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 النظـام التربوي في الجزائر بعد اإلستقـالل
 

 يدرك أن النظام التربوي هو نتاج مجموعة مكونات علمية :الكفاءة المستهدفة
تسعى إلى التنمية . وعالمية, محلية وإقليمية, اقتصادية وإدارية, إجتماعية, سياسية

 .البشرية وإعداد الموطن الصالح
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 تـنـظـيـم الـتـعـلـيـم -4
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 معنـى النظـام التربـوي-1
 

 والتنظيمات واإلجراءات التي تتبعها دولة ما في تنظيم وتسيير شؤون التربية دهو مجموعة القواع
 :والنظم والتربوية بصفة عامة هي, والتعليم من جميع الجوانب

 ةبغض النظر عما إذا كانت هذه الفلسف,  الفكرية واالجتماعية والسياسية في أي بلد الفلسفةانعكاس
 :وتتأثر النظم التربوية في العالم بالعوامل الرئيسية التالية, مصرحا بها ومعلنا عنها أم ال

 .العامل الثقافي الحضاري 

 .العامل السياسي اإليديولوجي 

 .العامل الطبيعي 

 وسياسية ةول أن النظام التربوي هو محصلة عدة عناصر ومكونات علميويمكن الق
 .تسعى إلى التنمية البشرية وإعداد الفرد للحياة, محلية وإقليمية وعالمية, واجتماعية واقتصادية وإدارية

فهي تتشابه في ,  التعليمية في العالمةوفي الجزائر ال يختلف األمر عن غيره من األنظم 
, ألنها كلها تسعى إلى التنمية البشرية وإعداد الفرد للحياة, بعاد من حيث المفهوم العامالمنطلقات واأل

وال يميزها سوى التوجهات الخصوصية في النمط الثقافي واالجتماعي واالقتصادي السائد في 
وفي برامج حكوماته التي تحدد , كما يكمن في المرجعية التي هي مصدر فلسفته وتشريعاته, المجتمع

 .أهدافه ومراميه وغاياته
وجزء من مطالب السيادة الوطنية يبرز فيه , إن النظام التربوي قرار سياسي بالدرجة األولى 

وهو في الجزائر كما ال يخفى على أحد , دور الدولة وحاجات المواطنين ومطالب التنمية الشاملة
دوافع تربوية ثقافية مؤطرة سياسيا  عن تشكيلة لجهاز إداري تنظمه عالقات قانونية واجتماعية وةعبار

ولقد تأثر بعدة تيارات أهمها وأخطرها تيار الفكر التغريبي الكولونيالي الذي سعى على , واقتصاديا
 . عاما إلى محو الشخصية الجزائرية132مدى 
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 )1962( التعليـم المـوروث غداة االستقـالل -2
 

 حيث ورثت الجزائر المستقلة في 1962بوية منذ هذه نظرة موجزة عن تطور المنظومة التر
 نظاما تعليميا مهيكال حسب األهداف والغايات التي رسمها له النظام 1962سبتمبر من عام 

 :وكانت هذه األهـــداف تتمثل في, االستعماري الفرنسي
 ).اإلسالم , اللغة, الوطن( محو الشخصية الوطنية ومقوماتها  
 .لجزائري والقضاء على مكاسب حضارتهطمس معالم تاريخ الشعب ا 

 .تحقيق سياسة الفرنسة واإلدماج 

 . تدعيم كيانه في الجزائر 
 

 1962/1963فكانت الظروف المادية والبشرية صعبة للغاية في مطلع أول عام دراسي 
 : فيما يليالـعـقـبــاتللمدرسة الجزائرية الفتية ويمكن حصر هذه 

عدد التالميذ المسجلين في أول عام دراسي في عهد االستقالل تضاعف : أعـداد الـتـالمـيـذ) أ
 62/63 مسجال خالل الموسم 777636 إلى 61/62 تلميذا خالل الموسم المنصرم 353853وقفز من 

فكانت حاجيات هذا العدد الهائل تفوق ما يمكن للدولة الفتية  , %100إذ يمثل هذا التزايد نسبة تفوق 
 .أن توفره

 
فقد غادر صبيحة االستقالل معظم المعلمين الفرنسيين ولم يبق من : لـتـدريـسهـيـئـة ا) ب

 معلم من أصل فرنسي بينما يحتاج 1000 ونحو 2600سلك التعليم إال المعلمون الجزائريون وعددهم 
فلجأت الحكومة , معلما) 20.000(هذا الدخول االستثنائي حسب التقديرات الرسمية نحو العشرين ألف 

إلـى ) 27/09/1962 المؤرخ في 62/01تأسست بموجب المرسوم ( ية حديثة العهد الجزائر
 :حـلــول اسـتـثـنـائـيـــة أمـام هذا الوضع االستثنائي

لعدد ضخم من المعلمين والمساعدين والممرنين من بين الجزائريين : التوظيف المباشر 
 أو الفرنسية لسد الفراغ الذين يتوفرون على مستوى مقبول من التعليم باللغة العربية

 . معلما جزائريا7000المدهش وأسفر هذا اإلجراء األول على تجنيد قرابة 
 7700التعاون الثقافي مع فرنسا نفسها ونتج عن هذا اإلجراء الحصول على ما يقارب  

 .معلما فرنسيا

وغطيت البقية من االحتياجات من البلدان العربية الشقيقة مغربا أو مشرقا وكان العدد  
 . معلما2500 و2000يتراوح ما بين 
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نظم ورغم كل ذلك بقيت مناصب عديدة شاغرة مما استوجب اتخاذ إجراءات ضرورية واستعمال  
  :منها خاصة بيداغوجية

 .ةقرر الساعات المتخفيض 
 .سم واحدتجميع األفواج في ق 

 .تناوب المعلم الواحد على عدة أفواج 
 
نظرا للعدد الهائل للمسجلين وقلة عدد الحجرات التي كانت قائمة : هـيـاكـل االسـتـقـبـال) ج

فاستعملت المراكز والثكنات العسكرية ,  مهما كانتتاضطر المسؤولون إلى استعمال كل اإلمكانيا
 . والمساجدوالمحتشدات والسكنات والمحالت التجارية

 
مؤقتا حتى تستطيع ا إبقائهفإن السلطات التعليمية اضطرت إلى : الـبـرامـج والـتـوقـيـت) د

 .التكفل باألوليات األساسية وسار الموسم الدراسي الجديد واألول من نوعه بصعوبة كبرى
 
 

 االختيارات واإلنجازات, )1976-1962(إصـالح التعليـم  -3
 

 المنظومة التربوية الموروثة وتعويضها بمنظومة تربوية جديدة كان من الضروري تغيير
وبالفعل أدخلت على المنظومة التربوية , تعكس خصوصيات الشخصية الجزائرية العربية اإلسالمية

تدريجيا عدة إصالحات وتعديالت جزئية بطبيعة الحال لكنها ذات أهمية كبرى وقد تمت بناءا على 
 : كبرىثالث اختيارات

 .ر وطني يتمثل في مبدأ الجزأرة والتعريبإختيا 
 .اختيار ثوري يتمثل في ديمقراطية التعليم 

 .اختيار علمي يتمثل في االتجاه العلمي والتكنولوجي للتعليم 

 
 : وفق هذه االخـتـيـارات األسـاسـيـة76-62وتم إصالح التعليم خالل الفترة 

 :الـجـــزأرة: الـمـبـدأ األول . 1
 القضايا الوطنية الرئيسية التي واجهت البالد منذ مطلع استقاللها ألن ال الجزأرة تعد من

 :معنى لهذا االستقالل إذا لم يتم تسيير شؤونها بنفسها وإدارة أمورها بيدها وقد شملت هذه الجزأرة
 .محتويات برامج التعليم والوسائل التربوية 
 .موظفي التعليم والتأطير 
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 .التشريع المدرسي 

وهكذا أصبح جميع األطفال الجزائريين يدرسون لغتهم : مج التعليم والوسائل التعليميةمحتويات برا
 .الوطنية وكذلك تاريخ وجغرافيا الجزائر والتربية اإلسالمية والقرآن الكريم

وشرع أيضا في جزأرة الوسائل البيداغوجية ومنها الكتاب المدرسي عن طريق المعهد 
 .31/12/1962التربوي الوطني الذي أسس في 

في العشرية األولى من عهد االستقالل لجأت الجزائر إلى التعاون األجنبي : موظفو التعليم والتأطير
لتغطية العجز في حاجيات قطاع التربية من معلمين وأساتذة لمواجهة هذه األعداد الهائلة من التالميذ 

 .والمتزايدة باستمرار
في كل والية وتكوين المعلمين تم التقليص تدريجيا وبفضل إنشاء المعاهد التكنولوجية للتربية 

وأخيرا استطاعت وزارة التربية الوطنية االستغناء عن التعاون األجنبي في , من حدة التعاون األجنبي
  .ميدان التعليم االبتدائي والمتوسط وأيضا التعليم الثانوي بصفة نهائيا

 والذي يقضي بمواصلة العمل 62/157ون رقم  القان31/12/62صدر في : في ميدان التشريع المدرسي
وبالفعل سار العمل بهذه القوانين التي كانت تتناقض , بالقوانين الفرنسية ريثما تصدر قوانين جزائرية

ومجتمعنا والمبادئ المنصوص عليها في مختلف المواثيق الوطنية من ميثاق مؤتمر الصومام إلى ميثاق 
 .ن لم تطبق كاملةالجزائر وبالطبع فإن هذه القواني

وفي هذا المجال اتخذت وزارة التربية عدة ترتيبات ترمي كلها إلى جزأرة التشريع المدرسي نذكر 
 المتعلق بالبناءات المدرسية والمراسيم المتعلقة بتحديد وظائف ومهام األطر 68/9أهمها المرسوم 

التنظيمية أو المنشئة لبعض وبعض المراسيم , 30/05/68العاملة بوزارة التربية والتي صدرت في 
 73/29وبعد صدور األمر , الوظائف والمؤسسات والتي قامت بإصالحات جزئـيــة وترقيعـات

 المذكور أعاله كانت االنطالقة 62/57 والمتعلـق بإلغاء القانون 05/07/1973المـؤرخ في 
 .76/35الحقيقيـة للتـشـريـع المـدرسـي الجزائري بصدور األمـريـة رقم 

 
 :الـتـعـريـب: الـمـبـدأ الـثـانـي . 2

وفي مقدمتها اللغة العربية قصد فصلنا عن , لقد حاول االستعمار القضاء على كل مقوماتنا
والغرض من التعريب هو الوصول إلى استرجاع , ماضينا وتاريخنا وحضارتنا العربية اإلسالمية

 .ري العلميشخصيتنا القومية وقيمنا اإلسالمية وإثراء تراثنا الحضا
ومضاعفة ,  في تعريب السنة األولى من التعليم االبتدائي63/64شرع ابتداء من الموسم الدراسي 

 من التعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي تحقيقا ىالساعات المخصصة للغة العربية في المراحل األخر
اد االجتماعية باللغة  شرع في تدريس المو1967لمبدأ تعريب التعليم الموروث وابتداء من سنة 

 .العربية فقط
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) 76-62(فلقد قطعت فيها أشواطا بـخـطـوات ثابتة ومحكمة تحقق من خاللها في الفترة  
 : المشار إليها أعاله ما يلي

تعريب المرحلة االبتدائية وأصبحت كل المواد تدرس باللغة العربية وأبقيت اللغة الفرنسية  
 .تدرس كلغة أجنبية ال غير

 .واج معربة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع الشعبفتح أف 

 .تعريب الشعب األدبية كلها 

وتأكيدا لعملية التعريب في نطاق المواد فقد عرب تجريس التاريخ والجغرافيا والفلسفة بالنسبة  
 .إلى األقسام المزدوجة وفي جميع المستويات المعنية بها

 
 :راطـيـة التعـليـمديـمـقـ: الـمـبـدأ الـثـالـث. 3

المراد بديمقراطية التعليم هو تعميم التعليم جعله في متناول جميع المواطنين على اختالف 
على أساس أن طلب العلم والمعرفة حق لكل مواطن وإعطاء نفس الحظوظ , طبقاتهم االجتماعية

وبالفعل ارتفع عدد , يازاتلجميع المواطنين تجسيدا للمساواة والعدالة االجتماعية ومحو الفوارق واالمت
وارتفعت نسبة التعليم من أقل , التالميذ بصفة مطردة منذ االستقالل حتى بلغ ما يقرب من ربع السكان

وقد تقلص التباين الذي كان موجودا ,  حاليا% 100 على أحسن تقدير إلى ما يقرب من % 20من 
 .بنات ارتفاعا بالغابين المناطق الريفية والحضارية كما ارتفعت نسبة تعليم ال

إن النمو الديمغرافي الفظيع الذي يشكل إحدى الخصائص للمجتمع الجزائري أثر تأثيرا سيئا على 
 .جميع الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية وشكلت هذه الظاهرة في ميدان التعليم عقبة كبرى

دات عظيمة في شأن إنجاز المؤسسات ولمواجهة هذا االنفجار السكاني بذلت الدولة الجزائرية مجهو
وعالوة على , التعليمية والتكوينية في جميع أنحاء القطر وتوظيف وتكوين آالف المعلمين والموظفين

مجانية التعليم توفر الدولة الكتاب المدرسي لتالميذ التعليم االبتدائي مجانا وللتعليمين المتوسط والثانوي 
 . بأسعار رمزية

لقد كان من , عليم في إطار التنمية الوطنية وألجل تحقيق األهداف المسطرة التةونظرا ألهمي
ففي كل , المحتوم أن يخصص لهذا القطاع الحيوي قسط وافر من ميزانية الدولة وهذا ما وقع بالفعل

سنة ارتفعت ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بقطاع التربية والتكوين فبلغت في بعض السنوات 
 .زانية الدولة بالتقريبالربع من مي

 
 :االتـجـاه العلمـي والتكنولوجـي: الـمـبـدأ الرابع. 4

والغرض منه المساهمة في التقدم العلمي واكتساب التكنولوجيا وجعل التعليم شامال يتم الربط 
الحتمي والضروري بين العمل الذهني النظري  والعمل اليدوي العملي حتى يصبح التلميذ قادرا 

ويتم ذلك بواسطة اللجوء إلى التجربة , الخاصة ومواهبه على مجابهة الحياة بالعملبوسائله 
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وتطعيم العمل النظري بالتطبيقي أو مزج العلم , والمالحظة والتحقيق والصنع والتركيب واإلنتاج
بالتكنولوجيا أمر بالغ األهمية في االرتقاء بكفاءة المواطن حيث يجعله شخصا عمليا قادرا على شق 

ريقه في الحياة والمساهمة في التنمية الوطنية والخروج ببالدنا من التخلف العلمي والتكنولوجي وسد ط
 . احتياجاتها المتزايدة إلى اإلطارات في ميدان الصناعة والزراعة ومختلف المهن والحرف

 
 

 مـيـلـعـتـم الـيـظـنـ ت-4
 

 لعريقة وإيصالها إلى األجياإذا كانت المدرسة تسهر على الحفاظ على قيم المجتمع ال
أال وهي المشاركة في , فإن المؤسسة المدرسية مكلفة أيضا باالضطالع بوظيفة أخرى, الحاضرة

ثم في , وذلك من خالل إرساء وتنمية قيم جديدة لدى الناشئة المتكونة أوال, تحويل المجتمع وتطويره
 .هذا التحويل االجتماعيإذ يشكل التالميذ عوامل نقل , مستوى المحيط المباشر لها

 
 :مـهـام الـنـظـام الـتـربـوي .1

 أبريل 16 المؤرخ في 35-76إن المهام الموكولة إلى النظام التربوي كما جاءت في األمر 
 : هي مصاغة على النحو اآلتي1976

  والمواطنين وإعدادهم للعمل والحياةلتنمية شخصية األطفا 
 لوجيةاكتساب المعارف العامة العلمية والتكنو 

 االستجابة إلى التطلعات الشعبية إلى العدالة والقيم 

 تنشئة األجيال على حب الوطن 

تلقين النشء مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والشعوب وإعدادهم لمكافحة كل شكل  
 من أشكال التفرقة والتمييز

لعالم على أساس منح تربية تساعد على التفاهم والتعاون بين الشعوب وصيانة السالم في ا 
 احترام سيادة األمم

 .تنمية تربية تتجاوب مع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية 
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 :يالـتـعـلـيـم األسـاســ .2
 
 :مفهـوم التعليم األساسي وفلسفتـه )أ 

 للتعليم ةهو تعليم شامل يؤلف القاعدة األساسي, إن التعليم األساسي من المنظور الجزائري 
تعليم يمس كافة األطفال الجزائريين الذين بلغوا سن السادسة من العمر إلى فهو . وتكوين المواطن

خالله تتكفل الدولة بجميع المستحقات نحو , عة أساسيتاسغاية سن الخامسة عشر الموافق للسنة ال
كما يتوجه التعليم أيضا للكبار الستكمال نموهم الثقافي والفني , توفير فرص التعليم اإللزامي والمجاني

 .االجتماعي وفق تعليم مستمرو
 علمية ومهنية ليطلعه على معارف تيعمل التعليم األساسي على تعليم التلميذ تقنيات ومهارا 
كما أن تنمية العمل اليدوي للتلميذ , يربط التلميذ خالله بين الجانب المعرفي والجانب التطبيقي, أساسية

 .جتماعية واالقتصادية المحيطة بهيساعد هو اآلخر على فهم الظواهر الفيزيائية واال
ويمكن التلميذ من , يكٌون التعليم األساسي مختلف جوانب شخصية اإلنسان العقلية والوجدانية 

كما أنه من العوامل المباشرة التي دفعت , التكيف مع محيطه ومجتمعه وفق مباديء هذا المجتمع
االقتصادي الذي شهدته الجزائر بعد الجزائر لألخذ بالتعليم األساسي بسبب التحول الصناعي و

مما استدعت اإلعداد الفكري واليدوي للتلميذ قصد التوافق مع هذه التطورات فاإلعداد , االستقالل
 يوالتعليم األساسي المتعدد التقنيات هو الذ. للعمل يتطلب غرس االهتمام به والميل له منذ الطفولة

, حظ أن المدرسة االبتدائية لم تف بأهدافها التنموية المطلوبةلكن لو, يهتم بالجوانب العملية والتطبيقية
 .مما استدعى االتجاه نحو التعليم األساسي

 
 :أهـداف التعليم األساسي ووظائفـه )ب 

, الميثاق الوطني, األوامر الرئاسية(تتعرض ألهداف التعليم األساسي ووظائفه العديد من الوثائق  
كما تتعرض لها بعض الدراسات الرسمية أو غير ) ارات الوزاريةالقر, المناهج التعليمية, الدستور

ومن هذه الوثائق المختلفة نستخلص أن , الرسمية التي أجريت على التعليم األساسي في الجزائر
 :األهداف والوظائف التالية لهذا التعليم هي

 بانتمائه الذي يؤمن بربه ويعتز, تكوين اإلنسان الجزائري المتكامل والمتوازن الشخصية 
الحضاري والروحي ويتفاعل مع قيم مجتمعه ويواكب عصره ويثق بقدرته على التغيير 

 .والتطوير

اإلسهام في تنمية البالد اجتماعيا واقتصاديا بتوفير األطر المتوسطة والمهيأة للعمل والتي  
 .تحتاج إليها قطاعات النشاط الوطني

ظاللها بتوفير فرص التعليم لكل فرد وتمكينه من تأكيد ديمقراطية التعليم وتعميق مدلولها في  
 .االستفادة من حقه المشروع بالتعليم والتوصل بالتالي إلى تحقيق المجتمع المتعلم
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معالجة سلبيات ونقائص التعليم االبتدائي والمتوسط والتي تتمثل في طغيان التعليم اللفظي  
وانعزال ,  التعليم والتكوين المهنيوانعدام التنسيق بين, والشفوي وإغفال التكوين العلمي

 .المدرسة عن المحيط وقلة االهتمام بالتكوين الوجداني والعقائدي

تأصيل التعليم وجعله مرتبطا بقضايا الوطن ومحققا لذاتية المجتمع وسبيال إلى تحقيق  
وتعميق الوعي القومي واالنتماء الحضاري ,  من جهةةمطامحه وأداة لتحقيق الوحدة الوطني

 .ن جهة أخرىم

 .وتقوم بالدور المسند إليها, تطوير المدرسة وجعلها تواكب مسيرة المجتمع 

تحقق المدرسة الموحدة التي تشكل المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات التي تقدمها  
للتالميذ جذعا مشتركا واحدا للجميع يساعد على تجانس تكوينهم وتخفيف التفاوت في 

 .لتفاوت الذي تسببه بعض الظروف الطبيعية واالجتماعيةهذا ا, الفرص والحظوظ

ترسيخ القيم العربية واإلسالمية في نفوس المتعلمين واتخاذها كمبدأ تقوم عليه تربية  
 المراد تحقيقه هو تكوين مواطن صالح يألن المطلب األساس, المواطن فكرا وعقيدة وسلوكا

 . بتاريخهمتشبع بأخالق اإلسالم مؤمن بقيمه السامية معتز

تنويع المعارف والمهارات والخبرات التي تحقق التوازن والتكامل في شخصية المواطن  
 . واكتشاف نفسه وتحقيق وجودههوتتيح له تنمية إمكانيات

تنمية الثقافة التكنولوجية واالهتمام بها باعتبارها بعدا من أبعاد التربية العلمية المعاصرة  
 .وأساسا من أسس التطور الحضاري

تأصيل العمل اليدوي وجعله قيمة من القيم الحضارية التي يجب غرسها وتنميتها في نفوس  
وغرس حب العمل في نفوسهم , الشباب واكتسابهم األساس الذي تقوم عليه القدرة لممارسته

 .وتقدير قيمة العاملين فيه

 .لثقافيوإيقاظ اهتمامهم بالعمل ا, تهذيب ذوق التالميذ وإحساسهم وتنمية مواهبهم 

واستخدام هذا التكامل في فهم ظواهر , إحداث التكامل بين المادة العلمية وتطبيقاتها العملية 
 .المحيط والتكيف مع متطلبات الحياة العصرية

 .إكساب المتعلمين القدرة على استخدام مباديء التفكير واالستدالل المنطقي 

بهم على توظيفها واالستفادة منها في إكساب المتعلمين أدوات التعلم ووسائل االتصال وتدري 
 .جميع المجاالت

إكساب المتعلمين الكفاية اللغوية التي تجعلهم قادرين على استخدام اللغة كأداة اتصال وتفاعل  
 .ووسيلة تعلم وتفكير

جعل العمليات التعليمية بصفة عامة تستجيب لحاجات المتعلم وتجيب عن تساؤالته وتسعى  
 .ي في تفكيره وسلوكه وتهيئته للتفاعل مع المواقف التي تواجههإلى إحداث تغيير نوع
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اختيار خبرات التعليم ذات األثر الفعال في حياة المتعلم بحيث يستطيع االحتفاظ بها وتنميتها  
 .باستمرار والبقاء ضمن صفوف المتعلمين

 
 :التعليـم األساسي في الجـزائـر )ج 

حيث لم تكن االنطالقة سهلة بقدر ,  استقاللهاذليم منقطعت الجزائر أشواطا كبيرة في ميدان التع 
ويعود ذلك , ما كانت عسيرة أمام انعدام المرافق التربوية الضرورية وضآلة هياكل االستيعاب التربوي

 نإلى السياسة التي انتهجها االستعمار والمتمثلة في التجهيل والتمييز العنصري بين الفرنسيي
 .والجزائريين

ر سهال أمام المسؤولين على التربية في واقع تفشت فيه األمية بشكل رهيب حيث لم يكن الخيا 
كانت االنطالقة في بداية األمر باإلبقاء على النظام التربوي الذي كان سائدا في العهد االستعماري مع 

بية  تم إقرار تدريس اللغة العر1962/1964وخالل الفترة الممتدة بين , تكييف طفيف للنظام التعليمي
فضال عن التكوين السريع وتوسيع طاقات , وترسيخ مناهج التاريخ الوطني, والتربية اإلسالمية

 .المدارس
 أدخلت تعديالت كثيرة على المسار التعليمي 1965/1977وفي السنوات الموالية والممتدة بين  

إضافة إلى تجربة , يمأهمها تعريب التعليم االبتدائي وكذا المواد االجتماعية في مختلف مراحل التعل
وفي هذه الفترة سجلت خطوات عمالقة قطعتها الجزائر في ترقية التعليم نحو , تعريب المواد العلمية

إضافة إلى المدارس , إنشاء الهياكل التعليمية من مدارس ومعاهد تكوين المعلمين في كافة الواليات
 في ة كانت متمركزأن من الواليات بعد إذ أنشئت في كثر, العليا لألساتذة بصنفيها العام والتقني

 .العاصمة
 صدر المرسوم الرئاسي الذي وضع المباديء والتوجهات الرئيسية لمسيرة 16/04/1976وفي  
حيث جعل التعليم إجباريا لجميع األطفال من السنة السادسة من العمر إلى السنة السادسة عشر , التعليم

 .تضمن الدولة خاللها جميع االحتياجات
 
 :تـنـظيـم المسـار الدراسـي )د 

فهي بمثابة الجذع , تشكل المدرسة األساسية البنية القاعدية لمجموع جهاز التربية والتكوين
 :المشترك الذي يعد التالميذ

 .للتعليم الثانوي العام أو التقني 
 .للتكوين المهني 

 . في دواليب االقتصاد عن طريق التمهين في المؤسساتجلالندما 
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 سنوات مهيكل حسب ثـالث أطــوار تتميز بانشغال مزدوج في 9ألساسي ذو التعليم ا
 :التواصل والتكامل

 ): أ 3 س – أ 2 س – أ 1س (  الطور الـقـاعـدي :الطـور األول ♦
ويركز على إكسابهم ,  سنوات9 إلى 6الذي يخص األطفال الذين تتراوح أعمارهم من 

الخ ... التربية الحركية والخطية , التربية الرياضية, والكتابيةاللغة الشفوية (  للتبليغ ة األساسيتاألدوا
.( 
 ): أ 6 س – أ 5 س – أ 4س (  الطور الـقـاعـدي :الطـور الثاني ♦

 سنة ويتميز بتعزيز مكتسبات الطور األول وتدريب التالميذ 12 إلى 9ويخص األطفال من 
ما يتميز بتعليم اللغة األجنبية األولي ك, على استكشاف ودراسة الوسط الفيزيائي والوسط االجتماعي

 .لالختيار بين الفرنسية واإلنجليزية
 ):  أ 9 س – أ 8 س – أ 7س (  طور الـتـوجـيـه :الطـور الثالث ♦

 سنوات وهو يندرج في سياق التواصل مع الطورين 15 إلى 12ويخص التالميذ من 
, نشطة التكنولوجية والزراعية واالقتصاديةالسابقين مع اهتمام متميز بتدريب التالميذ على ممارسة األ
اإلنجليزية للتالميذ الذين درسوا الفرنسية ( كما يشرع في تعليم اللغة األجنبية الثانية في هذا الطور 

 ).وبالعكس 
 ).أ . ت. ش( تختتم الدراسة في نهاية السنة التاسعة أساسي بشهادة التعليم األساسي  
 أقسام التعليم المكيف من أجل التكفل بالتالميذ الذين يضاف إلى هذه البنية القاعدية 

 . يعانون بعض الصعوبات الدراسية التي ال تكفي معالجتها باالستدراك الظرفي

إلى جانب التعليم األساسي يوجد التعليم التحـضــيــري الذي هو غير إلزامي بالنسبة 
س وزارة التربية الوطنية الوصاية  سنوات حيث تمار6 إلى 4 الذين تتراوح أعمارهم من للألطفا

البيداغوجية على هذا النوع من التعليم الذي تقوم مختلف المؤسسات االجتماعية واالقتصادية واإلدارية 
 .بتسيير منشآته

 
 :الـتـعـلـيـم الـثـانـوي .3

وهو بمثابة الحلقة الرئيسية في , التعليم الثانوي جزء ال يتجزأ من مجموع المنظومة التربوية
حيث يحتل موقعه من جهة بين التعليم األساسي الذي يستقبل , مفصل منظومة التربية والتكوين والشغلت

بين التعليم العالي الذي يشكل إزاءه , ومن جهة أخرى, عددا هائال من تالميذه إلى جانب التكوين المهني
 .عالم الشغلوالتكوين المهني و, المصدر الوحيد للطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية

 : التاليةبالـمـهـامواعتبارا لذلك فهو يضطلع 
 .مواصلة تحقيق األهداف التربوية العامة 
 .التكفل ضمن مجموعات من الشعب المتمايزة بإعداد التالميذ 
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إما لمواصلة الدراسة العليا من خالل منحهم تعليما ذا طابع عام يتضمن المعارف األساسية  
 .ين األدبية والعلمية والتكنولوجيةخصوصا في المياد, الالزمة

وذلك من خالل , وإما لالندماج في الحياة العملية مباشرة أو بعد تلقي تكوين مهني مالئم 
 .منحهم تعليما يهدف إلى إكسابهم معارف أساسية والتحكم في مهارات تقنية

خاصة بعد كشف فرنسا , لم يكن حظ أبناء الجزائر من التعليم الثانوي في الفترة االستعمارية وافرا
إذ لم تؤسس فرنسا لهذا , عن سياسة التغريب والتجهيل خوفا من أن يثور ضدها أبناء الجزائر المتعلمين

يتابع فيها الجزائريون دراستهم وفقا , 1951المستوى التعليمي سوى الثانويات الفرنسية اإلسالمية سنة 
وهي مدة , ين و موظفين في السلك القضائي سنوات ليتخرجوا مدرس8 و 6لنظام داخلي يتراوح بين 

, ذلك أن الفترة التكوينية أقل بكثير مما هو محدد, طويلة للغاية تظهر من خاللها فرنسا عكس ما تضمر
ولعل هذا اإلحصاء للجزائريين في التعليم الثانوي يستوقف القاريء لإلطالع على واقع كله تهميش 

 :وتحطيم لإلرادة العلمية
 

 عدد التالميذ الجزائريين دد التالميذ الفرنسيينع الـسـنـة

1920 6110 445 

 
 . فرنسيا1282 مقابل 74أما التعليم العالي فال مجال للمقارنة حيث بلغ عدد الجامعين الجزائريين 

 :التعليـم الثانـوي غـداة االستقـالل )أ 
جز الخطير الذي واجه المشرفون على قطاع التربية غداة االستقالل صعوبات جمة نتيجة الع

بل مس العنصر الحساس , حيث لم يسجل في نقص الهياكل فحسب, تعاني منه الجزائر في تلك الفترة
مما استوجب التخطيط الستقدام إطارات تعليمية أجنبية فضال عن بناء , والمتمثل في التأطير والتسيير

 .الهياكل تماشيا مع المتطلبات المسجلة
لفترة التي سعت فيها الجزائر إلى خلق منظومة تربوية هدفها السعي وهي ا :1962/1969فــتــرة 

لتأتي فيما بعد اللجنة العليا إلصالح , إلى النهوض بالتعليم الثانوي من خالل تدابير وإجراءات إستعجالية
  كانتا بمثابة فرض الذات الجزائرية وإثبات التعليم أمام نقائصنوهكذا فإن السنتين األوليتي, التعليم
 1964وبمجيء سنة , إذ تم السعي إلى إنشاء هياكل تربوية الستيعاب طاقات متعطشة إلى العلم, كثيرة

فضال عن تعريب التربية الدينية , عرف التعليم إصالحات تنظيمية تتعلق بالحجم الساعي للغة العربية
باإلضافة , ذ الجزائريوكذلك تدريس الفلسفة اإلسالمية في األقسام النهائية قصد تكوين شخصية التلمي

 .مع توحيد المواقيت والبرامج, إلى ذلك توحيد الطور األول من التعليم الثانوي والتعليم المتوسط العام
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ورسم المعالم الواضحة لالختيارات األساسية , كما تم التأكيد على تطوير المنظومة التربوية وإصالحها
 :ه وجزأرتهفي انتهاج تعريب التعليم تعريبا شامال ودمقرطت

 
سنوات 
 التخـرج

المدرسة الـعـلـيـا 
 وهران-قسنطينة-القبة

 المدرسة العليا المتعـددة 
 المجمـوع  وهـران-التقنيـات 

70/71 70 - 70 
71/72 133 - 133 
72/73 290 - 290 
73/74 469 - 469 
74/75 275 26 301 
75/76 408 44 452 
76/77 236 55 291 
77/78 88 23 111 
78/79 - 36 36 
79/80 - 87 87 

 
 :1970/1980فــتــرة 
 القسط األوفر 1970/1973 لخُصص للتعليم الثانوي في إطار المخطط الرباعي األو 
وتم خالله فتح , وكذلك إيجاد المؤسسات المستقبلة لألعداد الهائلة من تالميذ التعليم الثانوي, للنهوض به

رباعي الثاني فانصب االهتمام على التكوين والتأطير بحثا عن أما في المخطط ال.  مقعدا125000
, ومن النصوص التي تؤكد على ضرورة التكفل بالجانب التعليمي, نوعية أفضل وتكوين أكثر نجاعة

 . والداعي إلى مجانية التعليم16/04/1976 المؤرخ في 76/67المرسوم رقم 
 

 :1980/1981فــتــرة 
فتحت شعب لتكوين األساتذة بالمعهد , ليا لألساتذة في الجزائرأمام ضعف طاقة المدرسة الع
لكن األمر الالفت , مع إسناد مهام التأطير إلى أساتذة أجانب, التكنولوجي لبوزريعة في مختلف الشعب

إضافة إلى , للنظر هو تخلي األساتذة المتخرجين عن مناصب عملهم أمام انعدام المرافق العامة كالسكن
ففي الموسم الدراسي , وبات التي يعترضها متخرجون آخرون في مناطق نائيةذلك نجد الصع

 .  عن مناصبهم108 أستاذا من مجموع 70 تخلى 1975/1976
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مما دفع بالهيئات المعنية إلى تسخير ,  أستاذا88أما في الموسم الموالي فقد بلغ عدد المتخلين 
إذ يعمد بعضهم , ه يالحظ لدى األساتذة الجانباألمر نفس,  أستاذا130الخدمة الوطنية حيث تم تعيين 

كما أعيد النظر في أحكام المرسوم , إلى فسخ عقودهم مما استوجب ضبط اتفاقيات تحكمها قوانين
 . والمتعلق بالتقاعد الفردي69/142 تحت رقم 02/11/1969المؤرخ في 

 :إصـالح التعليـم الثانـوي )ب 
ي حول إصالح التعليم الثانوي بمشاركة  عقد ملتقى وطن1983في شهر نوفمبر من سنة 

حيث فتح هؤالء مشروعا يهدف إلى خلق انسجام وتكامل حقيقي بين ,  إطار من قطاع التربية600
إضافة إلى تحسين توعية ومردودية التعليم الثانوي ,  التعليمية من األساسي إلى الجامعيرجميع األطوا

كما سعى المجتمعون إلى خلق تعليم يعكس . لشعب العلميةمع إيالء أهمية بالغة إلى التعليم التقني وا
 .توجهات البالد السياسية

 :لجان سبعوعند ختام الملتقى شكلت 
 .لجنة تحليل النظام التربوي القائم في تلك الفترة 

 .لجنة القبول والتوجيه في الطور الثانوي 

 .لجنة النظام الداخلي للطور الثانوي 

 .لجنة تقييم وتتويج الدروس 

 .لجنة دراسة المؤسسة الثانوية في تربية الشباب 

 .لجنة تنظيم المؤسسات 

ترتب عن هذا الملتقى العديد من التوصيات والقرارات حيث تم التوصل إلى إعادة التوجيه 
للسماح باالنتقال من مرحلة إلى أخرى وإجراء امتحان للقبول والتوجيه في التعليم الثانوي والجذوع 

مع االعتماد على نتائج السنة , نظم هذا االمتحان على مستوى والئي أو وطنيالمشتركة على أن ي
كما تم التأكيد على إدراج مادتي التربية السياسية والدينية وإسنادها إلى , السابعة أساسي كمقياس للقبول

شروع ولكن هذه التوصيات ظلت على شكل وثيقة م,  مع االهتمام بمادة التربية الفنيةنأساتذة جزائريي
 .إصالح التعليم الثانوي

 حيث 1984/1985لم يشرع في اإلصالح التربوي للطور الثانوي إال في الموسم الدراسي 
 :شمل

 .فتح شعب لإلعالم اآللي 

 .توسيع شعب الرياضيات وشعب التعليم التقني 

التخفيف من ضغط شعبتي العلوم واآلداب وتوجيه التالميذ على أساس النتائج الدراسية  
 .حصل عليها في الرياضياتالمت
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 المؤرخ في 182/86كما مس التغيير أيضا البرامج والمواقيت إسنادا إلى المنشور الوزاري رقم    
في إطار التطبيق التدريجي إلصالح التعليم الثانوي ومن اجل :"  حيث ينص على ما يلي18/10/1986

قد تم توزيع كتب جديدة بالنسبة , لتعليم الثانويانسجام البرامج التعليمية بين مرحلتي التعليم األساسي و ا
ألقسام السنة األولى ثانوي بناء على البرامج الجديدة التي يجب تطبيقها ابتداء من هذه السنة الدراسية 

 ...".الفيزياء والكيمياء, اللغة الفرنسية, اللغة واآلداب العربية: ولها صلة بالمواد التالية
 شرع في التطبيق الفعلي لإلصالح منها برمجة التربية 1985/1986وفي الموسم الدراسي 

 : فهيـاهـدافـأهأما , التكنولوجية لفائدة الشعب العلمية لتشمل تالميذ الشعب األخرى
 .مواصلة تحقيق األهداف التربوية العامة 

 .دعم وتعميق مكتسبات التعليم األساسي 

 .إعادة االعتبار للعمل اليدوي 

 .عارف الضروريةتزويد التالميذ بالم 

 .المساهمة في تكوين فكر علمي وتكنولوجي 

 :التكفل ضمن مجموعات من الشعب المتمايزة بإعداد التالميذ 

إما لمواصلة الدراسة العليا من خالل منحهم تعليما ذا طابع عام يتضمن المعارف  .1
 .األساسية الالزمة خصوصا في الميادين األدبية والعلمية والتكنولوجية

وذلك من خالل , ندماج في الحياة العملية مباشرة بعد تلقي تكوين مهني مالئموإما لال .2
 .منحهم تعليما يهدف إلى إكسابهم معارف أساسية والتحكم في مهارات تقنية

 
 :الـشـعـب الـجـديـدة )ج 

نظمت على أساس جذع مشترك لمدة سنة واحدة يتفرع بعد ذلك : شعبة الهندسة المدنية 
شعبة البناء و شعبة األشغال العمومية : ثالثة على شعب ثالث هيفي السنة الثانية وال

 .وشعبة الري

 .شعبة اإلعالم اآللي 

 .وتشمل شعبة اإلنتاج الحيواني وشعبة اإلنتاج النباتي: شعبة الفالحة 

:  وتشمل1986/1987عوضت شعبة الكيمياء في الموسم الدراسي : شعبة البيوكيمياء 
 .اء المطبقةالكيمياء الصناعية والبيوكيمي

 .شعبة التسيير واالقتصاد 
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  أسئلـة التقويـم الذاتـي مع اإلجابـة-5
 
 نظاما تعليميا مهيكال حسب األهداف والغايات 1962 ورثت الجزائر المستقلة في سبتمبر من عام :1س

كيف كانت هذه األهداف والغايات؟ وهل كانت تخدم . التي رسمها له النظام االستعماري الفرنسي
 الشعب الجزائري وثقافته؟

 للمدرسة 1962/1963 تحدث عن الظروف المادية والبشرية في مطلع أول عام دراسي :2س
 .الجزائرية الفتية

 
 نظاما تعليميا مهيكال حسب األهداف والغايات التي رسمها له 1962ورثت الجزائر عام  :1ج

موروثة وتعويضها مة التربوية ال تغيير هذه المنظوحيث كان من الضروري, االستعماري الفرنسي
ولم يكن من الصعب على . بمنظومة مغايرة تعكس خصوصيات الشخصية الجزائرية العربية المعاصرة

إن ,  بأنها ال تخفىنالحظ أنفة خاصة المتتبع لسياسة فرنسا في الجزائر بصفة عامة وسياستها بص
زت عن جما عول, التجنس على الجزائريينندماج و في الجزائر هي تحقيق سياسة الفرنسة واالأهدافها
ساسية لتحقيق هذا الهدف الذي لم يكن  هذه السياسة بواسطة القوانين جعلت من التعليم وسيلته األفرض

 .واإلسالميةيخدم الشعب الجزائري وثقافته العربية 
الشخصية  من نظام تربوي يرمي إلى محو 1962 إلى ما ورثته الجزائر المستقلة عام باإلضافة :2ج

 أولفكانت الظروف البشرية والمادية صعبة للغاية في مطلع , الوطنية ومقوماتها وطمس معالم تاريخها
 إلى 353853حيث تضاعف عدد التالميذ المسجلين في هذه السنة من , 1963-1962عام دراسي 

 بكثير من ناحية فكانت حاجيات هذا العدد تفوق إمكانيات هذه الدولة, %100 تلميذا أي بنسبة 777636
 بالحكومة أدىمما ,  ألف معلم للدخول المدرسي االستثنائي20 في حاجة إلى أخرىومن ناحية , 

الجزائرية إلى اللجوء إلى حلول استثنائية كالتوظيف المباشر واالستعانة بالدول العربية الشقيقة وإلى 
ورة استعمال نظم بيداغوجية  ورغم ذلك بقيت مناصب عديدة شاغرة مما أدى إلى ضر.فرنسا نفسها

 .خاصة

 
 
 
 



17 

 ـعـالـمـراجـ-6
 

 . الوطنيةةالتعليم القومي والشخصي: تركي رابح. د 
 .فلسفته وجهوده في التربية والتعليم, الشيخ عبد الحميد بن باديس: تركي رابح. د 
 .التربية العامة: توفيق حداد ومحمد سالمة آدم 
 .1971بيروت , العربيةالترجمة , التربية والتعليم: ترانس. د 
 .175العدد , محمد البشير اإلبراهيمي: البصائر 
 .1967بيروت , دار العلم, معالم التربية: فاخر عاقل. د 
 .05/01/1985, 298عدد, النشرة الرسمية للتربية 
 .07/11/1985, 312عدد, النشرة الرسمية للتربية 
 .م21/06/1986 يوم 23/28المنشور الوزاري رقم  

 
 


