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ػػػر كتقديػػػػػػػػػر ػػشكػػػػػ

 الشكر كالثناء   عزكجل أكاًل عمى نعمة الصبر كالقدرة عمى إنجاز ىذا العمل المتكاضع، فا

 .الحمد عمى ىذه النعـ

كأتقدـ بالشكر كالتقدير إلى أستاذؼ الفاضل الدكتكر حمادؼ سايح الذؼ تفضل بإشرافو عمى ىذا 

البحث، كلكل ما قدـ لي مف تكجيو كارشاد إلتماـ ىذا العمل عمى ما ىك عميو فمو أسمى عبارات 

 .الثناء  كالتقدير

كما أتقدـ بالشكر  كالتقدير لكل أساتذة جامعة عبد الحميد ابف باديس خصكصا أساتذة قسـ الفمسفة، 

لى كل مف عممني حرُفا  .كا 

 .كأتكجو بالشكر إلى كل مف ساعدني في اتماـ ىذا البحث مف قريب أك بعيد

لى كل صديقاتي  .كما أكجو  شكرؼ إلى كالداؼ كعائمتي كا 

 .كآخر دعكنا أف الحمد  رب العالميف

 تكاتػػػػػػػػػػػػػية
  



 

 

 

 

 

 

 ءإىػػػػػػػػػػػػػدا

 أىدؼ ثمرة جيدؼ كعممي إلى كالداؼ، أخكتي،

  كجميع أفراد عائمتي خاصة خاالتي كأخكالي 

 كأصدقائي كل باسمو

لى كل مف أعانني في إنجاز ىذا العمل  .كا 

 

                    

                                                                  تكاتػػػػػػية

 

 



 

 
 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ 
 

 :مقدمة

إف القرف الحادؼ كالعشريف يسعى لمجكدة في التربية  كالتعميـ لنقل المجتمع مف مجتمع القبيمة إلى 

مجتمع المعمكمات، لذلؾ ُشغل المفكركف في العصر الحديث كالمعاصر بحالة التدىكر في المجاؿ 

التربكؼ تمثمت بصكر مختمفة، تعتبر الجزائر دكلة مف دكؿ العالـ الثالث التي دعت إلى التجديد 

كاإلصبلح ألنو  أصبح ضركرة ممحة كمطمًبا اجتماعًيا، نظًرا  ألىميتو في تعديل مسار النظاـ 

التربكؼ نحك األفضل، تحقيًقا لمجكدة الشاممة في المنتج التعميمي لتمبية حاجات المجتمع، فميذا 

عمدتو الدكلة بسبب األكضاع التعميمية السابقة، كلمحاؽ بركب التطكر كالتقدـ الحاصل  في العالـ، 

فمف التدريس باألىداؼ إلى التدريس بالكفاءات عف طريق االستمياـ عمى عمـك الغرب كفمسفاتو مف 

أجل إعادة صيانة الفساد الذؼ حل في القطاع التربكؼ آنذاؾ، كعميو فإف عممية اإلصبلح ىي 

معالجة عممية كمتأنية  لمختمف المشاكل الطارئة كالكامنة كالمؤثرة عمى صيركرة النظاـ التربكؼ، 

كىك ال يكتفي بالمعالجة السطحية لممشاكل التربكية، بل ينبغي كمما استدعى األمر ذلؾ، أف يغكص 

في أعماؽ التككيف الخاص بالمجتمع ليكشف عكامل أخرػ قد ال تؤخذ في الحسباف، فميذا تبنت 

الجزائر عدة إصبلحات عمى مدػ الفترات الزمنية المتعاقبة، ككاف آخرىا تمؾ التي تمت مع بداية 

 .األلفية الثالثة

 أىمية المكضكع

في نظرؼ تكمف أىمية ىذا المكضكع في إصبلح المنظكمة التربكية الجزائرية كفق اإلصبلحات 

الجديدة كالمقاربة بالكفاءات لبركز أىمية التربية كالتعميـ في المجتمع كأىمية العمل عمى ىذا القطاع 



 مقدمة
 

 ب 
 

الميـ لما لو مف تأثير عمى القطاعات األخرػ، كما يبيف أىمية كضركرة فيـ األسمكب التربكؼ 

المطبق في العممية التعميمية التعممية لكل مف المعمـ كالمتعمـ، ككما سمط الضكء عمى بعض 

 .المفاىيـ الميمة كتطبيقيا في النظاـ التربكؼ في الجزائر

 .ككما تتمثل أىمية ىذه الدراسة في تقييـ مدػ تحقيق ىذه اإلصبلحات كنجاحيا في الجزائر

 :أسباب اختيار المكضكع

  ػ األسباب الذاتية(أ

  كاالستفادةحكؿ ىذا المكضكع لئلفادة الذاتية تكسيع دائرة المعارؼ. 

  الرغبة في التطمع عمى ىذه اإلصبلحات في الجانب التربكؼ كمدػ تحقيق ىذه اإلصبلحات

 .لؤلىداؼ المسطرة كالمرجكة منيا

 المكضكعيةػ األسباب  (ب

 التماس نقاط تكحي لتدني مستكػ التعميـ. 

  الفساد كاافات التي أصابت المجتمع الجزائرؼ. 

 :فمف ىنا نذىب إلى صياغة اإلشكاؿ التالي

 ما ىي الرىانات كالتحديات التي كاجيت اإلصالحات التربكية في الجزائر؟

 :أما التساؤالت الفرعية فتمثمت في

 ػػػ ماذا يقصد باإلصبلح التربكؼ؟



 مقدمة
 

 ت 
 

 ػػػ ما ىي أىميتو كمتطمباتو؟

 ػػػ كيف تجسد  آلياتو؟

 ػػػ ىل تحققت بالفعل اإلصبلحات التربكية في الجزائر؟

اعتمدنا في ىذا البحث عمى المنيج  التحميمي الكصفي مف خبلؿ رصد تقكيـ كاقع اإلصبلحات في 

الجزائر، كتحميل األفكار كالمعطيات الكاردة في المكضكع، كبعد عممية بحث طكيمة تمكنا مف العثكر 

عمى بعض الدراسات ذات صمة بالمكضكع، كىي إسماعيل رابحي مف جامعة باتنة الذؼ قدـ 

شكالية اليكية في المنظكمة الجزائرية، دراسة تحميمية : أطركحة الدكتكراه حكؿ اإلصبلح  التربكؼ كا 

كصكرية فرج هللا مف جامعة بسكرة قدمت . تقكيمية لفمسفة التعبير في ضكء المقاربة لحل المشكل

دراسة ميدانية في )رسالة ماجستير حكؿ اإلصبلحات التربكية في الجزائر في ظل العكلمة 

 .(المؤسسات التربكية

 صعكبات الدراسة

 .ػػػ عدـ تكفر  المراجع  الكافية التي تخص المكضكع

 .(جائحة ككركنا)ػػػ الظركؼ الكبائية 

كلتحميل ىذه اإلشكالية قسمنا العمل إلى ثبلث فصكؿ رئيسية كل فصل يحتكؼ عمى مبحثيف، بحيث 

تناكلنا في الفصل األكؿ أىـ المفاىيـ المتمحكرة حكؿ اإلصبلح التربكؼ في الجزائر أىميتو كشركطو، 

المسار التاريخي لئلصبلح التربكؼ كالعكامل التي أدت إلى ىذه : أما الفصل الثاني المتعمق بػ

 . اإلصبلحات كاألىداؼ المرجكة منيا



 مقدمة
 

 ث 
 

كاقع اإلصبلح التربكؼ في المؤسسات التربكية الجزائرية :  كأخيرا الفصل الثالث الذؼ كاف معنكف بػ

راىنية كتحديات اإلصبلحات التربكية، كخصصنا المبحث  : كقد تطرقت فيو إلى (دراسة ميدانية)

، مركًرا بالخبلصة النقدية لمبحث كالخاتمة التي تطرقت فييا  إلى (االستبياف)الثاني لمدراسة الميدانية 

 .النتائج المتكصل إلييا مف خبلؿ الدراسة

 

 



 

 أ 
 

,

الفصل األكؿ  

اإلصالح التربكي 

كأىميتو 
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 مدخل مفاىيمي: المبحث األكؿ

إف لمتربية دكرا ىاًما في المجتمع بكل فئاتو،  ألنيا تشكل محكًرا أساسًيا في النشاط االجتماعي،   

 ألؼ بمد خاصة في العصر الراىف، عصر السرعة كالتطكر كالتقدـ الممحكظ كاالقتصادؼالسياسي 

في العالـ مع تطكر التقنيات الحيكية  كالمعمكمات كالمادة، بحيث أصبح العالـ قرية صغيرة تبلشت 

  كاالحتكاء باالختراؽفيو الحدكد كالمسافات الجغرافية كأصبحت خصكصيات المجتمعات ميددة 

كاألىداؼ التربكية، خاصة مف طرؼ المجتمعات األكثر امتبلًكا لكسائل القيـ  إمالءبسبب سيكلة 

االتصاؿ، فميذا حظيت مسألة اإلصبلح التربكؼ باىتماـ بالغ مف طرؼ صناع القرار السياسي 

كالتربكؼ، طيمة عقكد مف الزمف عمى الساحة الدكلية كىذه الحركة بمثابة رد فعل لمكاجية األزمات 

فاإلصبلح التربكؼ ينطمق مف فمسفة تربكية . كاإلشكاليات التي كاجيت معظـ المجتمعات اإلنسانية

يراد ليا أف تتجسد عمى أرض الكاقع لتحقيق أىداؼ معينة ليا منطمقاتيا  كأىدافيا التي تتناسب مع 

 .طبيعة كل مجتمع

  Le réforme مفيـك اإلصالح. 1

  التعريي المغكي 

: أصمح""اإلصالح، صمح، مصدر التحسيف، إدخاؿ التحسينات كالتعديالت عمى األنظمة كالقكانيف"

 1".اصطالًحا الشئ، ضد أفسده، كبينيـ كقي إليو، أحسف إليو

                                                             
 .95، ص1988، 6 المنجد األبجدؼ، دار الشرؽ، بيركت، لبناف، ط 1
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فاإلصبلح ىك مفردة أصمية في لغة الضاد، كتنتمي إلى مجمكعة الصبلح كالصمح كالصالح 

 إلخ ...كيقصد بيا الكئاـ، التقكػ كالعطاء. إلخ...كالصبلحية

أصمح شئ بعد فساده أي أقامو كقكمو كتارة بإزالة ما  "البف منظكركما كرد أيًضا في لساف العرب 

 1"فيو مف فساد بعد كجكده

، "اإلفساد"ك " الفساد"يتبيف إذف مف خبلؿ التعريفات الّمغكية أف اإلصبلح كالصبلح نقيضيما 

كالتأكيد عمى أف اإلصبلح ىك التحسيف نحك األفضل، كعمى ىذا األساس يمكف اعتباره بمثابة إرادة 

 .كفعل تحكيل مف كضع معيف إلى كضع آخر أفضل منو

 التعريي االصطالحي: 

أف اإلصالح كعنصر مف عناصر التجديد يعني أف التغيير "   Hemomanton ىيكمانتيف يشير

ينبغي أف يؤدي إلى ما ىك أحسف، كالكصكؿ إلى ما ىك أفضل عف طريق اإلضافة كالحذؼ 

 2"كالتعديل في البنى القائمة عمى أساس أنيا بنى غير سميمة

اإلضافة، : ىنا تأكيد عمى أف اإلصبلح ىك جزء مف التجديد عف طريق ثبلثة عناصر أساسية ىي

 .الحذؼ، كالتعديل الذؼ يؤدؼ إلى تغيير جذرؼ في البنى الفاسدة

                                                             
 .93، ص2004، دار الطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، 3 إبف منظكر، لساف العرب، ط 1
 ، ھ1428مشكل الكاقع كتكجييات المستقبل، عالـ الثقافة، عماف، األردف، – عايد أحمد الخكالدة، إدارة التجديد كاإلصبلح التربكؼ  2

 .26، ص2007
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أي محاكلة فكرية عممية إلدخاؿ تحسينات عمى الكضع الراىف في النظاـ "فيعرفو بأنو بيرش أما 

ينظر بيرس  إلى اإلصبلح عمى أنو عممية ذىنية تيدؼ .  1"التعميمي أك طرائق التدريس كغيره

 .إلى كضع حمكؿ كتغييرات عمى المنظكمة التربكية ككل ما يشمميا

ذلؾ التغيير الشامل في بنية النظاـ التعميمي لمتعرؼ عمى " بأنو حسف حسيف البيالكي يعرفو 

 2"المستكى كلفرض التعميمية كالبنية االجتماعية في نظاـ التعميـ  القكمي في بمد ما

يشير حسف البيبلكؼ عمى أف اإلصبلح التربكؼ يعتبر مف أىـ القضايا في مجاؿ الحياة االجتماعية 

مف أجل التعرؼ عمى كاقع التعميـ داخل المؤسسات التربكية كا عادة تحسيف اليياكل  كالبنى التي 

 .تعاني منيا المؤسسات التربكية التقميدية

تمؾ التغييرات التي تحدث في السياسة التعميمية كالتي مف شأنيا أف تحدث "بأنو  سيمكنز كيعرفو

زيادة كبيرة سكاء في الميزانية  أك في المنحنى اليرمي لمممتحقيف بالمدرسة، أك في األثر الذي 

إف اإلصبلح عند سيمكنز يتمثل في حسف 3"تحدثو االستثمارات التعميمية  في التنمية االجتماعية

استخداـ السياسة التعميمية في المنظكمة التربكية التعميمية، مما ينتج عف تغير كتقدـ مف أجل 

 تحقيق األىداؼ المكضكعية مف قبل أصحاب القرار في حقل معيف مف حقكؿ النشاط اإلنساني 

                                                             
 زماـ نكر الديف، فرج هللا صكرية، تقكيـ مردكد إصبلح المنظكمة التربكية في مرحمة التعميـ الثانكؼ، مجمة العمـك اإلنسانية  1

 .240، ص 2015، 19كاالجتماعية، الجزائر، العدد 
 .240 المرجع نفسو، ص 2
 بف زاؼ جميمة، تأىيل المعمـ في ضكء اإلصبلحات التربكية الجديدة في الجزائر، مجمة العمـك  اإلنسانية كاالجتماعية، الجزائر،  3

 .187، ص2013، 13العدد 
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 .إلخ...التربية، السياسة، الديف: مثل

  Education مفيـك التربية. 2

  التعريي المّلغكي 

 "يقاؿ سيئ التربية أي قميل التربية: التنشئة كالتيذيب: ربك: التربية"

 1"عمـ يختص بتيذيب األكالد كتثقيفيـ : عمـ التربية"

مف خبلؿ التعريف المغكؼ لكممة التربية التي تشير إلى التنشئة كالتيذيب كذلؾ في قكلو تعالى 

قَياتِب ﴿ دَي بِبي الصُهَّللا ُيرْم بَيا كَي ُق  ُهَّللاُ الرِب . أؼ يبارؾ بيا كينمييا  2﴾يَيمْمحَي

 التعريي االصطالحي :

ىي بمثابة عممية تنمية متكاممة، تستيدؼ مجمكع  " R. Legendreنجد أف التربية عند 

 3"إمكانات الفرد البشري الكجدانية كاألخالقية كالعقمية كالركحية كالجسدية

تعددت تعريفات التربية تبًعا لتغير األزمنة كتطكر المفاىيـ كذلؾ بظيكر فمسفات كنظريات مختمفة، 

 يشير إلى أف Legendre عمى مر العصكر كالثقافات كاختبلؼ األشخاص كفق منظكر فمسفتيـ فػ

 . تكمف في إمكانات الفرد البشرؼ مف الناحية األخبلقية، العقمية، الركحية كالجسديةالتربية

                                                             
 .1986، 5 المنجد األبجدؼ، معاجـ دار المشرؽ، دار المشرؽ، بيركت،  ط 1
 .276 سكرة البقرة ااية  2
 .49، ص2009ط، . ممحقة سعيدة الجيكية، المعجـ التربكؼ، المركز الكطني لمكثائق التربكية، د 3
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أف نربي يعني تكييي الطفل مع الكسط االجتماعي لمراشد، أي تحكيل  "فيقكؿpiaget أّما 

المككنات النفسية كالبيكلكجية لمفرد كفق مجمل الحقائق المشتركة التي يعطييا الكعي الجماعي 

الفرد كىك سيركرة النمك مف جية، كالقيـ : كعميو فإف العالقة بالتربية يحكميا معطيات. قيمة ما

 .1"االجتماعية  كالثقافية كاألخالقية التي عمى المربي إيصاليا مف جية أخرى 

 التربية مف ناحية مراحل التطكر المعرفي المتمثمة في قدرة األفراد عمى جكف بياجيويعرؼ 

اإلستعاب  مف مرحمة عمرية إلى أخرػ مف خبلؿ التأقمـ مع الكسط االجتماعي الذؼ يعيش فيو مف 

إلخ، كتعد نظرية جكف بياجيو في التطكر المعرفي تأثيًرا ميًما تكجو ...الجانب البيكلكجي كالنفسي

 .  الفعل التربكؼ كال يزاؿ الدارسكف يعتمدكف عمى نظريتو مف أجل تحسيف ميارات التدريس

 système مفيـك النظاـ. 3

  التعريي المّلغكي  : 

ىك مجمكعة األشياء المترابطة كالمتكاممة   ذات صفات مكحدة كمتجانسة تمثل أجزائو، لككنيا "

 2"ذات خصائص أساسية تؤلي ذلؾ النظاـ كتطرح معطيات ثابتة إلنجاز العمل مف خاللو

النظاـ ىك مجمكعة عناصر تشكل بمجمكعيا كبًل كاحًدا مع بعضيا البعض حيث يرتبط كل عنصر 

 .بااخر

                                                             
 .49 ممحقة سعيدة الجيكية، المرجع نفسو، ص 1
 .132 نفس المرجع، ص 2
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 système                 مفيـك المنظكمة. 4

 مجمكعة مف العالقات المتداخمة التي ترتبط بيف أجزاء متفاعمة،  كل نمط يتككف منيا يؤدي  "ىي

كظيفة معينة، كمثل ىذه المجمكعة مف العالقات قد تكجد في أي مستكى مف مستكيات التعقد أك 

 1"التركيب

 Méthodeمفيـك المنيج . 5

  التعريي المّلغكي: 

 2"بأنو الطريق أك المسمؾ ":يعرؼ المنيج لغة

 التعريي االصطالحي: 

 : كأًما اصطبلًحا، فقد اختمفت معانيو كتعددت كثيرا منيا

مجمكع القكاعد التي استعمميا الباحث لتفسير ظاىرة معينة بيدؼ الكصكؿ إلى : "  بدكؼ 

الحقيقة العممية، أك أنو الطريق المؤدي إلى الكشي عف الحقيقة في العمـك بكاسطة طائفة مف 

 3"القكاعد العامة  التي تييمف عمى سير العقل كتحدد عممياتو حتى يصل إلى نتيجة معمكمة

                                                             
 .132 ممحقة سعيدة الجيكية، المرجع نفسو، ص 1
 بكحكش عمار، ليندة لطاد،  منيجية البحث العممي كتقنياتو في العمـك االجتماعية، كتاب جماعي، المركز الديمقراطي العربي  2

 13.، ص2019لمدراسات اإلستراتجية كالسياسية كاالقتصادية، برليف، 
 .14 نفس المرجع، ص 3
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يمكف اعتبار المنيج بشكل عاـ مجمكعة مف الخطكات كاالختبارات كالقكاعد التي يسير عمييا األفراد 

 . لمكصكؿ إلى ىدؼ معيف

عبارة عف سؤاؿ كيي؟ نصل إلى األىداؼ في : "أما مكريس أنجرس فيعرؼ المنيج العممي بككنو

 1"حيف أف التقنيات تشير إلى الكسيمة التي يتـ استخداميا لمكصكؿ إلى ىذه األىداؼ

الطريقة : رغـ اختبلؼ تعاريف مدلكؿ كممة منيج إال أنيا تدكر في معنى كاحد كىك: كخبلصة القكؿ

 .أك األسمكب أك الكسيمة التي تؤدؼ لمكصكؿ إلى نتيجة معينة

 مفيـك استمارة االستبياف. 6

صحيفة تحتكي عمى مجمكعة مف األسئمة التي تستخدـ في إجراء الدراسات المسحية بيدؼ "

 2"الحصكؿ عمى البيانات الالزمة مف أفراد العينة التي تطبق عمييا الدراسة

فاالستبياف ىك عبارة عف مجمكعة مف الفقرات كاألسئمة كالعبارات التي يقـك الباحث بإعدادىا مف 

أجل الحصكؿ عمى البيانات التي يحتاجيا مف أجل الكصكؿ إلى النتائج التي مف خبلليا تحقق 

 .أىداؼ البحث العممي، كيتـ تحميل البيانات التي تحتكؼ عمى أجكبة العينة عمى أسئمة االستبياف

 

 

                                                             
 .14 نفس المرجع، ص 1
 .05،ص2015ط، . مراد سياـ، معجـ مصطمحات التربية كالتعميـ، د 2



 اإلصالح التربكي كأىميتوالفصل األول                                                                       

18 

 

  Méthodologie مفيـك المنيجية. 7

مصطمح عاـ لمختمي العمميات التي ينص عمييا أي عمـ " : تعرفيا دائرة المعارؼ البريطانية بأنيا

كيستعيف بيا في دراسة الظاىرة الكاقعة في مجاؿ اختصاصو، كىذا يؤكد كحدة المنيج العممي 

باعتباره طريقة تفكير نعتمد عمييا في تحصيل معرفة كبالتالي يككف المنيج العممي ضركرة 

 1"لمبحث العممي

تعتبر المنيجية ذلؾ النيج الذؼ يسمكو الباحث مف أجل الكصكؿ إلى ىدؼ معيف، عف طريق 

 .مجمكعة مف التقنيات كالكسائل يستعمميا الباحث في تقديـ البراىيف كاألدلة لتأكد مف صحة فرضيتو

  Curriculum  مفيـك المنياج. 8

  التعريي المغكي 

اًجا 48 قاؿ هللا تعالى في سكرة المائدة ااية  نْميَي مِب ًة كَي رْمعَي ْـم شِب نْمُك مْمنَيا مِب عَي ﴾﴿لِبُكلٍّّ جَي
2

  فكلمة المنهاج في 

ىي فعل نيج،  نيًجا : "اآلية الكريمة تدل على الطريق الواضح وأصل كلمة المنهاج أو المنهج

 3"أي البيف كالكاضح: الطريق سمكو،  كطريق النيج

 

 
                                                             

 .12  بكحكش عمار، ليندة لطاد،  منيجية البحث العممي كتقنياتو في العمـك االجتماعية ، مرجع سابق الذكر، ص 1
 48سكرة المائدة ااية   2
 .2 ناجي تمار، عبد الرحمف  بف بريكة،  المناىج التعميمية كالتقكيـ التربكؼ، مجمكعة أساتذة المغة العربية،  الجزائر،  ص 3
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 التعريي االصطالحي 

مجمكعة الخبرات : "  أما في المعنى االصطبلحي لكممة منياج، يعرفو صبلح ذياب ىندؼ بأنو

عدادىـ في ظركؼ البيئة االجتماعية   المباشرة كغير المباشرة التي يعدىا المجتمع لتربية األفراد كا 

نجازات مستقبمية  1"كما ييدؼ إلى تحقيقو مف أماؿ كا 

فالمنياج ىك مجمكعة مف المكتسبات الشاممة التي تحفز المتعمـ كتساعده عمى التعمـ مف خبلؿ 

 .تكفير الشركط الضركرية المبلئمة كذلؾ عف طريق التمقيف

 :مفيـك التمقيف. 9

  التعريي المغكي 

لقف فالف، لقف العقل كزكا، كلقنو الكالـ ألقاه إليو ليعيده،  كنمقف الشئ كالكالـ  (ف.ؽ.ؿ ): مادة"

 2"فيمو كتمكف منو

التمقيف ىك أحد أساليب التعميـ التقميدية التي يقـك المعمـ فييا بتمقيف الطبلب المعمكمات دكف 

 المشاركة فييا

 

                                                             
 .3 المرجع نفسو،  ص 1
، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، (لفًظا  كاصطبلًحا) فاركؽ عبده  قميو، أحمد عبد الفتاح الزكي، معجـ مصطمحات التربية  2

 .128، ص2004ط،  .اإلسكندرية، د
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 التعريي االصطالحي 

تشير إلى أسمكب الذي يجعل مف العممية التعميمية مجرد جيد يستيدؼ شحف عقكؿ المتعمميف "

. (...)بكـ مف المعارؼ كالمعمكمات التي يعتمد القائمكف عمى أمر التعميـ عمى أنيا ميمة 

 1"كينحصر دكر المعمـ في التقبل السمبي لما يمقنو مف معارؼ كمعمكمات

إف طريقة التمقيف تعتبر مف طرؽ التدريس التقميدية تعتمد عمى إلقاء المعمـ دكف السماح لممتعمـ 

 .بالمشاركة في العممية التعميمية التعممية

  La didactique مفيـك الديداكتيؾ. 10

ىك عمـ تدريس المكاد كنقل المعرفة قصد بمكغ األىداؼ المنشكدة سكاء عمى المستكى العقمي "

 2" المياري المعرفي الكجداني أك الحس حركي أك االنفعالي

الديداكتيؾ ىي عممية لدراسة كضعيات التعمـ التي يعيشيا  المتعمـ قصد الكصكؿ إلى نتيجة معينة 

 :كتنقسـ الديداكتيؾ إلى قسميف ىما. عمى المستكػ العقمي، المعرفي كالحركي

كىي تمؾ التي تيتـ بتخطيط عممية التدريس أك التعمـ لمادة  دراسية : أ ػ الديداكتيؾ الخاصة

 .معينة

                                                             
 .128 نفس المرجع،  ص 1
 .22 مراد سياـ،  معجـ مصطمحات  التربية كالتعميـ، مرجع سابق الذكر ، ص 2
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شق مف البيداغكجية مكضكعو التدريس بصفة عامة أك بالتحديد تدريس : " العامة الديداكتيؾػب 

التخصصات الدراسية المختمفة مف خالؿ التفكير في بنيتيا كمنطقيا ككيفية تدريس مفاىيميا 

 1"كمشاكميا

كمنو ترتبط الديداكتيؾ بمجمكعة مف المكاضيع التي تختص بعممية التدريس، كالتي تعتبر جزًءا مف 

 .البيداغكجية

   la pédagogie مفيـك البيداغكجيا. 11

  التعريي المغكي 

 2"مصطمح معرب عف اليكنانية يعني عمـ التربية"

 التعريي االصطالحي 

يستخدمو البعض لتعبير عف المعتقدات التربكية كالكسائل المتنكعة التي يشيع استخداميا بيف "

 3"المربيف لبمكغ أىداؼ المجتمع في بناء مكاطنيو كتشكيل سماتيـ العقمية كالخمقية كغيرىا

البيداغكجية  ىي عمـ التربية سكاء مف الناحية العقمية األخبلقية كالجسدية إضافة إلى ذلؾ أنيا 

 .تيدؼ إلى تحقيق تراكـ معرفي في العممية التربكية التعميمية التعممية

                                                             
 .22 المرجع سابق الذكر،  ص 1
 .69، مصدر نفسو، ص(لفًظا  كاصطبلًحا)فاركؽ عبده  قمية، أحمد عبد الفتاح الزكي، معجـ مصطمحات التربية  2
 .69 نفس المرجع ص 3
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  كشركطوأىمية اإلصالح التربكي : المبحث الثاني 

لذلؾ عمدت  إلى تبني اإلصبلح  كقامت الجزائر بمجيكدات كبيرة في سبيل تطكير مدارسيا، 

كالتي تيدؼ إلى تدارؾ الكضع كتقميص  الشامل يرمي إلى تغيير المنظكمة التربكية تغيرا جذريا،

ستقبلؿ إلى غاية اليـك الفمذلؾ عرفت المدرسة الجزائرية منذ ا المشاكل التي يعاني منيا القطاع،

صبلحات عديدة التي تختمف في طبيعتيا كأىدافيا   يت مسألة ظحجميا، فقد حكبتعديبلت كا 

ىتماـ بالغ، فمف ىنا سكؼ نحاكؿ التطرؽ إلى أىمية اإلصبلح التربكؼ ااإلصبلح التربكؼ ب

 .طوكشرك

 أىمية اإلصالح التربكي . 1

إف اإلصبلح التربكؼ أصبح ضركرة ممحة، التي ترػ أف المجتمعات اإلنسانية كجدت فيو منطمقا 

إلصبلح أحكاليا كالنيكض بطاقتيا، في كل مرة يدؽ فييا  ناقكس الخطر تستنيض ىذه المجتمعات 

كذلؾ بتعديل مسار أنظمتيا نحك األفضل،  ،رأنظمتيا التربكية باإلصبلح مف أجل مكاجية الخط

. تحقيقا لمجكدة في المنتج التعميمي

بخصكص في الدكؿ النامية، كمف بيف كنظرا لؤلزمات التربكية كالحالة التي كصمت إلييا المدرسة، 

ىذه الدكؿ الجزائر التي عرفت مجمكعة مف اإلصبلحات مع مركر الزمف كالمراحل، كذلؾ ألف 

ستعمار، فمـ يكف الشعب حر بأف يتعمـ، فبعد أف نالت الجزائر حريتيا، فأصبح لبلالجزائر تعرضت 

التعميـ مطمبا شعبيا كبدأ التفكير فيو، فأقبل الشعب إليو بعد أف حـر منو لعقكد مف طرؼ االحتبلؿ  
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كىنا بدأ إقامة مدرسة جزائرية قكية كىذا ما جعل المدرسة متأخرة في مكاكبة التطكرات ك التقدـ 

 كالرقي الحضارؼ، العصرنةدكره في التقدـ كنظرا ألىمية اإلصبلح التربكؼ كالحاصل في العالـ، 

كتحقيق تعمـ نكعي كمتميز، فقد عمدت الجزائر عدة إصبلحات كما سبق كأشرنا ،فمف خبلؿ 

، الذؼ يبقى راإلصبلحات يمكف تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع كعدـ تخمفو عف قاطرة التطك

لقد حدثت . "مرىكنا بما نستثمره في ىذا القطاع، الذؼ يمكف أف يخمصنا كأف نتجاكز بو التخمف

حركة اإلصالح التربكي كرد فعل حضارية لمكاجية األزمات كاإلشكاليات الكبرى التي كاجيتيا 

بعض المجتمعات اإلنسانية في حقب محددة، إذا نظرت ىذه المجتمعات إلى التربية كمدخل 

 .1"طبيعي إلصالح ذاتيا كتطكير نفسيا مف خالؿ ترقية اإلنساف فكرا كقيما كاتجاىات

يعني ىذا أف اإلصبلح أخذ كسبيل لتخمص المجتمعات اإلنسانية مف المشاكل كاألزمات التي  

. تكاجييا كتعرقل مسار تطكرىا مما يجعميا متخمفة كراكنة في مكانيا

 الكحيد في إعطائنا جكدة في التعميـ كمنو تطكر ذفمف ىنا نستنتج بأف اإلصبلح ىك المخمص كالمنق

 .المجتمع ككقكفو لي لحاؽ بركب التقدـ كمسايرة العصر

:  كما تتضح أىمية اإلصبلح في عدة نقاط نجد منيا

في ظل العكلمة  األمة،  كالخصكصيات الثقافية لمدكلة أكئبالتأكيد عمى المباد تعزيز المقكمات"

. كالتمازج الثقافي كاالقتصادي
                                                             

، رسالة ماجستير، قسـ عمـ  (دراسة ميدانية في مؤسسات تربكية )صكرية فرج هللا ،اإلصبلحات التربكية بالجزائر في ظل العكلمة  1
. 73، ص 2006-2007االجتماع، كمية األدب كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة   خيضر، بسكرة، 
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. النظر في المضاميف كالمحتكيات  التطكير في المناىج كالطرؽ التدريس بإعادةػ

تطكير األكضاع المينية لممعمميف بكضع معايير كضكابط لالختيار كتحسيف ظركفيـ المادية  ػ

. كاالجتماعية، التككيف المستمر، تسخير المكارد، األدكات كالتكنكلكجيا

ختيار الكفاءات كتحقيق التنسيق كتكظيي االتطكير في األنظمة اإلدارية المدرسة بػ 

 1."المعمكماتية

كىنا إشارة إلى أف أىمية اإلصبلح تكمف في تقكية المقكمات كخصكصيات الثقافية كاليكية كتعزيز 

المكاطنة خاصة في ظل التطكر التكنكلكجي كالعممي، بحيث أصبح العالـ قرية صغيرة، كما نجده 

يطكر المناىج كطرائق التدريس كتطكير الجكدة في التربية كالتعميـ كما يساىـ في تحسيف ظركؼ 

المادية كاالجتماعية لممعمميف كيساعد في تسخير الكسائل التعميمية كتكظيف المعمكماتية المساعدة 

ستثمار افي عممية التدريس كفي العمل اإلدارؼ، كعف طريقو يتـ القضاء عمى األمية كالبطالة ك

قتصاد الببلد كما يقضي عمى االطاقات البشرية لمتمكف مف الميف كتمبية سكؽ العمالة كالنيكض ب

. التسرب المدرسي كيرفع المستكػ 

كعميو نستنتج  بأف اإلصبلح يقضي عمى عدة مشاكل مضمرة كمحطمة لبلقتصاد كالتقدـ في عدة 

كالنيكض بمدرسة  مجاالت، كمكاكبة العصر كعدـ خمكؿ الطاقات البشرية، كالقدرة عمى العمل،

                                                             
دراسة تقيمية لمكفاءات المكتسبة في مادة المغة الفرنسية مف كجية  )أبركاف العمرؼ، اإلصبلح التربكؼ كتبني بيداغكجية المشركع   1

،رسالة ماجستير ، قسـ عمـ النفس التربكؼ ،كمية ااداب ك العمـك اإلنسانية كاالجتماعية جامعة باجي (نظر تبلميذ القسـ النيائي
. 49، ص2012المختار، عنابة، 
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. قكية كذات جكدة في التعميـ كالتربية، كتككيف مجتمع صالح كفعاؿ كمفيد لبمده

شركط اإلصالح التربكي  . 2

اإلصبلح التربكؼ ىك عمل طكيل النفس، ىك معالجة عممية كعممية متكاصمة، ترمي إلى تحسيف 

كالرغبة لضماف سبلمة كصحة كتحقيق النجاح اإلصبلحي، فبل بد مف تكافر . المردكد التربكؼ 

. مجمكعة مف الشركط العممية كالمنيجية

البد لمعممية اإلصالحية مف منيج تحدد عمى ضكئو مشكالتيا "كمف بيف ىذه الشركط نجد أكال 

كمفاىيميا كأبعادىا كمختمي عكامميا، فالمنيج يضع األمكر مكاضعيا، فال تطغى الكسيمة عمى 

الغاية، كال البداية عمى النياية، كال تسبق التحسينات الضركريات، لذا فالتحميل المنيجي 

 1."لألغراض كالمرامي التربكية ال يككف إال نتيجة لمتصكر المنيجي لممعطيات خاصة باإلصالح

يقصد ىنا بأنو يجب أف تككف مجمكعة مف اإلجراءات كالفعاليات مخطط ليا تككف معتمدة، كأف 

. تككف قائمة باألىداؼ كتنظيـ المحتكػ ليككف السير المنتظـ كتككف أىداؼ مسطرة ككاضحة

فيك يشمل كل . كعميو فإف المنيج ىك الذؼ يرسـ الطريق الصحيح لتحقيق الغاية األساسية

. النشاطات كالخبرات، باإلضافة إلى أنو يمثل خطة شاممة لمعمل التربكؼ لتحقيق األىداؼ المنشكدة

 ضكء المعطيات التاريخية، فالتاريخ ىك أىـ اإلصالحية فيالبد مف تحديد الخطة "كالشرط الثاني 
                                                             

شكالية اليكية في المنظكمة التربكية الجزائرية   1 دراسة تحميمية تقكيمية لفمسفة التغيير في )إسماعيل رابحي، اإلصبلح التربكؼ كا 
، 2013-2012ضكء مقاربة حل المشكل، أطركحة دكتكراه، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية كالعمـك اإلسبلمية، الجزائر، 

. 122ص
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 التاريخي يعطي رؤية كاضحة كصحيحة ثراتكسيمة لنقل مكتسبات األمة، إف التصكر الكاضع لل

 ىنا اإلشارة 1."ىاثراتتصاؿ بثقافة األمة كالمحقائق دكف تزييي مما يجعل العممية اإلصالحية عمى 

لضركرة اإلطبلع عمى المعطيات التاريخية، قبل كضع أؼ خطة إصبلحية، فالتاريخ ىك كسيمة 

. ميمة

كعميو مف الضركرؼ أف يراعي القائميف عمى عممية اإلصبلحية طبيعة المجتمع كذلؾ بضبط البنية 

الثقافية حتى يتـ اإلصبلح كفقا ليا، ألف عدـ االستناد إلى مثل ىذه األمكر في العممية اإلصبلحية، 

مما قد يجعل . قد يؤدؼ بأؼ شكل مف األشكاؿ إلى إبعاد اإلصبلح التربكؼ عف الطابع االجتماعي

تقدمو  تكافق بيف ما تقدمو األسرة كماالالتمميذ كىك في المدرسة يشعر بشكل مف العزؿ كاؿ

. المؤسسات التربكية األخرػ كالمساجد، التي بدكرىا تساىـ في تشكيل مبلمح النظاـ التربكؼ 

ينبغي أف تستند العممية اإلصالحية إلى رؤية مسبقة إلرادة األمة ألف إرادة األمة "كالشرط الثالث 

أساسية في مرحمة تبنييا ألي أفكار، كألنو دكف ىذا الشرط تصبح عممية اإلصالح التربكي تعسفا 

كاضطيادا إذا مف أسكء األخطاء التي تقع فييا الشعكب كتؤدي إلى فشل أنظمتيا التربكية ىي 

 ىنا اإلشارة إلى 2."أف تفرض البدائل اإلصالحية عمى األمة فرضا دكف مراعاة لمتطمباتيا التربكية

فتقد إلى الخمفية تككف تأف العممية اإلصبلحية يجب أف تككف ليا رؤية لمقكمات المجتمع كال 

تصاال مباشرا بصميـ اتحممو مف أبعاد قيمية كمككنات ثقافية أؼ يجب أف تتصل  االجتماعية، ما

                                                             
. 122نفس المرجع، ص   1
. 123نفس المرجع ، ص  2



 اإلصالح التربكي كأىميتوالفصل األول                                                                       

27 

 

المجتمع الجزائرؼ، أؼ األفكار التي يأتي بيا اإلصبلح تتكافق مع رؤية األمة مف كل الجكانب 

 عمى تمؾ األفكار ليسيل تطبيقيا ارضاؿكيككف  (كغيرىا...النفسية، االجتماعية، الثقافية، األخبلقية )

. مع التمميذ كالمجتمع ككل

كعميو إف كاف اإلصبلح التربكؼ يفقد لمخمفية االجتماعية كمككنات الثقافية فينا اإلصبلح سكؼ 

يكاجو تحديات في تطبيق ليذا كاف مف الضركرؼ االىتماـ اإلصبلح بالفمسفة التربكية لممجتمع 

يجكز تركيا لمصدفة كاالرتجالية، يجب أف تككف دقيقة كمحيطة  اإلصبلح التربكؼ عممية معقدة، ال

بكل شيء كيككف لو كعي بالكاقع االجتماعي لكي يحقق ىذا اإلصبلح أىدافو كغاياتو، فصبلح 

المجتمع ينطمق مف صبلح المدرسة ككل خطأ يرتكب داخل جدراف ىذا الحقل سيككف لو أثر بميغ 

فيي قائد التطكر كالتقدـ كمفتاح  بنيا،اعمى مستقبل المجتمع فعبلقة المدرسة بالمجتمع عبلقة األـ ب

. رالتغيي

نظرا ألىمية االستشراؼ في حياة الفرد كرسـ مستقبمو، ينبغي تكظيفو في ميداف "كالشرط الرابع 

التربية كالتككيف كذلؾ بتشخيص دكري صاـر كدقيق آلراء المدرسة الجزائرية كمردكدىا مف 

المعارؼ كالميارات، كأف يستنطق دالالت الحصيمة بنزاىة كمكضكعية مف أجل التقدـ خطكة إلى 

األماـ ك جعل مضاميف التككيف أكثر تحيينا، كالمضاميف كالمناىج أقرب إلى النجاعة كالفاعمية 

 ىنا اإلشارة إلى أىمية 1."،فالمستقبل ىك جيد يكمي لكل األجياؿ يؤدي إلى تراكـ التجربة كالخبرة

اإلستشراؼ كالمتابعة الميدانية كالتككيف المستمر كالتدريب مف قبل المشرفيف التربكييف كالمختصيف 
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كيجب أف تككف متابعة صارمة  في المجاؿ، لكي يتككف الفرد مف طرؼ أصحاب الخبرة،

. كمكضكعية، كال مجاؿ لذاتية، كيككف التككيف قاعدؼ ذك كفاءة

كتساب كتراكـ الخبرة، كىكذا يبنى اكعميو فتككيف الفرد كتكظيفو في الميداف التربية ميـ، كيؤدؼ إلى 

 الفرد فيصبح فعاؿ كيستطيع مكاكبة التطكر الفكرؼ كالتكنكلكجي، فبالتالي تتـ نجاعة مستقبل

. اإلصبلحات التربكية

ضافة إلى ىذه الشركط نجد أيضا شركط أخرػ تتمثل في : كا 

 كالقيـ كاألعراؼ كالتقاليد السائدة في المجتمعئكتتمثل في المباد":  المنطمقات  

معطيات االقتصادية اؿتضاؼ إلييا المعطيات األساسية التي البد مف أخذىا بعيف االعتبار ؾ 

راث ت ىنا إشارة إلى أف البد مف اإلصبلح التربكؼ أف ال يتعارض مع اؿ1..".كاالجتماعيةكالسياسية 

كالعقائد كتقكية الكعي الفردؼ باليكية الكطنية كذلؾ بتقكية القيـ المتصمة باإلسبلـ، كما يجب مراعاة 

الظركؼ االجتماعية كمعاناة بعض العائبلت مف المشاكل كالطبلؽ، كما ىناؾ بعض المناطق 

نعداـ كسائل التمّدرس كالنقل، كيجب أيضا مراعاة الجانب االقتصادؼ فمثبل الفقر اتعاني مف 

 . لمبحث عف العمل لكسب الماؿ كمساعدة أسرىـمتعمميفيضطر بعض اؿ

كعميو فيجب عمى المشرفيف التربكييف عمى عممية اإلصبلح عدـ إىماؿ ىذه الجكانب فيي ميمة في 

                                                             
، مجمة (الجزائر نمكذجا) لكحل لخضر، إصبلح المنظكمة التربكية في المغرب العربي بيف البعد التاريخي كتحديات العكلمة   1

 .168، ص2006 ر،،الجزاغ1دكرية،  مخبر  التربية كالصحة  النفسية،  العدد
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تحقيق نجاح اإلصبلحات كالجكدة في التعميـ، لذلؾ يجب أف ال تككف اإلصبلحات معارضة لقيـ 

 كخصائصيـ كاحتياجاتيـ كربطيا كاالجتماعيةالمجتمع الجزائرؼ مع مراعاة بيئة المتعمميف الطبيعية 

. بالمضمكف 

 كتتمثل في مآؿ المنظكمة التربكية عمى المدى القريب كالمتكسط كالبعيد"  :األىداؼ 

ف ربط األىداؼ بالمنطمقات ليس مجاال لمنقاش، ذلؾ أف المباد  كالمعطيات ىي التي تكجو ئكا 

عتبارىا أداة المجتمع في تككيف أفراده نحك تحديد األىداؼ التربكية بكل االمنظكمة التربكية ب

 كالقيـ كاألعراؼ كالتقاليد المجتمع الجزائرؼ غ ىنا إشارة إلى ضركرة ربط األىداؼ بالمباد1".أصنافيا

ألف القيـ كالعادات تسيـ في بناء بنية المجتمع كذلؾ بتككف األفراد عمييا فيذا يسيل تحديد كتكجيو 

األىداؼ التربكية ،فالعادات تؤثر بطريقة أك بأخرػ عمى سير حياة األفراد في المجتمع الكاحد، فيي 

تشكل ثقافة المجتمع، كتؤثر عمى سمكؾ األفراد، فاألفراد يتعاممكف كفقا ليا، فيي تصنع الفخر 

. كاالمتناف لدػ الشخص

 بعد تحديد األىداؼ البد مف تكفر الكسائل أساسا في المكارد المالية": الكسائل 

 2".كفي اليياكل القاعدية كالكسائل البيداغكجية كالمناىج الدراسية الخاصة بكل مرحمةة كالبشري 

إلنجاح العممية اإلصبلحية البد مف الكسائل المساعدة في التطبيق، كتكمف ىذه الكسائل بتكفير 

رأس الماؿ كالمعمـ كالكتاب كالسبكرة، كالتمفاز، كأجيزة العرض كالحاسكب فالحاسكب ىك كسيمة 

                                                             
 .168 نفس المرجع، ص 1
 .168 نفس المرجع، ص 2



 اإلصالح التربكي كأىميتوالفصل األول                                                                       

30 

 

أساسية ال يجب إىماليا، فيي تغير دكر المعمـ في القسـ ك تساعده في تمقيف الدركس، فيك كسيمة 

. لتعميق المعرفة

فبتكفر ىذه الكسائل يككف التعميـ أكثر نشاطا كفاعمية، كعميو يمكف تنفيذ اإلصبلحات التربكية 

. كتقكيميا في ضكء أىداؼ المحددة كالمرجكة

إف عممية اإلصبلح التربكؼ في الجزائر تتطمب مجمكعة مف الشركط الضركرية لتحقيق نجاح ىذه 

العممية، فبتكفر ىذه الشركط نستطيع تجاكز كتخطي العكائق كالعراقيل التي تعثر العممية 

. اإلصبلحية، فيي تكفر المناخ المناسب لتطبيق اإلصبلحات
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 المسار التاريخي لإلصالح التربكي في الجزائر: المبحث األكؿ

 عرفت المنظكمة التربكية الجزائرية منذ االستقبلؿ الى اليـك بإصبلحات متتالية كالتي  مرت عبر 

مراحل متسمسمة، كسبب في تعرض التعميـ في الجزائر الى عدة عمميات إصبلحية تربكية يعكد 

 سنة ما جعل الجزائر تحتار أؼ 130بالدرجة األكلى الى االستعمار الفرنسي الذؼ داـ أكثر مف 

المناىج التي تناسب التمميذ في تحصيل المعرفة كالعمـ كتككيف األساتذة بدكف بذؿ جيكد كبيرة، 

فكانت الدعكة إلى إقامة مدرسة جزائرية سميمة، كقادرة عمى تككيف نخبة تسير مرحمة ما بعد 

خاصة في فترة حكـ كزير الدفاع ىكارؼ بكمديف فظيرت معو الرغبة . االستعمار قكية كجادة

كاألىمية في جعل النظاـ التربكؼ نظاما جزائريا خالصا، كمف ثـ اتخذ قطاع التعميـ في الجزائر 

سمسمة مف اإلصبلحات التحسينية كالتي انتيت الى تبني المقاربة بالكفاءات كمنيجية تعميمية 

كتقيمية حديثة تتكاكب مع متطمبات العالـ المعاصر، كسنحاكؿ في ىذا المبحث الكشف عف أىـ 

   :مبلمح اإلصبلح التربكؼ التي تمت في مسار تاريخ الجزائر، كالتي يمكف أف نكجزىا فيما يمي

 (مرحمة التأسيس كاستعادة اليكية)1970-1962 :المرحمة األكلى .

أكال يجب أف نشير الى أف المدرسة الجزائرية بعد غداة االستعمار الفرنسي قد كرثت منظكمة تربكية 

بسػبب رحيل  الجمػاعي لمفرنسييف المؤىميف كالمسيريف تعميمية محطمة، كأجيزة إدارية مشمكلة، كذلؾ 

لذا  كاف عمى لممرافق العمكمية كاالقتصادية، مما تسبب في تكقف الحركة الخدماتية كاإلنتاجية، 

الدكلة الكطنية أف تكلي لمجانب التعميمي االىتماـ كأيضا الرعاية لمشعب الجزائرؼ الذؼ ظل محركما 

 حيث كجدت الجزائر نفسيا عند استرجاع السيادة الكطنية، أماـ منو طيمة قرف كثبلثيف سنة،
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 كايضا أماـ منظكمة ،أمية كاألمراض كتحديات مختمفة كالمتمثمة في الفقر كالتخمف االجتماعي

تربكية أجنبية  بعيدة كل البعد عف الغايات كالمبادغ كمضاميف ىكية الكطنية التي كاف مف 

 1962 مف جكيمية عاـ 05 كنجد أف بعد يـك المفركض أف يتعمميا كيسعى إلييا المجتمع الجزائرؼ،

دخمت الجزائر لمرحمة جديدة في تاريخ الحديث، كىي المرحمة التي تتميز بالحرية كاالستقبلؿ كبناء 

إقامة منظكمة تربكية كطنية تستجيب لطمكحات الشعب كتجسد خياراتو األساسية المنصكص عمييا 

  :في نصكصو ككثائقو األساسية كمف ىذه اإلجراءات ما يمي

 ترسيـ تعميـ المغة العربية كالديف اإلسبلمي في مناىج التعميـ  .

 تكجيو عناية لدركس التاريخ كتصحيح مسار تدريسو   .

  تكثيف الجيكد الرامية إلى تكفير إطارات التعميـ كالتي كاف تكفيرىا يشكل عبئا ثقيبل عمى

. الدكلة

 إبطاؿ العمل بالقكانيف كاإلجراءات المدرسية التي تتعارض مع سيادة الدكلة، كنبلحع أف 

 . 1  المدرسة في ىذه المرحمة لـ تعرؼ تغييرا في البرامج كال في التنظيـ

كبالتالي نبلحع أف ىذه المرحمة عممت قبل أؼ شيء باسترجاع مكانة المغة العربية في النظاـ 

في مدارس االبتدائية، كأصبحت المغة العربية ىي المغة الرسمية في التعميمي، كاىتمت بإدراجيا 

كاىتمت الدكلة الجزائرية "تركت الكتب المستعممة في عيد االستعمار، كما التعميـ لكل المكاد ك

الفتية عند كضع المخططات التنمكية بالمنظكمة التربكية كمنحتيا مكانة خاصة في مشاريعيا 
                                                             

، دفاتر المخبر، العدد 1 . 2019، الجزائر،  1 نصيرة سالـ، اإلصبلحات التربكية في الجزائر أؼ المفيـك
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كىك أكؿ مخطط بدأت بو  (1969-1967)التنمكية كالتي كاف أكليا المخطط الثالثي األكؿ 

مف الميزانية % 13الدكلة الجزائرية لمتخطيط كلقد كانت حصة قطاع التربية كالتعميـ ما يقارب 

العامة لمدكلة كمف أىـ منجزات المنظكمة التربكية خالؿ تطبيق المخطط ىك تطبيق القرار 

  1"القاضي بتعريب  جميع المكاد المدرسة في سنكات الدراسية االبتدائية

كتعتبر ىذه الفترة انتقالية حيث كاف ال بد لضماف انطبلؽ المدرسة مف االقتصار عمى إدخاؿ كما 

تحكيرات انتقالية تدريجية تمييدا لتأسيس نظاـ تربكؼ يساير التكجيات التنمكية الكبرػ كمف أكلكيات 

  :ىذه الفترة

 تعميـ التعميـ بإقامة المنشآت التعميمية، كتكسيعيا إلى المناطق النائية. 

 تكييف مضاميف التعميـ المكركثة عف النظاـ التعميمي الفرنسي. 

 جزأرة إطارات التعميـ. 

 2التعريب التدريجي لمتعميـ. 

ككاف مف نتيجة ذلؾ االرتفاع في نسب التمدرس في صفكؼ األطفاؿ الذيف بمغكا سف الدراسة إذ 

 . في نياية المرحمة 70%إباف الدخكؿ المدرسي األكؿ بعد االستقبلؿ إلى 20% قفزت مف

                                                             
مجمة جيل العمـك االنسانية كاالجتماعية .(سكسيكلكجيا المدرسة الجزائرية كاإلصبلح التربكؼ في ظل التحديات)عائشة بف النكؼ، 1

/. jilrc.com /اإلصل-ك-الجزائرية-المدرسة-سكسيكلكجيا /:رابط النشر-2020-06-01الجزائر،–،  جامعة باتنة 63،العدد 
  :.2018/أفريل  /24 يـك : ، المكقع االلكتركني 1ص  ( لمحة كجيزة عف تطكر التربية في الجزائر )النظاـ التربكؼ في الجزائر 2

http/www. .infpe.edu.dz/publication/. 

http://www.infpe.edu.dz/publication/
http://www.infpe.edu.dz/publication/
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  1980-1970:المرحمة الثانية . 

 أفريل سنة 16 المؤرخ في 35-76بصدكر أمرية ىكاري بكمديف، رقـ تميزت ىذه المرحمة 

الذي أدخل إصالحات عميقة كجذرية عمى .  المتضمف تنظيـ التربية كالتككيف في الجزائر1976

نظاـ التعميـ في االتجاه الذي يككف فيو أكثر تماشيا مع التحكالت العميقة في المجاالت 

، حيث شممت ىذه المرحمة بالتربية التحضيرية كالمقصكد بالتعميـ االقتصادية كاالجتماعية

التحضيرؼ ىك الفترة التي يتـ فييا تنشيط كتنمية كتكجيو القدرات المختمفة ألطفاؿ ذكؼ سف الرابعة 

كالخامسة مف العمر، كتحضيرىـ لمرحمة التعميـ االبتدائي بطريقة جدية كبانتظاـ، دكف التغاضي عف 

دكر كأىمية ككظيفة المعب الذؼ يساىـ ىك أيضا مف التمكف في عممية التعمـ، كتحقيق النتائج 

 . المرجكة، كتحقيق الذات

كمف أىـ المكاد التي نصت عمييا أمرية ىكارؼ بكمديف كالتي خمصت النظاـ التربكؼ الجزائرؼ مف 

  :اإلرث االستعمارؼ كااتي

  19المادة: 

 التعميـ التحضيرؼ تعميـ متخصص لؤلطفاؿ الذيف لـ يبمغكا سف القبكؿ اإللزامي في المدرسة، 

كىك تعميـ الغاية منو إدراؾ جكانب النقص في التربية العائمية، كتييئة األطفاؿ لمدخكؿ إلى 

  المدرسة األساسية كذلؾ
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 . ػػ بتعكيدىـ العادات العممية الحسنة

 .ػػ مساعدتيـ عمى نمكىـ الجسماني 

  .ػػ تربيتيـ عمى حب الكطف كاإلخبلص لو 

 . ػػ تربيتيـ عمى حب العمل، كتعكيدىـ عمى العمل الجماعي

 . ػػ ػتكفير كسائل التربية الفنية المبلئمة

 1. ػػ تمكينيـ مف تعمـ بعض مبادغ القراءة كالكتابة كالحساب 

  يمقف التعميـ التحضيرؼ في رياض األطفاؿ كمدارس الحضانة كأقساـ األكالد: 20المادة. 

  يجكز لئلدارات كالييئات العمكمية كالجماعات المحمية كالمؤسسات االشتراكية : 21المادة

كتعاكنيات الثكرة الزراعية كلجاف التسيير كالمنظمات الجماىير، ما عدا األشخاص 

كالجمعيات أك الشركات الخاصة، أف تفتح مؤسسات لمتعميـ بعد الحصكؿ عمى رخصة مف 

 .الكزير المكمف بالتربية

  لغة التعميـ التحضيرؼ ىي المغة العربية فقط: 22المادة. 

  يتكلى الكزير المكمف بالتربية اإلشراؼ التربكؼ عمى مؤسسات التعميـ  :23المادة

التحضيرؼ، كيحدد شركط قبكؿ التبلميذ كالمكاقيت كيضع البرامج كالتكجييات التربكية، 

                                                             
مقياس النظاـ التربكؼ الجزائرؼ، جامعة مجمد بكضياؼ المسيمة كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية : إبراىيـ بكترعة، محاضرة في 1

. 05،صBrahim.boutera@univ-msila.dz ،قسـ عمـ النفس

mailto:Brahim.boutera@univ-msila.dz??05
mailto:Brahim.boutera@univ-msila.dz??05
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كيشرؼ عمى تككيف المربيف المخصصيف ليذا التعميـ، كيقترح القانكف األساسي الخاص 

 1 .بيـ

 1970كنستنتج في األخير أف أكبر إصبلح لمنظاـ التربكؼ في الجزائر قد نضج في مرحمة ما بيف  

 كالذؼ جاء مؤطًرا بأمرية ىكارؼ بكمديف التي أبرزت البعد الكطني 1976، خاصة في سنة1980ك

كمكنت مف التخمص مف النظاـ التعميمي المكركث، كما تـ صياغة مبادغ سياسة التربية الكطنية، 

براز مكانة التعميـ  في مرحمة الطفكلة المبكرة  ، الذؼ يتكفل بإعداد التبلميذ (أؼ ما قبل المدرسي)كا 

يقاظ أذىانيـ، كغرس حب النظاـ في نفكسيـ،  لممرحمة االبتدائية مف سمـ التعميـ، بتكظيف المعب، كا 

كتمقينيـ أساسيات التعامل كاألخبلؽ كحب الكطف، كبذلؾ نككف أكال قد خسفنا اكبر عائق كىك 

المدرسة )األمية، كثانيا نككف قد اعددنا أطفاؿ متفكقيف كذلؾ قبل التحاقيـ بالفصكؿ الدراسة 

مما يقمل مف خطر مشاكل الصحة العقمية االجتماعية العاطفية كزيادة االكتفاء الذاتي  (االبتدائية

.  عمى المدػ البعيد

 2000-1980:المرحمة الثالثة  

. تطبيق المدرسة األساسية. 1

، ىك تبني  المدرسة االساسية ذات التكجو التقني 2000إلى 1980كما يطبع ىذه الفترة مف 

بتنظيـ التربية كالتككيف بالجزائر،  197  أفريل 16 المؤرخ في 35-76بمكجب صدكر األمر 

كأدخمت إصبلحات عمى النظاـ لتتماشى كالتحّكالت االقتصادية كاالجتماعية، كما كّرس الطابع 
                                                             

. 05.06، ص  المرجع نفسو1
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اإللزامي كمجانية التعميـ، كقد شرع في تعميـ كتطبيق أحكاـ ىذا األمر ابتداء مف السنة الدراسية 

ذات البعد العممي كالتكنكلكجي، كتستمر ” المدرسة األساسية“، كىك ما عرؼ بنظاـ 1981- 1980

 كالغاية منيا ىك ضماف تككيف لجميع 1 سنة،16فييا الدراسة تسع سنكات، أؼ إلى أف يبمغ التمميذ 

األطفاؿ البالغيف لتسع سنكات تحضيرىـ نحك الحياة العممية كعماؿ مؤىميف أك الى التعميـ الثانكؼ 

. بغية امتبلكيـ عمى شيادة البكالكريا

 :كما كأكجدت المدرسة االساسية مبادغ عامة تحدد تكجياتيا الكبرػ كاألتي

.  جعل البرامج الدراسية بالمغة العربية: مبدأ التعريب*

.  جعل التعميـ جزائريا في برامجو ، بحيث ينبثق مف أصالة المجتمع: مبدأ الجزارة*

  . سنكات الحق بمقعد دراسي06لكل طفل جزائرؼ يبمغ : مبدأ ديمقراطية التعميـ*

يحصل كل التبلميذ بأثماف رمزية عمى كل الكسائل التعميمية كالمكاـز : مبدأ مجانية التعميـ*

.  المدرسية

المدرسة الجزائرية شاممة لجمع التبلميذ بالمعارؼ األساسية كالميارات لتكيفيـ في : مبدأ الشمكلية*

. الحياة االجتماعية

                                                             
  :، عمى الرابط اإللكتركني05،07،2012 نكاؿ جاكت، المنظكمة التربكية الجزائرية منذ االستقبلؿ، نشر يـك 1

- https://www.djazairess.com/elmassa/61938 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.djazairess.com%2Felmassa%2F61938%3Ffbclid%3DIwAR2aQ-zQJhWaka0cKvt_fmWNQs6vuskOau_XNgJQzOi0Uoxtbinjpokre7Q&h=AT1SHSbGre9zDhnVJjTfDpBiRVi1qOUqccf0evsi9b4TBdSoah6rYagVbHIQKw24dZXcqi5VB4A3-mYAdyLjyLhBDbrpip3ZELUzAW1Zg58rLgGwWCAxQBiV_yCSzy8F4z-4ZA
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 1إجبار األكلياء عمى تسجيل أبناءىـ بمجرد كصكليـ لسف التمدرس : مبدأ إجبارية التعميـ*

، كالذؼ  يمكف 1989 أكت 06 المؤرخ في 09اما بالنسبة بما كرد في مضمكف المنشكر رقـ 

اعتباره أكؿ منشكر إطارا لمتقكيـ البيداغكجی، تبمكرت فيو أسس نظاـ التقكيـ، إذ أنو كضع التقكيـ 

البيداغكجي في سياقو التربكؼ، حيث أبرز المنشكر المذككر أىداؼ مراقبة العمل المدرسي لمتبلميذ 

كميامو كأسباب ممارستو، كاعتبره الكسيمة الى تبرز أثر التعمـ ك نتائج الجياد المدرسي كالتطكر 

الحاصل في مكتسبات التبلميذ كالكشف عف جكانب القكة كالضعف في نشاطاىـ كمستكػ تحصيميـ 

. 2كمعرفة ما تحقق مف األىداؼ

  :المجمس األعمى لمتربية. 2

تقييـ نقدؼ ، تكمف ميمتو في القياـ ب1996 مارس 11المؤرخ في -101-96تـ إنشاءه رقـ 

كعقبلني كمكضكعي لممنظكمة التربكية، كالمبني عمى ضكابط عممية كبيداغكجية، التي تعمل عمى 

تحقيق متطمبات األفاؽ الكطنية، كقد حاكؿ المجمس األعمى لمتربية أف يقدـ تصكرا جديدا لمنظاـ 

التربكؼ في ببلدنا لكي يككف مكاكبا الحركة المجتمع الجزائرؼ مترجما لطمكحاتو كتكجياتو المستقبمية 

ككانت مف نتائج ما نص عميو المجمس . بعد أف تـ تشخيصا لمقطاع التربكؼ في جكانبو المختمفة 

 : في مسألة تعميـ المغة العربية ما يمي

                                                             
. 78.79،  جامعة األغكاط، ص2 حفصة جراد، مبركؾ قاسيمة، اإلصبلح التربكؼ في جزائر، مجمة العمـك االجتماعية،  العدد1
، المديرية الفرعية 2010، عدد الخاص مارس 2 النشرة الرسمية لمتربية الكطنية، التقكيـ كالقبكؿ كالتكجيو في النظاـ التربكؼ، ج2

. 03لمتكثيق مكتب النشر، ص
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إعطاء األىمية لمرحمة األكلى مف التعميـ األساسي، كذلؾ بتخصيص فترة تمييدية كافية تضمف ػػػ 

.  التكيف التدريجي لمطفل كا عداده لمتعمـ المغكؼ السميـ

ػػػ أف تتكجو الجيكد في تعميـ المغة العربية إلى الجكانب الفكرية، كأف تصحح األخطاء التي عمقت 

بمفيـك المغة كأىداؼ تدريسيا ككظائفيا المختمفة ألنيا الكسيمة األساسية الستيعاب التحكالت العممية 

.   كالتكنكلكجية المعاصرة

ػػػ التنديد بفكرة البدء بتعمـ المغات األجنبية  التي تعتبر نافذة ككسيمة لبلتصاؿ كالتفاىـ بيف الشعكب 

 1. العالـ 

ػػػ زيادة حجـ الميزانية المخصصة لقطاع التعميـ ألف اإلصبلحات الجديدة ستحتاج إلى تكفير 

. التجييزات البيداغكجية الكثيرة كالحديثة خاصة كسائل اإلعبلـ االي

ػػػ تطكير اليياكل كزيادة عدد المنشآت التعميمية استعداد الستقباؿ أعداد أكبر مف التبلميذ في كل 

. المستكيات

ػػػ إدراج البعد التكنكلكجي في مضاميف التعميـ األساسي لمطكر الثالث لتسييل انتساب التبلميذ 

. لمتعميـ التقني

                                                             
 ىنية عريف، المغة العربية كمناىجيا في ظل إصبلح المنظكمة التربكية في الجزائر بيف مقكمات اليكية الكطنية كتحديات العكلمة، 1

 .80، ص(الجزائر)،جامعة قاصدؼ مرباح كرقمة 2017،ديسمبر 29مجمة األثر، العدد 
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ػػػ تطكر نتائج االمتحانات العامة لشيادة البكالكريا ك التعميـ األساسي ، حيث بمغت نسبة النجاح في 

سنة  % 26.23 بعد أف كانت 62.24%  عمى المستكػ الكطني 1999شيادة البكالكريا سنة 

1996. 

اإلصبلح لئلدارة المدرسية بإتباع االيات الجديدة لتسيير مف خبلؿ مراجعة نظاـ التكجيو الخاص  ػػػ 

 1.بقطاع التعميـ لحاممي شيادة البكالكريا

: إصالح البرامج. 3

يجب اإلشارة الى انو تـ التفكير في ىذه المرحمة عمى ضركرة إدخاؿ تعديبلت عمى البرامج بسبب 

إغفاليا عمى التحكالت السياسية كاالجتماعية التي عرفتيا الببلد ما أدػ الى إعادة كتابة برامج 

مف السنة األكلى مف التعميـ األساسي إلى السنة التاسعة أساسي تـ "التعميـ األساسي كذلؾ 

إعدادىا مف طرؼ جزائرييف كذالؾ مف مرحمة التصميـ إلى مدرسة التكزيع عمى مؤسسات 

التعميـ، كقػد كانت البرامج عمى شكل كتيبات في كل المكاد التعميمية كذلؾ في شير مايك 

كالصير عمى ضماف أداء كتأىيل أفضل مما يتماشى  ، كما تـ تعريب المضاميف مف جممة1981

. 2"ك آفاؽ التنمية المتسارعة 

 
                                                             

، 07-06 محاضرات مادة التربية كالتككيف في الجزائر، عمـ االجتماع التربية الكحدة االساسية السداسي الثالث، ص ميدؼ قصير، 1

 http://elearning.univ-relizane.d :بط اإللكتركنياالر

زماـ نكر الديف، تقكيـ مردكد إصبلح المنظكمة التربكية في مرحمة التعميـ الثانكؼ، مرجع سابق الذكر، ، فرج هللا صكرية2
 .243.244ص
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 كالى يكمنا      (2003-2000) اإلصالحات األخيرة مف القرف العشريف:المرحمة الرابعة

إصبلحات القرف العشريف ىي تمؾ اإلصبلحات التي عرفتيا المنظكمة التربكية الجزائرية، كالتي كاف 

مف نتائجيا االنتقاؿ مف نمط التعميـ األساسي الى نمط التعميـ المتكسط، كالتي تبنى عمى بيداغكجيا 

المقاربة بالكفاءات بدال عف المقاربة بكاسطة األىداؼ، ككانت الغاية مف ذلؾ ىي تحسيف جكدة 

التعميـ كتثقيف المتعمميف كجعل الغاية مف المعارؼ ىك خدمة الفرد كالمجتمع بغية تنمية كفاءاتو  

ليتمكف الفرد الجزائرؼ مف مكاكبة  الحياة االقتصادية كالسياسية كالمساىمة الفعالة في الحضارة 

. العالمية في إطار التكفيق بيف الثكابت كالمتغيرات

تحت سمطة السيد رئيس الجميكرية عبد ، 2003 التي انطمقت سنة 2000لقد كانت إصبلحات   

العزيز بكتفميقة إلى مستكػ األطر القانكنية، كا عادة الييكمة، كبذلؾ تـ إعادة صياغة مبادغ سياسة 

دخاؿ متطمبات العصر الجديد، لمكاكبة المطالب كالمستجدات الخارجية كالداخمية  التربية الكطنية، كا 

.  لمببلد، كذلؾ لتعزيز اليكية، كاالستفادة مف الخبرة األجنبية كتفتح عمييا

  :المجنة الكطنية إلصالح المنظكمة التربكية.1

، كبعد أف شّخصت الكضع كدرست بعناية حالة المنظكمة 2000 مايك 13تأسست ىذه المجنة يـك 

التربكية السائدة في جميع مراحميا، كفي عبلقتيا بالمنظكمات االجتماعية كاالقتصادية األخرػ، 

 :خمصت إلى جممة مف االقتراحات كالتالي

. ػػػ تقكية كدعـ المغة العربية

 .ػػػ ترقية المغة األمازيغية
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 1.االنفتاح عمى المغات األجنبيةػػ 

 : 2004 / 2003 أيضا مف أىـ مظاىر إصبلحات لجنة إصبلح التعميـ مكسـ 

 2007 / 2006أعيد النظر في ىذا األمر مكسـ )ػػ إدراج المغة الفرنسية مف السنة الثانية ابتدائي 

 (حيث أصبحت تدرس في السنة الثالثة

. ػػ إدراج مادة التربية العممية كالتكنكلكجيا منذ السنة األكلى ابتدائي

ػػػ إدراج أبعاد جديدة في المحتكػ كالبعد البيئي كالبعد الصحي كالبعد التاريخي 

 . ػػػ التكفل بالبعد األمازيغي

  .ػػػ إدراج الترميز العالمي كالمصطمحات العممية

ػ إدراج مادة اإلعبلـ االي بدًءا مف السنة األكلى مف التعميـ المتكسط كتدعيمو في التعميـ الثانكؼ 

 .بأف يصبح باسـ مػادة تكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ

 2.ػػػ إصبلح التعميـ الثانكؼ ككضع ىيكمة جديدة 

 :إعادة ىيكمة المنظكمة التربكية. 2

، كالمتعمق بإعادة ىيكمة النظاـ التربكؼ، تمثمت تمؾ االجراءات 2002 ابريل 30باألمر رقـ 

 :كالخطكات فيما يمي

 .ػػ اقتصار سنكات التعميـ االبتدائي عمى خمس سنكات

                                                             
 ىنية عريف، المغة العربية كمناىجيا في ظل إصبلح المنظكمة التربكية في الجزائر بيف مقكمات اليكية الكطنية كتحديات العكلمة، 1

. 80مرجع سابق الذكر، ص
. 248صزماـ نكر الديف، تقكيـ مردكد إصبلح المنظكمة التربكية في مرحمة التعميـ الثانكؼ، مرجع سابق الذكر، ، فرج هللا صكرية2
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 .ػػ تبني إجراء تنظيـ امتحاف القبكؿ في مرحمة التعميـ المتكسط

ػػ تبني إجراء تنظيـ امتحاف القبكؿ في التعميـ الثانكؼ، يعتمد عمى جيد التمميذ في القسـ كنتائج 

 .امتحاف شيادة التعميـ المتكسط

 .ػػ اقتصار مرحمة التعميـ المتكسط في طكر متككف مف أربع سنكات

 1. ػػ تبني إجراء إعادة ىيكمة التعميـ الثانكؼ العاـ كالتكنكلكجي

، مقاربة بالكفاءات منياج تربكؼ 2003-2000لقد تبنت األمرية :التعمـ بالمقاربة الكفاءات. 3

 :مستحدث كالتي جاءت امتدادا لممقاربة باألىداؼ تتميز المقاربة بالكفاءات ما يمي

تجعل المتعمـ في قمب الفعل التربكؼ كمحكره كتعمل عمى إشراكو في مسؤكلية قيادة كتنفيذ عممية  ػػػ 

. التعمـ

 ػػػ تسخير الميارات كالمعارؼ الضركرية لذلؾ تجعل مف حل المشكبلت أك الكضعيات المشكمة 

. األسمكب المعتمد كالفعاؿ

  ػػػػ تتيح الفرصة لممتعمـ في بناء معارفو بالمفيـك الكاسع بإدماج المعطيات كالحمكؿ الجديدة في 

 .مكتسباتو المسابقة بدؿ االعتماد عمى األسمكب التراكمي لممعارؼ

 

                                                             
مقياس النظاـ التربكؼ الجزائرؼ، جامعة مجمد بكضياؼ المسيمة كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية : إبراىيـ بكترعة، محاضرة في 1

. 09،صBrahim.boutera@univ-msila.dz ،قسـ عمـ النفس
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تساعد المتعمـ بفاعمية في حياتو المدرسية ، كالعائمية ، كتجعمو مكاطنا صالحا يستطيع تكظيف   ػػ 

 1. مكتسباتو مف المعارؼ، كالخيارات كالقيـ المتنكعة في مختمف مكاقف الحياة بكفاءة كمركنة

نستنتج في األخير أف التعميـ في الجزائر قد مر طكاؿ مراحمو بتعديبلت ليس ليا أكؿ كال أخر 

فالمرحمة األكلى سنة  (كمزاؿ التعميـ لغاية ااف يحتاج لتعديبلت خاصة في مسألة كثافة البرامج)

 تعتبر مرحمة انتقالية اقتصرت عمى إدخاؿ تغييرات تدريجية استعدادا لمتأسيس لنظاـ 1962-1970

تربكؼ يكاكب التكجيات التنمكية الكبرػ كانت تيدؼ منذ البداية  إلى تكريس البعد الكطني، 

إضافة بالعمل عمى الكمية حيث كانت سياسة الدكلة . كديمقراطية التعميـ، كالتعريب التدريجي لمتعميـ

 . منصّبة عمى تعميـ أكبر فئة ممكنة

 كالتي 35-76 بصدكر األمرية رقـ 1976كاعتبارا مف سنة  (1980-1970)تأتي المرحمة التالية 

تضمنت تنظيـ التربية كالتككيف في الجزائر، كبرمجت إصبلحات عميقة عمى نظاـ التعميـ في 

االتجاه الذؼ يككف أكثر تماشيا مع التحكالت االقتصادية كاالجتماعية كمكاصمة العمل عمى الكمية 

بتعميـ أكبر عدد مف السكاف، كتعتبر ىذه األمرية مرجعية عامة ألؼ مشركع يسعى إلى إصبلح 

 كانت ىي المرحمة التي أعادت النظر في 2000-1980أما المرحمة الثالثة مف .النظاـ التعميـ

المنشآت كاليياكل كالكسائل كعممت عمى تكييفيا مع مخططات تعميمية جديدة كمناىج تخرج 

 -2000)اإلصبلحات األخيرة مف القرف العشريف بالمدرسة مف النمط الركتيني، كتأتي المرحمة 

 كقد تبدك اإلصبلحات التربكية ليذه المرحمة سطحية فيي عبارة عف تغيير كتجديد، أما إذا (2003
                                                             

صبلح المنظكمة التربكية في الجزائر) ىند بكشبلغـ،1 ، مجمة التميز الفكرؼ لمعمـك االجتماعية (إشكالية تأسيس المشرع التربكؼ كا 
 .104،ص 2021كاإلنسانية، العدد الخامس، جامعة باجي مختار عنابة، جانفي 
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تعمقنا فييا سنمتمس األطر القانكنية كا عادة الييكمة، كقد تنفذ إلى غاية إعادة بمكرة العناصر 

كالمككنات المتعمقة باليكية الكطنية، كالتي تعتمد عمى التعميـ باألساليب الميكركتقنية حيث ظير ىذا 

جميا عف طريق التدريس بالمقاربة بالكفاءات كالتقييـ الدائـ لمكتب كالبرامج كتحسينيا باستمرار 

 .لجعميا مناسبة لتطكرات المجتمع

كمف خبلؿ كل ىذا نقكؿ أف النظاـ التربكؼ في الجزائر كفي أؼ مرحمة مف مراحل تطكره ما ىك إال 

امتداد لخبرات تربكية سابقة، كما نبلحظو اليـك مف تغيرات كتجديدات ال يمكف بحاؿ مف األحكاؿ 

فصميا عف االمتداد التاريخي، كلكف رغـ ىذه التغيرات التي طرأت عمى األنظمة التربكية في تاريخ 

الجزائر فيذا ال يعني أف أؼ حدث كقع في الماضي مؤثر بالضركرة عمى النظاـ التربكؼ الحالي، 

فالحضارات عبر مشكار تشكميا الطكيل مرت بأحداث تاريخية عظيمة، كلكنيا لـ تحتفع إال بما 

. يرفعيا كيناسب نحك كجكدىا كبقائيا كديمكمتيا

 عكامل كأىداؼ اإلصالح التربكي : المبحث الثاني

العكامل التي أدت إلى ىذه اإلصالحات . 1    

 التي قامت بيا الدكلة الجزائرية كراىنت عمى 2003إف المتفحص في اإلصبلحات التربكية لسنة 

نجاحيا، كجاىدت لتحقيق أىدافيا، يجد بأف ىذه اإلصبلحات لـ تكف اعتباطية بل جاءت بسبب 

. عدة عكامل كمتطمبات التي فرضت التجديد، تتمثل ىذه العكامل في عكامل داخمية كأخرػ خارجية
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أ ػػ العكامل الداخمية  

 االتجاه بالنظاـ التعميمي في الجزائر إلى ما يجعمو يمحق بركب: "العكامل السياسية 

ىنا اإلشارة إلى أف الدكلة الجزائرية عممت جاىدة إلصبلح  1" التطكر الذي تشيده البمداف المتقدمة

المنظكمة التربكية كقامت بإصبلحات جكىرية شممت مختمف جكانب الفعل التربكؼ كأساليب التربية 

. كالتعميـ بغية التجديد كالتعديل ككانت الغاية مف ىذه الجيكد تحقيق جكدة في التعميـ كالتربية

كعميو تصبح الدكلة الجزائرية قادرة عمى مسايرة التغيرات الكطنية كالدكلية، كتصبح فعالة في البناء 

. كالتنمية، فمف ىنا تمحق بركب التطكر كالتقدـ الحاصل في العالـ

 تحسيف الظركؼ المعيشية لألفراد كتطكير كسائميا" :دكاعي اقتصادية كاجتماعية 

كأساليبيا كذلؾ بمكاجية متطمبات التغيير الحاصل في الكظائي كالميف، كىي تحتاج إلى كعي 

كبير لثقافة عممية كتقنية كاسعة كخبرة طكيمة ال يمكنيا أف تستغني عف نتائج التعميـ التي تعد 

مف العناصر اليامة ألي تحكؿ اجتماعي أك تغيير في مجاؿ العالقات االجتماعية كفي مجاؿ  

 2"الفكر كاإلنتاج، أي أف التعميـ أصبح قكة تعتمد عمييا لمخركج مف حاالت الفقر كالتخمي

تسعى الجزائر إلى تحسيف ظركؼ معيشتيا كلمكاكبة الركب الحضارؼ كالتطكر الحاصل في العالـ، 

فنجد بأف التعميـ ىك الذؼ يساعدىا عمى التطكر في شتى المجاالت، كأصبح التعميـ كأساس ُيعتمد 

عميو في الحياة العممية كالتطكرات العممية، كلتحقق التطكر يجب أف تحقق التنمية االقتصادية كىذه 
                                                             

 246 فرج هللا  صكرية، تقكيـ مردكد إصبلح المنظكمة التربكية في مرحمة التعميـ الثانكؼ، مرجع سابق الذكر، ص 1
 .246 نفس المرجع، ص 2
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األخيرة تشتمل عمى التنكع في الكظائف كالميف، كبالتالي تحتاج إلى عماؿ ماىريف الذيف يستطيعكف 

. أف يعممكا في ظل النمك االقتصادؼ

كعميو فالتعميـ ىك الذؼ يكفر القكػ العاممة التي يحتاجيا االقتصاد المتطكر، فالمتعمـ ىك األحق 

بالكظائف كالتنكع في الكظائف كالميف يحققيا النظاـ التربكؼ فيك يخرج بميارات متنكعة  في 

مختمف التخصصات فبتالي يتحسف الكضع االجتماعي بحيث يكفر النظاـ التربكؼ الكظائف كالميف 

كالقكػ البشرية المؤىمة، فيذا يقضي عمى التسرب المدرسي، كيقضي عمى اافات االجتماعية 

كاألخبلؽ الفاسدة في المجتمع كالفقر كالتخمف الذؼ يؤدؼ إلى مشاكل عديدة كمتنكعة التي تساىـ 

بالضرر لمدكلة كالمجتمع،  فالتعميـ يساىـ في اكتساب السمكؾ الحسف، فصبلح المجتمع بصبلح 

المدرسة فكظيفتيا اجتماعية بامتياز تتمثل في التنشئة االجتماعية الصحيحة لؤلجياؿ، فيي تغرس 

في النفكس القيـ الركحية، األخبلقية كالمدنية لممجتمع الجزائرؼ كالقيـ اإلنسانية مع مراعاة قكاعد 

. الحياة في المجتمع

 مف أبرز سمات العالـ المعاصر تسارع التغيرات: "تطكر التكنكلكجيا كثكرة االتصاالت 

التكنكلكجية السيما في ميداف اإلعالـ كاالتصاؿ كيؤكد ذلؾ ما نشيده كنسمع بو يكميا مف زخـ 

في المعمكمات التي تزاحـ بعضيا البعض كيضفي الحًقا عمى سابقيا طابع التقادـ السريع كعمى 

المشركع التربكي أف ُيعير ىذا اىتمامو فيككف لمشيء القدرة عمى التكيي مع الجديد كعدـ تركيز 



 الفصل الثاني                                                    اإلصالحات التربكية الجزائرية

49 
 

البرامج التعميمية عمى المفاىيـ فحسب بل عمى امتالؾ المكاقي المنيجية المعركفة مف قدرة عمى 

  1" إلخ...التحميل، النقد كالتركيب كاإلبداع

ىنا اإلشارة إلى االىتماـ كالنظر إلى التقدـ الحاصل في الجانب التكنكلكجي كالتغيرات الحاصمة في 

ميداف اإلعبلـ كاالتصاؿ مف قبل المشركع التربكؼ ألف ىذا الجانب ميـ كعدـ تركيز البرامج 

. التعميمية عمى المفاىيـ  فقط، فيذا غير كافي في ظل زخـ المعمكمات التي نشاىده

كعميو يجب التفاعل مع عمـك العصر كتقنياتو لقد أدػ التطكر التكنكلكجي المتسارع إلى تحكالت 

جكىرية في معظـ المفاىيـ كالمجاالت األساسية مف إدارة كأعماؿ ككظائف كاقتصاد،  فبتالي يؤدؼ 

إلى متطمبات جديدة في سكؽ العمل، نظًرا لظيكر الميف التي تعتمد عمى العمـك الحديثة كتقنيات 

متطكرة، فينا يجب عمى التعميـ أف يعتمد طرؽ تربكية متطكرة كمتسارعة في المجاؿ التكنكلكجي 

 عصر المعرفة كالتقدـ، فميمة التعميـ لـ تصبح تقتصر  كاالتصاؿ، فيك الذؼ يرمي المجتمع نحك

. عمى القراءة كالكتابة بل عمى النقد كالتحميل كالتركيب كالتنظيـ كاتخاذ القرارات كاإلبداع

فحيف يجب تكفير الكسائل المتطكرة كالتكنكلكجيا الحديثة، كاإلعبلـ االي، كاالنترنت فيذا ينمي 

. الكفاءات كينشط العممية التربكية كتفاعل معيا

 

 

                                                             
 .246 نفس المرجع،  ص 1
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 عاش قطاع التربية كالتعميـ عدة صعكبات ساىمت في تدني : "تدني نكعية التعميـ 

نكعية التعميـ، ىذا الكضع الذي يدعك بطبيعة الحاؿ إلى القياـ بإصالحات عديدة لتفادي ىذا 

لذا عممت الخطة الدراسية . المشكل باعتبار أف ىذا القطاع ىك األساس لمنيضة بكل القطاعات

لمتعميـ عمى كضع مناىج كبرامج  دراسية جديدة تعتمد عمى المقاربة بيف الكفاءات كالتي تيدؼ 

إلى التقميل مف ىذه الصعكبات عف طريق اكتساب المعمـ كفاءة مينية مؤىمة كعدـ اكتفائو 

بتبميغ المعارؼ فقط بل عميو بتجاكزىا إلى أبعد الحدكد المعرفية كفي األخير نستخمص بأف كل 

ىذه األسباب كالعكامل التي أشرنا إلييا سابقا قد أثرت كساىمت في دفع الجزائر كتحريكيا 

 1"إلصالح نظاميا التربكي كالتعميمي

ىنا إشارة إلى أف قطاع  التربية عرؼ عدة صعكبات ساىمت في تدني المستكػ التعميمي في 

الجزائر كذلؾ بسبب عدة عكامل مف بينيا مخمفات االستعمار كعدـ انسجاـ طرائق التعميـ، إعادة 

السنة كالتسرب المدرسي، ارتفاع نسبة الرسكب في االمتحانات خاصة في التعميـ المتكسط، اكتظاظ 

األقساـ نتيجة النمك الديمغرافي المتزايد، يعني أف المدرسة انحرفت انحرافا كبيًرا، كصارت مكانا 

لملء الفراغ كتخريج  العاطميف عف العمل، انحطاط المستكػ التعميمي، فالتبلميذ أصبحكا أجيزة 

استقباؿ كتسجيل، نظرا لكثافة الدركس كفرض إنياءىا عمى المعمميف كاألساتذة في كقتيا المقرر، 

ىذا مما أدػ إلى التناكؿ السطحي ليا كاإلسراع في تقديميا، كىذا مما يجعل التبلميذ يستقبمكف فقط 

. كال  يستطيعكف الفيـ كاإلستعاب

                                                             
 .246 نفس المرجع، ص 1
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كعميو لمحد مف ىذه المشاكل كالصعكبات يجب تككيف المعمـ كتأىيمو، في حيف ال يكتفي بتمقيف فقط 

. باألسمكب التقميدؼ، فبلبد مف االىتماـ بالمعمـ كتككينو كتدريبو مع تقنيات حديثة

ب ػػ العكامل الخارجية 

مع ما تـ اإلشارة إليو ال يجب إغفاؿ األكضاع السياسية العالمية، كالتي تعد بالدرجة األكلى "

الدافع  األساسي لتبني اإلصالحات التربكية، فظاىرة اإلرىاب أصبحت تضرب دكؿ العالـ الغربي 

بعد  أف مست الدكؿ العربية اإلسالمية، كىذه الظاىرة كما يسكؽ ليا تمصق باإلسالـ كشريعة 

كتنظيـ، كليذا تطالب الدكؿ المتقدمة بإعادة النظر في مناىج التربية الدينية في الدكؿ اإلسالمية 

عمى أساس أنيا تساىـ في تنشئة أفراد يتبنكف العني كأسمكب لمحياة، كيستشيدكف ببعض 

  1"األحكاـ الفقيية الخاصة بالحدكد كقطع اليد كالجمد

ىنا اإلشارة إلى أف الدافع األساسي لتبني الجزائر لئلصبلحات ىك عامل سياسي، نظرا لظاىرة 

اإلرىاب التي أصبحت خطر ييدد العالـ ككل، كالدكؿ العربية اإلسبلمية بالخاصة، كىي ظاىرة 

تنسب إلى الديف اإلسبلمي بصفتو يحمل بعض األحكاـ الفقيية العنيفة كقطع يد السارؽ كالجمد 

كغيرىا، فميذا تنسب ظاىرة اإلرىاب إلى العالـ العربي اإلسبلمي، عمى أساس أنو منبع العنف كأف 

األطفاؿ ينشئكف في مجتمعات تفرض العنف كيعتبر أسمكب لمحياة، فميذا  طمبت بعض الدكؿ 

                                                             
 بف عمارة سعيدة، سمايمي محمكد، إسياـ اإلصبلحات التربكية لممناىج الدراسية الجزائرية في ترقية المكاطنة، مجمة العمـك  1

 .19-18ص -، ص2006االجتماعية، جامعة عمار ثميجي، األغكاط، الجزائر، 
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المتقدمة في التغيير كالتجديد في المناىج التربية الدينية لمحد مف العنف كمف ظاىرة اإلرىاب، كعميو 

جاءت اإلصبلحات التربكية الجزائرية كاستجابة لنداء بعض دكؿ العالـ، في ظل الظركؼ السياسية 

. كلكسب الرىانات العالمية المستقبمية

 األىداؼ المرجكة مف ىذا اإلصالح. 2

بما أف المنظكمة التربكية تحتاج إلى إصبلحات جذرية، نظًرا لممشاكل التي تعرفيا، كلكي ترفع 

مستكػ التعميـ كالتحديات الخارجية كتحقق التطكر كالتقدـ لكي تتكيف مع العالـ، كتنشئ جيل 

المستقبل كاعي كمثقف، كجب كضع إصبلحات كتحسيف الكضع فيجب التخطيط ككضع إستراتيجية 

كتحديد األىداؼ المرجكة مف ىذه اإلصبلحات، فمف ىنا سكؼ نتطرؽ إلى أىداؼ  اإلصبلح 

. التربكؼ 

أ ػػػ تعزيز اليكية الجزائرية كترسيخ كحدة األمة 

تناكؿ مشركع اإلصالح ضركرة ربط أىداؼ التربية باألبعاد المحمية لممجتمع الجزائري مف خالؿ " 

الحث عمى أف تتضمف األىداؼ التربكية المتكخاة في النظاـ التربكي الجزائري أىداؼ ذات صمة 

بالبعد الكطني كتعزيز قيـ االنتماء إلى التاريخ الجماعي كتعبير رسمي عمى مقكمات اليكية 

الجزائرية، كاحتراـ التراث التاريخي، الجغرافي، الديني، المغكي كالثقافي كاحتراـ اإلسالـ كالعركبة 

كاألمازيغية كالحفاظ عمييا كإطار تاريخي لمتطكر الديمغرافي كالثقافي كالديني كالمغكي لممجتمع 
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عمى اعتبار أف مادة ... كلتحقيق مختمي المساعي أكلت اإلصالحات اىتماًما خاًصا بمادة التاريخ

 1"التاريخ الكطني ىي إحدى اآلليات الفاعمة في ترسيخ أىداؼ الجزائر إلى جانب آليات أخرى 

إف اإلصبلح التربكؼ أراد أف يركز أكثر عمى ربط األىداؼ التربكية باألبعاد المحمية لممجتمع 

الجزائرؼ، كاالعتزاز بالكطف كالدكلة، متشبع بقيمو كعاداتو كتقاليده كأخبلقو، نبذ العنف كالصراع 

كنشر التسامح كالديمقراطية، احتراـ األخر، كالتضامف كالمساكاة كالعدالة االجتماعية، كالحفاظ عمى 

. تراث بمده كاحترامو كاحتراـ اإلسبلـ

كعميو ينشئ الطفل أك المتعمـ مزكد كميتـ بثقافتو كقيمو كعاداتو كتقاليده كتراثو كاألخبلؽ العالية، 

كمتمسؾ بالمعالـ الكطنية كبعمق المجتمع، فينا يستطيع فيـ العالـ كمف حكلو، كلتحقيق كل ىذا 

. اىتـ المشرفيف التربكييف بمادة التاريخ فيي التي تعزز كترسخ كل ىذه القيـ

ب  ػػػ تعزيز قيـ المكاطنة 

لقد كاف لمسياسة  التربكية تصكر كاضح حكؿ اليدؼ العاـ مف تدريس التربية المدنية كالمتمثل "

في بناء مقكمات السمكؾ الديمقراطي كممارستيا في الحياة االجتماعية التي يراد نقميا لمتالميذ 

لبناء قيـ الكطف، كاإلحاطة بالحقكؽ كالكاجبات التي تنطكي عمييا، مف خالؿ تعزيز الميارات 

كاألدب كالكياسة كالتفاني في العمل،  كالحفاظ عمى : االجتماعية كممارسات كسمككيات يكمية

التراث كاحتراـ الممكية كاحتراـ الحياة كحب العمل كالتضامف كالمسؤكلية كتقدير الجيد، الرغبة في 
                                                             

صبلح  المنظكمة التربكية في الجزائر، مرجع سابق الذكر، ص 1  .98 ىند بكشبلغـ، إشكالية تأسيس المشركع التربكؼ كا 
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النجاح في العمل، إكساب الذكؽ الجمالي، احتراـ األفكار كاآلراء المختمفة،  تككيف صكرة كاضحة 

 1"عف الذات التي تفضي إلى تحقيق السعادة الفردية كالجماعية

ىنا إشارة إلى الغاية أىـ مف تدريس التربية المدنية كىي بناء مجتمًعا جديًدا متحضًرا متشبع بقيمو 

كعاداتو كتقاليده كأخبلقو كسمككاتو الحسنة كااداب كمحتـر لآلخر، كمحافع عمى تراثو كمحب لعممو 

كيتقنو كأف يككف مسؤكاًل كمقدًرا لذاتو، كأف تككف لو الرغبة في العمل كتحقيق النجاح، معتز بإسبلمو 

ككطنيتو كمدافًعا عنيا، كمحافع عمى مبادئو كقيمو كمتفتح عمى ااخر كمتقبل آراء ااخريف، كعميو 

فيذا يقدـ مف خبلؿ دركس ككضعيات تعميمية في التربية المدنية لمكصكؿ إلى جيل متحضر مساير 

لمعصر كالعكلمة كالتطكر أؼ جيل بعقمية األصالة كالمعاصرة كيككف جيبًل إيجابًيا مف ثقافة جزائرية 

مع التفتح اإليجابي،  فينا ينشأ طفبًل معتز بعاداتو كتقاليده كقيمو كمحب لكطنو كمحافع عمى تراثو، 

. فيكذا تصبح المدرسة قكية فعالة متمسكة بثكابت أمتيا متفتحة عمى الغير، تخدـ الكطف كالمجتمع

ج ػػػ البعد العممي كالتقني لممدرسة 

يعتبر البعد العممي كالتقني كالتكنكلكجي لممدرسة جزًءا مف التصكر العاـ لتدريب العقل كاكتساب "

المعرفة كالعمـ كالذي حضا باىتماـ خاص في اإلصالحات الجديدة إلعداد التالميذ لمعيش في عالـ 

تتأثر فيو جميع األنشطة بتقنيات المعمكمات كاالتصاالت، إذ يؤدي  التأخير في ىذا المجاؿ إلى 

كاعتبرت اإلصالحات أف ذلؾ مرتبط بتطكر . تفاقـ الفجكات المكجكدة مقارنة مع البمداف المتقدمة

                                                             
 .99 المرجع نفسو، ص 1
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نظرتنا عف التعميـ الذي ال يسعى في جكىره إلى اكتساب المعرفة النظرية بقدر ما يعني تزكيد 

الطالب بمختمي الميارات التي تمكنو مف تجسيد االستعماالت المختمفة لممعرفة العممية في حياتو 

 .  1"اليكمية المدرسية كاالجتماعية كالمينية

ىنا اإلشارة إلى االستفادة مف التقنيات التعميمية الحديثة التي حظيت باىتماـ خاص في إطار 

اإلصبلحات الجديدة لتحسيف جكدة التعميـ كذلؾ إلقامة مجتمع تكنكلكجي كاكتساب المعرفة كىذا 

باالىتماـ بمقررات العمـك كالتكنكلكجيا كتييئة المدارس حتى تصبح تقنية كنشر االنترنت كالكسائل 

المختمفة، بإدخاؿ برامج التعمـ بمساعدة الككمبيكتر بالمغة العربية، فالتكنكلكجيا المتطكرة تساىـ في 

تعدد طرؽ التعميـ، خاصة في مجاؿ التعميـ الفردؼ، كالتعميـ اإللكتركني ىك طريقة لمتعميـ باستخداـ 

كعميو . آليات االتصاؿ  الحديثة ككسائل العرض كالصكر كالرسكمات كالحاسكب كشبكاتو ككسائطو

فاستخداـ التقنية يساىـ في كصكؿ المعمكمة بسرعة أؼ في كقت قصير كبأقل جيد كفائدة أكبر، 

فيذا يعتبر حافز كىك يربط البيت بالمدرسة كما يسمح أيضا بتكاصل بيف  المعمميف كالمدربيف 

كالمشرفيف كجميع الميتميف بالشأف التربكؼ عف طريق المناقشة كتبادؿ ااراء في مكقع معيف 

يجمعيـ، كما يصنع جيل قادر عمى التعامل مع التقنية كميارات العصر كالتطكرات اليائمة التي 

يشيدىا العالـ، كما يسيـ في نشر التقنية كتثقيف المجتمع إلكتركنيا كمكاكبة التطكر الحاصل حكلو، 

كعميو تكظيف تقنية المعمكمات في المجاؿ التعميمي يساىـ في تغيير دكر المعمـ التقميدؼ كتقمل مف 

ميامو في التدريس المباشر، كما يساىـ  أيضا في تكاصل التمميذ مع المعمـ، كيمكنو مف اإلطبلع 
                                                             

 .99 المرجع  نفسو، ص 1
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عمى مجمكعة المكاضيع المختمفة كحميا، كما يمكف األكلياء مف اإلطبلع عمى الشبكة التعميمية 

ألطفاليـ كمعرفة ما يقكمكف بو أطفاليـ في المدارس، فإذا كاف استعماؿ جاد لبلنترنت، فسيرفع 

مستكػ النجاح المدرسي، كيمنح فرص أكثر لمتبلميذ في استعماؿ اإلعبلـ االي داخل المؤسسات 

التربكية، فيعتبر ىذا اليدؼ عامل حاسـ في التغيرات كالتحكالت التربكية، فيذا أساس تقـك عميو 

المدرسة الجزائرية، كيساىـ في إنماء الشخصية العممية المستقمة لمتمميذ كتجاكز المحتكػ التقميدؼ 

الذؼ يعتمد عمى حشك المعمكمات،كما جاء التأكيد عمى ضركرة مشاركة التمميذ في العممية التعميمية 

التعممية كذلؾ بطرح التساؤالت كالنقاش كالحكار كالنقد، كضركرة استخداـ أساليب كطرؽ جديدة في 

. المجاؿ  البيداغكجي لمتدريس

د ػػػ  االىتماـ بالمغات 

أبدت المجنة الكطنية إلصالح المنظكمة التربكية اىتماًما كاضًحا بالمغات كذلؾ مف خالؿ "

تخصيصيا كرشة خاصة تحت اسـ سياسة المغات، صيغت الىتماـ بالمغة األـ مع إقرارىا بدكر 

المغة العربية  كاعتبارىا األداة األكلى الكتساب المعرفة في جميع مراحل التعميـ كالتدريب، 

كما جاء ىذا المشركع أيضا . كالتكاصل في جميع مجاالت الحياة كأداة مميزة في اإلنتاج الفكري 

لمدعكة إلى إتقاف لغتيف أجنبيتيف مع ضماف تكامميما مع المغة العربية مف جية، كمراعاة االتجاه 

  "أخرى العالمي في التعميـ مف جية 
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 ىنا اإلشارة إلى أف المجنة الكطنية إلصبلح المنظكمة التربكية أكلت اىتماـ كبير بالمغات كذلؾ مف 

خبلؿ تخصيص كرشة خاصة تسمى سياسة المغات، أؼ سعت المنظكمة التربكية إلى ترقية المغة 

العربية التي ىي المغة األـ كلغة األمة كالمغة الرسمية كلغة االنسجاـ المجتمعي، فعممت الدكلة عمى 

ترقيتيا، فيي تعتبر رأسماؿ الجزائرييف فعممت الدكلة عمى تجديد متنيا، كالعمل عمى الترجمة منيا 

لييا، كرفع مف مرد كديتيا، كجعميا لغة الجكدة، فعممت المنظكمة عمى التحكـ في المغة الكطنية  كا 

باإلضافة إلى اىتماـ بالمغات األجنبية كمعرفة لغتيف أجنبيتيف عمى األقل كالتحكـ فييا كالتعبير 

الخاص بالرياضيات، كعميو حرصت الدكلة عمى تدريس المغة األجنبية كذلؾ العتبارات عالمية، 

حيث أف التحكـ في المغات األجنبية يسيل التعامل في األسكاؽ كاكتساب المعرفة كما يدكر في 

العالـ، كالتغيرات كالتطكرات التكنكلكجية، كالنشاط االقتصادؼ، كيسيـ أيضا في المشاركة في 

الفعاليات في مختمف المجاالت كالتبادؿ الثقافي، فمذلؾ برمجت الجزائر المغات األجنبية في سف 

. مبكرة، فيكذا يسيل اكتساب المغة كتحقيق النجاح داخل الكطف كخارجو

ت ػػػ التأكيد عمى مبدأ الديمقراطية 

لغاء التميز بيف الجنسيف كمنح الفرص " إف ىذه الفكرة جاءت تصر عمى ضركرة تكافئ الفرص كا 

لمجميع قصد التمدرس الجيد كتنظيـ التكجيو المدرسي بحيث يستجيب إلى ميكالت كقدرات التالميذ 

كالطمبة في اختيار الشعب كالتخصصات التي يرغبكف في االلتحاؽ بيا، كضماف الطابع 

الديمقراطي لممدرسة الجزائرية، فقد جاءت في مشركع اإلصالح كاالىتماـ بالتعميـ اإللزامي، 
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كاالىتماـ أيضا باألطفاؿ المتكاجديف بالمناطق المعزكلة كأطفاؿ األسر المحركمة كتقديـ الرعاية 

الخاصة لممعكؽ كالتالميذ ذكي األمراض  المزمنة كمف ذكي الحاجة إلى الدعـ سيككبيداغكجي، 

. 1"كما تطرؽ المشركع إلييا

 ىنا التأكيد عمى ضركرة تكافئ الفرص كالقضاء عمى التمييز بيف الجنسيف أؼ عدـ التفرقة بيف 

الذكر كاألنثى كمنح فرص التمدرس الجيد لكبل ا لجنسيف، مع حرية التكجيو حسب الرغبة كالميكؿ 

كقدرة التمميذ أؼ ىك حّر في اختيار الشعبة كالتخصص المناسب لو، كالعمل عمى بناء نظاـ 

ديمقراطي يعمل عمى نشر الثقافة الديمقراطية قيًما كسمكًكا، أؼ تكريس مبدأ ديمقراطية التعميـ، مع 

إلزامية التعميـ، مع االىتماـ كالحرص عمى تعميـ األطفاؿ المتكاجديف في المناطق المعزكلة، مع 

االىتماـ باألسر المعكزة كالفقيرة، مع االىتماـ الخاص بالتبلميذ المعكقيف كمف ذكؼ االحتياجات 

الخاصة كذلؾ بتكفير الدعـ النفسي، كأصحاب األمراض المزمنة، كعميو تنتشر الديمقراطية في 

. المدارس الجزائرية كالمجتمع ككل

ق ػػػ تنمية المكارد البشرية كتطكيرىا 

تشكل تنمية المكارد البشرية قضية استراتيجية رئيسية في اإلصالحات الجديدة كمكاكبة الزيادة "

اليائمة في االكتشافات العممية كالتكنكلكجية، كعميو ستصبح المعرفة مصدًرا  مف مصادر الثركة 

كالسمطة في عالـ يزداد ترابطا كمف ىذا المنظكر حممت اإلصالحات بكادر االىتماـ باالستثمار في 
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المعرفة لضركرة النمك االقتصادي كاالجتماعي كاالزدىار، مف خالؿ تطكير األساليب القائمة  

عمى تنفيذ عمميات التحميل كحل المشكالت كبناء المعرفة المييكمة إبتداًءا مف مرحمة الطفكلة 

  1"المبكرة في المدرسة

ىنا ضركرة لتنشئة جيل محب لمعمل كيسعى إليو كذلؾ ببذؿ مجيكدات في مختمف المجاالت، 

كذلؾ أف يككف يؤمف بالتطكر كالتقدـ، فيكذا يتكيف  مع الكاقع كيستطيع تغييره إلى األفضل 

كاألحسف، كيحب مكاكبة االكتشافات العممية كالتكنكلكجية، كالسعي إلى اكتساب المعارؼ كاستثمارىا 

كذلؾ لتحقيق النمك االقتصادؼ كاالجتماعي  كتحقيق التنمية المستدامة، فقد كاف ىدؼ اإلصبلح 

التربكؼ في الجزائر كىك تككيف مكارد بشرية كفكءة ألف النجاح  ينحصر في األداء الجيد كالفعاؿ 

كعميو يرتفع مستكػ التعميـ كيتـ تأسيس لسياسة تربكية فعالة ناجعة كاقعية، تنتج كفاءات كميارات 

. التي تنيض باقتصاد  الببلد، كالقدرة عمى حل كالتكيف مع مشاكل الحياة كبناء المعارؼ
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 راىنية كتحديات اإلصالحات التربكية: المبحث األكؿ

إف الحديث عف مفيـك  التربية ىك في الحقيقة حديث عف مفيـك كاسع، حيث شكل ىذا المصطمح 

محكرا ىاما في عديد الدراسات اإلنسانية، كالذؼ لطالما كاف الشغل الشاغل لمكثير مف الباحثيف،  

فمنذ أف تطمع اإلنساف لبناء حضارتو جعل مف فكرة التربية األساس ألؼ بناء حضارؼ، كلعل ما 

أكرده فيمسكؼ الحضارة الجزائرؼ مالؾ بف نبي مف خبلؿ مشركعو الفكرؼ،  لخير دليل عمى ما 

يحتمو ىذا المفيـك مف أىمية كبيرة في حياة البشرية فيي تعد المنطق الحقيقي ألؼ تغيير إنساني 

أكال نقذ األفكار التي يحد مف قدرة اإلنساف عمى : "طمكح، كقد خص مالؾ بف نبي التربية بكظيفتيف

كعي مشكالت الحضارة، كثانيا غرس لألفكار الجديدة التي تساعده عمى تعديل سمككو كتكجييو 

، كىذا ما يجعل التربية مف األسس اليامة في النيكض الحضارؼ اإلنساني، 1" نحك بناء الحضارة

كمف خبلؿ ىذه الرؤية اإلستشراقية التي قدميا العديد مف المفكريف لمفيـك التربية، سعت الكثير مف 

الدكؿ في مقدمتيا دكؿ العالـ المتقدـ إلى إقرار إصبلحات ىامة في المجاؿ التربكؼ بنية االستثمار 

في رأس الماؿ البشرؼ كذلؾ لمكاكبة التحكالت الحضارية كالتطكرات العممية التي يشيدىا العالـ في 

الكقت الراىف، كليذا سعت الجزائر في العقكد األخيرة إلى نيج سياسة تعميمية جديدة أساسيا 

 .اإلصبلحات التربكية كذلؾ بغية المحاؽ بالركب الحضارؼ 

 

                                                             
 .46، ص2017،دار األياـ، األردف، 1   بف سباع، الفكر العربي المعاصر مف مضائق االستحالة إلى أفق اإلمكاف، ط 1
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 تنفيذ سياسة اإلصالح التربكي . 1 

جراءات ىامة تمـز  مف المعركؼ عمى أف نجاح السياسة العامة يتكقف حتما عمى اتخاذ قرارات كا 

اإلدارة بالقياـ بعدة أعماؿ كإصدار التعميمات كالتكجييات التنفيذية مف أجل تطبيق  السياسة العامة 

كمعالجة مشاكل المجتمع، كلعل ما كانت تعانيو المنظكمة التربكية مف مشاكل جعل مف حتمية 

 محطة مفصمية في المنظكمة 2002 أبريل 30اإلصبلح التربكؼ أمر البد منو، حيث شكل تاريخ 

التربكية، فقد تـ فيو اتخاذ قرار إصبلح النظاـ التربكؼ كمعالجة المشاكل التي يعاني منيا ىذا 

القطاع، كبالتالي تـ إنشاء لجنة كمفت بكضع برنامج مستمد مف تقارير الخمس عشر كرشة التي 

كضعتيا المجنة الكطنية إلصبلح المنظكمة التربكية كبعد مكافقة مجمس الحككمة عمى برنامج العمل 

 1*الذؼ كضعتو ىذه المجنة تمت المكافقة عميو مف طرؼ مجمس الكزراء كتنفيذ المحاكر الكبرػ 

 :كقد شكمت ىذه المحاكر األسس اليامة في إصبلح المنظكمة التربكية حيث نجد بداية

 إصالح برامج التعميـ 

فمف أجل ضماف جكدة التعميـ كاف البد مف إنشاء لجنة كطنية لمبرامج، كقد تككنت ىذه المجنة مف 

 خبير مف إطارات التربية كالتعميـ، كتمحكر عمل ىذه المجنة عمى إعادة النظر في برامج التعميـ 24

                                                             
، ص، ص 03 أحمد لشيب ، تحميل سياسة إصبلح المنظكمة في الجزائر، مجمة البحكث السياسية، العدد الرابع، جامعة الجزائر 1

120 121. 
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المقدمة لمتبلميذ خبلؿ السنكات الدراسية كالتي تمتد مف األكلى ابتدائي إلى السنة الثالثة متكسط كقد 

 1 * برنامج 1985بمغ عدد البرامج التي تـ إصبلحيا منذ بداية اإلصبلح 

أما فيما يخص تعميـ المغات في المنظكمة الجديدة، فقد تـ إقرار إصبلحات جذرية أدخمت عمى 

، حيث تـ اعتماد تعميـ المغة الفرنسية ابتدءا مف السنة 2003 أبريل 30السياسة المغكية بناء لنص 

الثانية، ككذلؾ تعميـ المغة اإلنجميزية ابتداء مف السنة األكلى متكسط، باإلضافة كذلؾ لتعميـ المغة 

األمازيغية في بعض الكاليات منيا تيزؼ كزك، بجاية كالبكيرة،  كما تـ أيضا اتخاذ إجراءات ىامة 

 2*كاف أبرزىا تكسيع نشر الكتاب المدرسي كتدعيمو كتكزيعو بالمجاف عمى أبناء محدكدؼ الدخل 

  عادة تككيف العنصر البشري  تككيف كا 

لعل مف بيف أىـ المشاكل التي كانت تعاني منيا المنظكمة التربكية عمى اإلطبلؽ نقص التأطير، 

فقد كاف النظاـ التربكؼ يعاني مف ىذا الخمل كخاصة انخفاض المستكػ الذؼ كاف يمس المعمميف 

 ألف لو مستكػ جامعي 23 معمـ يكجد 171310في جميع المراحل، ففي االبتدائي كاف مف بيف 

 آالؼ10 آالؼ ليس ليـ البكالكريا كفي التعميـ المتكسط كاف مف بيف 110 ألف لو بكالكريا، ك38ك

 ألف ليس ليـ البكالكريا 59 ألف عندىـ البكالكريا، ك34 ألف عندىـ شيادة الميسانس ك15أستاذ 

*3 

                                                             
 مجمة دراسات نفسية كتربكية،  العدد الثاني عشر، جامعة البميدة  أحمد لشيب، تقكيـ سياسة إصبلح المنظكمة التربكية في الجزائر،1
 .146ص، 2015، الجزائر، 2
 .121 في الجزائر، مرجع سابق، صإصبلح المنظكمة تحميل سياسة  أحمد لشيب، 2
 .147، مرجع سابق، ص  أحمد لشيب تقكيـ سياسة إصبلح المنظكمة التربكية في الجزائر  3
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كمف خبلؿ اإلحصائيات نستنتج أف مشكل التأطير الذؼ كانت تعاني منو المؤسسات التربكية، قد 

 .شكل أحد المعضبلت الكبرػ التي كانت تؤرؽ المنظكمة التربكية

كما أف نجاح سياسة إصبلح المنظكمة التربكية يتطمب مستكػ تأىيمي يقـك عمى الكفاءة  كالجدارة 

لدػ المعمميف كاألساتذة، لذلؾ فإف تككيف المككنيف ضركرؼ كشرط إلنجاح سياسة اإلصبلح، األمر 

 بالمائة مف مكظفي التعميـ خبلؿ العشر سنكات الممتدة بيف سنتي 85الذؼ يتطمب تككيف كتأىيل 

 1*. 2015 ك2005

 كاقع اإلصالحات التربكية. 2

بعدما أُتخذَي قرار إصبلح المنظكمة التربكية، كجد الكثير مف الناس أنفسيـ أماـ كاقع تعميمي جديد، 

كىذا ما جعميـ يتفاءلكف خيًرا لمستقبل النظاـ التربكؼ في الجزائر، بيد أف الكاقع كاف شيًئا أخر، 

حيث بقيت المنظكمة التربكية تراكح مكانيا، كلـ تأتي تمؾ اإلصبلحات بالشيء الجديد مما انعكس 

 .سمًبا عمى المجتمع الجزائرؼ 

 يتبيف لو أف جممة اإلصبلحات 2003إف المتتبع لعمميات اإلصبلح التربكؼ في الجزائر منذ سنة 

التي أقرتيا الدكلة كانت عبارة عف معكقات جديدة تستنزؼ طاقة المؤسسات التربكية، حيث 

أصبحت مخرجاتيا تكصف بالكاريثية، فقد فشمت فشبًل ذريًعا في التحصيف الثقافي كاالجتماعي، 

كما أنيا عجزت عف مسايرة حركة العصرنة كالتطكر، ناىيؾ عمى أف الفرد الجزائرؼ أصبح يعاني 

                                                             
 .147 المرجع نفسو، ص 1
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مف انسبلخ الثقافة المحمية، كذلؾ بسبب ما تفرزه المدرسة اليـك مف مثقفيف معاديف لقيـ كعادات 

المجتمع الجزائرؼ، باإلضافة كذلؾ لما تعرفو المؤسسات التربكية مف سمككيات بذيئة، كبلـ فاحش، 

التدخيف، المخدرات، كغيرىا مف اافات االجتماعية التي أصبحت المدرسة مرتًعا ليا، كىذا ما جعل 

 1*. ىذه األخيرة تشكل عبًئا عمى المجتمع بدؿ أف تككف قاطرة نيضتو

 :كلعل مف جممة المشاكل التي تعاني منيا المنظكمة التربكية نجد

 فقد أصبحت تشكل ىذه المشكمة كابكًسا تعاني منو جميع : التسرب المدرسي 

المؤسسات التربكية، خاصة بالنسبة لمذككر،  ذلؾ أف نسبة البطالة تكجد بقكة بيف خريجي 

 2*.الجامعات

 إف الحديث عف العنف أصبح حديث الساعة في األكساط: العني المدرسي 

التربكية، ذلؾ أف  ىذه الظاىرة انتشرت بسرعة في مؤسساتنا التعميمية نتيجة تفاعبلت سياسية، 

 3*.اجتماعية كاقتصادية، أدت إلى استفحاؿ ىذه الظاىرة

 

 

 

                                                             
 بيف الكاقع كالمأمكؿ، مجمة  الباحث في العمـك اإلنسانية 2003 لكحل حمدؼ، اإلصبلحات التربكية في الجزائر سنة   1

 661، ص2018، جامعة   خيضر بسكرة، 33كاالجتماعية، العدد 
النكرؼ بطاىر كآخركف، اإلصبلح التربكؼ في الجزائر في ضكء مفيـك الجكدة الشاممة، مجمة الشامل لمعمـك التربكية، العدد الثاني،   2

 .131ص. 2018جامعة حمة لخضر، الكادؼ، 
 .131 المرجع نفسو،  ص 3
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 يعد ىك كذلؾ مف المشاكل التي تؤرؽ المنظكمة التربكية، ذلؾ أف: الفراغ 

مسألة تأطير التبلميذ خارج أكقات التعميـ تبقى عممية فردية كغير مؤسساتية، رغـ إقامة النكادؼ 

كالمراكز الثقافية، إال أنيا لـ تستطع جذب  المتعمميف نتيجة التسيير البيركقراطي مما يجعل الشارع 

 1*. مبلذىـ

أحد أىـ المشاكل المطركحة في  (الغاية)كما يشكل غياب المكقف الفمسفي مف صكرة اإلنساف 

التربية، حيث أف المدرسة تعد ىذا األخير إنساف اغترابي سمبي ال يمتمؾ القدرة عمى مكاجية 

 2.التحديات الحضارية

كفي األخير يمكننا القكؿ أف جممة اإلصبلحات  التي أقرتيا الدكلة في الحقيقة لـ تكف مسايرة 

لطمكح األمة، فما فتئت المنظكمة التربكية تعاني مف عديد المشاكل كاإلختبلالت  التي جعمتيا 

 تعيش أسكء مراحميا في تاريخ الجزائر المستقمة

 .تحديات المنظكمة التربكية. 3

لطالما عاشت الجزائر عبر تاريخيا الطكيل العديد مف التحديات في شتى المجاالت، كلعل ما 

كابدتو المنظكمة التربكية مف تحديات فرضيا عمييا الكاقع، يعد دليبل قاطعا عمى ما حققتو مف 

قفزات بغية مسايرة مستجدات العصر كلعل مف أبرز ىذه المستجدات نجد العكلمة التي فرضت 

نفسيا بقكة عمى شعكب العالـ، فما تحتكيو ىذه األخيرة مف تحديات تمس كياف األمة  كتاريخيا ليي 

 .أخطر تحدؼ ييدد األمـ العربية عمى اإلطبلؽ كفي مقدمتيا الجزائر
                                                             

 .131 المرجع نفسو،  ص 1
 .661، بيف الكاقع كالمأمكؿ، مرجع سابق، ص2003 لكحل حمدؼ،  اإلصبلحات التربكية في الجزائر سنة  2
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فالتفاعل مع ظاىرة العكلمة باعتبارىا مفيكًما جديًدا يفرض نفسو بقكة في ىذا القرف يتطمب منا فيـ 

التحديات التي تنطكؼ تحت ىذا المفيـك خاصة الميداف الثقافي كالتربكؼ، كمف أبرز ىذه التحديات 

 :نجد

 تحديات تتعمق باليكية 

مف المعركؼ عمى أف اليكية تشكل أساس كجكد المجتمعات، فيي تعبر عف خصكصية ذلؾ 

المجتمع كانتماءه  الحضارؼ، بحيث أف ىكية كل مجتمع تتضمف جممة مف خصائص التي تميزه 

عف غيره مف المجتمعات، كأؼ مساس بيذه الخصائص يعد تيديد لكجكد األمـ، فالعكلمة بما تحممو 

اليـك مف انفتاح عمى ااخر، ىي في الحقيقة محاكلة لطمس ىكية الشعكب كتحطيـ الدكلة الكطنية، 

كمف بيف العكامل الرئيسية لمكاجية خطر العكلمة دعـ مكانة المكاد الدراسية المعبرة عف اليكية 

الكطنية، كنخص بالذكر في ىذا المجاؿ، مكاد التربية اإلسبلمية التي تعبر عف االنتماء الديني، 

كالمغة العربية التي تعبر عف االنتماء المغكؼ  باإلضافة إلى األمازيغية، ككذلؾ التاريخ باعتباره 

   1*. ذاكرة األمة

 تحديات تتعمق بالقيـ 

لعل مف بيف ما حممتو العكلمة لشعكب العالـ  تبنييا لقيـ جديدة، حيث يعمل المتحكمكف فييا عمى 

جعل ىذه القيـ عالمية تشترؾ فييا جميع المجتمعات، كذلؾ مف أجل جعل الشعكب تنسمخ عف 

مبادئيا كقيميا كتذكب في القيـ الرأسمالية التي تخدـ الدكؿ المصنعة، كمف جممة ىذه القيـ نجد قيـ 
                                                             

مرجع سابق،  األستاذ لكحل لخضر، إصبلح المنظكمة التربكية في المغرب العربي بيف البعد التاريخي كتحديات العكلمة،  1
 .186ص
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الديمقراطية كاقتصاد السكؽ كغيرىا مف المبادغ التي تحمل في ظاىرىا المنفعة، بيد أف تطبيقيا  

 1.عمى أرض الكاقع ينتج عنو مساس خطير بقيـ مجتمعاتنا

 تحديات تتعمق بمكاكبة التطكر 

تعتبر التكنكلكجيا أداة ىامة بالنسبة لمشعكب في زمننا ىذا، كذلؾ بفضل ما تقدمو مف خدمات 

جميمة، فقد سيمت عمى اإلنساف حياتو، ليذا تسعى عديد الدكؿ اليـك القتناء التكنكلكجيات الحديثة، 

غير أف  مثل ىذه االقتناءات ال تعني أبًدا تحكؿ ىذه الدكؿ إلى بمداف متطكرة، ألف أساس ىذا 

التطكر الحقيقي ىك ما تبذلو الدكؿ مف دعـ لمحركة العممية التي تجعل مف المجتمعات تعيش أرقى 

عصكرىا، كبيذا فإننا نجد أنفسنا أماـ نكع مف التحدؼ تفرضو عمينا البمداف المتقدمة فيما يخص 

التبعية ليا باستيراد أدكات التكنكلكجيا ذات المستكػ العالي، حيث نجد أنفسنا كل مرة أماـ حتمية 

الرجكع إلى مصدر تمؾ الكسائل، كال يمكننا الخركج مف ىذه التبعية إال بالتفكير في تحضير نخبة 

نتاج ما يمزمنا مف كسائل تكنكلكجية حديثة  2*.يمكنيا رفع التحدؼ كا 

  تحديات تتعمق بالمكانة الحضارية 

مف المعركؼ أف كل مجتمع مف المجتمعات يسعى دائما لبناء حضارتو الخاصة، كىذا ما يجعل 

عالمنا اليـك يفرض عمينا صراعا حضاريا، بحيث أف البمداف المتقدمة دائما ما تحاكؿ فرض 

سيطرتيا مف خبلؿ العكلمة، مما يستكجب عمينا اليـك البحث عف السبل الكفيمة إلخراجنا مف دائرة 

                                                             
 .188المرجع نفسو،  ص  1
. 189ص المرجع نفسو،   2
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التأثر السمبي بيذه الظاىرة، فدعـ المنظكمة التربكية يعد مف أنجح السبل لمنجاح في ىذا التحدؼ  

 1*. الذؼ تفرضو العكلمة

 حاجتنا إلى مشركع تربكي خاص 

يرػ العديد مف الباحثيف أف ما تعانيو بمداننا مف تخمف كعمل في جل القطاعات الرئيسية في 

المجتمعات العربية يعكد إلى الكضع السمبي الذؼ يعيشو النظاـ التربكؼ، بحيث أف المناىج الدراسية 

ال تعبر عف طمكح األمـ العربية، فيي في الحقيقة تمارس نكعا مف االستبداد كممارسة القيكد عمى 

العقل دكف أف تسمح لو بالتحرر كاإلبداع، رغـ أف تاريخ حضارتنا مميء بممحات مشرقة فيما يخص 

 2*. التربية، فغياب مشركع تربكؼ خاص مف شأنو أف يجعل أمتنا دائما تعيش في الحضيض

، ىي في الحقيقة محطات  كمف ىنا يمكننا القكؿ أف ىذه التحديات التي تفرض نفسيا عمينا اليـك

مفصمية في تاريخ أمتنا، حيث تشكل جسًرا يفصل بيننا كبيف إعادة أمجاد حضارتنا الغابرة، ليذا البد 

 .لنا مف االىتماـ أكثر بالتربية ألنيا تذكرتنا نحك المستقبل

 الحمكؿ المقترحة لإلصالحات التربكية. 4

إف تبني اإلصبلح التربكؼ في الجزائر يعد أمرا ىاًما كحتمًيا، لما عاشتو الجزائر مع نياية القرف 

الماضي جعميا تفكر بجدية في إقرار سياسة رشيدة مف أجل إصبلح النظاـ التربكؼ الذؼ يعتبر 

قاطرة التطكر الحضارؼ، فأغمب دكؿ العالـ المتقدـ تكلي ىذا القطاع أىمية بالغة، كبالتالي فعممية 

                                                             
 .191 المرجع نفسو،  ص 1
 نصيرة المغمكلي، حناف بكشبلغـ،  المنظكمة التربكية في الجزائر، بيف رىانات التغيير كتحديات التغريب، جامعة   لميف  2

 .96س، ص.دباغيف، سطيف، د
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اإلصبلح يناشدىا الجميع،  بيد النظاـ التربكؼ الجزائرؼ رغـ ما أكلتو الدكلة مف دعـ إصبلح كبير 

إال  أنو اليزاؿ يراكح مكانو، كأماـ ما يعانيو ىذا القطاع مف مشاكل متفاقمة نستطيع أف نشير إلى 

 :بعض الحمكؿ التي مف شأنيا أف تساىـ عمى النيكض بو

 إعداد جديد لمكتب المدرسية 

يعتبر الكتاب المدرسي أداة ىامة في عممية التعميـ، حيث يشكل أداة تبميغ ال يمكف االستغناء عنيا، 

كليذا يجب عمى مسؤكؿ في القطاع تكفيره كتيسير اقتناءه مف طرؼ التبلميذ، فيك كسيمة بيداغكجية 

ميمة في العممية التعممية، أما فيما يخص المحتكػ فإنو ينظر لمكتاب المدرسي كأحد المحاكر 

اليامة في برنامج اإلصبلحات  التربكية، كذلؾ مف منطمق عبلقة بعض المكاد بالجانب الديني، 

لغائيا مف  باإلضافة  إلى أنو يثار أحد اإلشكاالت حاليا حكؿ إغفاؿ دكر المكاد التربكية اإلنسانية كا 

مضاميف البرامج  أك الكتب المدرسية بالرغـ مف أنيا أساسية في تنشئة األجياؿ عمى ثقافة التقدـ 

 1*. كالرقي

 التربية تقـك عمى الكيي ال الكـ 

كالمقصكد  ىنا أف عممية التعميـ البد ليا مف أف تتجاكز تمؾ الرؤية القائمة عمى حشر المعمكمات 

 في األدمغة فقط، كىذا ما لخصو  الفيمسكؼ الشيير مكنتاني منذ القرف السادس عشر حينيا قاؿ

                                                             
 العدد الثامف، جامعة الجمفة،  مجمة حقائق لمدارسات االجتماعية،،(اإلشكاالت كالحمكؿ) ضيف  فاطمة، اإلصبلحات التربكية  1

 .27الجمفة،  ص
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فعممية التعميـ اليـك البد ليا مف مراعاة التمميذ كفاعل رئيسي " العبرة في التربية بالكيف كليست بالكـ"

 1*. في التعمـ

 التربية كتعميـ الحياة 

كالجدير بالذكر ىنا أنو ينبغي عمينا األخذ في الحسباف أف في جميع النظـ التعميمية، أف التككيف ال 

يخص المعارؼ  كحدىا كالتقنيات كالمناىج، بل يجب أف يتـ االىتماـ بعبلقات الشخص بااخر 

كبنفسو كفي ىذا الصدد إشارة كاضحة إلى أىمية تعميـ الفنكف كااداب المختمفة  باعتبارىا لغة 

  2*.األركاح، كما أنيا أيضا تجعل اإلنساف يصمد في الحياة كيشعر بالسعادة كالسركر

كفي ىذا السياؽ يمكننا القكؿ أف الجزائر عممت كالزالت تعمل جاىدة عمى ترقية قطاع التربية، فقد 

مر ىذا القطاع بعدة مراحل جعمتو يقطع شكطا  كبيرا مف أجل التطكر، كىذا ما تناشده أمتنا اليـك 

 .مف تبني لمشركع تربكؼ حقيقي يككف األساس في بناء ىذا الكطف

  

                                                             
، الدار المصرية السعكدية (نحك  إصبلح الفكر التربكؼ العربي لمقرف الحادؼ كالعشريف)مصطفىى النشار، في فمسفة التعميـ   1

 .80، ص2008، القاىرة، 1لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط
 .81 المرجع  نفسو، ص 2
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 (االستبياف)دراسة ميدانية : الثانيالمبحث 

  المنيجي لمدراسةاإلطار

تمييد 

بعد دراستنا لممكضكع مف الناحية النظرية، بالمجكء إلى الرصيد المعرفي كاإلرث النظرؼ حكؿ 

مكضكع دراستنا ىذه، كاف ال بد مف  التكجو لمميداف، ذلؾ إف الدراسة النظرية كحدىا غير كافية 

لمكشف عف الحقائق كالكصكؿ عمى النتائج، كحتى نعطي لممنيجية العممية حقيا، ككذا التحقق مف 

المعمكمات النظرية التي تناكلنيا في الجانب النظرؼ، كذلؾ بجمع البيانات مف الكاقع كما ىي، 

 .كتحميل كمناقشة الدراسة التي كجيتيا إلى العينة

 منيج الدراسة. 1

يعتبر المنيج مف العناصر كالكسائل الميمة في أؼ دراسة، كمف غير المنطقي أف يخمك أؼ بحث 

عممي  مف منيج فعف طريقو تصل الباحثة إلى التحقق مف صحة فرضيات بحثيا أك بطبلتيا، 

 . الذؼ يصنف ضمف مناىج البحث المتبعةالمنيج الكصفي التحميميكبيذا تـ اعتمادؼ عمى 

فالمنيج الكصفي يدرس الظاىرة كما ىي عميو في الكاقع، بحيث يصفيا كصًفا دقيًقا كيكضح 

خصائصيا عف طريق جمع المعمكمات كتحميميا كتفسيرىا كعمى أساسيا تعرض النتائج، كما أنو 

يعتمد أيضا  عمى استنتاجات التي تساعد في فيـ الكاقع مف خبلؿ تحميل تمؾ الظاىرة كتفسيرىا 

 .كمف ثـ الكصكؿ إلى النتائج العامة
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 أدكات الدراسة. 2

 .لقد اعتمدت في ىذه الدراسة عمى استمارة استبياف كالتي احتكت عمى محكريف

حيث تناكؿ المحكر األكؿ مجمكعة مف األسئمة الخاصة بالبيانات الشخصية، كشمل سؤاليف، أما 

 :المحكر الثاني فتناكؿ مجمكعة مف األسئمة كتنقسـ إلى جزئيف ىي

لمحتكػ المناىج  (االبتدائي، المتكسط، الثانكؼ )الجزء األكؿ يضـ بيانات حكؿ تقكيـ األساتذة  

 .في ظل اإلصبلح التربكؼ، كيشتمل عمى أربع أسئمة

يخص بيانات حكؿ تقكيـ األساتذة ألىداؼ المناىج في ظل اإلصبلح :  الجزء الثاني 

 .التربكؼ، كيتككف مف أربع أسئمة

 أسئمة مفتكحة، كما تـ االعتماد عمى 3 أسئمة مغمقة ك10كتنكعت األسئمة بيف المغمقة كالمفتكحة، 

 (جيد ػػػ حسف ػػػ متكسط ػػػ ضعيف)  (نعـ ػػػ ال) (جيد ػػػ متكسط  ػػػ دكف المتكسط) أبعاد مختمفة 

  مجتمع الدراسة كعينتيا.3

 المجتمع األصمي لمدراسة في جميع  أساتذة األطكار الثبلثة في المؤسسات التربكية بكالية  تمثل

، اخترنا بعض المؤسسات 19مستغانـ، كنظرا لعددىـ الكبير كضيق الكقت ك في ظل جائحة ككفيد 

 : التعميمية نظرا لقربيا مف جية كمف جية تعاكف مدراءىا كأساتذتيا معنا،  كتمثمت في

 ابتدائية عزة أحمد الكاقعة بحي دبدابة. 
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  مسكف100ابتدائية بمعياشي عمي، الكاقعة بحي كادؼ الحدائق . 

  جكيمية5ابتدائية غزالي الشارؼ بحي. 

 متكسطة عمار   صغير بحي دبدابة 

  جكيمية5متقف   بف أحمد عبد الغني حي 

كقد اعتمدنا عمى العينة القصدية، حيث قمنا بتكزيع االستبياف عمى األساتذة الذيف تجاكبكا معنا ك 

 60قبمكا اإلجابة عف االستبياف في ظل عزكؼ الكثير منيـ عف اإلجابة، كتمثمت عينة الدراسة في 

  ( أستاذ تعميـ ثانكؼ 20 أستاذ تعميـ متكسط، 20 أستاذ تعميـ ابتدائي، 20 )مفردة 

 األساليب اإلحصائية. 4

بعد تكزيع االستبياف، تـ تفريغ جميع المعمكمات المتحصل عمييا، تمييدا إلدخاليا لمحاسكب االي 

، حيث تـ إجراء الحسابات Excelإلجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة لتكظيف الخدمة اإلحصائية

إلى جداكؿ منظمة عمى حسب Excelالبلزمة،  بعدىا تـ نقل النتائج المتحصل عمييا مف برنامج 

 .متغيرات البحث كما يأتي في عرض كمناقشة ىذه النتائج

 مجاالت الدراسة.5

، (االبتدائي، المتكسط كالثانكؼ )اتذة مف األطكار التعميمية الثبلثة  اقتصرت دراستنا ىذه عمى أس

حيث تكجيت إلى مجمكعة مف المؤسسات التربكية مف أجل جمع المعمكمات البلزمة ككاف اليدؼ 

حيث تمثل الحدكد المكانية في ثبلثة .مف الدراسة ىاتو ىك جمع البيانات كالمعمكمات المرتبطة ببحثنا
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فيما تمثمت الحدكد الزمنية لمدراسة مف مارس ػػػ سبتمبر . مؤسسات ابتدائية، متكسطتيف كمتقنة

 مفردة مف األساتذة  مكزعة بالتساكؼ كفق  األطكار 60، أما الحدكد البشرية فتمثمت في 2021

 .الدراسية

 عرض  كتحميل بيانات الدراسة الميدانية. 1

 البيانات الشخصية. 1.1

 الخبرة  المينية لممبحكثيف 
 سنكات  التدريس لممبحكثيف في األطكار الثالث: (01)جدكؿ 

 

المجمكع الكمي لمعينة الطكر الثانكؼ الطكر المتكسط الطكر االبتدائي 

سنكات 

 التدريس

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %31,6 19 %45 9 %30 6 %20 4  سنكات5 >

 %46,6 28 %40 8 %50 10 %50 10 [سنة6-12]

 %6,66 4 %5 1 %10 2 %5 1[ سنة19ػػ13[

 %15 9 %10 2 %10 2 %25 5 سنة20 >

20 100% 20 100% 20 100% 60 100% 
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نجد ىنا  بأف الخبرة المينية تمعب دكر  ميـ،  ألف صاحب الخبرة الطكيمة تككف لو كفاءة، كىـ 

مشيكد  ليـ بأف ليـ دراية بكل البرامج التعميمية كالمناىج كاإلصبلحات التي مست المنظكمة 

التربكية، ككل ما يحدث في المؤسسات التعميمية، كمف خبلؿ احتكاكي ببعض  األساتذة الحظت 

بأف المبحكثيف الذيف ليـ خبرة في التعميـ أكثر لدييـ إحاطة بكل ما يجرؼ في المؤسسات التعميمية، 

عكس المبحكثيف الجدد، كمف خبلؿ الجدكؿ أعبله يتبيف لنا بالنسبة لمطكر االبتدائي أف  نسبة 

 سنكات أكثر مف نسبة المبحكثيف الذيف لدييـ خبرة 6المبحكثيف الذيف لدييـ خبرة تعميمية أكثر مف  

 سنة 20، ثـ تمييا  خبرة أكثر مف %50 سنكات فأقل، كقدرت أعمى نسبة لذلؾ ب6في التعميـ مف 

، ثـ يأتي الذيف ليـ %20، ثـ تأتي الخبرة  في التعميـ أقل مف خمس سنكات  بنسبة %25بنسبة 

 .%5سنة بنسبة مقدرة ب (19-13)خبرة ما بيف 

0

2

4

6

8

10

سنوات5أقل من 
سنة12إلى  6من

سنة19إلى  13من
سنة20أكثر من 

الطور االبتدائً

الطور المتوسط

الطور الثانوي

 ةأعمدة بيانية تكضح سنكات التدريس لممبحكثيف في األطكار الثالث: (01)شكل رقـ 
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( 12-6)أما بالنسبة لمطكر المتكسط نبلحع في الجدكؿ أف نسبة المبحكثيف الذيف لدييـ خبرة مف 

 سنكات كقدرت أعمى نسبة في 6سنة أكثر مف نسبة المبحكثيف الذيف لدييـ خبرة في التعميـ أقل مف 

، ثـ تأتي الخبرتيف التعميميتيف %30 سنكات بنسبة 5، كتمييا الخبرة التعميمية أقل مف %ػ50ذلؾ ب

 .%10 سنة بنسبة 20سنة كأكثر مف  (19-13)مف 

أما الطكر الثانكؼ  نبلحع في الجدكؿ المكضح أعبله بأف  نسبة المبحكثيف أقل خبرة في التعميـ أؼ 

،  ثـ تمييا نسبة المبحكثيف الذيف يتمتعكف بخبرة %45أقل مف خمس سنكات ىـ األعمى نسبة 

 سنة بنسبة 20، ثـ تأتي الخبرة في التعميـ أكثر مف %40التي قدرت بػ (12-6)تعميمية مف 

  .%5بنسبة  (19-13)، ثـ تمييا الخبرة في التعميـ 10%

كعميو نبلحع بأف أصحاب الخبرة كالكفاءة يتميزكف بالمكضكعية في مؤل االستبياف المكجو ليـ، في  

حيف األساتذة الجدد الحظت  بأنيـ يتبادلكف المعمكمات، كيرجع ىذا إلى قمة خبرتيـ كعدـ الدراية 

 .بما يحدث في المنظكمة التربكية

 

 

 

 



 (دراسة ميدانية)لث           كاقع اإلصالح التربكي في المؤسسات التربكية الجزائرية  الثافصلاؿ

 

78 
 

 تفريغ كتحميل إجابات التساؤؿ األكؿ. 

  تقكيـ األساتذة لمحتكى المناىج  في ظل اإلصالح التربكي 

نظرة المبحكثيف لممنياج التربكي الجديد : (02) جدكؿ 

 

 

 

المجمكع الكمي لمعينة الطكر الثانكؼ الطكر المتكسط الطكر االبتدائي 

%النسبة التكرار اإلجابة %النسبة التكرار  %النسبة التكرار  %النسبة التكرار   

%0 0 جيد  1 5%  3 15%  4 6,66%  

%75 15 متكسط  9 45%  10 50%  34 56,67%  

%25 5 دكف المتكسط  10 50%  7 35%  22 36,67%  

20 100%  20 100%  20 100%  60 100%  
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تعد المدرسة إحدػ الييئات الرسمية في المجتمع، كىي تتكلى كظيفة تنشئة األفراد، كما تعمل عمى 

التنشئة االجتماعية لؤلبناء كترفع مف قدراتيـ كمياراتيـ في مختمف المجاالت، كما تزرع في الفرد 

القيـ اإلنسانية، فميذا يجب االىتماـ بيا كتطكيرىا فمف ىنا جاءت ضركرة اإلصبلح التربكؼ في 

فقد عرفت الجزائر  عمى مر األزمنة  عدة إصبلحات في المنظكمة التربكية،  كأخر  . الجزائر 

، كنبلحع مف الجدكؿ أعبله في الطكر االبتدائي أعمى نسبة مف 2003عممية إصبلحية في سنة 

 مبحكث، كىذه 15 بمجمكع %75المبحكثيف يركف بأف المنياج التربكؼ الجديد متكسط كذلؾ بنسبة 

النسبة تتجاكز النصف مما يجعل اإلجابة عامة أف أفراد العينة يركف بأف المنياج التربكؼ متكسط،  

 . يركف بأف المنياج الجديد دكف المتكسط%25كتمييا نسبة 

0%

75%

25%

الطور االبتدائي

جٌد

متوسط

دون المتوسط

5%

45%50%

الطور المتوسط

جٌد

متوسط

دون 
المتوسط

15%

50%

35%

الطور الثانوي

جٌد

متوسط

دون 
المتوسط

 الجديديمثل  دكائر نسبية تكضح نظرة المبحكثيف في األطكار الثالث لممنياج : (02)الشكل رقـ 
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أما  بالنسبة لمطكر المتكسط، فنبلحع مف الجدكؿ أعبله أف أعمى نسبة لممبحكثيف يركف بأف المنياج 

، كتمييا  نسبة المبحكثيف الذيف يركف بأف المنياج الجديد %50الجديد دكف المتكسط كذلؾ بنسبة 

 . مف المبحكثيف يركف بأف المنياج الجديد جيد%5، ثـ تأتي %45متكسط بنسبة 

أما بالنسبة لمطكر الثانكؼ، فنبلحع في الجدكؿ أعمى نسبة ترػ بأف المنياج الجديد متكسط بنسبة 

 %15 مف المبحكثيف يركف بأف المنياج الجديد دكف المتكسط، في حيف %35، ثـ تمييا نسبة 50%

 .تمثل نسبة المبحكثيف الذيف يركف بأف المنياج الجديد جيد

رضا األساتذة  عمى المناىج الجديدة : (03)جدكؿ 

 

 

المجمكع الكمي لمعينة الطكر الثانكؼ الطكر المتكسط الطكر االبتدائي 

%النسبة التكرار اإلجابة %النسبة التكرار  %النسبة التكرار  %النسبة التكرار   

%0 0 نعـ  3 15%  6 30%  9 15%  

%100 20 ال  17 85%  14 70%  51 85%  

20 100%  20 100%  20 100%  60 100%  
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مف خبلؿ الجدكؿ أعبله يتبيف  لنا في الطكر االبتدائي  بأف غالبية المبحكثيف يصرحكف بأنيـ غير 

، كبنسبة 20 مبحكث مف أصل 20راضيف عف المناىج التربكية الجديدة، كجاء  ذلؾ  بمجمكع 

أما بالنسبة لمطكر المتكسط، فنبلحع أيضا أف أغمبية المبحكثيف غير راضيف عف . %100قدرت بػ 

 .%85، كبنسبة قدرت بػػ 20 مبحكث مف أصل 17المناىج التربكية الجديدة، كجاء ذلؾ بمجمكع 

أما بالنسبة لمطكر الثانكؼ فنبلحع في الجدكؿ بأف األغمبية صرحكا بأنيـ غير راضيف عف  المناىج 

 التي تجاكزت النصف، فمف ىنا يمكننا القكؿ بأف أغمبية األساتذة إذ ال نقكؿ %70الجديدة بنسبة 

الكل باستثناء قمة قميمة غير راضيف عف المناىج التربكية الجديدة، كيمكف أف نفسر ذلؾ بصعكبة 

تأقمميـ مع المناىج الجديدة، يمكف أف يرجع ىذا إلى عدـ تكفير الكسائل كاإلمكانيات، ظركؼ 

السيئة التي يعاني منيا األستاذ، ضيق الحجـ الساعي ككثافة المناىج، اكتظاظ األقساـ، إعداد 

 .المناىج التربكية مع انعداـ مراعاة خصكصية المجتمع الجزائرؼ، عدـ إشراؾ عمماء التربية في ذلؾ
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 دكائر نسبية تكضح رضا المبحكثيف في األطكار الثالث عمى المنياج الجديد: (03)شكل رقـ 
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رأي األساتذة  حكؿ كثافة المناىج التربكية : (04)جدكؿ 
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المجمكع الكمي لمعينة الطكر الثانكؼ الطكر المتكسط الطكر االبتدائي 

%النسبة التكرار اإلجابة %النسبة التكرار  %النسبة التكرار  %النسبة التكرار   

%90 18 نعـ  19 95%  12 60%  49 81,6%  

%10 2 ال  1 5%  8 40%  11 18,3%  

20 100%  20 100%  20 100%  60 100%  

 في األطكار الثالث المناىج كصعكبة التفاعل معيا  كثافةدكائر نسبية تكضح : (04)شكل رقـ 
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 مف المبحكثيف الذيف %10بػ  (ال)يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف أدنى نسبة كانت الحتماؿ النفي 

فقد عبر  (نعـ)أجابكا بغياب مشكل  كثافة المناىج كصعكبة التفاعل معيا أما ما يخص اإلجابة 

، ىذا بالنسبة لمطكر االبتدائي، أما الطكر المتكسط فيتضح أف أعمى نسبة مف %90عنيا بنسبة 

كصرحكا بأف المناىج كثيفة كيصعب التعامل معيا، فقد عبر عنيا بنسبة  (نعـ)المبحكثيف أجابكا بػ 

 (ال)، أما الطكر الثانكؼ فقد يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف أدنى نسبة كانت الحتماؿ النفي 95%

 مف المبحكثيف الذيف صرحكا بأنيـ ال يكاجيكف مشكمة كثافة المناىج كصعكبتيا، ربما يرجع %40بػػ 

 ىذا إلى أف األساتذة تقـك بتمخيص الدركس، 

، فيذا إف دؿ عمى شيء يدؿ عمى كثافة %60فقد عبر عنيا بنسبة  (نعـ)أما في يخص اإلجابة بػػ  

المناىج كصعكبة التعامل معيا، فأغمب األساتذة كفي األطكار الثبلثة صرحكا بكثافة الدركس كعدـ 

مراعاة الكقت،  فالكقت أصبح عائق بنسبة ليـ إلتماـ كل الدركس في الكقت المناسب فيذا أمر 

صعب مع كثافة الدركس، فيجب عمييـ إتماميا في الكقت المحدد كىذا األمر يتعب األستاذ كالتمميذ 

معا، فالتمميذ ال يستطع إستعاب ىذا الكـ اليائل مف الدركس، كىذا ما يجعمو يفر مف الدراسة، كما 

صرح األساتذة بعدـ تكفير الكسائل كاإلمكانيات البلزمة لمساعدتيـ  كتسييل ميمتيـ في طريقة 

 .التدريس، كما طالبكا بإعادة دراسة المناىج كالتخفيف منيا
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المنياج التربكي الجديد  يجعل  المتعمـ  محكر العممية التعميمية : (05)جدكؿ 
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المجمكع الكمي لمعينة الطكر الثانكؼ الطكر المتكسط الطكر االبتدائي 

%النسبة التكرار اإلجابة %النسبة التكرار  %النسبة التكرار  %النسبة التكرار   

%70 14 نعـ  7 35%  13 65%  34 56,6%  

%30 6 ال  13 65%  7 35%  26 43,3%  

20 100%  20 100%  20 100%  60 100%  

إذا كاف المنياج الجديد  يجعل المتعمـ محكر العممية  تكضح  دكائر نسبية : (05)شكل رقـ 

  في األطكار الثالثالتعميمية
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يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أعبله بأف أعمى نسبة مف المبحكثيف يركف بأف المنياج الجديد يجعل 

في الطكر % 65في الطكر االبتدائي، ك% 70المتعمـ محكر العممية التعميمية، كقدرت نسبة ذلؾ بػ 

في الطكر الثانكؼ عكس ذلؾ، % 35في الطكر االبتدائي كنسبة % 30الثانكؼ، في حيف نجد نسبة 

أؼ أف المنياج التربكؼ الجديد ال  (ال)أما الطكر المتكسط، فنجد أعمى نسبة تمثل احتماؿ النفي 

،  كقد يرجع ىذا كعمى حسب تصريح %65يجعل المتعمـ محكر العممية التعميمية، كقد ذلؾ بنسبة 

بعض األساتذة في تعميل سبب النفي، بأف التمميذ أصبح عاجًزا عف إعطاء جممة صحيحة كذلؾ 

لفقدانو أسمكب التعبير فقد ابتعد عمى صفة اإلبداع كمحاكلة اإلنتاج، أيُضا صعكبة المناىج، فبحكـ 

المناىج الجديدة المستكػ اليزاؿ ضعيف كىي ال تناسب قدرات التمميذ يعني نقص الكفاءات عند 

التمميذ، كالبعض ااخر يرػ بأف التمميذ اليزاؿ بحاجة إلى اكتساب المعرفة في تحصيمو العممي، 

بأنو ليس لو مكتسبات قبمية لبناء الدرس كتعميمتو التعميمية ألف المنياج يعجزه كميا بالنسبة لكل 

المكاد الناتج عف الضغطات، كما صرحكا أيضا بصعكبة في تطبيق المناىج كيركف أف مف الناحية 

تمثل احتماؿ % 35البيداغكجية ىذا غير ممكف طريقة التعميـ بالكفاءات، كما نجد أعمى نسبة 

، يجعل التمميذ محكر العممية التعميمية، كقد يرجع ىذا حسب تصريح األساتذة بأف إشراؾ  (نعـ)

التمميذ في تقديـ الدرس  يساىـ في فيمو بحد ذاتو كما يكسبو الثقة بنفسو كبأنو عنصر ىاـ، كألنو 

شراكو في الدرس، كما  ىك أساس بناء الكفاءة المستيدفة كأيًضا لتنمية اىتماـ كدافعية التمميذ كا 

يصرح البعض بأنيـ  يجعمكف فئة معينة محكر العممية التعممية التعميمية كىـ الذيف يتمتعكف بقدرات 

معرفية كلغكية كافية، كما يرػ البعض إشراؾ التمميذ في الدرس البد منو لكي ال يقتل في التمميذ 
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اإلبداع، كذلؾ لتحقيق أىداؼ الدرس، كيرػ البعض بأف التعميـ قديًما كاف عبارة عف تمقيف أما ااف 

فأصبح يعتمد عمى المثمث الديناميكي الذؼ يعتمد أساًسا عمى المتعمـ، كمف ىذه البيانات نستنتج  

بأف اإلصبلحات الجديدة جعمت التمميذ محكر أساسي لبناء الدرس، فأصبح مشارًكا في بناء الدرس 

كلـ يبق عمى حالو كما كاف في المناىج السالفة يقتصر دكره عمى التمقي فقد تعدػ ىذا كأصبح 

يساىـ في إعداد الدرس كالتحضير الجيد لو، فينا يتبيف لنا بأف المناىج الجديدة غيرت دكر التمميذ 

. مف الدكر السمبي إلى الدكر اإليجابي في إعداد الدرس

 تفريغ كتحميل إجابات التساؤؿ الثاني. 3.1

  تقكيـ األساتذة ألىداؼ المناىج في ظل اإلصالح التربكي 

تكافق محتكى المناىج التربكية  كاألىداؼ المكضكعة لو : (06)جدكؿ 

المجمكع الكمي لمعينة الطكر الثانكؼ الطكر المتكسط الطكر االبتدائي 

%النسبة التكرار اإلجابة %النسبة التكرار  %النسبة التكرار  %النسبة التكرار   

%15 3 نعـ  6 30%  10 50%  19 31,6%  

%85 17 ال  14 70%  10 50%  41 68,3%  

20 100%  20 100%  20 100%  60 100%  
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يتبيف مف خبلؿ إجابات المبحكثيف في الجدكؿ المكضح أعبله، أف غالبية األساتذة ترػ بأنو  ال 

يكجد تكافق لمحتكػ المناىج كاألىداؼ المحددة ليا، حيث بمغت نسبة ذلؾ في الطكر االبتدائي 

 مف المبحكثيف الذيف يركف عكس ذلؾ، أما في الطكر المتكسط فيتبيف %15، كيقابميا نسبة 85%

 %30، كيقابميا نسبة %70أف أعمى نسبة تمثل المبحكثيف الذيف صرحكا بعدـ التكافق كقدر ذلؾ بػ 

ترػ عكس ذلؾ في حيف الطكر الثانكؼ، فيرػ النصف بأف محتكػ المناىج كاألىداؼ المكضكعة لو 

 أيًضا فيرػ بأنيا تتكافق، %50 أما النصف ااخر المقدر بػ %50ال تتكافق كقدر ذلؾ بنسبة 

فاألىداؼ ىي أىـ مككنات المنياج، فإذا كاف المنياج يفتقد لؤلىداؼ، فقد يعتبر عمل عشكائي 

كغير مخطط لو،  لذلؾ يجب كضع أىداؼ تكافق محتكػ المناىج كأف تككف دقيقة محكمة، فيذا 

 .  يساىـ في بناء شخصية التمميذ كتعزيز ثقتو في نفسو كارتفاع قدراتو
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  في األطكار الثالثدكائر نسبية تكضح تكافق المناىج كاألىداؼ المكضكعة ليا: (06)شكل رقـ 
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التناسب بيف  أىداؼ المناىج  التربكية الجديدة كقدرات التمميذ : (07)جدكؿ 
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المجمكع الكمي لمعينة الطكر الثانكؼ الطكر المتكسط الطكر االبتدائي 

%النسبة التكرار اإلجابة %النسبة التكرار  %النسبة التكرار  %النسبة التكرار   

%0 0 نعـ  3 15%  8 40%  11 18,3%  

%100 20 ال  17 85%  12 60%  49 81,6%  

20 100%  20 100%  20 100%  60 100%  

 في دكائر نسبية تكضح تناسب أىداؼ المناىج التربكية الجديدة  كقدرات  التالميذ:  (07)شكل رقـ 

 األطكار الثالث
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يكضح الجدكؿ أعبله آراء األساتذة بخصكص تناسب أىداؼ المناىج التربكية الجديدة كقدرات 

 في الطكر االبتدائي يركف عدـ تناسب بيف %100التمميذ، كتبيف النتائج بأف كل المبحكثيف كبنسبة 

أىداؼ المناىج كقدرات التمميذ، أما في الطكر المتكسط كالثانكؼ فيتبيف أف الغالبية العظمي كالمقدرة 

 في الطكر الثانكؼ، يصرحكف بعدـ %60 كنسبة التي تجاكزت النصف لمطكر المتكسط %85بنسبة 

 في %15تناسب قدرات التمميذ مع المناىج التربكية،  بينما ترػ األقمية غير  ذلؾ كجاءت بنسبة 

 في الطكر الثانكؼ، كعميو تقتضي الحاجة إلى مراعاة قدرات التمميذ  %40الطكر المتكسط كبنسبة 

كىذا ما طالب بو أغمبية  األساتذة ألنيـ يركف بأف المناىج التربكية تفكؽ قدرات التمميذ، كبأنيا لـ 

تراع الفركؽ الفردية بيف التبلميذ، كما صرح  بعض أساتذة االبتدائي بأف المناىج ال تراع عمر 

التمميذ، كصعكبة اإلستعاب، كصعكبة الدرس كبأنيا ال تخدـ التمميذ، كتضغط عميو بصفة كبيرة، 

كبالتالي ال تحقق األىداؼ األساسية كالمرسكمة في مسار العممية التعميمية كالتعممية، كىذا ما يؤثر 

 .سمًبا عمى المنظكمة التربكية بشكل عاـ، كالمناىج التربكية بشكل خاص داخل المدرسة الجزائرية
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 تقكيـ تككيف األستاذ: (08)جدكؿ 
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المجمكع الكمي لمعينة الطكر الثانكؼ الطكر المتكسط الطكر االبتدائي 

%النسبة التكرار اإلجابة %النسبة التكرار  %النسبة التكرار  %النسبة التكرار   

%25 5 جيد  2 10%  6 30%  13 21,6%  

%50 10 متكسط  10 50%  9 45%  29 48,3%  

%25 5 حسف  8 40%  5 25%  18 30%  

20 100%  20 100%  20 100%  60 100%  

 دكائر نسبية تكضح رأي المبحكثيف في األطكار الثالث لتككيف األستاذ: (08)شكل رقـ 
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يعرض الجدكؿ المبيف أعبله، آراء األساتذة بخصكص تككيف األستاذ، فيتضح أف أعمى نسبة حسب 

 لمذيف %25 في الطكر االبتدائي كتمييا نسبة %50رأييـ ترجع إلى قكليـ بأنو متكسط  كقدرت بػ  

 الذيف يركف بأنو جيد، في حيف نجد أف أعمى نسبة في الطكر %25يركف بأنو حسف كنسبة 

أما الطكر الثانكؼ فتمثمت أعمى .  ترجع لممبحكثيف الذيف يركف بأنو جيد%50المتكسط ك التي بػػ 

 التي ترجع إلى األساتذة %30 مف الذيف يركف بأف تككيف األستاذ متكسط، كنسبة %45نسبة في 

 مف الذيف يركف بأنو حسف، كعميو فإف تككيف األستاذ ضركرؼ %25الذيف يقكلكف بأنو جيد كنسبة 

 .لتحقيق أىداؼ كنجاح اإلصبلحات التربكية، فمذلؾ يجب مرافقة األستاذ كتككينو المستمر

 تقكيـ المناىج التربكية الجديدة:  (09)جدكؿ 

المجمكع الكمي لمعينة الطكر الثانكؼ الطكر المتكسط الطكر االبتدائي 

%النسبة التكرار اإلجابة %النسبة التكرار  %النسبة التكرار  %النسبة التكرار   

%0 0 جيد  0 0%  1 5%  1 1,67%  

%5 1 حسف  4 20%  3 15%  8 13,3%  

%90 18 متكسط  14 70%  12 60%  44 73,3%  

%5 1 ضعيف  2 10%  4 20%  7 11,6%  

20 100 %20 100 %20 100 %60 100 %
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يشير الجدكؿ أعبله أف أعمى نسبة في الطكر االبتدائي حسب رأؼ المبحكثيف في المناىج التربكية 

 مف الذيف يركف بأنو %5 مف الذيف يركف بأنو متكسط، ثـ تأتي نسبة %90الجديدة التي قدرت بػػ 

أما بالنسبة لمطكر المتكسط يتبيف في الجدكؿ أف .  أيًضا ترػ بأنو ضعيف%5حسف، ثـ تمييا نسبة 

 ترػ بأنيا %20 ترػ بأف المناىج التربكية متكسطة، ثـ تمييا نسبة %70أعمى نسبة قدرت بػ 

 مف المبحكثيف فيركف بأنيا ضعيفة، أما الطكر الثانكؼ فترجع أعمى نسبة مف %10حسنة، أما 

 %20، ثـ تمييا نسبة %60المبحكثيف الذيف يركف بأف المناىج التربكية متكسطة  كالتي قدرت بػ 

 مف %5 بأنيا حسنة، ثـ تمييا نسبة ترػ  %15مف الذيف يركف بأنيا ضعيفة، ثـ تأتي  نسبة 

المبحكثيف الذيف يركف بأف المناىج التربكية جيدة ، كعميو نستنتج بأف األساتذة متقبميف األفكار 

 .التربكية الجديدة تقببل نسبًيا
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 دكائر نسبية تكضح  رأي كتقكيـ المبحكثيف في المناىج التربكية الجديدة: (09)شكل رقـ 
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 مناقشة النتائج الدراسية. 2

كالكتماؿ بحثنا كخركجو في الصكرة النيائية سكؼ أتطرؽ لعرض النتائج المتكصل إلييا، ككذلؾ 

 اإلجابة عمى تساؤالت بحثي، كذلؾ مف خبلؿ تحميل البيانات التي تـ جمعيا في الميداف كمناقشتيا

 نتائج الدراسة عمى مستكى البيانات الشخصية. 2.1

سأتطرؽ إلى نتائج الدراسة كمناقشتيا، كذلؾ يدعى عرض البيانات الشخصية لمعينة، كيمكننا 

 :عرضيا في ما يمي

 %46,67، أف أعمى نسبة األطكار الثبلثة قدرت بػػ (01)تبيف اإلحصاءات في الجدكؿ رقـ 

 لمذيف لدييـ خبرة أقل مف 31,67، تـ تمييا نسبة (12ػػػػ6)لممبحكثيف الذيف لدييـ خبرة تراكح مف 

 سنة، في حيف نجد أقل نسبة قدرت 20 لذكؼ الخبرة أكثر مف %15خمس سنكات، ثـ نجد نسبة 

، فبالتالي نبلحع أف ىناؾ نسبة كبيرة (19ػػػ13) ترجع لمذيف لدييـ خبرة مينية مف 6,66بػػ

لممبحكثيف ذكؼ األقدمية كالخبرة المينية، كأصحاب الكفاءة فيـ يتميزكف بالمكضكعية، كدراية بكل 

اإلصبلحات التربكية، كما يحدث في قطاع التربية كالتعميـ، فيـ ليـ دكًرا ىاًما ألنيـ يعرفكف كيف 

يتعاممكف مع التبلميذ ككيفية السيطرة عمى القسـ، كاالعتياد عمى الصعكبات كتجاكزىا، كذلؾ عكس 

 .األساتذة الجدد قميمي الخبرة
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تحميل كتفسير بيانات التساؤؿ األكؿ المرتبط بمحتكى المناىج في ظل اإلصالحات . 2.2

 التربكية

مف خبلؿ المعالجة اإلحصائية لمبيانات المرتبطة بمحكر محتكػ المناىج في ظل اإلصبلحات 

 :التربكية يتبيف لنا

كبالرجكع إلى الجداكؿ التي عبرت عف ىذا التساؤؿ كجدنا أف أغمبية األساتذة في األطكار الثبلث، 

، كعبر %56,67كما نظرة نسبية لممناىج التربكية الجديدة كرأكا بأنيا متكسطة كقدرت نسبة ذلؾ بػ 

 بأف المناىج التربكية الجديدة دكف المتكسط، كما صرح أغمبيتيـ %36,67البعض ااخر بنسبة 

 لكل األطكار، كبأنيـ يجدكف صعكبة  %85بأنيـ غير راضيف عف المناىج التربكية كقدرت نسبتيـ بػ

في التفاعل معيا، كقدرت نسبة المبحكثيف الذيف عبركا بأنيـ يجدكف صعكبة في التأقمـ مع المناىج 

ػػ أف المنياج في النظاـ التربكي الجديد ييتـ بالكـ كليس  "، كىذا راجع في رأييـ إلى %81,67بػ 

ػػػ كثافة كطكؿ المقرر كتعقده نتيجة لتعدد المقاييس كالمحاكر كالكحدات التعميمية ػػػ  . بالكيي

عمى المنياج كالكتب الدراسية ىذا ما أدى  (بالزيادة أك بالنقصاف)إحداث بعض التغيرات المتكررة 

إلى كجكد الكثير مف االضطرابات لدى المعمـ ككجكد حالة عدـ االستقرار ػػػ عدـ كفاية الحجـ 

الساعي لمبرنامج المقرر في السنة كىذا ما يؤدي إلى عدـ  إكمالو كتقديمو بشكل كعدـ الشرح 

 1"الكافي لكل مكاضيع

                                                             
 دىيمي زينب، الممتقى الدكلي األكؿ، النظاـ التربكؼ كالتنمية االجتماعية، كمية ااداب كالمغات كالعمـك االجتماعية كاإلنسانية،  1

 .2012 أكتكبر 17جامعة تبسة، الجزائر، 



 (دراسة ميدانية)لث           كاقع اإلصالح التربكي في المؤسسات التربكية الجزائرية  الثافصلاؿ

 

95 
 

كعميو فإف المناىج التي ال ترتقي إلى المستكػ الجيد ألنيا مكثفة كتفكؽ طبقات التمميذ، كما أنيا ال 

تتناسب مع التكقيت المحدد ليا كبأنيا جعمت الجزائر تحتل أخر المراتب في تصنيف التعميـ، ككذا 

فساد المجتمع مف أكلو اخره، كالسبب الرئيسي ىك المدرسة، كما أف الكـ اليائل مف المقررات 

الدراسية، تجعل التمميذ يكاجو صعكبات في مسايرتيا كحفظيا كفيميا، ألف الفترة الزمنية ال تتناسب 

مع حجـ المقررات، كىذا يصعب العمل عمى األستاذ كيجعمو يشرح أكثر مف درس في حصة دراسية 

يركف بأف  كاحدة إال أف بعض الدركس تحتاج إلى شرح مفصل كتجارب عممية، أغمب األساتذة

 .المناىج غير مدركسة بطريقة جيدة

 تحميل كتفسير التساؤؿ الثاني كالمرتبط بأىداؼ المناىج في ظل اإلصالحات التربكية. 2.3

 : مف خبلؿ تحميل معطيات الجداكؿ التي تضمنت أجكبة تتمحكر حكؿ ىذا التساؤؿ كجدنا ما يمي

نستنتج مف خبلؿ دراستنا ىذه بأف غالبية المبحكثيف يركف بأف محتكػ المناىج ال يتكافق كاألىداؼ 

 كما صرح معظـ المبحكثيف بأف %68,33المكضكعة ليا، في األطكار الثبلث كقدرت بنسبة 

األىداؼ لـ تكف كاضحة، كبأف ىناؾ مناىج ال تكافق القدرات الفردية لمتبلميذ، كعدـ إدماج التعميـ 

في الحياة فمف أساسيات صياغة أؼ منياج كفي حالة غياب ذلؾ ال يتناسب مع المعمـ أك المتعمـ 

كال يدخل في بناء اقتصاد األمـ كبناء القيـ االجتماعية  كىي تعمل عمى حشك التمميذ بالمعمكمات 

دكف مراعاة طاقة اإلستعاب، كما أف ىذه المناىج تتطمب كفاءة عالية ال تتكفر في التمميذ الحالي 
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 متكسط بنسبة قدرت 1كنستنتج أيًضا مف ىذه الدراسة بأف غالبية األساتذة يركف بأف تككيف األستاذ

 كىذا راجع إلى عدـ تككيف األساتذة، كذلؾ بغيابيـ في الحصص التككينية كعدـ %48,33بػ 

 .إعطاءىا األىمية مع عدـ المراقبة المستمرة

 االستنتاج العاـ لمدراسة. 3

 : مف خبلؿ النتائج المتحصل عمييا سابًقا كمف خبلؿ اإلطار النظرؼ نستنتج أف

اإلصبلحات التربكية طبقت نسبًيا، قد اتضح ىذا مف خبلؿ الدراسة التي قمت بيا كأسئمتيا تبيف 

 :بأنيا لـ تطبق بنسبة مطمقة، كىذا راجع إلى

  عدـ رضا األساتذة عمى محتكػ المناىج الجديدة 

 صعكبة المناىج ككثافتيا كعدـ االنتقاء الجيد ليا. 

  ال يكجد تكافق بيف الحجـ الساعي كال المخطط السنكؼ. 

 عدـ مراعاة الفركؽ الفردية لمتبلميذ. 

 لـ يكف التمميذ محكر العممية التعميمية التعممية بصفة مطمقة 

  ألنو ينافي الكاقع الذؼ نعيشو، المنياج ال يناسب ال المكاف كال الزماف كال المعتقدات كال

 .يكجد تكافق بيف محتكػ المناىج كاألىداؼ المكضكعة

                                                             
ىك تككيف يتمقاه األساتذة أثناء العطل األسبكعية أك الفصمية مف أجل رفع كتحسيف مستكاه، كلكي تككف لو دراية بكل ما يحدث في  1

 المنظكمة التربكية
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 بركز ظاىرة االكتظاظ داخل األقساـ كالمدارس مما أثر سمبا عمى المعمـ كمردكد المتعمـ. 

 عدـ مراقبة كالتككيف المستمر لؤلساتذة. 

 عدـ إشراؾ المعمـ في عممية إصبلح المنظكمة التربكية . 

نستنتج في األخير أف اإلصبلحات التربكية طبقت نسبيا كىذا  راجع لعدة أسباب، ككأف 

اإلصبلحات جاءت عشكائية ارتجالية، إذ تتخمميا الكثير مف النقائص،  لكف ىذا ال يعني أنيا لـ 

 .تطبق إطبلقا إنما طبقت نسبًيا
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قدية  فخالصة 

ف عممية اإلصبلح التربكؼ في أؼ مكاف كفي أؼ زماف فيك يتطمب فريق مف الخبراء التربكييف إ

كعمماء في المجاؿ، كذلؾ لمتخطيط الجيد لو كلتنفيذ خطكاتو كما يجب أف يعمل الفريق عمى تتبع 

مراحمو، كما بمغت الحاجة إلى ذلؾ، فعممية اإلصبلح التربكؼ ىي عممية معقدة كشاممة، فيك يتبنى 

إدخاؿ تحسينات في كل الجكانب كلذلؾ لف يكتب لو النجاح، إف افتقر لجانب كاحد مف جكانب 

المجاؿ التربكؼ، فالجزائر تبنت ىذه العممية المعقدة، كبذلؾ جيكد كبيرة عمى سبيل تحقيق 

اإلصبلحات،  كعمى الرغـ مف الجيكد التي بذلتيا الجزائر إال أنو لـ يتحقق التطبيق المطمق ليذه 

: اإلصبلحات  كيرجع ذلؾ إلى عدة أسباب، كمف أىـ ما يعاب عميو

. صعكبة في تطبيق المناىج كمف الناحية البيداغكجية غير ممكف طريقة التعميـ بالكفاءاتػػػ 

اكتظاظ القاعات الدراسية كعدـ تكفير اإلمكانيات كالكسائل التي تساعد عمى تنمية ميارات التمميذ ػػػ 

. كتسيل ميمة المعمـ

  .عدـ مراعاة المناىج التربكية لمفركؽ الفردية كخصكصية المجتمع الجزائرؼ ػػػ 

بإضافة  أنيا ال تراعي عمر المتعمـ مف جية ككثرة الدركس مف جية أخرػ كصعكبة إستعابيا مع ػػػ 

. أنيا ال تتكافق مع التكقيت األسبكعي كبالتالي ال يتـ تحقيق األىداؼ األساسية المسطرة

ق فقد أسمكب التعبير، ألف المناىج الجديدة فأصبح التمميذ عاجز عف تككيف جممة مفيدة كذلؾ ألػػػ 

 .تقتل اإلبداع في التمميذ كتفقده الثقة في نفسو، بحيث أصبح يستيمؾ فقط
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في المناىج الجديدة باإلضافة أنيا  ال  (البنائية)كما أنو  لـ يتـ تفعيل نظرية جاف بياجيو المعرفية ػػػ 

. تعالج الكاقع كليست ليا أىداؼ في الحياة الكاقعية كما أنيا ال تبني مف المتعمـ  شخًصا منتًجا

. كما أف المتعمـ يفتقر لمكفاءة المطمكبة في المستكػ بسبب سكء المناىجػػػ 

ضعف التككيف المستمر لممعمميف، مع عدـ تكفر التقنيات الحديثة الستخداميا في تطبيق التدريس ػػػ 

. بالكفاءات

تكرار المناىج مما يدفع التمميذ إلى تمزيق الدفاتر عند أبكاب المؤسسات مع نياية السنة مباشرًة،  ػػػ 

 .اككأف صبلحية تمؾ المعمكمات انتيت، كىذا يساىـ في فساد الطبيعة كتمكثو

كمف ىنا نستنتج أف المناىج لـ ترتقي إلى المستكػ الجيد، كما أنيا ال تخدـ العممية التعميمية 

التعممية، فقد أدػ ىذا إلى صعكبة تطبيق الطرائق البيداغكجية كفق التعميـ بالكفاءات عمى أرض 

الكاقع  رغـ الجيكد المبذكلة، فقد ساىـ ىذا في جعل الجزائر تحتل آخر المراتب في تصنيف 

. التعميـ

: فمف ىنا سكؼ أتطرؽ إلى بعض مقترحات األساتذة عمى أمل تحسيف المناىج

  إعداد مناىج تخدـ كل التبلميذ دكف استثناء كمف كل الطبقات

   تخفيف المناىج خاصة في المغات

 دراسة كاقعية لمحجـ الساعي .

 إدراج مناىج تتماشى كطبيعة المجتمع الجزائرؼ بما فييا مف أعراؼ كعادات كتقاليد. 
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 مراعاة الجانب االجتماعي مف مستكػ معيشي كصحي كمدػ االستقرار الذؼ يعيشو المتعمـ. 

  تكفير اإلمكانيات خاصة كأف ىذه المناىج تحتاج إلى التكنكلكجيا الحديثة، فيناؾ بعض

 .المناطق خاصة النائية غير قادرة عمى تكفيرىا

 معالجة مشكل اكتظاظ األقساـ.  

 الفرار إلى المؤسسات التعميمية الرقمية. 

 يحتاج األستاذ إلى مرافقة كتككيف مستمر. 

  دمج التعميـ بالحياة كاألخذ مف المشكبلت الكاقعية كلتمكيف التمميذ مف األساسيات حل

 .المشاكل بطرؽ عصرية

 الرجكع إلى المناىج القديمة كعدـ تغييرىا. 

  إسناد ميمة كضع المناىج لخبراء في الميداف كاجتناب سياسة التقميد األعمى، فمكل مجتمع

. خصكصيتو

  الذىني عند التمميذ  التكافؤإضافة العمـك العقمية كالمنطق لبناء العقمية المتزنة كتحقيق 

  (العمـك اإلسبلمية)إعطاء أىمية كبيرة لممكاد التي تمس القيـ كثكابت اليكية الكطنية .

 ضركرة إشراؾ األساتذة في إعداد المناىج. 
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الخاتمة 

قد تكصمت مف خبلؿ دراسة مكضكع اإلصبلح التربكؼ في الجزائر مف رىانات المنياج إلى تحديات 

 :التطبيق، إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات كىي في النقاط التالية

  إصبلح المنظكمة التربكية لو أىمية كبيرة، كذلؾ برفع المستكػ التعميمي كالقضاء عمى فساد

 .المجتمع

 النيكض باقتصاد الببلد. 

 تحسيف ظركؼ التمدرس كتطكير كسائل  العمل. 

 إعادة االعتبار لمينة التعميـ كجعميا في طميعة الميف.  

  مراجعة المناىج كالمحتكيات التعميمية بشكل عممي يضمف ليا انسجاميا مع األىداؼ

 .المتكخاة

 االىتماـ بالجانب االجتماعي مف المستكػ المعشي لممتعمـ. 

 جعل المتعمـ قادر عمى حل المشكبلت الكاقعية بطرؽ عصرية. 

 تككيف األستاذ كمرافقتو. 

 إعادة بناء المحتكيات كفق التدرج الميني، يراعى فيو قدرات المتعمـ كحاجتو. 

 تطكير الميارات كالتشجيع  عمى اإلبداع  . 

 غرس القيـ كالمبادغ كتعزيز اليكية كحب الكطف. 

 المحافظة عمى التراث كالعادات كالتقاليد. 
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 بناء المدرسة عمى أسس متينة كصحيحة. 

 تقكية بنية المجتمع كتنشئة أجياؿ فعالة كنشطة كمتزنة. 

 تحسيف الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية لمببلد . 

 نشر التكنكلكجيا الحديثة كتفعيل تقنيات المعمكمات. 

 تحقيق التطكر كالتقدـ كاالنفتاح عمى العالـ. 

كفي األخير إف مكضكع اإلصبلح التربكؼ في الجزائر مف المكضكعات الحساسة ذات أىمية بالغة 

 .ليذا أكصي باالىتماـ بو، كيبقى المجاؿ مفتكح لمتكسع كالتعمق فييا
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قائمة المصادر كالمراجع 

  القرآف الكريـ

  قائمة المصادر

، عدد خاص، 2 ػػ النشرة الرسمية لمتربية الكطنية، التقكيـ كالقبكؿ كالتكجيو في النظاـ التربكؼ، ج1

. ، المديرية لمتكثيق، مكتب السر2010مارس 

  قائمة المراجع

 الخكالدة، إدارة التجديد كاإلصبلح التربكؼ مشكل الكاقع كتكجييات المستقبل، عالـ  ػػػ عابد أحمد1

 .2007، 1428الثقافة، األردف، 

 ػػػ عمار بكحكش، ليندة لطاد، منيجية البحث العممي كتقنياتو في العمـك االجتماعية، كتاب 2

ط، برليف، .جماعي،  المركز الديمقراطي  العربي لمدراسات اإلستراتيجية كالسياسية كاالقتصادية، د

2019. 

، دار 1 ػػػ   بف سباع، الفكر العربي المعاصر مف مضائق االستحالة إلى أفق اإلمكاف، ط3

 .2017األياـ،  األردف، 

نحك إصبلح الفكر التربكؼ العربي لمقرف الحادؼ ) ػػػ مصطفى النشار، في فمسفة التعميـ 4

 .2008، القاىرة، 1، الدار المصرية السعكدية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط(كالعشريف
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 ػػػ ناجي تمار، عبد الرحمف بف بريكة، المناىج التعميمية كالتقكيـ التربكؼ، مجمكعة أساتذة المغة 5

 .العربية، الجزائر

 المعاجـ كالقكاميس 

 .2004، دار الطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، 3 ػػػ ابف منظكر، لساف العرب، ط1

 .2009ط، . ػػػ سعيدة ممحقة الجيكية، المعجـ التربكؼ،  المركز الكطني لمكثائق التربكية، د2

 .2015ط، . ػػػ سياـ مرداد، معجـ مصطمحات التربية كالتعميـ، د3

، (لفًظا كاصطبلًحا)  ػػػ فاركؽ عبده قمية، أحمد عبد الفتاح الزكي، معجـ مصطمحات التربية 4

 .2004ط، دار  الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية، .د

 .1988، بيركت، لبناف، 6 ػػػ  المنجد األبجدؼ، دار الشرؽ، ط5

 .1986، 5  ػػػ المنجد األبجدؼ، معاجـ دار الشرؽ، دار الشرؽ، بيركت، ط6

 قائمة المجالت 

 تحميل سياسة إصبلح المنظكمة في الجزائر، مجمة البحكث السياسية، العدد لشيب،أحمد  ػػػ 1

 .03الرابع، جامعة الجزائر
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 مجمة دراسات نفسية  ػػػ أحمد لشيب، تقكيـ سياسة إصبلح المنظكمة التربكية في الجزائر،2

 2015، الجزائر، 2كتربكية،  العدد الثاني عشر، جامعة البميدة 

 ػػػ جميمة بف زاؼ، تأىيل المعمـ في ضكء اإلصبلحات التربكية الجديدة في الجزائر، مجمة العمـك 3

 2013.4، 13اإلنسانية كاالجتماعية، الجزائر، العدد 

 ػػػ حفصة جراد، مبركؾ  قسيمة، اإلصبلح التربكؼ في الجزائر، مجمة العمـك االجتماعية، العدد 4

 .، جامعة األغكاط2

 ػػػ سعيدة بف عمارة، اسمايمي محمكد،  إسياـ اإلصبلحات التربكية  لممناىج الدراسية الجزائرية في 5

 .ترقية المكاطنة، مجمة العمـك االجتماعية، جامعة األغكاط

 ػػػ عائشة بف النكرؼ،  سكسيكلكجيا المدرسة الجزائرية كاإلصبلح التربكؼ في ظل التحديات، مجمة 6

: ، رابط النشر01/06/2020، جامعة باتنة، الجزائر، 63جيل العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، العدد 

 jilrc.com/_الجزائرية-المدرسة-سكسيكلكجيا

، مجمة حقائق لمدارسات  (اإلشكاالت كالحمكؿ)، اإلصبلحات التربكية  ضيف  فاطمة ػػػػ 7

 . العدد الثامف، جامعة الجمفة، الجمفةاالجتماعية،

 بيف الكاقع كالمأمكؿ، مجمة  2003 لكحل حمدؼ، اإلصبلحات التربكية في الجزائر سنة   ػػػ8

 .2018، جامعة   خيضر بسكرة، 33الباحث في العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، العدد 
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 ػػػ لكحل لخضر، إصبلح المنظكمة التربكية في المغرب العربي بيف البعد التاريخي كتحديات 9 

 .2006، الجزائر، 1، مجمة دكرية، مخبر التربية كالصحة النفسية، العدد(الجزائر نمكذًجا)العكلمة 

النكرؼ بطاىر كآخركف، اإلصبلح التربكؼ في الجزائر في ضكء مفيـك الجكدة الشاممة، مجمة  ػػػ 10

 .2018الشامل لمعمـك التربكية، العدد الثاني، جامعة حمة لخضر، الكادؼ، 

 ػػػ نكر الديف زماـ، فرج هللا صكرية، تقكيـ مردكد إصبلح المنظكمة التربكية في مرحمة التعميـ 11

 .2015، 19الثانكؼ، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، الجزائر، العدد 

، دفاتر المخبر، العدد  ػػػ 12 ، جامعة 1نصيرة سالـ، اإلصبلحات التربكية في الجزائر أؼ المفيـك

. 2019  خيضر،الجزائر،  

نصيرة المغمكلي، حناف بكشبلغـ،  المنظكمة التربكية في الجزائر، بيف رىانات التغيير  ػػػ 13

جامعة   لميف دباغيف، ،  1مجمة رؤػ الدراسات المعرفية كالحضارية، العددكتحديات التغريب، 

 .2021الجزائر، جكاف 

صبلح المنظكمة التربكية في الجزائر، مجمة 14  ػػػ ىند بكشبلغـ، إشكالية تأسيس المشركع التربكؼ كا 

التميز الفكرؼ لمعمـك االجتماعية كاإلنسانية، العدد الخامس، جامعة باجي مختار عنابة، جانفي 

2021. 
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 ىنية عريف، المغة العربية كمناىجيا في ظل إصبلح المنظكمة التربكية في الجزائر بيفػػػ 15

،جامعة قاصدؼ 2017،ديسمبر 29اليكية الكطنية كتحديات العكلمة، مجمة األثر، العدد  مقكمات

 .(الجزائر)مرباح كرقمة 

 قائمة الرسائل العممية 

دراسة تقيمية لمكفاءات المكتسبة  )أبركاف العمرؼ، اإلصبلح التربكؼ كتبني بيداغكجية المشركع  ػػػ 1

،رسالة ماجستير ، قسـ عمـ النفس (في مادة المغة الفرنسية مف كجية نظر تبلميذ القسـ النيائي

 2012التربكؼ ،كمية ااداب ك العمـك اإلنسانية كاالجتماعية جامعة باجي المختار، عنابة، 

شكالية اليكية في المنظكمة التربكية الجزائرية  ػػػ 2 دراسة )إسماعيل رابحي، اإلصبلح التربكؼ كا 

تحميمية تقكيمية لفمسفة التغيير في ضكء مقاربة حل المشكل، أطركحة دكتكراه، كمية العمـك اإلنسانية 

 .2013-2012كاالجتماعية كالعمـك اإلسبلمية، الجزائر، 

دراسة ميدانية في مؤسسات  )صكرية فرج هللا ،اإلصبلحات التربكية بالجزائر في ظل العكلمة ػػػ 3

، رسالة ماجستير، قسـ عمـ االجتماع، كمية األدب كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة  (تربكية

 .2006-2007  خيضر، بسكرة، 
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 قائمة المكاقع اإللكتركنية 

مقٌاس النظام التربوي الجزائري، جامعة مجمد بوضٌاف : إبراهٌم بوترعة، محاضرة فً ػػػ1

-Brahim.boutera@univ ،المسٌلة كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة قسم علم النفس

msila.dz. 

 محاضرات مادة التربٌة والتكوٌن فً الجزائر، علم االجتماع التربٌة الوحدة  مهدي قصٌر،ػػػ 2

-http://elearning.univ :، الربط اإللكترون07ً-06االساسٌة السداسً الثالث، ص 

relizane.dz 

، عمى الرابط 05،07،2012نكاؿ جاكت، المنظكمة التربكية الجزائرية منذ االستقبلؿ، نشر يـك  ػػ 3

 https://www.djazairess.com/elmassa/61938 :اإللكتركني

 ، المكقع 1ص  ( لمحة كجيزة عف تطكر التربية في الجزائر ) ػػ النظاـ التربكؼ في الجزائر4

 ./http/www. .infpe.edu.dz/publication  :.2018/أفريل  /24 يـك :االلكتركني 
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 :االستبيان

 دراسة مٌدانٌة من وجهة نظر أساتذة 

 

 

 

                                                                          

:تكصية  

          في إطار تحضير لنيل شيادة ماستر تخصص فمسفة عامة كذلؾ بإنجاز 

، "التربكية في الجزائر بيف رىانات المنياج كتحديات التطبيق اإلصالحات: "مذكرة بعنكاف

نرجك مف سيادتكـ المحترمة مساعدتنا باإلجابة عمى األسئمة المكجكدة في ىذا االستبياف، 

 أماـ اإلجابة المناسبة، مع العمـ أف اإلجابات تحظى بسرية تامة، كلف ×بكضع عبلمة 

.   تستخدـ إال ألغراض عممية  

 كشكرا لتعاكنكـ
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  سنكات  12 إلى 6 مف 
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  تقكيـ األساتذة لمحتكػ المناىج في ظل  اإلصبلح التربكؼ 

 دكف  متكسط       جيد     :    ػػػ ما ىي نظرتؾ لممنياج الجديد3
المتكسط 

 

 ال    نعـ         :           ػػ ىل أنتـ راضكف عمى محتكػ المناىج الجديدة4

    

 ال  نعـ           ػػ  ىل تجدكف صعكبة في التفاعل مع المناىج الجديدة ؟    5
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 ال  نعـ        

:   لماذا
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