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ملخص:
تشكل مسألة اإلصالح التربوي في النظام التعليمي بالجزائر واحدة من القضايا الساخنة في مجال الحياة السياسية
واالجتماعيةة للعةةالمل اصعاصةر ،وتحفةةل اليةوم السةةاحة العاصيةة بالنشةةاطاي السياسةية واصةةبتمراي التربويةة البةةي تسة ة بنةةا
منطةةد جديةةد يكف ةةل للتربيةةة اصدرس ةةية يا تتجةةاوي التح ةةدياي البةةي تحةةيا بة ةةا ويمنحهةةا الق ةةدرة ع ة موا ب ةةة ع ة الحض ةةارة
التكنولوجية اصتقدمة  ،وع احتوا التفجر اصعرفي بما ينطوي عليه من خ ائص التسارع والتقادم والتنوع.
وفةةي نس ةةد التح ةةدياي الحضةةارية الجدي ةةدة م ةةا يال اإلصةةالح الترب ةةوي جش ةةكل إلةةاجة ا جتمع ةةاي اإلنس ةةا ية  ،وم ةةا يال
الحلمل في بنا تربية متجددة قادرة ع ة تجةاوي قهةر اإلنسةاا وت ةفية معا اتةه واال تقةال بةه ة عةالمل العدالةة والقةوة واصسةاواة
يحتل مكا ة إلامة في وجداا القياداي السياسية والتربوية في الجزائر,
كلمات مفتاحية :االصالح ،االصالح التربوي ،اصدرسة ،اصنظومة التربوية.

Abstract:
The issue of educational reform in the educational system is one of the hot
issues in the field of political and social life for the contemporary world, and
today the world scene is full of political activities and educational conferences
that seek to build a new logic that guarantees school education to exceed the
challenges that surround it and give it the ability to keep pace with the storm of
advanced technological civilization , And to contain cognitive detonation,
including the characteristics of acceleration, aging and diversity.
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In the coordination of new civilizational challenges, educational reform remains a
concern for human societies, and the dream of building a renewed education
capable of transcending human oppression and eliminating its suffering and
moving it to a world of justice, , strength and equality still occupies an important
place in the consciousness of political and educational
leaders in contemporary human societies.
Keywords: reform ; educational reform; educational system.
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مقدمـ ـ ـ ــة :
تعد التربية بمثابة القلب الذي ت اغ فيه شخ ية األمة وتتشكل فلسفتةا للوجود وصا ورا ذلك  ،فهي
تس للحفاظ ع مقوماتةا وخ ائ ها الثقافية حية في العقول والنفوس  ،ما تعمل ع توجيه
حر تةا في الحياة و ذا ممارساي يفرادإلا بما يتفد والتوجيةاي العامة واص الح العليا لهذه األمة .
ولكي تحافظ التربية ع مبرراي استمرارإلا فهي مطالبة دوما ع األخذ بعيا االعتبار اصستجداي
والتطوراي حبى تكوا يداة للتحول االجتماعي الواعي اصتناغمل مع الترا مل اصعرفي اصتجدد وااليدإلار الثقافي .
و ظرا لذلك فأا عملية اإلصالح التربوي البد يا تكوا من يإلمل األولوياي حبى يتمل تحديد متطلباي
اإلصالح بشكل عام ،بما في ذلك اإلصالح التربوي بشكل فعال  ،جسمح بتعييا كافة العناصر والشروط البي
يجب توفيرإلا إل جاح عملية اإلصالح للبرامج واصناهج .
حيث يصبح إلذا اصطلب ي ثر لحاحا في الوقت الراإلن  ،بسبب ما تعاني منه اصنظومة التربوية من مشاكل
و قائص ،ض مستوى التالميذ و ثافة البرامج واصناهج الدراسية  ،مما يدى باصنظومة التربوية ا عدم
تحقيد األإلداف اصسطرة  ،ومواجهتةا للعديد من ال عوباي والعوائد البي يثري بدورإلا ع اصالح قطاع
التربية والتعليمل .
وعليه صار من الضروري يا تس الجزائر ا رسمل السياساي وإقرار اإلصالحاي البي بإمكانةا موا بة
التطوراي الحاصلة ع كافة األصعدة  ،حبى تبدي التربية والتعليمل الدور اصنتظر منةا وتحقيد اإلصالحاي
اصرجوة والقضا ع كافة العوائد البي تبدي باصنظومة التربوية ا االنةيار.
_ اإلشكالية :
شهد العالمل يواخر القرا العشرين وبداية القرا الواحد والعشرين تحوالي عديدة في مختلة ا جةاالي
السياسية واالقت ادية واالجتماعية وحبى التربوية  ….الخ.
و ةكةاا لهةةذه التتيةراي املثةةار اصباشةةرة ع ة الةةدول الناميةةة والةةدول العربيةةة ع ة وجةةه الخ ةةور  ،وبةةادري إلةةذه
األخيةةرة ا ة اع ةةادة صةةياغة سياس ةةتةا وفقةةا للنظ ةةام العةةاصي الجديةةد ومتطلب ةةاي العوصةةة فظه ةةر مفهةةوم اإلص ةةالح
السياسة ي واالقت ةةادي واالجتمةةاعي والتربةةوي  ،ومهمةةا كا ةةت دواعةةي اإلصةةالح فقةةد تبنةةت الةةدول الناميةةة مةةاذ
عديدة من اإلصالح سوا فرضتةا تحدياي الداخل يو الخار .
306

تصدرعن كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج
الترقيم الدولي االلكتروني5772-5225 :
الرقم الدولي املعياري 2602-702X:ISSN
االيداع القانوني :ديسمبر5107

مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية
إصالحات املنظومة التربوية في الجزائر)تحديات وعوائق( _دراسة تحليلية_

الع ــدد – 80:جوان 0802

طارق بروك

والجزائةةر واحةةدة مةةن إلةةذه الةةدول البةةي عاجشةةت إلةةذه األوضةةاع ومةةري بةةةذه التتي ةراي السياسةةية واالقت ةةادية
واالجتماعية والتربوية وكاا لزامةا عليةةا اتخةاذ جملةة مةن االصةالحاي فةي مختلة اصيةادين منةذ االسةتقالل وا ة
يومنة ةةا إلة ةةذا فبة ةةادري ا ة ة ا تةة ةةا سياسة ةةة تنموية ةةة حديثة ةةة تختل ة ة تمامة ةةا عمة ةةا كا ة ةةت علية ةةه خة ةةالل السة ةةت ناي
والسبعيناي والثما ناي  ،وإلذا التوجه التنموي الجديد انعكة ع مختل يبنية ا جتمع .
فس ةةياق الح ةةديث عة ةةن التجدي ةةد فة ةةي الوق ةةت الة ةراإلن وفة ةةي الفك ةةر التربة ةةوي الجزائ ةةري يل ةةزم الحة ةةديث مع ةةه عة ةةن
الش ةةروط القبلي ةةة والبعدي ةةة الب ةةي تحك ةةمل اال تق ةةال م ةةن ت ةةور ترب ةةوي س ةةابد ا ة م ةةوذ الح ةةد وواع ةةد وبالت ةةا ي
عنةةدما تحةةدا عةةن التربيةةة والتعلةةيمل فةةي الجزائةةر فإ نةةا نعنةةي التربيةةة مةةن ةةوع خةةار ،وتعليمةةا مةةن ةةوع جديةةد
يتواف ةةد ورإلا ةةاي القة ةةرا الب ةةي تح ةةتمل تةيية ةةة الف ةةرد وبالت ةةا ي ايضة ةةا تةيي ةةة ا جتم ةةع لحقة ةةائد ومتتية ةراي جدية ةةدة
ودينامي ةةاي اخالقية ةة متة ةةايرة تمام ةةا لتلة ةةك الب ةةي الفناإل ةةا مقومة ةةاي لحياتن ةةا الع ة ةةرية ،واا ض ةةرورة اللحظة ةةة
الحض ةةارية ومتطلب ةةاي العوصة ةةة تس ةةتوجب علين ةةا تكيي ة ة التربي ةةة والتعلة ةةيمل وف ةةد متطلب ةةاي إلة ةةذا الع ةةر مة ةةع
التخط ةةيا اصس ةةبد لتك ةةوين ا ت ةةا فة ةةرد متط ةةور مهمت ةةه اقام ةةة جزائ ةةر متطة ةةورة ،وبن ةةا ع ة ة إل ةةذا الط ةةرح فة ةةاا
التساؤالي البي ود طرحها فهي كاملتي:
_ماهي يإلمل االصالحاي البارية في ظامنا التربوي؟
_ماهي يإلمل األطر اصرجعية لإلصالح في اصدرسة الجزائرية؟
_وماهي الرإلا اي والتحدياي البي تواجهها؟

أوال_اإلطار املفاهيمي :
_1مفهوم اإلصالح:
اإلصــالح ل:ــة  :م ةةن الفع ةةل يص ةةلح  ،ص ةةلح  ،ص ةةلح  ،فه ةةو ي ةةدل ع ة تتي ةةر حال ةةة الفس ةةاد يي ايال ةةة الفس ةةاد م ةةن
الش ي .
أم ــا اصـ ـ الحا  :فه ةةو تحس ةةيا يح ةةد األ م ةةاط االجتماعي ةةة م ةةع التأ ةةد ع ة ة الو يف ةةة ال ع ة ة البني ةةاي و ة ةةدف
اإلصالح ا ايالة اصساوئ ومحاولة تتيير األوضاع االجتماعية للمجتمع .1
_2مفهوم االصالح التربوي :
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جعرفةةه علمةةا اجتمةةاع التربيةةة بأ ةةه يتضةةمن عمليةةاي تتييةةر اقت ةةادية وسياسةةية ذاي تةةأثير ع ة اعةةادة توي ةةع
م ادر القوة والثروة في ا جتمع .2
" وق ةةد يتخ ةةذ اإلص ةةالح نس ةةبا معين ةةة فق ةةد يك ةةوا  :عام ةةا يو خاص ةةا  ،ش ةةامال يو جزئي ةةا  ،دائم ةةا يو مبقت ةةا  ،طوي ةةل
األجل او ق ير األجل " .3
وبةذا فةاا عمليةة اإلصةالح التربةوي هةي معالجةة علميةة ومتأ يةة ختلة اصشةاكل الطارئةة والكامنةة واصةبثرة فةي
ص ةةيرورة النظة ةةام الترب ةةوي ،وإلة ةةو بة ةةذا ال يكتفة ةةي باصعالج ةةة السة ةةطحية للمش ةةاكل التربوية ةةة ،ب ةةل ينب ة ةةي كة ةةل مة ةةا
استدع األمر ذلك  ،يا جتور في يعمةاق التكةوين الخةار بةا جتمع ليكتشة عوامةل يخةرى قةد ال تبخةذ فةي
الحسباا ولكنةا مع ذلك تبثر تأثيرا بليتا في تحقيد األإلداف اصرجوة.
و عرفه حسن البةيالوي بأ ةه  " :ذلةك التتييةر الشةامل فةي بنيةة النظةام التعليمةي للتعةرف ع ة اصسةتوى الكبيةر،
فهو تلك التعديالي الشاملة األساسةية فةي السياسةة التعليميةة البةي تةبدي ا ة التتيةراي فةي البنيةة االجتماعيةة
للنظام التعليمي لبلد ما " .4
مةةا جعةةرف اإلصةةالح التربةةوي ع ة ا ةةه  " :جملةةة العمليةةاي والتةةدابير لال تقةةال بنظةةام تربةةوي معةةيا مةةن وضةةعية
تقليديةة ا ة وضةعية تحمةةل مواصةفاي الحداثةةة بمفهومهةا الشةةامل مةن منةةاهج وتقنيةاي ويسةةاليب وممارسةةاي
جديدة وع رية .5
_3مفهوم املدرسة:
إلنةةاك العديةةد م ةةن التعريفةةاي الب ةةي تناولةةت مفه ةةوم اصدرسةةة ال اا اغلةةب الب ةةاحثيا يميلةةوا ا ة تبنةةي اصفه ةةوم
النظمي الذي جعرف اصدرسة ع انةا مبسسةة اجتماعيةة معقةدة مسةتجمعة فةي ذاتةةا صنظومةة مةن العالقةاي
البنيويةةة اصتبادلةةة بةةيا مختلة جوا ةةةا وا ةةه ال يمكةةن احةةداا تتييةةر فةةي احةةد اجزانةةةا دوا بنيتةةةا الكليةةة ،وينةةةا
تةدف ا تحقيد التواصل بيا تجربة التعليمل اصدرسية والتجارب االجتماعية.6
وعلي ةةه تتب ةةاين تعريف ةةاي اصدرس ةةة بتب ةةاين االتجاإل ةةاي النظري ةةة ف ةةي مج ةةال عل ةةمل االجتم ةةاع الترب ةةوي وتتن ةةوع إل ةةذه
التعريفاي بتنوع منةاهج البحةث اصو فةة فةي دراسةتةا ويمكننةا فةي دائةرة إلةذا التعةدد اصنةتةي فةي تعرية اصدرسةة
استعراض مجموعة من اصفاإليمل البي تب د ع بنية اصدرسة تارة وع و يفتةا تارة اخرى.7
جعرفهةةا فريةةديريك إلاسةةتا  " :ع ة انةةةا ظةةام معقةةد مةةن السةةلوك اصةةنظمل والةةذي ةةةدف ا ة تحقيةةد جملةةة مةةن
الو ائ في اطار النظام االجتماعي القائمل
308

تصدرعن كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج
الترقيم الدولي االلكتروني5772-5225 :
الرقم الدولي املعياري 2602-702X:ISSN
االيداع القانوني :ديسمبر5107

مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية
إصالحات املنظومة التربوية في الجزائر)تحديات وعوائق( _دراسة تحليلية_

الع ــدد – 80:جوان 0802

طارق بروك

ويةرى ار ولةةد ةكةارلوس  " :ع ة انةةةا نسةد منظمةةا مةةن العقائةةد والقةةيمل والتقاليةد وي مةةاط التفكيةةر والسةةلوك البةةي
تتجسد في بنيتةا وييديولوجيتةا الخاصة.8
_4مفهوم املنظومة التربوية:
ق د بةا كةل الوسةائل والطةرق اصسةتعملة فةي يي بلةد كةاا فةي عمليةة التعلةيمل بمةا فيةةا اصبةادئ البةي تقةوم عليةةا
منةةاهج التعل ةةيمل م ةةن حي ةةث الب ةرامج و ا حت ةةوى  ،اصعرف ةةة اصعط ةةاة واللت ةةة اصسةةتعملة ف ةةي التعل ةةيمل باإلض ةةافة ا ة
اإلمكا ي ةةاي اص ةةخرة ل ةةذلك و يفي ةةة س ةةيرإلا وتنظيمه ةةا والب ةةي تتك ةةوا م ةةن إلياك ةةل ومختلة ة اصنش ةةطيا لعملي ةةة
التعلةةيمل مةةن عم ةةال وإداريةةيا ويسةةاتذة و يفي ةةة تطةةوير وتنظةةيمل مختل ة األطةةوار واصةةدة الزمني ةةة البةةي يمةةر بة ةةا
الفرد ويقضيةا في التعليمل .9

ثانيا_املن لقات األساسية لإلصالح التربوي في الجزائر:
جع ةةد اصعل ةةمل مرتك ةةز اإلتم ةةام اصنظوم ةةة التربوي ةةة ،فه ةةي تولي ةةه عناي ةةة خاص ةةة م ةةن يج ةةل اا يكتس ةةب اصه ةةاراي
واصعارف والسلو ياي والكفا اي التعليمية والبنيوية البي تبإلله لي بح مواطنا صالحا جسهمل فةي بنةا وطنةه
وايدإلاره .
اا اصنطلق ةةاي الب ةةي تس ةةتند علية ةةا مع ةةالمل السياس ةةة التربوي ةةة والب ةةي تس ةةتخلص ب ةةدورإلا م ةةن اصب ةةادئ العام ةةة
تتمثل فيما يأتي :
_أ .املن لقات التاريخية  :وتتمثل في :بياا يول وفمبر ،1954ووثيقة مبتمر ال ومام .1956
اصنطلقةةاي التش ةةر عية  :وتتمث ةةل ف ةةي :الدس ةةتور اصعةةدل س ةةنة ،1996اصرس ةةوم التنفي ةةذي رق ةةمل  101-96:اصنش ة
للمجلة االع للتربية.
_ تشة ةةكيل لجنة ةةة وطنية ةةة إلصة ةةالح اصنظومة ةةة التربوية ةةة فة ةةي مة ةةاي  2000البة ةةي اوكلة ةةت لهة ةةا مهمة ةةة التفكية ةةر وتقة ةةديمل
االقتراحةاي بخ ة ور ثالثةة مواضةةيع هةي :تحسةيا وعيةةة التةأطير والسةبل البةي ينب ةةي اتباعهةا لتطةوير العمةةل
البيداغوجي وإعادة تنظيمل اصنظومة التربوية بكاملها
_األمر  09-03اصبرخ في  16يفريل  1976واصتضمن تنظيمل التربية والتكوين
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_القةةا وا التةةوجيهي رقةةمل 04\08 :اصةةبرخ فةةي  23ينةةاير  ،2008وإلةةو الةةنص التشةةر ي الةةذي يرمةةي ا ة تجسةةيد
اصس الشامل للدولة الجزائرية إلصالح اصنظومة التربوية .
يضةةاف ا ة إلةةذه اصنطلقةةاي األساسةةية فةةي رسةةمل السياسةةة التربويةةة مةةا يحتويةةه بر ةةامج السةةيد رئة ة الجمهوريةةة
مةن توجهةاي بةةذا الخ ةور  ،وتسةتلهمل مةن إلةذه اصنطلقةاي التوجهةاي العامةة للمنظومةة التربويةة والتايةةاي
البة ةةي تتة ةةوه األمة ةةة بلوغهة ةةا ،وتضة ةةبا االس ة ةةتراتيجياي اصالئمة ةةة وتحة ةةدد اإلمكا ة ةةاي الاليمة ةةة لتحقية ةةد التاي ة ةةاي
اصنشودة .10

ثالثا_ االصالحات التربوية في الجزائر:
جشة ةةكل التعلة ةةيمل األساس ة ة ي اصرحلة ةةة التعليمية ةةة اإلجباري ة ةةة وا جا ية ةةة البة ةةي تضة ةةمن تربية ةةة قاعدي ة ةة للتالمي ة ةةذ
وتةةبإللهمل صواصةةلة تعلةةيمهمل ،ولتحقيةةد اصةةالح شةةامل للمنظومةةة التربويةةة تسةةتجيب لتطلعةةاي األمةةة فةةي اعةةادة
بنانةا كوحدة متكاملة في يإلدافها ومحتوياتةا البد من العناية بالعناصر املتية :
_1اصالح األهداف واملناهج والتنظيم:
جعةةد التعلةةيمل األساس ة ي م ةةن يإلةةمل انشةةتاالي الدول ةةة وا جتمةةع اذ يمثةةل اصةةتعلمل في ةةه محةةور الفعةةل الترب ةةوي ،
ويضمن القا وا الحد في التمدرس ا جاني واإللزامي لكل طفل يبلة سةت سةنواي حيةث ين ةجمل التعلةيمل مةع
التوجهاي الجديدة السياسية واالجتماعية واالقت ادية والثقافية .11
جشةةكل اصةةالح اصنةةاهج التعليميةةة عن ةرا مهمةةا ف ةةي يي مشةةروع اصةةالح جسةةتةدف تطةةوير وعيةةة التكةةوين ف ةةي
اصدرسةة ،فتطةوير اصنةاهج معنةاه اصسةاإلمة فةي تطةوير وبنةا رجةل اصسةتقبل ،وإصةالح اصنةاهج " ال يقت ةر ع ة
جا ةةب مةةن جوا ةةةا دوا األخةةرى  ….بةةل جشةةمل كةةل ذلةةك مةةن حيةةث اسةةتراتيجية االصةةالح فةةي حةةد ذاتةةةا  ،ثةةمل مةةن
حي ةةث غاياتة ةةا و يدوات ة ةةا "  ،فه ةةي ت ةةاغ م ةةن مب ةةادئ ومقوم ةةاي الاخ ةةية الجزائري ةةة ومكو اتة ةةا األساس ةةية ،
وتستفيد من تائج البحوا العلمية والبيداغوجية والتكنولوجية .
جشمل اصالح اصناهج ومكو اتةا األساسية اصتمثلة في :
*األإلداف بمجاالتةا ومستوياتةا.
*ا حتوياي واألنشطة .
*التقويمل وي واعه ويساليبه ويدواره .
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*الطرائد البي توجه ينشطة التعليمل والتعلمل.
*الوسائل اصساعدة ع التعلمل .
س ةةمح تنظ ةةيمل اصدرس ةةة األساس ةةية ف ةةي ش ةةكل اصدرس ةةة األساس ةةية اصندمج ةةة بإقام ةةة التنس ةةيد البي ةةداغوجي
واإلداري بيا اصدارس االبتدائية وبيا اصةدارس اال ماليةة  ،يمةا فةي مسةتوى اصضةاميا فا ةه مةايال مف ةوال بةيا
اصةرحلتيا ممةةا جسةتدعي اعةةادة بنةا إلةةذين الجةزيين لتحقيةةد وحةدة مضةةموا تعلةيمل منةةاهج اصدرسةة األساسةةية
ذاي التسع سنواي وإعادة تقسيمها ا اطوار .12
_2تكوين املكونين :
يرتك ةةز تطبي ةةد اس ةةتراتيجية جدي ةةدة ف ةةي اإلص ةةالح الترب ةةوي ع ة ة تك ةةوين اصك ةةو يا باعتب ةةاره يإل ةةمل عن ةةر ف ةةي
جاحها وإلذا ما جستدعي االإلتمام بتكوين اصكو يا وذلك بإدخةال التعةديالي الاليمةة ع ة العمليةة التكوينيةة
وتجاوي العقباي البي تق يمام عملياي التحسيا واإلقبال الواعي ع التكوين اصبرمج  ،ولعل مرد ذلةك ا ة
األسباب االتية.13 :
* قص التكوي ن القاعدي الستيعاب مضاميا برامج التكوين .
* تقدم سن األغلبية يطرح صعوبة فهمل وتطبيد محتوياي التكوين اصقترحة .
*ذإلنية التقليد اصتأصلة .
*انعدام الحوافز اصاجعة .
يق ةةع الع ةةب األ بة ةةر ع ة ة اصعلة ةةمل ف ةةي تربية ةةة التالمي ةةذ وتنش ةةيتةمل تنشة ةةية س ةةليمة تة ةةبإللهمل جابة ةةة تحة ةةدياي
الع ر ،مما جستوجب االإلتمام بتكوينه وتحديد شروط يإلليتةه صهنةة التعلةيمل وتةوفير اصنةاخ اصناسةب للقيةام
بعمله دوا يا نس ى العناية التامة بأفراد األسرة التربوية خاصة اصفتش واصدير .
يجب يا تراعي سياسة التكوين مبادئ يساسية يإلمها .14
* الشمولية في التكوين والتكي واصرو ة في برامجه .
*اشراك اصكو يا في برامج التكوين .
*جعل التكوين عملية مستمرة .
*تكفل الدولة بكل حاجياي التكوين .
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جسةةتدعي إلةةذا اإلصةةالح تجديةةد كةةل اصعنيةةيا وتوعيةةة اصكةةو يا بأإلميةةة اصس ة فةةي تطةةوير اصنظومةةة التربويةةة
وتحسينةا لتضطلع بمسبوليتةا الجسام في التربية والتعليمل.
_3عالقة املدرسة باملحيط :
جسةةاعد ا حةةيا اصدرس ة ي ع ة تحقي ةةد مهةةام اصدرسةةة وتأديةةة رسةةالتةا واصس ةةاإلمة فةةي مةةو التالميةةذ جس ةةميا
وفكريةةا واجتماعيةةا " فةةا حيا م ةةدر يساسة ي لتةةملود الطفةةل باصعلومةةاي وتوسةةيع يفةةد وتنميةةة مدار ةةه  ،وع ة
اصدرس ةةة يا تعمة ةةل ع ة ة اضة ةةفا االن ةةجام ع ة ة إلة ةةذه اصعلومة ةةاي وته ةةحيحها وتنظيمهة ةةا لتحقية ةةد األإلة ةةداف
السلو ية .15
تس ةةاإلمل العالق ةةة ب ةةيا اصدرس ةةة ومحيطه ةةا ف ةةي عملي ةةة اال تش ةةاف وال ةةتعلمل وتنمي ةةة س ةةلوك التلمي ةةذ وتقويم ةةه
حيةةث تس ة الرؤيةةة الجديةةدة لعمليةةة اإلصةةالح ا ة تخطةةي معيقةةاي تجسةةيد العالقةةة الحقيقيةةة بةةيا اصدرس ةةة
ومحيطه ةةا ،وذل ةةك بجعله ةةا مر ةةة وفعال ةةة تكس ةةب الف ةةل الترب ةةوي حيوي ةةة ونش ةةاط ،وتراع ةةي خ ةةائص عالق ةةة
التلميذ بمحيطه حبى يتمكن من مسايرة تحدياي الع ر.
رابعا_أهداف اإلصالحات التربوية:
_1وضع التلميذ في قلب العالقة التربوية :
باعتب ةةاره عن ةةر م ةةن القس ةةمل الدراسة ة ي ويج ةةب اا تأخ ةةذ ميوالت ةةه ورغبات ةةه ومكتس ةةباته ووتي ةةرة م ةةوه بع ةةيا
االعتبةةار فهةةو جعتبةةر عضةةوا مشةةاركا فةةي عمليةةة الةةتعلمل بق ةةد احتكا ةةه بخب ةراي وينشةةطة اصنةةاهج البةةي تقةةدمها
اصدرسة.
_2فتح املؤسسة على املحيط :
حيث يا تتيير اصقاربة التربويةة تشةمل كةل العمليةاي التكوينيةة البةي جسةاإلمل فيةةا التلميةذ تحةت مسةبولية
اصدرسة خالل فترة التعلمل بمعنى يا للتلميذ الحد فةي اختيةار مشةروعه الفةردي ع ة درايةة ووعةي فيةتمكن مةن
النضج واالستقاللية وإقامة عالقاي مع ا حيا الذي جع ش فيه .
_3اكساب املعلم واملتعلم أدوار جديدة :
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ي ةةرى اصنظ ةةور الجدي ةةد يا اصعل ةةمل يج ةةب يا ينتق ةةل ا ة ة دور الباح ةةث ع ةةن الس ةةبل والط ةةرق واصن جي ةةاي الب ةةي
تسةةمح برف ةةع ف ةةا اي تالميةةذه اصعرفي ةةة واصن جي ةةة وتوعيتةةه بكيفي ةةاي تعلمه ةةمل ومسةةاعدتةمل ع ة تط ةةوير إل ةةذه
الكفا اي بالبنا السليمل لتفكيرإلمل  ،اما بالنسبة للمتعلمل فاصنظور الجديد جعتبر جوإلر الفعل التعليمي.
_4ت بيق املقاربة عن طريق الكفاءة :
وإلةةو يإلةةمل مفهةةوم جةةا بةةه اصنةةةا الجديةةد والكفةةا ة هةةي مجموعةةة مةةن اصعةةارف واصهةةاراي والوجةةداا تسةةمح
باصمارسة ةةة الالئقة ةةة لة ةةدور يو و يفة ةةة يو نشة ةةاط وتعمة ةةل إلة ةةذه اصقاربة ةةة ع ة ة جعة ةةل التلمية ةةذ إلة ةةو سة ةةيد اصوق ة ة
التعليمةةي فيقةةوم باس ةةتتالل قدراتةةه فةةي التعام ةةل مةةع الوضةةعياي اصعاش ةةة واصشةةكالي البةةي تواجه ةةه وهةةي تق ةةوم
ع ة تكةةوين شخ ةةية الطفةةل ب ةةورة سةةوية بمعنةةى يقةةوم تعلةةيمل فسةةه بنفسةةه، 16ويالحةةظ ي ةةه ع ة الةةرغمل مةةن
إلةةذه التعةةديالي البةةي مسةةت اصنظومةةة التعليميةةة والتعلةةيمل القاعةةدي ع ة وجةةه الخ ةةور  ،فةةي اطةةار صةةيرورة
االص ةةالحاي التربوي ةةة  ،ال ا ةةه ف ةةي جا ةةب بي ةةر منة ةةا بقي ةةت غي ةةر ملموس ةةة ف ةةي اصي ةةداا ،وتع ةةود يإل ةةمل االخ ةةتالالي
اصالحظة في اصناهج التربوية الجزائرية حسب فريد عادل ا :
_عدم وضوح مالمح الخرو للمتعلميا في نةاية كل طور .
_انعدام االن جام بيا حاجاي ا جتمع الجديدة ومحتوياي البرامج .
_انعدام البحث التربوي ،و ظمل التقييمل ومتابعة تطبيد البرامج .
_عدم االن جام بيا اصنظوماي الفرعية للتربية) التحضيري  ،األساس ي  ،الثا وي (
_عدم توافد برامج تكوين اصعلميا مع برامج التعليمل .
_ترتكز اصناهج ع منطد التعليمل دوا التعلمل .
_ لمل تخضع البرامج لعملية التجريب إلثباي صالحيتةا قبل تعميمها .17

خامسا_دواعي اإلصالحات التربوية في الجزائر:
_1دواعــي سياســية  :االتجةةاه بالنظةةام التعليمةةي فةةي الجزائةةر ا ة مةةا يجعلةةه يلحةةد بر ةةب التطةةور الةةذي تشةةهده
البلداا اصتقدمة .
_2دواع ــي اقتص ــادية واجتماعي ــة :تحس ةةيا الظ ةةروف اصع ش ةةية لوفة ةراد وتط ةةوير وس ةةائلها ويس ةةالي ةا ،وذل ةةك
بمواجهةةة متطلب ةةاي التتيي ةةر الحاصةةل ف ةةي الو ةةائ واصهةةن ،وه ةةي تحت ةةا ا ة وع ةةي بي ةةر بثقافةةة علمي ةةة وتقني ةةة
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واس ةةعة وخب ةةرة طويل ةةة ال يمكنة ةةا يا تس ةةتتني ع ةةن ت ةةائج التعل ةةيمل الب ةةي تع ةةد م ةةن العناص ةةر الهام ةةة ألي تح ةةول
اجتم ةةاعي يو تتيي ةةر ف ةةي مج ةةال العالق ةةاي االجتماعي ةةة وف ةةي مج ةةال الفك ةةر واإل ت ةةا  ،يي يا التعل ةةيمل يص ةةبح ق ةةوة
جعتمد عليةا للخرو من حاالي الفقر والتخل .
_3ت ــورالتكنولوجي ــا وثــورة االتص ــاالت  :م ةةن يب ةةري س ةةماي الع ةةالمل اصعاص ةةر تس ةةارع التتي ةراي التكنولوجي ةةة
السيما في ميداا االعالم واالت ال ويب د ذلك ما نشهده ونسمع به يوميا من يخمل فةي اصعلومةاي البةي تةزاحمل
بعض ةةها ال ةةبعح ويض ةةفي الحق ةةا ع ة ة س ةةابقها ط ةةابع التق ةةادم الس ةةر ع ،وع ة ة اصش ةةروع الترب ةةوي يا جعي ةةر إل ةةذا
اإلتمام ةةه فيكة ةةوا لل ةةنش القة ةةدرة ع ة ة التكية ة مة ةةع الجدية ةةد وع ةةدم تر ية ةةمل الب ة ةرامج التعليمي ةةة ع ة ة اصفة ةةاإليمل
فحسةب بةل ع ة امةتالك اصواقة اصن جيةة اصعروفةة مةن قةدرة ع ة التحليةل ،النقةد والتر يةب واإلبةداع ….الةةخ
وإلذا ما دفع منظومتنا التربوية ا ما ي ي :
*ت:ييـ ــرماـ ــامين املنـ ــاهج التربويـ ــة  :تعتبة ةةر اصن ة ةةاهج التعليمي ة ةةة مجموعة ةةة اصع ة ةةارف والخب ة ةراي الب ة ةةي يتعلمه ة ةةا
التالميذ بإشراف اصدرسة وإدارتةا .
*ت وير وسائل التعلـيم  :ظةرا العتمةاد الجزائةر ع ة وسةائل التعلةيمل القديمةة والبةي ال تتما ة ى والتكنولوجيةا
الحديثةةة وثةةورة االت ةةاالي ،عملةةت مةةن خةةالل صةةالحاتةا التربويةةة ع ة محاولةةة تطويرإلةةا وفقةةا لهةةذه التتي ةراي
ومسايرتةا كإدخال االعالم امل ي واال تر ت وذلك من يجل :
_تسر ع عملية التعليمل وتفعيلها وتنو عها .
_تش ةةويد التالمي ةةذ وإثة ةارة الرغب ةةة ل ةةد ةمل لزي ةةادة ال ةةتعلمل واالعتم ةةاد ع ة ة ال ةةتعلمل ال ةةذاتي ،بة ةةذه الطريق ةةة ي ةةزول
التعليمل اصبني ع الحفظ عن هر قلب ويةتمل التر يةمل ع ة تنميةة الكفةا اي واصهةاراي الضةرورية للتعامةل مةع
اصعلوماي تعامال منطقيا وإلذا يلزم التلميذ ع يا يتعلمل ي يختار اصعلوماي و ستعملها .
_دتـدني نوعيـة التعلــيم  :عةا قطةةاع التربيةة والتعلةةيمل مةن عةةدة صةعوباي سةةاإلمت فةي تةةدني وعيةة التعلةةيمل،
إلةةذا الوضةةع الةةذي يةةدعو بطبيعةةة الحةةال ا ة القيةةام بإصةةالحاي عديةةدة لتفةةادي إلةةذا اصشةةكل باعتبةةار يا إلةةذا
القطةاع إلةةو األسةةاس للنةضةةة بكةةل القطاعةاي لةةذا عملةةت الخطةةة الدراسةةية للتعلةيمل ع ة وضةةع منةةاهج وبةرامج
دراسةةية جديةةدة تعتمةةد ع ة اصقاربةةة بةةيا الكفةةا اي والبةةي تةةةدف ا ة التقليةةل مةةن إلةةذه ال ةةعوباي عةةن طريةةد
ا تساب اصعلمل فا ة مهنيةة مبإللةة وعةدم ا تفائةه بتبلية اصعةارف فقةا بةل عليةه بتجاويإلةا ا ة يبعةد الحةدود
اصعرفية .
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سادسا_مستلزمات ت بيق املناهج الجديدة:
_1التنظـيم التربـوي فـي خدمـة التعلـيم  :اصنةاهج الجديةدة تبنةي عالقةاي متميةملة داخةل القسةمل وخارجةه وتةةويع
مسةةبولية تحقيةةد األإلةةداف اصتوخةةاة مةةن الفعةةل التربةةوي ع ة كةةل العةةامليا فةةي اصبسسةةة التربويةةة  ،اذ يا كةةل
واحةةد مةةنةمل يةةبثر بقسةةا فةةي النتيجةةة النةائيةةة  ،فةةإذا ةك ةاا تنظةةيمل القسةةمل وفةةد مةةا تمليةةه اصنةةاهج وتحديةةد ةةوع
العالقةاي فيةةه مةن مسةةبولية اصعلةةمل مباشةرة  ،فةةاا الفريةد التربةةوي واصشةةرفيا اإلداريةيا يتقاسةةموا مسةةبولية
تنفيذ اصناهج وتحقيد يإلدافها بتوفير الشروط اصادية والتنظيمية اصالئمة لذلك .18
_2التنس ــيق الترب ــوي  :التجدي ةةد ا جس ةةد خاص ةةة فة ة ي اصن ةةاهج الجدي ةةدة ي ةةدعوا اص ةةربيا م ةةن معلم ةةيا ،يس ةةاتذة
ومشرفيا ادارييا ا العمل ع خلد عالقاي التكامل فيما بينةمل من جهة ،ومع ا حةيا االجتمةاعي والثقةافي
طرف مساإلمل في تربية األجيال من جهة اخرى.
_3الوقـ واسـت:الالتا التربويـة  :اا تنظةيمل اصنةاهج الجديةةدة وتقسةيمها ا ة وحةداي تعليميةة ومقةاطع يقةةوم
ع ة يس ةةاس ظ ةةرة جدي ةةدة ا ة التعام ةةل م ةةع التوقي ةةت اصدرس ة ي واس ةةتتالله خ ةةالل األنش ةةطة التعليمي ةةة ،اذ يا
اصنة ةةاهج الجدية ةةدة تتة ةةرك فة ةةي بنيتةة ةةا وطريقة ةةة التعامة ةةل معهة ةةا إلامشة ةةا يوسة ةةع للمعلة ةةمل يو األسة ةةتاذ  ،فة ةةي اسة ةةتتالل
التوقيت ع ي ه وسيلة لتحقيد تدريب وتنمية الكفا اي والقدراي اصتوخاة .
_4تكــوين املعلمــين واألســاتذة  :ينب ةةي يا ةةو ي عنايةةة بي ةةرة بإعةةداد اصعلةةمل أل ةةه ال يمكةةن ضةةماا ج ةةاح يي
خطةةة اصةةالحية فةةي مجةةال التربيةةة والتعلةةيمل مةةا لةةمل تةةرتبا بخطةةة اصةةالحية مماثلةةة فةةي تكةةوين وإعةةداد اصعلمةةيا،
خاصةةة ويا دوره فةةي اصدرسةةة الحديثةةة لةةمل يقت ةةر ع ة توصةةيل اصعلومةةاي وإعطةةا اصعةةارف بأسةةلوب تقليةةدي
مةا كةاا عليةةه فةي السةةابد ،وكةل مهامةةه تعةددي ا ة يمةور يوسةةع  ،فهةو جعلةةمل  ،ويوجةه و شةةكل شخ ةية الطفةةل
بما يناسب العاداي والقيمل االجتماعية.
له ةةذا يص ةةبح اصعل ةةمل يحت ةةل ف ةةي اصنظوم ةةة التربوي ةةة الجدي ةةدة مكا ةةة العم ةةود الفق ةةري ف ةةي التعل ةةيمل  ،ول ةةذلك ينب ةةي
اعتبة ةةار مسة ةةألة اعة ةةداده مة ةةن بة ةةيا اصسة ةةائل ذاي األولوية ةةة اصطلقة ةةة  ،ومة ةةن بينةة ةةا اصنظومة ةةة التربوية ةةة الجزائرية ةةة
الجدي ةةدة  ،والب ةةي ا ت ة ةةت ألإلمي ةةة اع ةةداد اصعل ةةمل وتكوين ةةه  ،وإل ةةذا م ةةا يتض ةةح م ةةن خ ةةالل االط ةةالع ع ة ة اصنش ةةور
الة ةةوياري رقة ةةمل  245الخة ةةار بالتحضة ةةير للموسة ةةمل الدراس ة ة ي  2004-2003بخ ة ةةور مسة ةةألة تكة ةةوين اصعلة ةةمل
فوجد ا ماي ي.19 :
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_ال يمكةةن ألي اصةةالح يو تجديةةد تربةةوي يا يةةن ح دوا تحضةةير مالئةةمل للعناصةةر اصكلفةةة بتنفيةةذه وتبنيةةه  ،لةةذا
فاا الويارة قةد قامةت بإعةداد خطةة عامةة بتكةوين اصعلمةيا واصةبطرين لتمكيةنةمل مةن القيةام بةدورإلمل التكةويني
والقيادي ع يحسن وجه .
_ فالخط ةةة اصعتم ةةدة تجع ةةل م ةةن االع ةةالم باصس ةةتجداي التربوي ةةة والتك ةةوين فية ةةا مح ةةورين يساس ةةييا إل ج ةةاح
التجديةد التربةةوي  ،اا ال ةي اصعتمةةدة متنوعةة مةةن حيةث الشةةكل والوسةائل تةةةدف ا ة جعةةل اصعلةمل واألسةةتاذ
واصبطر عناصر فعالة ومسةيولة فةي عمليةة التجديةد ومنتجةة ألدواتةه ووسةائله وفةي األخيةر مةا جسةعنا ال القةول
الب ةةد م ةةن االإلتم ةةام ب ةةاصعلمل وبتكوين ةةه ،ف ةةال يمك ةةن يا يتح ةةول المن ةةا النظ ةةري ع ةةن االص ةةالح ا ة الواق ةةع ال م ةةن
خالل معلمل متدرب تماما مع تقنياي االصالح الحديثة ويا يمتلك اصدرس القدرة ع مسايرة محتواه .

سابعا_تحديات تتعلق باملناهج الدراسية :
اا ت ميمل اصناهج الدراسةية تتطلةب احاطةة شةاملة بمسةتلزماي الع ةر ،وذلةك مةن خةالل الوقةوف ع ة
مختلة التجديةةداي الةةواردة فةةي إلةذا ا جةةال ،ومةةن يإلةةمل مةا اسةةترع ا تبةةاه واإلتمةةام الدولةة الجزائريةةة فةةي الفتةةرة
األخيةةرة ذلةةك االإلتمةةام الكبيةةر باصقاربةةاي اصتحكمةةة فةةي ت ةةميمل اصنةةاهج  ،فلقةةد تةةمل تبنةةي اصقاربةةة بالكفةةا اي فةةي
دول اصتةةرب العر ةةي  :الجزائةةر وتةةونة ،واصتةةرب ،اذ تةةمل فةةي الجزائةةر قطةةع يشةةواط بيةةرة فةةي تبنةةي إلةةذه اصقاربةةة،
حيةةث تعتبةةر السةةنة الدراسةةية  2007-2006العةةام الرابةةع فةةي تطبيةةد اصنةةاهج الدراسةةية اص ةةممة ع ة يسةةاس
إلةةذه اصقاربةةة فةةي جميةةع اصةةواد الدراسةةية فةةي التعلةةيمل االبتةةدااي واصتوسةةا واصالحةةظ فةةي تعمةةيمل إلةةذه اصقاربةةة ي ةةه
تةةمل تبنيةةةا بسةةرعة بيةةرة بحيةةث لةةمل تةةتح فةةرر ثيةةرة لدراسةةة يسةةباب تبنةةي إلةةذه اصقاربةةة فةةي ا جتمعةةاي التربيةةة
وم ةةدى تش ةةابه بينن ةةا وبي ةةنةمل وبالت ةةا ي م ةةدى امكا ي ةةة التنب ةةب بنج ةةاح تطبي ةةد إل ةةذه اصقارب ةةة ف ةةي اص ةةدى اصتوسة ةةا
والبعيد.
ولعةةل إلةةذا التبنةةي واصتسةةارع دليةةل ع ة تةةأثير ةةاإلرة العوصةةة حبةةى فةةي صةةميمل العمليةةة التربويةةة يي ت ةةميمل
اصنةاهج ومةا يترتةةب ع ة ذلةةك مةن تتييةراي فةي كافةةة العالئةد التربويةةة بةيا يطةراف اصوقة التعليمةةي ،فقةد يكةةوا
اصعلم ةةوا واصش ةةرفوا التربوي ةةوا غي ةةر م ةةبإلليا لتطبي ةةد إل ةةذه التجدي ةةداي باصس ةةتوى اصطل ةةوب وإل ةةو م ةةا وقف ةةت
عليه اللجاا التفت شية يثنا مشار تةا في ييام تكوينية تتعلد بةةذا ا جةال ،وحبةى ةن ح يمةام إلةذا التحةدي ال
بةةد يا ق ة موق ة اصتأمةةل الب ةةير الةةذي ال يةةرفح كةةل جديةةد جةةرد ي ةةه يجنكةةي  ،وال يتقبلةةه حبةةى يتأ ةةد مةةن
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مال مته وخلوه من يي تأثير يمة بالكياا الحضاري لومة وفد شةروط االقتبةاس البةي حةددإلا علمةا التربيةة
اصقار ة .

ثامنا_املقاربة بالكفاءات :
تعد اصقاربة بالكفا اي احدى الطرائد البيداغوجية البةي تبنتةةا ويارة التربيةة الوطنيةة ،وع ة يساسةها تةمل
بنا اصناهج الجديدة البي شرع في تطبيقها ابتدا من السنة الدراسية.2004\2003 :
كلمةةة املقاربــة البةةي يقابله ةةا اص ةةطلح الالتينةةي  ،Approcheف ةةاا معنةةاه ،إلةةو االقت ةراب مةةن الحقيقةةة اصطلق ةةة
ول ة ة الوص ةةول لية ةةا  ،ألا اصطل ةةد يو النة ةةااي يك ةةوا غي ةةر مح ةةدد فةةي اصك ةةاا والزم ةةاا ،م ةةا ينة ةةا م ةةن جه ةةة يخ ةةرى
خطةة عمةل يو اسةتراتيجية لتحقيةد إلةدف مةا ،وفيمةا يخةص م ةطلح الكفـاءة الةذي يقابلةه فةي اللتةة األجنبيةة
 ،La competenceفاصق ةةود ب ةةه إل ةةو مجم ةةوع اصع ةةارف ،والقةةدراي واصه ةةاراي اصدمج ةةة ،ذاي وض ةةعية دال ةةة،
والبي تسمح با جاي مهمة يو مجموعة مهام معقدة .
فةةي اصقاربةةة الجديةةدة ) التعلةةيمل بالكفةةا اي ( جةةد  :التايةةة  ،اصرمةةك  ،الكفةةا ة الختاميةةة  ،الهةةدف الختةةامي
اصنةدمج  ،الكفةا ة القاعديةة  ،الهةدف التعليمةي  ،اا تطبيةد بيداغوجيةة اصقاربةة بالكفةا اي ،جسةتلزم التخ ةةي
ع ةةن مفه ةةوم البر ةةامج ،واال تق ةةال ا ة مفه ةةوم اصنة ةةا  ،اذ األول عب ةةارة ع ةةن مجموع ةةة اصعلوم ةةاي واصع ةةارف الب ةةي
يجةةب تلقينةةةا للطفةةل خةةالل مةةدة معينةةة ،فةةي حةةيا يا الثةةاني جشةةمل كةةل العمليةةاي التكوينيةةة البةةي جسةةاإلمل فيةةةا
التلمي ةةذ ،تح ةةت اش ةراف ومس ةةبولية اصدرس ةةة ،خ ةةالل م ةةدة التعل ةةيمل ،يي يا ك ةةل اص ةةبثراي الب ةةي م ةةن ش ةةأنةا اث ةرا
تجربة اصتعلمل خالل فترة معينة .
لذا فاصناهج الجديدة البي اعتمدي اصقاربة بالكفا اي تجيب ع التساؤالي املتية :
_ما الذي يتح ل عليه التلميذ في نةاية كل مرحلة من معارف وسلو ياي وقدراي و فا اي ؟
_ ماهي الوضعياي التعليمية األ ثر داللة وفعالية  ،ال تساب التلميذ إلذه الكفا اي ؟
_ماهي الوسائل والطرائد اصساعدة ع استتالل إلذه الوضعياي ؟
_ ي يمكن يا يقوم مستوى يدا اصتعلمل  ،للتأ د من ي ه قد تمكن فعال من الكفا اي اصستةدفة ؟
ولتوضيح الفرق بيا البرامج القديمة واصناهج الجديدة اليك الجدول التا ي :
املنهاج التربوي التعليمي الحديث
املنهاج التربوي التعليمي التقليدي
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_مبن ةةي ع ة ة ا حتوي ةةاي  ،يي م ةةاهي اصض ةةاميا الاليم ةةة
صس ة ةةتوى مع ة ةةيا ،فة ة ةةي نش ة ةةاط مع ة ةةيا ومة ة ةةن ث ة ةةمل يكة ة ةةوا
ا حتوى إلو اصعيار.
_مبنةةي ع ة منطةةد التعلةةيمل والتلقةةيا  ،يي مةةاهي ميةةة
اصعلوماي واصعارف البي يقدمها اصعلمل ؟
_اصعلمل يلقن يأمر وينهي.
_التلميذ جستقبل اصعلوماي .

_الطريقة البيداغوجية اصعتمدة هي :
طريقة التعميمل  ،يي كل التالميذ سواسية وفةي قالةب
واحد ع اعتبار درجة النضج لةدى التالميةذ واحةدة
واعتماد مسلك تعلمي واحد.
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_مبن ةةي ع ة يإل ةةداف معل ةةن عنة ةةا ف ةةي ص ةةيتة ف ةةا اي ،
يي م ةةاهي الكف ةةا اي اص ةراد تحقيقه ةةا ل ةةدى التلمي ةةذ ف ةةي
مستوى معيا .
_مبن ةةي ع ة ة منط ةةد ال ةةتعلمل يي م ةةاهي التعلم ةةاي البة ةةي
يكتسة ةا اصةةتعلمل مةةن خةةالل االشةةكالياي البةةي يطرحهةةا
اصعلمل ؟
_مةةا مةةدى تطبيقهةةا فةةي اصواق ة البةةي يواجههةةا اصةةتعلمل
في حياته الدراسية واليومية .
_اصعلةةمل يقتةةرح ،فهةةو مرشةةد وموجةةه ومسةةاعد لتجةةاوي
العقباي
_التلميةذ محةور العمليةةة  ،يمةارس  ،يجةرب  ،يفشةةل ،
ين ح  ،فهو يكتسب ويحقد.
_الطريقة اصعتمدة هي :
بيداغوجيةةة الفروقةةاي  ،يي مراعةةاة الفةةروق الفرديةةة
واالعتمةةاد عليةةةا يثنةةا عمليةةة الةةتعلمل  ،مةةن منطلةةد يا
درجة النضج متباينة لةدى اصتعلمةيا وبالتةا ي تحديةد
عدة مسالك تعليمية .
_اعتب ة ةةار التق ة ةةويمل عن ة ةرا موا ب ة ةةا لعملي ة ةةة ال ة ةةتعلمل ،
فهةةو تكةةويني  ،الق ةةد منةةه الضةةبا والتعةةديل ،و ةةةتمل
بدرجة ا تساب الكفا ة وتو يفها في مواق .

_اعتم ة ة ةةاد التق ة ة ةةويمل اصعي ة ة ةةاري اصرح ة ة ةةي فه ة ة ةةو تق ة ة ةةويمل
تح ي ي
_االعتم ة ة ة ةةاد ع ة ة ة ة درج ة ة ة ةةة ت ة ة ة ةةذ ر اصع ة ة ة ةةارف ال مك ة ة ة ةةاا
لتو ي اصعارف.
املصدر :مديرية التربية لوالية ورقلة  ،ا جلة الدورية التكوينية  ،العدد 5
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ولتوضةةيح اصمارسةةة التعليميةةة الجديةةدة ،يمكةةن للمةةدرس يا يقتةةرح فةةي عةةدة يحيةةاا وضةةعياي متنوعةةة ألعمةةال
يف ةةوا  ،ينش ةةطة جماعي ةةة للقس ةةمل ،لحظ ةةاي عم ةةل فردي ةةة ،بحي ةةث ت ةةدفع التلمي ةةذ ا ة يا يك ةةوا ف ةةاعال  :يقت ةةرح
حلةةوال ويقارنةةةا مةةع يمالئةةه ،ويةةدافع عةةن حلولةةه و عةةدلها اذا لةةزم األمةةر  ….الةةخ ،ويكةةوا دور اصةةدرس إلةةو تسةةيير
النقا داخل القسمل وإلو اصسيول ع يا يقترح في الوقت اصناسب عناصر اصعرفة الواردة في البرامج.
فاصنةةاهج الجديةةدة البةةي جةةا بةةةا االصةةالح الجديةةد لةةمل تسةةاإلمل مسةةاإلمة تامةةة فةةي تحسةةيا اصسةةتوى التح ةةي ي
لدى اصتعلميا وذلك الا بعضهمل مايالوا يواجهوا صعوباي خالل سيرورة العملية التعلمية .
مةةن جهةةة يخةةرى فةةاا اصش ةةكالي البةةي يطرحهةةا ل سةةت تطبيقةةاي ،ب ةةل هةةي مشةةكالي للةةتعلمل و يفتةةةا الرئ س ةةية
اثارة الرغبة في البحث عند التلميذ  ،يو اعطاؤه الفرصة ليتعلمل ي يبحث.
ولكةةن بمةةا يا ال ة ي مةةن إلةةذا القبيةةل قةةد تةةمل القيةةام بةةه ،وبمةةا يا األرضةةية لةةمل تةيةةأ  ،فةةاا الطريقةةة الجديةةدة فةةي
التعل ةةيمل وال ةةتعلمل ،والب ةةي يقحم ةةت ع ة ة اج ةةل م ةةن دوا عل ةةمل وال استش ةةارة الجه ةةاي اصعني ةةة ،ال جس ةةعها ال اا
تفشل مهددة مستقبل جيل كامل من اصتعلميا .

تاسعا_عوائق االصالح التربوي في الجزائر:
_1السياسة العامة للتربية:
شةةكل التعلةةيمل يحةةد األوليةةاي األساسةةية فةةي السياسةةة التنمويةةة الشةةاملة البةةي اتبعتةةةا الدولةةة مباشةةرة بعةةد
ح ولها ع استقاللها في  05جويلية .1962
فالدس ةةتور الجزائ ةةري ال ةةادر س ةةنة  1963واصواثي ةةد والن ةةور األساس ةةية اصرجعي ةةة الب ةةي تس ةةتمد منة ةةا
السياسةةة التعليميةةة اعتبةةري التعلةةيمل العن ةةر األساسة ي ألي تتييةةر اقت ةةادي واجتمةةاعي  ،اذ جعتبةةر األمةةر رقةةمل
 76\35اص ةةبرخ ف ةةي  16يفري ةةل  1976يول ةةص تش ةةر ي ع ة ة إل ةةذا اصس ةةتوى وض ةةع اصع ةةالمل واألس ةةة القا و ي ةةة
للنظام التعليمي الجزائري وشكل االطار التشر ي لسياسة التربية البي ترتكز في مجملهاع :
_تأصةيل الةروح الوطنيةة والهويةةة الثقافيةة لةدى الشةةعب الجزائةري ،ونشةر قيمةةه الروحيةة وتقاليةده الحضةةارية
واختياراته األساسية .
_ تثقية األمةةة ،بتعمةةيمل التعلةةيمل والقضةةا ع ة األميةةة وفةةتح بةةاب التكةةوين يمةةام جميةةع اصةةواطنيا ع ة اخةةتالف
يعمارإلمل ومستوياتةمل االجتماعية .
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_ت كر ة مبادئ التعريب والديمقراطية والتوجيه العلمي والتقني.
_ضماا الحد في التعليمل ومجا ته والزاميته .20
_2اإلشكاالت األساسية في منظومتنا التربوية:
في حقيقة األمر من خالل تتبعنا لوضعية منظومتنةا التربويةة بحكةمل ي نةا مةن ا تاجهةا وبحكةمل قربنةا اليةومي
منةا ف ا ه يمكننا اجمال االشكاالي البي تعاني منةا في العناصر التالية.21:
أ_إشــكالية الرســرب املدر:ـ ي  :حيةةث يالحةةظ تفش ة ي إلةةذه الظةةاإلرة ع ة جميةةع اصسةةتوياي التعليميةةة خاصةةة
عنةةد الةةذكور وذلةةك لجملةةة مةةن األسةةباب ع ة ريسةةها اا التعلةةيمل فةةي وقتنةةا إلةةذا ال يةةبدي ا ة تيجةةة مرضةةية مةةن
الناحيةةة اصادي ةةة فةةأ بر نس ةةبة للبطالةةة توج ةةد بةةيا خريت ةةي الجامعةةاي م ةةا يا فةةتح مج ةةاالي مهنيةةة ال تس ةةتدعي
تكوين ةةا علمي ةةا عالي ةةا يدى بالش ةةباب ا ة ت ةةرك التعل ةةيمل والتوج ةةه لال خ ةراط ف ةةي إل ةةذه ا ج ةةاالي والب ةةي ع ة ريس ةةها
الشرطة والج ش.
ب_إش ــكالية العنـ ـ املدر:ـ ـ ي :ف ةةاصالحظ يا جة ةرائمل الض ةةرب والج ةةرح والق ةةذف وحب ةةى القت ةةل يص ةةبحت مة ةةن
الظةةواإلر اصتفشةةية فةةي مبسسةةاتنا التربويةةة وإلةةذا لة ة مةةن قبيةةل ال ةةدف وإ مةةا إلةةو تةةا تفةةاعالي اجتماعيةةة
وسياسةةية واقت ةةادية يدي ا ة اسةةتفحال إل ةةذه الظةةاإلرة البةةي ال يمكةةن معالجتة ةةا قضةةائيا يو اداريةةا وإ مةةا م ةةن
خالل معالجة يسبابةا .
ج_إشــكالية الت ـ طير :تعتب ةر اش ةةكالية الت ةةأطير اش ةةكالية االش ةةكالياي فأغل ةةب اص ةةبطرين ل ة ة ل ةةد ةمل مس ةةتوى
تعليمةةي عةةا ي األمةةر الةةذي حةةد مةةن يدانةةةمل التعليمةةي اإليةةك عةةن التربةةوي إلةةذا مةةن جهةةة ،مةةن جهةةة ثا يةةة تعةةاني
اصبسساي التربوية من قةص التةأطير وفةي سةبيل تتطيةة اللجةز تلجةأ ا ة سياسةة االسةتخالف البةي تجعةل مةن
عطا اصبطر محدود لعدم ارتباطه بمن ب عمل دائمل.
د_إش ــكالية الف ــرا  :وه ةةي م ةةن االش ةةكاالي العام ةةة  ،حية ةةث يا مس ةةألة ت ةةأطير التالمي ةةذ خاص ةةة خ ةةار يوقة ةةاي
التعل ةةيمل الرس ةةمية تبق ةةك عملي ةةة فردي ةةة وغي ةةر جماعي ةةة يو مبسس ةةاتية  ،وذل ةةك رغ ةةمل اقام ةةة الن ةةوادي واصرا ةةز
الثقافيةةة ال ينةةةا غيةةر جاذبةةة سةةوا للتالميةةذ وحبةةى للشةةباب تيجةةة التسةةيير البيروقراطةةي الطةةا ي عليةةةا ،ممةةا
جعل اصالذ األإلمل لهمل إلو الشوارع واألحيا الشعبية والسكنية .
ه_إشــكالية اكتظــاا األقس ــام وتعــدد األقس ــام املســندة  :م ةةع تع ةةدد األقس ةةام اصس ةةندة لك ةةل معل ةةمل  ،جعتب ةةر
اال تظ ةةاظ عقب ةةة يخ ةةرى تح ةةول دوا القي ةةام بت ق ةةويمل مس ةةتمر ج ةةاد ،ولك ةةن ي ة س ة تمل ذل ةةك واصعل ةةمل مكلة ة
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يحيا ةةا بت ةةدر ة س ةةبعة يقس ةةام  ،وك ةةل واح ةةد يزي ةةد بكثي ةةر ع ةةن الثالث ةةيا عن ةرا ؟ ل ة ة اذا م ةةن اصس ةةتترب يا
العديةد مةن اصعلمةةيا صةل الخا ةةة ا خ ةة لعالمةةة التقةويمل اصسةتمر فةةي الكشةوف  ،ال جسةةتعملوا فةي الواقةةع
سة ةةوى عالمة ةةة واحة ةةدة  ،يي تل ة ة ك البة ةةي لهة ةةا عالقة ةةة بجا ة ةةب واحة ةةد سة ةةهل للمالحظة ةةة عنة ةةد التلمية ةةذ فة ةةي القسة ةةمل :
السلوك. 22
الخاتمة :
تحتل اصنظومة التربوية مكا ة محورية في يي يمة من األممل  ،وقد بديي الجزائر منذ االستقالل
في بنا منظومة تربوية تستجيب لحاجاي البلد للخرو من دائرة التخل واللحاق بر ب التقدم  ،فعرفت
اصنظومة التربوية عدة تتيراي يو ما اطلد عليةا اصالحاي والبي إلدفت ا تحسيا يدا إلذه اصنظومة
وتجاوي السلبياي السابقة  ،و ظرا لتعقد النسد التربوي في مختل مكو اته )األإلداف والسياسة العامة
للتربية  ،اصناهج والبرامج  ،طرق التدر ة  ،النسد االداري ( اثاري إلذه االصالحاي جداال و قاشا حول
غايتةا ومدى مالئمتةا بعد سنواي من تطبيقها  ،فهي مايالت بحاجة صراجعة وتقييمل وتقويمل ،لذلك
وا طالقا مما سبد يمكن ادرا مجموعة من االقتراحاي والتوصياي من بينةا :
 _1تكوين اصعلمل تكوينا علميا وتربويا وبيداغوجيا  ،وذلك بإعادة النظر في ما التكوين اصتبع
من حيث ا حتوى مع االعتماد ع الوسائل التكنولوجية الحديثة .
_2اعادة النظر في يشكال الكتب اصدرسية من حيث الويا ،الحجمل ،السمك ،وضرورة
تناس ةا مع محفظة التلميذ ،ومساحة الطاولة مما يجعل استعمالها م سرا للتلميذ .
_3ضرورة تكثي ورشاي علمية وتربوية تشمل يإلل االخت ار من مدرا ومربيا ويوليا
ومستشارين لتحقيد توافد متكامل من يجل خدمة اصعلمل واصتعلمل بالدرجة األو  ،باعتبار إلذا األخير
محور العملية التعليمية .
_4ضرورة اعطا األولوية ذلك لإلصالح االداري في برامج التطوير التربوي والذي ال يجب اا
يكوا في عزلة عن العالمل الذي إلو جز منه .
_5االإلتمام بالعن ر البشري وتكوين متخ يا في ميداا التربية والتعليمل وفي ميداا
االدارة التربوية .
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_الهوامش :
 _1اب ةراإليمل لهزيةةل ،م ةةطفك للجةةال  " ،اصةةالح اصنظومةةة التربويةةة مةةن وجهةةة ظةةر يسةةاتذة التعلةةيمل اصتوسةةا"  ،مةةذ رة لنيةةل
شهادة ماستر في علمل االجتماع التربوي ،كلية العلوم االنسا ية واالجتماعية ،جامعة الجلفة ،الجزائر ،2016،ر .13
_2عبد هللا بن عبد العزيز السنبل" ،التربية في الوطن العر ي ع مشارف القرا الحادي و العشرين" ،ط ،2اصكتب الجام ي
الحديث ،االسكندرية ،م ر ،2002 ،ر .202
_3محمد منير مرس ي" ،االصالح والتجديد التربوي في الع ر الحديث" ،دوا طبعة ،عالمل الكتب ،القاإلرة ،م ر،1996 ،
ر .79
_4حمدي ع ي يحمد" ،مقدمة في علمل اجتماع التربية" ،دوا طبعة ،دار اصعرفة الجامعية ،م ر  ،1997،ر .23
_5ع ي سموك "،اصشروع التربوي الجزائري بيا معوقاي األيمة وواقع العوصة"  ،مجلة العلوم االنسا ية واالجتماعية  ،ا جلةد
الثالث ،العدد السابع  ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،2001 ،ر .10
_6ام الخي ةةر ب ةةدوي ،التتي ةةر البن ةةااي _ال ةةو يفي للمدرس ةةة الجزائري ةةة ف ةةي ةةل التح ةةدياي العاصي ةةة الراإلن ةةة _ دراس ةةة تحليلي ةةة_
اتجاإلةةاي اسةةاتذة التعلةةيمل اصتوسةةا ،اطروحةةة مقدمةةة لنيةةل شةةهادة د تةةوراه الطةةور الثالةةث ،تخ ةةص علةةمل االجتمةةاع التربيةةة،
قسمل العلوم االجتماعية ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ، 2016 ،ر.42
_7احمةةد ب ةةوعيملة ،يوس ة حدي ةةد ،سوس ةةيولوجيا اصدرسةةة واصعل ةةمل ف ةةي الجزائةةر ،مجل ةةة اف ةةاق علميةةة ،ا جل ةةد  ، 11الع ةةدد ، 01
اصر ز الجام ي تمنراست ، 2019 ،ر .429
_8ع ة ةةي اسة ةةعد وطفة ةةة ،ع ة ةةي جاسة ةةمل الشة ةةهاب ،علة ةةمل االجتمة ةةاع اصدرس ة ة ي ،بنيوية ةةة الظة ةةاإلرة اصدرسة ةةية وو يفتةة ةةا االجتماعي ة ةة،
اصبسساي الجامعية للدراساي والنشر ،بيروي ،لبناا ، 2004 ،ر_ ر . 17_16
_9ا جلةةة األع ة للتربيةةة " ،اصبةةادئ العام ةةة للسياسةةة التربويةةة الجديةةدة وإص ةةالح التعلةةيمل األساس ة ي" ،ويارة التربيةةة الوطني ةةة،
الجزائر ،2008 ،ر .19
_10ا جلة األع للتربية ،اصرجع السابد ،ر .27
_11رمضاا ارييل ،محمد حسو اي " ،حو استراتيجية التعليمل باصقاربة بالكفا اي" ،1 ،دار النةضة ،القاإلرة ،م ر،
 ،2013ر .28
_12ا جلة األع للتربية ،مرجع سبد ذ ره ،ر.34
_13رمضاا ارييل ،محمد حسو اي ،مرجع سبد ذ ره ،ر .34
_14ا جلة األع للتربية ،مرجع سبد ذ ره ،ر.54
_15ا جلة األع للتربية ،مرجع سبد ذ ره ،ر.80
_16اصر ز الوطني لوثائد التربية" ،سلسلة من قضايا التربية" ،الجزائر ، 1999،ر .51
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مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية
إصالحات املنظومة التربوية في الجزائر)تحديات وعوائق( _دراسة تحليلية_

الع ــدد – 80:جوان 0802

طارق بروك

_17فريد عادل" ،صاذا اصالح اصناهج ؟ و ي ؟" ،مداخالي اصنتدى حول الكفا اي واصعارف ،اصنظمل ييام 28-29 27 :
ي توبر  ،2001ويارة التربية الوطنية ،الجزائر ،2001 ،ر .18
_18اللجنة الوطنية إلصالح اصنظومة التربوية" ،التقرير العام للجنة الوطنية إلصالح اصنظومة التربوية" ،الجزائر،2003 ،
ر .27
_19اللجنة الوطنية إلصالح اصنظومة التربوية ،اصرجع السابد ،ر .29
_20نشرية اصديرية الفرعية للتوثيد "،األمر رقمل  ، 35\76اصتضمن تنظيمل التربية والتكوين" ،الجزائر ، 1998 ،ر.16
_21جابر ر الدين ،اسماعيل رحيمة" ،جودة التعليمل داخل اصنظومة التربوية في ل معوقاي تحقيد يإلداف االصالح
ومتطلباته" ،قسمل علمل النفة،جامعة بسكرة ،الجزائر ،2006 ،ر .18
_22الساس ي شايب."،تطور االصالحاي التربوية في اصدرسة الجزائرية ومعا اة اصدرسيا" ،عدد خار باصلتقك الدو ي حول

اصعا اة في العمل ،مجلة العلوم االنسا ية واالجتماعية ،العدد الثالث  ،الجزائر ،2009 ،ر . .545
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