبم القدرة كالكفاءة العالية، 
  .(2017)دراسة الباحثة اثيرم غنية ، (2003)

 الطور أساتذةالتكوين لو فاعلية يف  ربسُت العملية التعليمية لدل : "  كاليت تنص على أفأن الفرضية الثانية*
أقرت على كجود نظرة إهبابية للعملية التكوينية قد ربققت، كاليت  " االبتدائي يف ظل مناىج اعبيل الثاين

كفاعليتها يف ربسُت العملية التعليمية، من حيث تزكيد األساتذة ابػبربات كاؼبعارؼ اعبديدة كاليت إنعكست 
ذ الدكتور زقاكة كاألستاإهبااب على الرفع من مردكد اؼبتعلمُت يف ـبتلف اإلمتحاانت، كىذا ما ينطبق مع دراسة 

  .(2017)دراسة الباحثاف بلقاسم دمحم كشتواف حاج ، ك2015عميار مصطفى 

كذلك ربققت،  " التكوين يساعد األستاذ يف ربسُت طرؽ أدائو: "  كاليت تنص على أفأن الفرضية الثالثة*
توظيف طرؽ من كىذا من خالؿ كجود مستول مرتفع من التحسن يف أداء األساتذة اؼبتكونُت، ؼبا يف ذلك 

تدريسية جديدة ظبحت ؽبم ابلرقي دبستواىم كتقدمي األفضل، مع إستخداـ أساليب تقويبية من شأهنا معاعبة 
اإلختالالت اؼبوجودة لدل اؼبتعلمُت، كتبقى الوسائل التعليمية اغبديثة انقصة يف االبتدائيات، كىذا من بُت 
الصعوابت اليت يعاين منها اؼبدرسوف يف تنفيذ اؼبنهاج بكل سالسة، كاإلستثمار يف الطاقات البشرية الكفئة 

الًتبية كالتغيَت اإلجتماعي يف " كىذا ما أظهره التقرير الذم أعدتو فرقة البحث حوؿ . لتكوين األساتذة 
 .    2016" اعبزائر



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  اقتزاحاث وتىصياث

 

 
97 

 :من خالؿ نتائج الدراسة يبكن إدراج ؾبموعة من التوصيات كاالقًتاحات: قرتاحات وتوصياتا

 زارة الًتبية الوطنية ؼبا ؽبا من أتثَت إهبايب على العملية كة أكثر من طرؼ ماالىتماـ ابلدكرات التكوين
 .التعليمية

  ؼبساعدة يف أتطَت اؼبدرسُت كتزكيدىم خبربات جديدة ؿتفعيل دكر اؼبفتشُت الًتبويُت كاألساتذة اؼبكونُت
 .كمرافقتهم أثناء مسارىم اؼبهٍت 

  برؾبة دكرات التكوين خارج أقات العمل، كزبصيص حيز كاؼ ؽبا دكف اؼبساس ابلعطلة األسبوعية
لألساتذة، كإعتماد التكوين اؼبغلق كآلية جديدة من خاللو يتحرر األساتذة من  التدريس ؼبدة زمنية 

 .ؿبددة مسبقا كالتفرغ الكتساب معارؼ جديدة كالرقي دبستواه العلمي كاألكاديبي 
  حتياجات األساتذة البيداغوجية أثناء التكوين اتسطَت برانمج متكامل كشامل ينم بكل. 
  قصد مرافقة األساتذة الالزمةضركرة تدريب إطارات متخصصة يف اؼبناىج لتقدمي اإلرشادات كالتوجيهات 

 .يف تنفيذىا على أرض الواقع 
  كفاءة كخربة مهنية يف أم إصالح يبس قطاع الًتبية كالتعليم، كاألخذ برأيهم ألهنم   ذكأساتذةإشراؾ

 .الدعامة األساسية يف إقباح العملية التعليمية 
  تفعيل دكرات التكوين كالندكات الداخلية كاػبارجية، كالتنسيق مع ـبتلف اعبهات الوصية لتعزيز دكر

 .األستاذ يف اؼبؤسسات التعليمية 
  الًتكيز أكثر يف الدكرات التكوينية على اعبانب التطبيقي، من خالؿ عقد ندكات عمل يشارؾ فيها

 .اػبرباء كاؼبفتشُت لتحسُت أداء اؼبدرسُت يف ـبتلف األطوار التعليمية 
 اؼبعاىد  الرجوع إىل النمط القدمي من التكوين كذلك إبعادة فتح اؼبعاىد التكنولوجية للًتبية كتفعيل دكر

 .الوطنية لتكوين مستخدمي الًتبية كربسُت مستواىم  
  على ربقيق ين اؼبدارس االبتدائية، كاليت تساعد اؼبرباغبديثة يفتوفَت اإلمكانيات اؼبادية كالوسائل التعليمية 

 .أىداؼ مناىج اعبيل الثاين 
  ربسيس األساتذة أبنبية التكوين كدكره يف الرفع من كفاءهتم عن طريق كسائل اإلعالـ اغبديثة. 
  التخفيف من حجم الربامج اؼبعتمدة يف مناىج اعبيل الثاين دبا تتوافق كقدرات اؼبتعلمُت يف الطور

 .االبتدائي 
 ضركرة التخفيف من عدد اؼبتعلمُت يف الفوج الواحد ليناسب تنفيذ اؼبناىج اعبديدة بكل فاعلية.
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:  خامتة عامة
 لتطوير كربسُت العملية  الدعائم األساسية اؼبعلمُت عبميع اؼبستوايت، أحدتكوين األساتذة ك       يشكل

 العامل أكباء كل يف ابلًتبية كالتعليم  اؼبهتموف بدأ فقدكؽبذا التعليمية بصفتهم النواة اغبقيقية ؽبذه العملية، 
االستثمار يف ؾباؿ نوعية  كلكن التعليم، مشكالت وبل ال فقط األساتذة من الكافية األعداد توفَت أف يدركوف

ذلك على غرار اجملتمعات اؼبعاصرة، حيث يشكل التكوين القطب  يعزز جودتو، كاؼبوارد البشرية أمر حتمي
. األساسي لكل ابدرة أك ؿباكلة للتغيَت أك اإلصالح 

     إف اػبطوات اؼبنتهجة على درب إصالح الًتبية الوطنية يف السنوات األخَتة، ظبحت بتحسُت مستول 
اؼبدرسُت من خالؿ إعدادىم كتكوينهم اؼبتواصل لتنفيذ اؼبهمة اؼبوكلة إليهم بكل كفاءة كفاعلية، العتبارات 

كاليت  أعدت للطورين اإلبتدائي كاؼبتوسط هبب مسايرهتا  (مناىج اعبيل الثاين)كثَتة منها إعتماد مناىج ؿبسنة 
 العلمية اؼبؤىالت يبلكوف ال األساتذة كاف إذا جديدة مناىج كضع من جدكل ككضع آليات قباحها، فال

. مهٍت راؽ كفعاؿ  أداء من سبكنهم اليت الكافية
 يف يؤديو دكر من لو ؼبا كضركرة ملحة      كتكوين أساتذة التعليم اإلبتدائي يف ظل مناىج اعبيل الثاين، يربز

 تستلـز كخربات دبستجدات اؼبربُت، تزكيد يف أنبية من لو مستوايهتا، كؼبا بكافة البشرية اؼبوارد كتطوير تنمية
 كضع خالؿ من بلدان يف القرار صناع اىتماـ يعكسو ما متجدد كىو عامل يف نعيش ككبن خاصة هبا، اإلحاطة
 من الرفع على العمل بضركرة اقتنعت العامل دكؿ من كغَتىا كاعبزائر اؼبنشودة، األىداؼ إىل للوصوؿ اػبطط

 .العلمي عبميع مستخدميها  اؼبستول
الذم ىو حباجة ماسة للتدريب اؼبستمر  (األستاذ )إف تفعيل دكر التكوين يف ؾباؿ اإلعداد الًتبوم للمشرؼ 

كاؼبتواصل، حىت يكوف على دراية دبا وبدث من تطورات يف اؼبيداف الًتبوم، كابلتايل العمل على تطوير كفاءتو 
 .كبكيفية دائمة عن طريق إرساء دعائم التجديد كاؼبمارسة 

لو أتثَت إهبايب على مساره  (اعبيل الثاين ) إف حاجة األستاذ إىل التكوين يف فهم مناىج اعبيل اعبديد          
اؼبهٍت كالدراسي كيف إقباح العملية التعليمية كيف زايدة اؼبهارات البيداغوجية كالعلمية كالفنية، كىذا ما أظهرتو 

. الدراسات اغبديثة اليت تعٌت بشؤكف الًتبية كالتعليم، كابلتايل ربقق أىداؼ اؼبنظومة الًتبوية ككل
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 مستغامن ابديس ابن احلميد عبد جامعة
 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 االجتماعية العلوم قسم
 االجتماع علم شعبة

استبيػػػػػػػان 

: أخي االستاذ، أخيت االستاذة

 "لغرض اقباز حبث علمي  لنيل شهادة اؼباسًت يف علم اإلجتماع الًتبوم، كالذم يتناكؿ موضوع 
    نتوجو اليكم _مناهج اجليل الثاين منوذجا_متثالت أساتذة التعليم اإلبتدائي إىل دورات التكوين     

بفائق التقدير كاالحًتاـ راجُت حسن تعاكنكم إلقباح ىذه الدراسة اؼبيدانية اليت هتم سػػػػػػلك الًتبية كالتعليم  
.  كذلك من خالؿ اإلجابة على أسئلة االستبياف

أماـ العبارة اليت تتفق مع أجابتكم، كنوجو عنايتكم أف صبيع اإلجاابت سوؼ × كضع عالمة يرجى: مالحظة
. تكوف موضع ثقة كسرية كلن تستخدـ إال ألغراض البحث العلمي فقط

مع جزيل تشكراتنا 

:  بياانت شخصية

  ذكر                            أنثى      :اجلنس -
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فما فوؽ 50من               
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                                                                             ماسًت                         ليسانس    دراسات تطبيقية       :ادلؤهل العلمي -

ماجستَت                         آخر 
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 :قائمة ادلدارس اإلبتدائية اليت مشلتهم الدراسة  

  ادلقاطعة عدد األساتذة ادلدرسة اإلبتدائية الرقم
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 06 عابد بلمعزيز  03
 06 2عابد بلمعزيز  04
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 06 ساؼبي علي 15
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 مػػػػػػػاوزنة
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