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 تطوره في الجزائرالنظام التربوي و

 : ةــ توطئ-

ـ   أمام التطور المتسارع الذي لم يسبقه مثيل فـي شـتى الميـادين                نغـدا م

الضروري أن يتصدى النظام التربوي لهذه المستجدات ليواكبها بل يسبقها ألن           

 التي  تلها اإلطارا الخبراء أثبتوا بأن التربية ينبغي أن تسبق التنمية ألنها تكون           

ي مـن طـرف      بالنظام التربو  االهتماملذا كان    و تخطط لها تتكفل بالتنمية بل و   

 فـي خدمـة     وضعهاالدول المتقدمة حاسما وفعاال من أجل تحسين مردودها و        

 بالنظـام التي أنكبت على توضيح المقصود      الدراسات  التنمية فكانت البحوث و   

المنظومة ظام و الدراسات بعد وضع معالم الن    عملت تلك    و المنظمنةوالمنظمة  و

وط التي ينبغي أن تتهيأ للنظـام     الشر تنتهج و  إلى رسم الخطوات التي ينبغي أن     

 . المختلفة لبلوغ أهدافهتاإلمكانياكذا و

 الوحدة الفنية ألنها تظـم آالت وعـددا         ومة هو تلك  ظفالمقصود بالنظام أو المن   

ـ       وطرقا ووسائل إلنجاز األعمال و    أدوات  و  مهي أيضا اجتماعيـة ألنهـا تظ

تلـك اآلالت   يسـتغلون   ق والوسائل و  يستخدمون هذه الطر  جماعات من الناس    

 .األدواتوالعدد و

كاست وروزنزيج خمسة جوانب أو أنظمة فرعية يمكن دراسة المنظمة          : ويبين

لة متداخلة بحيث تـؤثر فـي بعضـها         هذه األنظمة الفرعية متفاع   ومن خاللها   

 : هذه األنظمة هيوتتأثر به و  في المجتمع الكبير- أي–تؤثر في مجموعها و
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 :  األهداف والقيم-

 .حاضرهاوهي تتميز بالتنوع والتغير وتستمد ذلك من ماضي األمة و

 : الجانب الفني-

 هي نوعان نولوجيا التي تستخدمها المنظمة و المتمثل في التك

 الهيكل أو األجهزة                         -1          

  أو البرنامج المحتوى-2          

 .تفاعلهملوك األفراد العاملين بالمنظمة والمتمثل في سو: اإلنساني الجانب -

 )المنظومة(هو البناء أو الشكل الذي تتخذه المنظمة و:  الهيكل التنظيمي-

مارسها اإلدارة من وضع    هو المتمثل في الوظائف التي ت     و:  الجانب اإلداري  -

 ..المتابعةالرقابة والتوجيه و ويادةالقالتخطيط إلى التنظيم واألهداف و

 : جانبين أو فرعين آخرين" فرنش"ويضيف 

 .هو في الحقيقة تفصيل للجانب الفنيو:  موارد المنظمة-

ة األمر تفصيل للجانب اإلنساني     هي حقيق و:  العمليات التشغيلية المتخصصة   -

 .اإلداريو

  :تعريف النظام -

المتفاعلة فيما بينها فـي نفـس       ها و  المستقلة في نشاطات   اتاإلجراءهو حاصل   

 .الوقت لتحقيق أهداف مرسومة سلفا

على ضوء هذا التعريف العلمي للنظام يمكن يمكن تعريف النظام التربـوي            و

 :الجزائري بأنه
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مبنية في مختلـف دسـاتير   المتفاعلة وفقا للمرجعية ال تلك المكونات األساسية و   

سياسـية واالجتماعيـة    ات ال للتوجيه و 1996الجزائر وخاصة دستور نوفمبر     

حافظـة علـى   المتصادية للجزائر في ظل التعددية واالنفتاح االقتصادي و      االقو

ائري الفرد الجزهوية الشعب الجزائري وأصالته وقيمه والتي تهدف إلى تكوين   

 .المتفتح على عصرهالمتشبع والمعتز بثقافته و

 البشـرية  الوسـائل   كل و الهيامجموعة  :  بأنه - تقريبا للمعني  –كما يمكن القول    

 –المدرسـة    :تتمثـل فـي   و. كل إليها المجتمع تربية النشـئ     أوالمادية التي   و

 .المعلمين

والمحتويـات  ] اإلجرائيـة بأهدافها بدءا من الغايات إلى األهـداف        [  المناهج

الوسـائل  وتدابير التقويم وتكوين المعلمـين و     ) عمليتا التعليم و التعلم   (م  التنظيو

إلدراك مفهوم النظام فإنني مضطر إلى      ية التربوية، و  صودة للعمل المختلفة المر 

 :تلخيص أهم خصائص النظام

 . يتكون النظام من أجزاء متفاعلة فيما بينها لتحقيق الغايات المحددة للنظام-)1

التلميذ عنصر أيضا فإن تم بينهمـا        عنصر من النظام و    المدرسيفمثال المنهاج   

 .إذا حصل بينهما تنافر كان العكسة وتائج جيدالتفاعل اإليجابي فستكون الن

لـيس عشـوائيا    للنظام أهداف محددة مسبقا ويكون بينها تشكل مدروس و    -)2

لبلوغ تلك األهداف فالنظام يؤدي وظيفة معينة فالنظام له أهداف دائما يسـعى             

 .لتحقيقها
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هـو  مميزاته التي ينفرد بها تجعله مختلفا عن غيـره ف       والنظام له هويته و    -)3

لهذا هدف بينها عالقات     ليس مجموعة من األشياء بل مجموعة من المتغيرات       

 .ذات مغزى

 تصـرا عـا    لكل نظام سلطات مختلفة وأيضا مسؤوليات مختلفة وبل و         -)4

 .لتحقيق األهداف

يربطهـا  ربط عناصر النظام ببعضها البعض و      نظام تركيب هرمي ي    لكل -)5

ة بالبيئة المحيطة كمـا تتحـول بعـض         ترتبط النظم الفرعي  لمحيط و بالبيئة و ا  

 .المخرجات إلى مدخل للتنظم

تتفاعل معه كما توجـد بعـض       لكل نظام بيئته التي تؤثر عليه وتحدده و        -)6

 االعتبارالتي ينبغي أن تؤخذ في      يئة التي نؤثر على سلوك النظام و      المعوقات الب 

 .عند دراسة أي نظام

   :زائر نبذة تاريخية عن النظام التربوي في الج-

لقد وجدت الجزائر نفسها غداة استرجاع السيادة الوطنية في مواجهة التخلف            

أمـام منظومـة    و.  وتحدياته من أمية وجهل وفقر ومرض وغيرها       االجتماعي

ـ        ا مـن حيـث الغايـات والمبـادئ         تربوية أجنبية بعيدة كل البعد عن واقعه

حات الشـعب   رة طمو  بلو ةالجزائرية الفتي كان لزاما على الدولة     والمضامين و 

الجزائري في التنمية وإبراز مكونات هويته وبعده الثقافي الوطني وتجسيد حقه           

هكذا وضعت المنظومة التربويـة فـي اعتبارهـا منـذ           في التربية والتعليم و   

وهـي  .  البعـد العصـري    - البعد الـديمقراطي   - البعد الوطني  -: االستقالل
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ة للشخصـية   ا الصورة النموذجي  التي سترسم على أساسه   االختيارات األساسية   

 من تنصيب لجنة إلصالح التعليم ووضـع        على الرغم و. الجزائرية المتحررة 

 فإن ما   1964تم نشر تقريرها في نهاية سنة        و 15/09/1962خطة تعليمية في    

ت السـنوات   دشـه و لم يكن ذا أهمية      البيئيحدث من تغيرات على المستوى      

في نهايـة السـتينات شـهدت       و.. ءاتاالستقالل جملة من اإلجرا   األولى من   

قد عرفـت الفتـرة     و.. ية إلصالح المنظومة التربوية   تنصيب لجنة وطنية ثان   

 المتزامن  1973ت مشاريع كمشروع     إعداد ملفا  1980 إلى   1970الممتدة من   

ح مشروع وثيقة إصـال    الثاني و  بداية المخطط الرباعي  ونهاية الرباعي األول و   

هي  و 1976 أفريل   16أمرية  ظهرت في شكل     و  التي عدلت  1974التعليم سنة   

التي نصـت علـى إنشـاء       مرية المتعلقة بتنظيم التربية والتعليم والتكوين و      األ

إعـادة  اسية وتنظيم التعليم التحضيري وتوحيد التعليم وإجباريته و       المدرسة األس 

 .ظهور فكرة التعليم الثانوي المتخصصوهيكلة التعليم الثانوي 

التعلـيم   إعادة النظر فـي شـعب      والتوجيه و  لالنتقال جديدة ضوابطظهرت  و

إدراك اللغة اإلنجليزيـة    يث برنامج المعاهد التكنولوجية و    تحدو التقنيالثانوي و 

كذا تخفيـف    و االختيارفي بداية الطور الثاني من التعليم األساسي على سبيل          

 .البرامج التعليمية
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   :لعالمي مكانة النظام التربوي الجزائري في النظام ا-

 35/76غايته في األمـر  ي الجزائري منذ أن أرسى مبادئه و    كان النظام التربو  

ذا موقع متقدم ضمن المنظومات التربوية       رائدا و  – 16/04/1976المؤرخ في 

ميـة  العالمية حيث بادر باألخذ بالتوصيات التي نشرها خبراء المنظمـة العال          

إلـى تبنـي نظـام       منظومتنا سباقة    فكانت" اليونسكو" الفنون  للثقافة والتربية و  

ـ     سنوات وديمقراطية و   9التعليم األساسي واجباريته لمدة      ذت توحيده كمـا أخ

بتوجيه ذوي القدرات الخاصة إلى مدارس التكوين       و" الثقافة المستديمة " بفكرة  

خريج المدرسة األساسية حائزة على قدر مـن        المتخصصة وضمان أن يكون     

 يحظ بمواصلة التعليم النظامي     لتعليم بنفسه إذا لم   المعارف تمكنه من مواصلة ا    

 كما أن النظام التربوي ..

الجزائري كان من ضمن أولويات الدولة في مخططاتها الوطنية حيث حظـي            

التربية  كان لميدان تكوين إطارات و-ميزانية ضخمة/ات مالية معتبرة بمخصص

الختبارات المنظمـة   قد كان يبدو التفسير واضحا       األوفر و  االهتمامرسكلتهم  و

التي تحددت علـى أنهـا       و - التي أشرنا إلى بوضها سابقا     -التربوية الجزائرية 

هكونـه عصـريا     باتجاهات -آنذاك-جهاز وطني أصيل ديمقراطي و ثوري     

 التي يـنظم علـى      فهذه هي المحاور المذهبية   . طرائقهوعمليا في مضامينه و   

 .قي برامج نشاطهيستيستمد منه شرعيته وهي المنهل الذي أساسها و
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 إن وطنية المنظومة التربوية تفرض عليها منح التربية باللغـة العربيـة كمـا             

الثقافية األصلية لتساهم بدورها فـي أحيـاء        تفرض عليها نشر القيم الروحية و     

 ..بتوقف تكييفها مع مقتضيات الجماعةمظاهر التقدم وتراث عريق غني ب

ل واحد من ممارسة    لفرص و تمكين ك   جاءت المنظومة التربوية بفكرة تكافؤ ا     و

 .هذه من أهم مبادئ اليونسكو التي أوصت بهاحصة من العلم والثقافة و

كما هدفت بالموازنة مع التربية المدرسية إلى وضع جهاز عملي يسعى إلـى             

األمية عند الكبار مع تعميم التعليم األساسي لتمكين كل فرد مـن تنميـة              محو  

لتمكين الجماعة مـن اسـتيعاب مكاسـب         والبدنية و  الذهنية  والعاطفية   قدراته

   .ارتقائهارة التكنولوجية و تحقيق تحررها وتقدمها والحضا

  :الهيكليالتربوي الجزائري الكلي العددي والنظام تطور  -

هي فتـرة زمنيـة      قصيرة جدا في حياة أمة و      إن أربعين سنة من التاريخ فترة     

لقد خرجت البالد غـداة     . وية وطنية أقصر من أن تمكن من إقامة منظومة ترب       

متخلف منحـة    اقتصاد على   فعالوة منهكة القوى من حرب التحرير       االستقالل

على مجتمع مفكك األواصر منكور الثقافة، ورثت الجزائر        كلية نحو الخارج و   

اغل إن قضية التربية ظلت الشغل الش     . في المجال التربوي وضعا مذريا للغاية     

ن تعلقـه الشـديد بثرائـه الثقـافي         هو تابع م  اريخه و للشعب الجزائري عبر ت   

الـواعي   االندماج إلى تمكين المواطن من      تنفس الوق هادف في   والحضاري و 

. اغة وإثراء الحضارة اإلنسانية   المساهمة اإليجابية في صي   والفعال في عصره و   

 تحتل الصدارة في مطالب الحركة لوطنية الجزائرية        االهتماماتقد ظلت هذه    و
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أحسن دليل على ذلك هي مواثيق الثورة منـذ فـاتح          ، و االستعماريالليل  طيلة  

 . التي تقر بأن التربية هي حجر الزاوية في كل بناء1954نوفمبر 

منظومـة  ا وراقيـا و   رشتإن المستعمر بشهادة أهله وجد التعليم في الجزائر من        

م يد  تربوية قائمة بشبكة واسعة من المدارس، عكس ما كان يروج له من أنه ل             

إن التدمير الشامل للمنشآت و محاوالت طمس مقـدمات         . في البالد أثرا للثقافة   

 قابلها الشعب بمزيد من التعلق بهـا        تراثها تاريخة و  نسخالشخصية الوطنية و  

فتحـت جمعيـة العلمـاء المسـلمين        ظة عليها فبقيت الكتاتيب قائمة و     المحافو

والدينية من ؤسسات الثقافية الجزائريين عددا كبيرا من المدارس كما تصدت الم      

 .غيرها لكل أشكال القضاء على التراث الوطنيزوايا ومعاهد و

قد كان الحـق فـي      موح الجزائريين في حياة كريمة، و      ط االستقالللقد حرر   

 .التعليم أول مظهر من مظاهر الحرية المكتسبة

  حـال   تطورا هائال يعكس   االستقاللفعرف التمدرس منذ السنوات األولى من       

 تلميذ فـي    808000للعبرة انتقل عدد التالميذ من      و. المنظومة التربوية اليوم  

التعليم كما ارتفع عـدد المعلمـين        اليوم في كل أطوار      7163000 إلى   1962

 اليوم، أما المؤسسات التربوية     319800 إلى   1962 في   23600األساتذة من   و

ـ   49 ثانوية و  34 و ابتدائية مدرسة   223كان عددها     فعـددها   1962ي   متقنة ف

قد  متقنة و  288 ثانوية و  1120 إكمالية و  3020 و ابتدائية مدرسة   15780اليوم  

 .1998تقف عند  زادت هذه األعداد ألن هذه اإليصاءات
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ختاما لهذه اللمحة فإنه يمكننا أن نقول أن البالد ما فتت تعمل خالل عشريات              و

سـنداتها  درسـية و  ة جزائرية بإطاراتها و مناهجهـا وكتبهـا الم        إلقامة مدرس 

 .التعليمية

 : التطور الهيكلي و البرامج -

 إلى يومنـا هـذا،      االستقالل منذ   ةالبرامج التعليمي مر تطور الهياكل التربوية و    

بأربع مراحل أساسية حددتها األحداث الكبرى الجوهرية التي الزمت النظـام           

 :التربوي في الجزائر

  1970 إلى 1962من   :  المرحلة األولى-)1

التسـيير  حلة شديد الصلة من حيث التنظيم و      بقي النظام التربوي في هذه المر     

مع ذلك فقـد شـهد تحـويرات    وبذلك الذي كان سائدا قبل االستقالل الوطني،      

ذلـك   التعريب والديمقراطية والتوجه العلمي والتقني و      الختباراتنوعية تطبقا   

لمواثيق التي جاءت   ا و 1954بيان أول نوفمبر    وفقا للنصوص األساسية لألمة     

 .بعده

ـ  3كان التعليم في هذه المرحلة من حيث الهيكلة منقسما إلى           و تويات كـل    مس

 :هيمستوى يستقل عن اآلخر و

 :االبتدائيم  التعلي-

تقـال   سنوات من التعليم تتوج بامتحان السنة السادسة الذي يتيح االن          6يشمل  و

قبولين إلى السنة السابقة مـن      الميوجه التالميذ غير    إلى الثانوية أو المتوسطة و    

التي تنهـي مرحلـة التمـدرس        )CEP(أجل اجتياز شهادة الدراسة اإلبتدائية      
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 ساعة أسبوعيا تخصص    30الساعي   و كان الحجم  ) سنة14(اإلجباري حينذاك 

 . منها للنشاط الثقافي و الرياضي6

 : التعليم المتوسط-

 :يتمثل ثالثة أنماط و

سنوات و يؤدى إما في متوسطات التعليم العام أو في           يدوم أربعة    :التعليم العام 

تنتهي الدروس باجتياز   و) آنذاكي  وأي الطور األول من التعليم الثان     (الثانويات  

 .قد عوضت بشهادة التعليم العامراسة من الطور األول وشهادة أهلية الد

 :التعليم التقني -

نتهي بشهادة الكفاءة   تدي في متوسطات التعليم الفالحي و     يؤ سنوات و  3يدوم    

 .الفالحية

 :التعليم الثانوي العام -

الـدخول إلـى     يحضر لمختلف شعب البكالوريا التي تتـيح      و سنوات   3 يدوم  

:  البكالوريـا شـعب    الجتيـاز الجامعة فثانويات التعليم العام تحضر التالميـذ        

أما ثانويات التعلـيم التقنـي فتحضـر        .  وفلسفة – علوم تجريبية    –رياضيات  

 . تقني اقتصادي–تقني رياضيات :  بكالوريا شعبالجتيازالميذ الت

 :التعليم الصناعي التجاري -

األهليـة  ات الصناعية و  هو يحضر التالميذ الجتياز شهادة األهلية في الدراس       و 

نهايـة   سنوات وقد تم تعويض هذا النظام قبـل          5لدراسات التجارية تدوم    في ا 
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حاسبية التـي   التقنية الم  و - الصناعية -يةنصيب الشعب التقن  المرحلة األولى بت  

 .تتوجها شهادة بكالوريا تقني

 :التعليم التقني -

 سنوات من التخصص بعد التحصـيل       3خالل    يحضر الجتياز شهادة التحكم    

 .على شهادة الكفاءة المهنية

ى تعميم استعمال اللغة العربية     ركز نشاط البرامج في هذه المرحلة عل      : البرامج

 مست المواقيت فـي     إضافة إلى محاولة المراجعة التي    ب المواد، و  وعلى تعري 

وجي اإليـديول الثقـافي و  قد تم فيما بعد تعريب المواد ذات البعـد          كل طور و  

 ) الجغرافيا -الفلسفة  التربية المدنية واألخالقية والدينية و-التاريخ(

 المرحلة  بظهور األفواج المعرية إلى جانب األفواج المزدوجة فقد تميزت هذه         و

أساسا باستيراد مؤلفات مدرسية من مختلف البلدان لمواجهـة الغيـاب الكلـي        

رحلة عدة وثـائق حـورت      قد صدرت في هذه الم    ية و للوسائل التعليمية الوطن  

تحسـين وضـعية المنـاهج      احتوت على تعليمات قصد     بالبرنامج والمواقيت و  

 .الوسائل التعليميةوالمواقيت و

غاالت المتعلقة بتعميم   نش فيها اال  تغلبتأن هذه المرحلة    بد أن يكون مفهوما ب    الو

قلما وقع تطبيق   التمدرس على االنشغاالت ذات الصلة بالشؤون التربوية بحيث         

لتقنيات الخاصة بإنجاز البرامج والمخططات الدراسـية ومنـه فـإن إنجـاز             ا

في فـي   األدوات التعليمية لم يقع تطويرها بالقدر الكا      واختيار وتقويم البرامج و   

 .هذه المرحلة
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  1980-1970: المرحلة الثانية

يـة  تميزت هذه المرحلة بإنجاز األعمال التحضيرية إلصالح المنظومة التربو        

قد تم تسطير هذا اإلصالح بصفته جامعا لثالثـة         في إطار مخططات التنمية و    

ـ  داث   قطاعية متكاملة تلك البرامج الهادفة إلى دقة إح         برامج  كـل  يتغييـر ف

فـي   في مجال مضامين في مجال الطرق و       .، أي في المجال الهيكلي    نيالمياد

 . هيكلة المنظومة ككل

تجديـد  :  كان يهدف إلـى     الذي -بالتوازي مع العمليات التحضيرية لإلصالح    و

 التعميم التدريسي للتعلم التقني المتعدد التقنيـات        –الطرق التعليمية   المضامين و 

المضامين التعليمية منسـجمة    تعليم و  جعل وسائل ال   – تحديث طرق التوجيه     -

 تالقرارا فقد شهد القطاع طيلة هذه المرحلة عددا من          –مع انشغاالت المحيط    

كذا الجوانب التربوية كمـا      المنظومة في كل أطوار التعليم و      التي مست هيكلة  

قد تمثلت هـذه القـرارات      مرتبطة بالشهادات وبالتكوين، و   مست القطاعات ال  

 :فيمايلي

 :ليمعم الت تنظي-)1

 لم تدخل عليه تغيرات بالنسبة لمـا عـرف فـي            االبتدائي مرحلة التعليم     في

المرحلة السابقة باستثناء تغيير تسمية امتحان السنة السادسة الذي أصبح يطلق           

 "امتحان الدخول إلى السنة األولى متوسط "عليه 

التـي  (وسط  ليم المت  جمع في متوسطات التع    تمقد  و: في مرحلة التعليم المتوسط   

ل األوالتي شملت كل أنواع التعليم التي كانت تؤدي في الطـور            و) تم إنشاؤها 
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التعلـيم التقنـي    في إكماليات   ي اإلكماليات التعليم العام و    فمن التعليم الثانوي و   

 من سنة   ابتداءإكماليات التعليم الفالحي تلك المؤسسات التي تسرع في إلغائها          و

شـهدت  .  باجتياز شهادة األهلية للتعليم المتوسط     و تنتهي الدراسة فيها   . 1970

قد و. ذف التعليم التقني قصير المدى    ح المتوسط و  هذه المرحلة استقاللية التعليم   

 خالل فترة    البرامج الجديدة  الختيارالمتوسط  خصصت بعض مؤسسات التعليم     

الطور الثالث من التعليم األساسي كما أنشئ       التي تمثل    سنوات و  3محددة تدوم   

: سمي شهادة التعلـيم األساسـي      شهادة التعليم األساسي     امتحانفرع جديد في    

 .الذي يتوج الدراسة في المؤسسات التجريبية

 :التعليم الثانوي -

 متخلف شعب البكالوريا التـي تـؤدي إلـى          ينتهي باجتياز  سنوات و  3 يدوم  

 .الجامعة

 : البرامج-)2

قة تجمع كل عناصر برامج التعليم      الثانوي وثي  و االبتدائي نشرت وزارة التعليم    

قد أكدت الوثيقة على الطابع المؤقت لألحكام التي         و 1974وذلك سنة   االبتدائي  

 .تضمها

بالنسبة للطور الثاني تم اإلبقاء على البرامج الفرنسية التي تأثر على الخيارات            

السياسية في حين بقيت الكتب المدرسية تستورد أو تطبع محليا بعد الحصـول             

  . ى الحقوق التأليفعل
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إحداث المعاهد التكنولوجية   (في هذه الفترة تكاثرت مؤسسات تكوين األساتذة        و

فـي األخيـر   تلبية للطلب المتزايد للمدرسين و    بدال من المدارس العليا     ) للتربية

مـن النصـوص التشـريعية      " خزان   " أدت األعمال المتصلة باإلصالح إلى    

 المـؤرخ فـي     35/76مـر    و خاصة األ   1976 أفريل   16أمرية  (التنظيمية  و

 قد حددت هذه النصوص بشكل جلي     و. )المراسيم التنفيذية له   و 16/04/1976

 :ضبطت مجاالت التدخل في الميادين التاليةاإلطار العلم لإلصالح التربوي و

المسـتخدمين   تكوين   –البرامج التعليمية    إعداد الوسائل و   – البحث التربوي    -

 الخـدمات   – التوجيـه المدرسـي      –التفتـيش التربـوي     التنظيم و المراقبة و   

 . اإلدارة المدرسية– االجتماعية

 1990 إلى 1980من : المرحلة الثالثة

 :  تنظيم التعليم-)1

 : التعليم األساسي-

 ابتداء من الدخول    إقامة المدرسة األساسية  :  ما يطبع في هذه الفترة أساسا هو      

 .1980/1981المدرسي 

شكل تدريجي سنة بعد سنة حتى يتسـنى لمختلـف اللجـان            قد تم تعميمها ب   و

إذا تم تصورها علـى أنهـا       و.  التعليمية لكل طور   تحضير البرامج والوسائل  

تشمل هيكلتهـا   تمدرس اإللزامي تدوم تسع سنوات و     مدرسة قاعدية فإن فترة ال    

ومـدة الطـور     ) سابقا االبتدائي( سنوات   6ثالثة أطوار مدة الطورين األولين      

 ).التعليم المتوسط سابقا( سنوات 4قد كانت مدته السابق  سنوات و3الثالث 
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لحد الساعة   لتكون وحدة تنظيمية شاملة لذا و      إن المدرسة األساسية تم تصميمها    

تجري محاوالت على الصعيد التنظيمي ترمي إلى تحقيق هذه الوحدة في إطار            

لكن هذا المشروع لم يسـتكمل لعـدة        و. )المأمن(المندمجة  المدرسة األساسية   

 .أسباب

 :التعليم الثانوي -

 لم يشهد التعليم الثانوي في هذه المرحلة تحوالت عميقة رغم أن التكفل به تم              

قد اقتصـرت   و). كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني    ( جهاز مستقل    إلىإسناده  

 :هذه التحوالت على

 :ي العاموبالنسبة للتعليم الثان -

من طرف أساتذة العلوم    تلقينها   و 1984/1985بية التكنولوجية سنة    دراج التر إ 

 .1990/ 1989الفيزياء إال أنه تم التخلي عنها سنة الطبيعية و

...) رياضية، فن   لغات، إعالم آلي، تربية بدنية و     ( االختياري إدراج التعليم    -

 .رة المواليةإعادة هيكلة التعليم الثانوي في الفتثم تم التخلي عنه إثر 

 ".العلوم اإلسالمية "  فتح شعبة -

 : بالنسبة للتعليم التقني-

 . تطابق التكوين الممنوح في المتاقن مع التكوين الممنوح في الثانويات التقنية

   .  فتح بعض شعب التعليم العالي أمام الحائزين على بكالوريا تقني-

 التقنيـة   ةذي يتوج بشهادة الكفاء    إقامة التعليم الثانوي التقني قصير المدى ال       -

 .1980/1984الذي ظل ساري المفعول من سنة و
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 . فتح شعب جديدة -

 . تعميم تدريس مادة التاريخ لتشمل كل الشعب–

في نهاية هذه المرحلة تم إدماج القسمين الوزارين المكلفين بالتربيـة فـي             و -

 .لحاليةهي التسمية اوزارة التربية الوطنية و: ة تدعىوزارة واحد

  : البرامج-)2

الكتب المدرسية من السنة األولـى مـن        الجدير بالتنويه أن كل البرامج و     من  

سي تم إعدادها من طـرف جزائـريين         أسا 9التعليم األساسي إلى السنة السنة      

قد كانت ة التوزيع على مؤسسات التعليم، وذاك من مرحلة التصميم إلى مدرس و

 1981لمواد التعليمية و ذلك في شهر ماي        البرامج على شكل كتيبات في كل ا      

تأهيل أفضل مما   من جملة و الصهر على ضمان أداء و       كما تعريب المضامين    

 .يتماشى و آفاق التنمية المتسارعة

 : إلى اليوم1990: المرحلة الرابعة -

هذه المرحلة عدة محاوالت للتحسين مست مختلـف أطـوار التعلـيم            عرفت  

 البرامج   التفكير إلى ضرورة إدخال تعديالت على      لقد توصل تة و بأشكال متفاو 

نب الناحية عـن    غير منسجمة مع بعض الجوا    التي تبين أنها طموحة ومكثفة و     

ت عمليـة   من هنـا جـاء    و.  التي عرفتها البالد   االجتماعيةالتحوالت السياسية   

قـد   و 1993/1994التي تمت طيلة السنة الدراسية      تحقيق محتويات البرامج و   

 .دة كتابة برامج التعليم األساسيأدت إلى إعا
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إن أهم إجراء في هذه المرحلة تم و إدراج اإلنجليزية في الطور الثـاني مـن                

محاولـة تجسـيد المدرسـة األساسـية        و) كلغة أجنبية أولى  (يم األساسي   التعل

المالي تنفيذا للمبـادئ     المجال البيداغوجي والتنظيمي واإلداري و     المندمجة في 

هكـذا  و. )راجع األمرية و المراسيم التنفيذية لهـا      (ألساسية  المنظمة للمدرسة ا  

الطـور األولـين    : نيأصبحت هيكلة التعليم األساسي تنقسم إلى طورين متكامل       

من السنة السـابعة إلـى      :  الطور الثالث  –من السنة السادسة أساسي      )ابتدائي(

 .االسعة أساسي

 االنشـغاالت هو أحد   ة أساسية مندمجة قائما و    يبقى الطموح في تحقيق مدرس    و

 تتوج مرحلة التعليم األساسي بـ    ،التي تعني بها المصالح المعنية إلى يومنا هذا       

 ).أ. ت. ش(

التي أدرجت في   بعد اتخاذ اإلجراءات إلعادة التنظيم      :  بالنسبة للتعليم الثانوي   -

 المشـتركة التـي تـم       الجـذوع التي تم التخلي عنها بسرعة فإن        و الثمانينيات

   :التي يتكون منها التعليم الثانوي هيو 1993/1994بها من االحتفاظ 

الجذع المشـترك     - الجذع المشترك علوم     - إنسانية   علومالمشترك    الجذع -

 :  نمت هيكلة التعليم الثانوي كاآلتي1993ثم في نهاية  تكنولوجيا

 . جذع مشترك تكنولوجيا- جذع مشترك علوم - جذع المشترك آداب - 

 :السنة الثانية ثانوي أصبح يحتوي علىابتداء من و
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 :                 الشعب األدبية-)1

 . اآلداب و العلوم اإلنسانية-                           

  . اآلداب و العلوم اإلسالمية-                           

 . اآلداب و اللغات األجنبية-                          

 : مية الشعبة العل-)2 

 . علوم الطبيعية و الحياة-                           

 .  العلوم الدقيقة-                           

 :  االقتصاد شعب التكنولوجيا والتسيير و-)3

 . الهندسة الميكانيكية-                          

 . الهندسة الكهربائية-                          

 . الهندسة المدنية-                          

 .االقتصاد التسيير و-                          

 : أما التعليم التقني يشتمل

 –األشغال الكيميـاء     البناء و  – الصنع الميكانيكي    – االلكترونيك   –الكهروتقني  

 .تقنيات المحاسبة

 األخـذ بعـين     التوجيه إلى التعليم الثانوي مـع      تم تعديل طريقة االنتقال و     كما

 ).2( نتائج شهادة التعليم األساسي في حساب معدل االنتقال بمعاملاالعتبار

يرجع تاريخ البرامج المطبقة حاليا في األطوار الثالثة مـن التعلـيم            : البرامج

صيب التدريجي للمدرسة األساسية    إلى الثمانينات عند الشروع في التن     األساسي  

لم تعرف أية مراجـع عميقـة       ترة قصيرة و  د هذه البرامج خالل ف    قد تم إعدا  و

باستثناء بعض التعديالت الجزئية التي مست برامج المواد االجتماعيـة سـنة            
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قـم  و. ي إطار عملية تحقيق المحتويات     ف 1993 ثم مجموع المواد سنة      1989

:  على مستوى التعليم الثـانوي     1996 سنة   )إعادة صياغة (إصدار طبعة جديدة    

لثانوي أملت ضرورة إعادة النظر في البرامج لتكييفها مع         إعادة هيكلة التعليم ا   

 .األهداف الجديدة المسطرة

 .هكذا جرت عملية صياغة جديدة للبرامج شملت سنوات الثانوي كلها تدريجياو

 : التطور الكمي العددي لقطاع التربية -

 هذا الباب، تخص تعداد التالميذ    إن المعطيات اإلحصائية التي سأتطرق إلها في        

الميزانية فضال عن الجوانب الخاصة     والمنشآت القاعدية والتأطير البيداغوجي و    

 .بنشاطات الدعم التربوي كالبحث التربوي والمطاعم المدرسية

هذه المعطيات تبين بصفة جلية التقدم الهائل الذي حققه قطاع التربية خاصـة             و

 بإحصـائيات نا  المتوفرة لدي  1997/1998 السنة الدراسية    إحصائياتإذا قارنا   

قد نجم عن الطلب المتزايد للمجتمع بشأن التربية الـذي زاد           و. 1962/1963

 اإلمكانيـات تطـور   غرافي، ارتفاع التمدرس و   من حدته تفاقم نسب النمو الديم     

 .المخصصة له

 : تعداد التالميذ-)1

 شهدت فئة التمدرسين ارتفاعا يقدر معدله السـنوي بــ           1962/1963 منذ  

 تلميذا في العام من بيـنهم       190.000ل زيادة يقدر معدلها بـ      ٪ مما يمث  6.55

طبعا هذا التطور لم يكن منتظما فقد تراوح، حسب السـنوات           و. فتاة 92000

نسبة الفتيات كانـت     و تجدر اإلشارة إلى أن        تلميذا 300000 و   70000بين  
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 بينمـا قـدرت عـام       1962/1963من التعداد اإلجمالي في       ٪ 36تقدر بـ   

قد ارتفع عـدد المتمدرسـين الجـدد ضـمن            و   ٪ 47.50 بـ   1997/1998

 عـام   أحصيناإذا   الديمغرافي و  لالنفجارالمنظومة التربوية بشكل معتبر نظرا      

 تلميذا يلتحق بمقاعدة الدراسة ألول مرة قدر عددهم سنة          254000 بـ   62/63

 .بارتفاع التعداد ثالث مرات 726.000 بحوالي 1997/1998

 تفسير الزيادة المعتبرة التي شهدها القطاع بالمتمدرسين الجـدد  بيد أنه ال يمكن  

إقامـة   و تمديد فتـرة التمـدرس اإللتزامـي    إلىوحدهم، بل برد هذا االرتفاع 

هكذا، أصبحت قريبة من األسر، تأهيال عن       الدارس في المناطق األكثر عزلة و     

نة إلى أخـرى    تقال التالميذ من س   أهمية التكرار حيث لم يتم التحكم جيدا في ان        

عليه لم تصل نسبة االنتقال إلى السنة السابعة إلى سـقف           ومن طور إلى آخر و    

قد قدرت هذه فـي سـنة       و. نذ إقامة المدرسة األساسية   ٪ الذي تم تحديده م    85

 1962/1963٪  في حين قدرت عام       77 بما يزيد بقليل عن نسبة       97/1998

ي فقد قدرت نسبة القبول عام       ٪ أما االنتقال إلى السنة األولى ثانو       66بحوالي  

٪  46.50 فقـد كانـت      97/98في سنة    ٪ أما    68 بما يزيد عن     1970/1971

 عدد  بمقارنة بسيطة يمكن إدراك حجم الطور، تعداد التالميذ المتمدرسين كان         و

 . تلميذا808426:  هو62/1963اإلجمالي في السنة الدراسية  المتمدرسين 

 7435858 هو   97/1998 السنة الدراسية    كان عدد المتمدرسين اإلجمالي في    و

 .يذامتل
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 : التأطير البيداغوجي-)2

 تلبية للطلب المتزايد للتمدرس في الستينات ثم توظيـف ممـرنين يتمتعـون             

بمستوى تأهيلي يقل عن مستوى شهادة األهلية و مساعدين لهم مستوى األهلية            

التعاون بهدف تحقيق   أو يعادلها و مدرسين، عالوة على ذلك فقد تم اللجوء إلى            

توى تأهيـل المعلمـين الجزائـريين       هذا ما يفسر ضعف مس    و.  التعليم تعريب

يتضح من خـالل    و.  المعلمين األجانب في الستينات والسبعينات     ارتفاع نسبة و

 الذين قـدر عـددهم      االبتدائي٪ من معلمي    68تحليلها لتطور التأظير أن نسبة      

 كانوا أجانب أما اليوم فكلهـم       20.000 بـ   62/1963غداة الدخول المدرسي    

توظيـف  جزائريين بيد أنه لم يتم تحسين مستوى هؤالء إال بعد التوقف عـن              

م مـن    أه 17600: هو 97/1998 عدد المساعدين سنة     نبالفعل فإ الممرنين و 

٪ من سلك   7كان المدرسون ال يمثلون نسبة       و 5300:  هو 62/63عددهم سنة   

 .٪ 93 إلى  97/1998وم  بينما يمثلون الياالبتدائيمعلمي 

لقد كان قطاع التربية الوطنية من أهم القطاعات التي توفر منصب شغل إذا أن              

 مسـاعدا   180 مدرسا و  4500لمين كان يتم بمعدل     االرتفاع العددي لسلك المع   

 على مستوى التعليم المتوسط ااالبتدائي أم إضافيا في السنة على مستوى التعليم       

 الفتـرة مـن     امتـداد  من السنة على     2800ي بمعدل   فقد كان االرتفاع السنو   

 .97/1998 و62/1963

 أستاذا فـي    1500التعليم الثانوي بحوالي     في حين قدر االرتفاع على مستوى       

 .السنة
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 : المنشآت و البناءات-3

 حجرة دراسـة كانـت تشـكل        33000 في الستينات تم إحصاء ما يزيد عن       

 أما علـى مسـتوى التعلـيم        دائيةابت مجمعا مدرسيا أو مدرسة      4900حوالي  

أمـا عـن    مؤسسـة    380يقل عن   اإلكماليات  اإلكمالي، كان عدد     المتوسط أو 

 . ثانويات تقنية5و  ثانوية للتعليم العام34التعليم الثانوي فقد أوصيت 

إذا كانت حضيرة حجرات الدراسـة      . لقد شهدت هذه المنشآت ارتفاعا ملحوظا     

 حجرة دراسة   65حدة جديدة أي استالم      و 3400 إلى   3300تكبر كل سنة بـ     

 !في األسبوع

 أما عن مؤسسات التعليم المتوسط فقد سجل ارتفـاع سـنوي            1962هذا منذ   و

مؤسسات في األشهر    7 إكمالية أو مدرسة مما يعني استالم        84بقدر معدله بـ    

 .1963/1964و هكذا منذ 

تاقن في السـنة و قـد        م 6 التزايد   فقد بلغ ) قنيةتثانوية  (أما فيما يخص المتاقن     

كبيرا  ازدهارا و لكنها بعد منتصف الثمانينات شهدت        كانت هذه الزيادة ضعيفة   

على شئ فإنها تدل على التقدم المـدهش        ها إن دلت    ردإن معطيات التي سأو   و

 .الذي أحرزه التعليم في الجزائر على مستوى جميع أطوار التعليم

مجدد مـن الحجـرات     . ابتدائيةة   مدرس 15200تم استحداث   : االبتدائيالتعليم  

 . حجرة دراسية117000يقدر بـ 

مدرسة أساسية أي سبع     اكمالية و  2800م استحداث   ت: التعليم المتوسط اإلكمالي  

 .1963/1964مرات المؤسسات التي تم إحصاؤها في 
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 :ويـــانــم الثــــالتعلي

 فـي   إحصـاؤها  التي ثم    الثانويان مدة عدد    25 ثانوية للتعليم العام أي      870* 

 .الستينات

 مدة عدد المتاقن التي ثم إحصاؤها       45 متقنة أو ثانوية تقنية أي حوالي        224 *

 .1962/1963في 

 : ةــواج التربويــ األف-)4

 بينمـا   االبتدائي فوجا تربويا للطور     33000خالل الستينات تم إحصاء حوالي      

ة سنوية يقدر    مما يمثل زياد   149000 بأكثر من    1997/1998قدر عددها عام    

 . فوجا تربويا إضافيا في السنة3900معدلها بـ 

 فوجـا   1700أما عن التعليم المتوسط أواالكمالي فقد قدرت هذه الزيادة بــ            

 زيادة يقدر معدلها بـأكثر      إحصاءفي حين تم    . تربويا جديدا في السنة الواحدة    

لعام كما   على مستوى التعليم الثانوي ا     1970 فوجا في السنة في سنة       800من  

 فوج في   100أن التعليم الثانوي التقني فقد ارتفع عدد األفواج التربوية بمعدل           

ه التعـداد   إن هذا االرتفاع الهائل في عدد األفواج التربوية الـذي ولـد           . السنة

استلزم اللجوء إلى عدد كبير من المدرسين و األساتذة لضمان التأطير  . المتزايد

 .البيداغوجي
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 : ةـــ الميزاني-)5

 : تكلفة التلميذ الواحد-5-1

 دينارا  130أي   دينارا   548 بـ   1964كانت التكلفة الخام للتلميذ الواحد عام        

 دينارا للتلميذ الواحد من منظور تكاليف       481للتلميذ الواحد بالنسبة لالستثمار و    

 15000دينار للتلميذ و   2400 إلى   1997بينما وصل االستثمار سنة     . التسيير

تمثل نفقات التربية للتلميذ الواحد إذا      .  للتلميذ الواحد أيضا بالنسبة للتسيير     دينارا

 . دينار للتلميذ17400حالي 

 دون مراعـاة    1964/1997قد تخطى إذا قارنا تكاليف التلميذ الواحد خالل         و

 رتضخما لـدينا  إذا تقدر نسبة    . نسب التضخم الذي أضحى الدينار يعاني منها      

 .٪3.44بـ  1970 من عام ابتداء

 :  ميزانية التسيير-5-2

٪ من  21نار أي    مليون دي  550 حوالي   1964كانت ميزانية التسيير تمثل عام      

 دينار أي أنها    111.5 قدرت هذه الميزانية بـ      1977في سنة   و. ميزانية الدولة 

تعد هذه النسبة أضعف النسب المسـجلة       ٪ من ميزانية الدولة و    17مثل إال   ال ت 

 – الرابع من الحصة المخصصة لقطاع من ميزانية الدولة          إن هذا . 1964منذ  

 يفسر الحالـة    -من ميزانية الدولة قبل ذلك    ٪  30و  20التي كانت تتراوح بين     و

نقص مختلف الوسائل التعليمية    تعاني منها المؤسسات التعليمية و    ية التي   زرالم

 ن يير معقولة فهي الممتدة بيأما الفترات التي كانت فيها ميزانية التس

  .1994 إلى 1986بين  و1974، 1967
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 :  ميزانية التجهيز-5-3

٪ مـن  15 مليـون دينـار أي    171 حوالي   1964كانت ميزانية التجهيز سنة     

مدونة االستثمارات للدولة بينما قدرت حصة االستثمار في قطاع التربية سـنة            

 مما يعادل حـوالي   .  من االستثمارات العمومية للدولة     ٪ 6.54 إال بـ    1997

إن هذا التدني في االستثمار حيال قطـاع التربيـة ال يمكـن             .  مليار دينار  18

 نظرا للنقص الكبير المسجل على مستوى المنشآت التربوية على صعيد           تبريره

 .التعليم األساسي

تعتبر الفترات التي عرفت فيها ميزانية التجهيز حصصا معقولة مقارنة مـع            و

  .1989 1984 و1973 و1969 لدولة هي تلك الممتدة بينميزانية ا

 .1990قد عرفت االستثمارات في قطاع التربية تدهورا متزايدا منذ عام و

 :  والبحث التربوي الكتاب المدرسي)6

وتطور الوسـائل    قدر الدعم الممنوح للبحث التربوي       1962/1963خالل سنة   

 .إنجازها بحوالي دينار واحد لكل تلميذالتعليمية و

فقد قدر الغالف المالي المخصص لهذا األمر الجوهري         1997/1998أما في   

 مليون للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية مما يمثل        60 مليون من بينها     89

 . دينارا للتلميذ الواحد12

 60 دنانير للتلميذ    4في حين تقدر اإلعانة الممنوحة للبحث التربوي ما يقل عن           

هكذا نسـتنتج أن    اب المدرسي و  خصص لدعم إنتاج الكت   زائري ت مليون دينار ج  

 البحث التربوي ال يحظى بالعناية الكافي
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  : المطاعم المدرسية-7

 مستفيدا من وجبات المطـاعم      195000 بـ   1963/1964لقد تم إحصاء سنة     

 بـ  1997/1998المدرسية على مستوى التعليم االبتدائي و قد بلغ عددهم عام           

٪ مـن المتمدرسـي     19والي   بلغت نسبة المستفيدين ح    63/64 في   561000

 .1981/1982تجدر اإلشارة إلى ذروة التكفل تم تسجيلها عام 

 من وجبات المطـاعم المدرسـية أي        مستفيد مليون تلميذ    1.2حيث تم إحصاء    

 .٪ 38بنسبة 

الجهود الجبارة التي بـذلت  بق أن ارتفاع تعداد المتمدرسين و     نستنتج من ما س   و

كذا الوسائل المالية الضخمة التي رصدتها      ة و المجال إنجاز المنشآت التربوي   في  

ها عناصر توحي بإرادة سياسية قواتهـا       لك. الدولة قصد ضمان تأطير التالميذ    

بيـد أنـه مـازال مـن        . ديمقراطية التعليم التي أضحت اليوم واقعا ملموسـا       

على مستوى االستثمار في منشآت التربوية      الضروري أن تبذل جهود إضافية      

قصد القضاء علـى نظـام الـدوامين فـي          ) بأطواره الثالثة  (لتعليم األساسي 

 .الطورين األولين من جهة، و تقليص حجم الفوج التربوي في الطور الثالث

رياضـية بصـفة    تساهم في ضمان نشاطات فنيـة و      إن هذه المنشآت الجديدة     

مالئمة كما تسمح بتحسين نوعية التعليم دون أن يكون لذلك انعكاسـات علـى              

 .لتسيير لقطاع التربيةميزانية ا

بوي الجزائري ملزم بتحسين    تطور فإن النظام التر   وكلما تحقق من انجازات و    

ل من تغيير على    ما حص سيه ليواكب المستجدات العالمية و    تطوير أسا وضعه و 
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حاجات المجتمع الذي مـا فتـى       المستوى المحلي وليستجيب لرغبات األفراد و     

 .إلى الرقي واالزدهاريطمح 

 اتــــاليــــاإلشك

بالموضوع يمكن أن تكون محل بحث      هذه اإلشكاليات تطرح عدة قضايا تتعلق       

الـتمكن مـن جوانبـه      ية إثراء الموضوع وااليمان بـه و      تقص لإلستزادة بغ  و

 .لفةتالمخ

 تتوسع في هذا المعنى؟.يقول الخبراء أن التربية أصبحت تسيق التنمية )1

أبحث عـن   .ومة التربوية يلعب الجهاز اإلداري دورا هاما في المنظ      ) 2 )2

 وضحه؟ة ووظيفة اإلدارة في التربي

 توسع في هذا المعنى؟–محيطه الذاتي لكل نظام تربوي بيئته الخاصة و )3

 مـا .  مزريا إبان االستقالل   االجزائرية واقع واجهت المنظومة التربوية     )4

  التي اتخدتها لمجابهة تلك الوضعية؟اإلجراءاتهي أهم 

نظومة التربوية الجزائرية تسـعى إلـى       الم و 1976منذ صدور أمرية     )5

ا المحـددة فـي     بمواصـفته " مـأمن   " إقامة المدرسة األساسية المندمجة     

هي من رأيك األسـباب      ما. النصوص المتسلسلة ولكن المشروع لم يكتمل     

 التي حالت دون تحقيق هذا المشروع الطموح؟

 ت المنظومة التربوية الجزائرية ومازالت علـى مسـتوى التنظيـر          كان )6

ما هـي أسـباب     . لكن الواقع شيء آخر   ورسم الغايات طموحه بل جيدة و     

 ذلك؟
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ابيات هل يمكنك أن تلخص إيج    . على ضوء ما قرأت في هذا الموضوع       )7

 أسباب ذلك؟يات النظام التربوي في الجزائر وسلبو

ـ       )8 ا المنظومـة التربويـة الجزائريـة       لقد عرفت المراحل التي مرت به

 مـا .  هذه المنظومة  إصالحك حديث عن    هناو. والصعوبات التي اعترضها  

 ماهي شروط نجاحه؟تصورك لهذا اإلصالح و
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 التوجهات األساسية للنظام التربوي في الجزائر 

 :دــــتمهي – )1

ر كبير   ذات تأثي  -في العصر الحديث خاصة   التربية على مدى الزمن و    تعتبر   

مم تعتبرها عمال مهمـا للغايـة،       لذا فإن جميع األ   في تحديد مصير اإلنسان، و    

د إعـدا لتحسين ظروف اإلنسان فـي الحاضـر و       ذلك ألنها الوسيلة الوحيدة     و

للجنة الدولية   ا 1971لذلك أسست اليونسكو سنة     ، و ظروف الحياة في المستقبل   

 .بذلك برهنت في أنها في مستوى األحداثللنهوض بالتربية و

 كبيرة للتربي، فهي مـا كـادت        أهميةالجزائر ما فتئت منذ االستقالل تولي       و

حاسمة منـذ الجهـل      حتى أخذت تخوض معركة      االستعمارتتخلص من ربقة    

 أن القضاء علـى الجهـل هـو         –هي في ذلك على صواب       و -ها اعتبرت ألن

قـد  دائم و هو الطريق الوحيد للرقي واالزدهـار و        الشرط األساسي للتحرر ال   

 بأنه يكفي لتحقيق هذا األمر كله أن تنتـزع          - كما سائر الدول مثلها    -اعتقدت

لـك  هي ذي اليـوم تالحـظ أن ت        هاو. ، سالح التفوق التقني   االستعمارمن يد   

 ).هي أنظمة بائدة في بلدها األصليو(ة المستعارة األنظمة التربوي

تتماشـى مـع      ال -ة اليونسكو المنوه بهـا أعـاله      هذا ما وصفتها به لجن     و -

يـة البـد أن     ن التربية عملية حيو   وكو مشاكلها الختالف الظروف  حاجياتها و 

حاجات ا و تستمد عناصر تقدمها وبقائها و نجاحها من محيطها وتطلعات أفراده         

 .مجتمعها



39 التوجهات األساسية للنظام التربوي يف اجلزائر                           املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                                         

 اإلنسان الذي تسعى إلى تربيته وتكوينه       بما أن التربية الحديثة تريد أن يكون      و

ينبغـي أن يكـون     . هو اإلنسان الذي أسمته منظمة اليونسكو باإلنسان الجديد       و

يعـرف كيـف    أن  ائج المترتبة على سلوك كل فـرد، و       قادرا على إدراك النت   

اجبه في التضامن من أجل تحقيـق       أن ينهض بو  يتصرف بحسب األولويات و   

مما أصبح ضروريا في التربية الحديثـة أن يصـبح          و. مصير الجنس البشري  

أن ة األساسية في كل مشروع تربوي، و      العلم و الثقافة من العناصر الضروري     

الكبار ال مـن    ليات التربوية المخصصة لألطفال والشبان و     يتدرجا في كل الفعا   

 اإلنتاجية فحسب بل كذلك مـن       عية القوى الطب  ساعدة الفرد على تسخير   اجل م 

و بذلك يكتسب السيطرة علـى نفسـه        . االجتماعيةاجل السيطرة على القوي     

أخيرا البد من أن يصبح اإلنسان متشـبعا بـالروح          وعلى اختياراته وأفعاله و   

 .العلمية لكي ينهض بالعلوم، من غير أن يكون لها عبدا

مسـتمرة وفكـرة    ليونسكو فكرة التربية ال   من المبادئ التي أوصت بها لجنة ا      و

 1976أفريـل 16هذه األفكار كانت الجزائر طموحة في أمرية        المجتمع المتعلم و  

يسعى إلـى طلـب العلـم    محاولة توظيفها للوصول إلى مجتمع متعلم       لتبنيها و 

هو مبدأ مستمد أيضا من تراثها اإلسالمي الحنيف فقال رسـولنا           طوال حياته و  

وظيفة لكن  د﴾ و ح﴿أطلب العلم من المهد إلى الل     : عليه و سلم  الكريم صلى اهللا    

استمرارها كمـا كـان    في الحفظ على تواصل المجتمعات و    التربية ال تنحصر  

أن تـزودهم    أيضا أن تعد الناشـئة للمسـتقبل و        بل أصبح عليها  . شأنها قديما 

 تجدات التي سيحملها الزمان الذي سيعيشون     سبالقدرة على على التكليف مع الم     



40 التوجهات األساسية للنظام التربوي يف اجلزائر                           املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                                         

 للزيادة من العلـم     االبتكارأن تزودهم بالقدرة على اإلبداع و     فيه، بل إن عليها     

 أن تصوغ مشـروع     - بعبارة موجزة  –اإلسهام في تطويره، إن على التربية       و

 عن األحداث الحاملـة فـي       - منذ اليوم الحاضر   -مجتمع الغد بمحاولة الكشف   

التي ينبغي أن يكون كـل      التي تحدد المناحي    ياتها المالمح العامة للمستقبل و    ط

إن من هذه األحداث ما حدث من تحوالت عميقة .  وفق اتجاهها  إصالحيتغيير  

ـ  -على صوغ مشروعها التربوي فـي السـبعينات        إبان إقدام الجزائر     – ك  تل

 - ما في ذلك شـك     -التي كان لها  التحوالت على الساحة الوطنية وفي العالم و      

 -مازالـت  و- و الجزائر التي كانت   تاالمجتمعألفراد و كبير على حياة ا   تأثير  

 مجتمـع يتصـف     تسعى إلى أن تكزن منظومتها التربوية تهدف إلى تكـوين         

 كان لزاما عليها أن تقتـبس مـن المنظومـات           . آن بالعصرنة و األصالة في   

التي ذكرتا بعضها آنفـا     التوصيات التي أكدتها اليونسكو و    األخرى و من تلك     

أن تبني كل ذلك في إطار       والعالمي و  يه الوطني كما كان عليه أن نلتزم بالتوج     

 العلمـي   االتجـاه العصري وكذا البعد الديمقراطي و    البعد   و من الروح الوطنية  

عنه للخروج من حيز التخلف والبداوة إلـى         ال مندوته التكنولوجي الذي كان    و

إن كان غير خاف أن هناك توجهات       و.. ساح الحضارة والعلم والثقافة والرقي    

ا ألنهـا   لم أتوقف عنده  . .غيرهاجزائر آنذاك كالنظام االشتراكي و    ا ال أخذت به 

 .لم تعد تشغل فكر أحدمرحلة أملتها ظروف ولت و
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 :التكنولوجي التوجيه العلمي واعتماد – )2

 المتعلق بتنظيم التربيـة     16/04/1976:  المؤرخ في  76/35:  حدد األمر رقم  

 نطاق القيم العربية اإلسالمية     وي في رسالة النظام الترب   :التكوين في الجزائر  و

أي غايات التربية في الجزائر في إعادة الثانية        ).. آنذاك (االشتراكيةالمبادئ  و

 :منه في اآلتي

 .الحياةتنمية شخصية األطفال والمواطنين وإعدادهم للعمل و -

 .التكنولوجية المعارف العامة العلمية واكتساب -

 .التقدمعدالة و للتطلعات الشعبية إلى الاالستجابة -

 .تنشئة األجيال على حب الوطن -

كان هذا التوجه إلزاميا ألن روح العصر فرضته فكان على الجزائـر لكـي              و

التكنولـوجي الـذي إذا     جيه العلمـي و    التو تتبنىتلحق بالركب الحضاري أن     

  اللحاق بركـب التقنيـة    وج من منطقة التخلف والمعاناة و     الطريق األول للخر  

تحقق طموحاتـه فـي     ة مستديمة ترفع من مستوى الشعب و      يذلك بتحقيق تنم  و

أن أحاول سوق دواعي هـذا التوبـة        قبل  و.  والرقي والحياة الكريمة   االزدهار

أسبابه دعوني أنقل لكم أصل اختيار الغايات أو أمس ذلك كما حددته منظمة             و

راسـيمها  راك مبررات منظومي هذه الغايات و     اليونسكو ألنه يفيد كثيرا في إد     

 .دنا في الجزائرعن
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 :عندما ينظر اإلنسان في غايات التربية فإنه سوف يتساؤل سؤالين[ 

في وراء الكلمات ق التي تخت  ئهي الحقا  ما هو جوهر تلك الغايات أو ما      :  األول

 الدالة عليها؟ 

 أن الغايات البد أن تكون خاصـة        الواقعمن الذي حدد تلك الغايات؟ و     : انيالثو

ا مسـتمدة مـن التـراب و التقاليـد          فإذا اعتبرنا أنه  . عامة في نفس الوقت   و

 االقتصـادية  و االجتماعيـة العادات، أو مفروضة فرضا بحكـم الظـروف         و

 أخرى فإنهـا    من جهة و. ل بأنها ناتجة عن حاالت خاصة     السياسية فحينئذ نقو  و

ذلك أن التربية أصبحت اليوم من المشاريع التي لها أبعاد          تكتسي طابعا عاما، و   

را عميقا على مستقبل البشرية جمعاء، فهذه الغايات        ي كما أنها تؤثر تأث    عالمية،

إن هي في الواقع إال تغيير عن بعض المثل العليا التي تراود عقـل اإلنسـان                

مما يدل على وجود غايات مشتركة، ما لوحظ مـن اتفـاق بـين              والمعاصر  

في تشجيع   و  اإلنساني العلمي وفي تطور الفكر العقالني،      االتجاهالشعوب  في    

في عـدم   لشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع و    الفرد على الخلق و اإلبداع و في ا       

 ترجيع جانب من جوانب الشخصية عن اآلخر، كالجانب المتعلـق بـالفكر أو            

ضا أن الناس على اختالق     يمما يدل على ذلك أ    األخالق أو العاطفة أو البدن، و     

 .اإلنسانيةجنسياتهم ينظرون نظرة إيجابية إلى مستقبل 

فـاألهم  . على أنه البد من القول بأن اختيار الغايات ليس هو المشكل األساسي           

ال ننكر الدور الـذي  إن كنا ونحن و. من ذلك أن تتفق اآلراء على تلك الغايات  

تحديد تلك   السياسية والمعطيات التربوية والعلمية والثقافية، و      االختياراتتلعبه  
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ل بأن هذا األمر ال يمكن أن يترك لمشيئة رجـال           الغايات إال أننا مع ذلك نقو     

السياسة أو لحافة العلماء وحدهم، بل ينبغي أن يساهم في تحديـد الغايـات ال               

المعنيون باألمر و أولياء الطلبة و ممثلو المجموعـات         أولئك فحسب بل كذلك     

 ].المحلية

متـه  الجزائـر حت  التكنولوجي في   العلمي و  جهأن التو هكذا يمكن أن نستنتج     و

ه أهداف أهـداف التنميـة الوطنيـة        الداخلية كما فرضت  الظروف الخارجية و  

 .أنداكأهداف المخططات االقتصادية التي كان معموال بها و

وحيد لتنميـة شـاملة     كما أن طبيعة األمور فرضت ذلك االتجاه ألنه السبيل ال         

 .االزدهارتحقق التقدم و

التربويـة الحديثـة بأهميـة      س العلوم ما فتئ يخطى في كل المنظومات         يفتدر

مـن  المعاصر ورقى المجتمع و   خاصة لما له من انعكاسات على تكوين الفرد         

في التعليم  علمية في النظام التربوي عموما و     المنطق يهدف تدريس المواد ال     هذا

 :األساسي على الخصوص إلى

تمكين التالميذ من المعارف و التقنيات ة الطرق التي تسمح له بمقارنة حل              -

 .لمسائل في حياته اليومية أو في ميادين علمية أخرىا

لتفكير العلمـي   تدريبه على ا   تنمية القدرات الذهنية والفكرية لدى التلميذ و       -

 .التجريد والتطبيق واالستدالل والتصور وبالتراكيوعلى الفهم والتحليل و

 ي التعليم العالي في الرياضيات والعلـوم      إعداد التلميذ لمواصلة الدراسة ف     -

 .التعليم التقنيو
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اإلنساني بدل التكثيـف    علوم بالجانب الثقافي والعلمي و     بتدريس ال  االهتمام -

 .إعطاء العناية للتجريبهيم والمواضيع ومن المفا

بيعية في العالم الذي يحيط به، والكشف       تمكين التلميذ من فهم الظواهر الط      -

 .بعض القوانين الفيزيائيةعن البعد الفيزيائي و

ئنات الحية في البعـد البيولـوجي       على الكا  التعرف على نفسه و    تمكينه من  -

 . عالقة اإلنسان بغيره من الكائنات المحيطة بهإدراكو

هارة في استعمار اللغة    الم على المالحظة العلمية والوصف الدقيق و      تدريبه -

البحـث عـن    والتصنيف وطرح السؤال العلمـي و     المصطلحات  العلمية و 

 .الجواب المقنع

يـر األخـرى مثـل      قدرة على التعبير العلمي بواسطة أنماط التعب      امتالك ال  -

 على اسـتغالل الوثـائق فـي البحـث          القدرةالرسم والتخطيط وغيرها و   

 .التحريروالتلخيص و

تطوير الميول و   عدته على تطوير قدراته البصرية والحركة وغيرها، و       مسا -

 .الحياةالتجاه العلمي وحب الطبيعة وا كاالتجاهات

التكنولوجي التطور الذي حصل    عا إلى اختيار التوجيه العلمي و     ا د لعل أهم م  و

تقنيـة لتحقيـق    من معرفة عمليـة و    في العالم وما تستدعيه الحضارة الحديثة       

 المنتمي إلى الحضـارة     اإلنسانإن  :" التنمية الشاملة فقد ظهرت أفكار من مثل      

ى فهم الطرائـق    الحديثة ال يستطيع أن يساهم في اإلنتاج إال إذا كان قادرا عل           

نذهب إلى أبعد من هذا فنقول      و. ضا أن ينتصر على مجرد تطبيقها     العلمية، عو 
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يفهـم  معرفة يدرك البيئة التي تحتضنه و     بأنه على قدر ما نفتح أمامه أبواب ال       

 لغة العلوم، ال يقل كل منهما       إتقانوالشك أن اكتساب الفكر العلمي و     أسرارها  

إن المقصود مـن    . إتقانهاوالتعبير األخرى و  أهمية عن اكتساب وسائل التفكير      

هذا ليس هو حشو األدمغة بالمعلومات بل هو العمل من أجل إتقـان طريقـة               

هذا بالضـبط مـا رسـمته       وبناء بلده    تمكنه من المساهمة في اإلنتاج و      علمية

المعرفة النظرية بمجال التطبيـق     المنظومة التربوية الجزائرية عندما ربطت      

 ..يم متعدد التقنياتقدرت إنشاء تعلو

       : ربط التنمية الشاملة بالنظام التربوي-)3

 المنظم للتربية   16/04/1976 المؤرخ في    35/76عندما نتفحص ديباجة األمر     

التنمية الترابط بين المنظومة التربوية و     تؤكد على    - الديباجة -في الجزائر نجد  

ات المرسـومة لمخططـات     الشاملة للبالد، فالمنظومة تستمد أهدافها من الغاي      

 ..الثقافيةاعية واالجتم واالقتصاديةالتنمية في الميادين 

في تخـريج اإلطـارات     د على المنظومة التربوية     مكما أن جهاز االقتصاد يعت    

 .الفعاليةالتي تسيرها وتأخذ بها إلى النجاعة و

ية ربهذه البنية القاعدية التي تمنح طوال تسع سنوات ت        فالمدرسة األساسية تمثل    

دراسته إلى  هي تتيح لكل تلميذ إمكانية مواصلة       و. إجبارية مشتركة بين الجميع   

 .أقصى ما يستطيع

العلمية إلى االلتحـاق     نفس الوقت من النواحي العلمية والتقنية و        في هكما تهيئ 

أما بمؤسسات التكوين المهني لتهيئهم لميادين التنمية، أما        وإما بوحدات اإلنتاج    



46 التوجهات األساسية للنظام التربوي يف اجلزائر                           املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                                         

متداد المهني فهي ا   الثانوي العام ومؤسسات التكوين  التقني و       مؤسسات التعليم 

 لحاجات األفراد كـل حسـب       باالستجابةهي مطالبة   للتعليم للتعليم األساسي و   

 .االقتصاديةالمقتضيات التنمية االجتماعية وقدراته الخاصة وحوافزه و

بية حاجـات   وي مطالب بتل  إن التعليم العالي المنظم على أنه امتداد للتعليم الثان        

ت المقتدرة ونشـر الفكـر العلمـي        النشاط الوطني بتكوين اإلطارا   المجتمع و 

 .التقنيو

 .تحقيق التقدم في التنمية واالندماجمن حيث هو منطلق للبحث من أجل 

برز من أفكـار حديثـة    مرتبطة بالتنمية ما    لعل أهم ما دعا إلى جعل التربية        و

خاصـة فـي    لف عصور التـاريخ و    ا نالحظ في مخت   فبينم..تؤكد ذلك الترابط  

 أن نطور التربية لم يحصل      الثورة الصناعية فيها  األقطار األوروبية التي قامت     

، فإن التربية أخذت ألول مرة فـي تـاريخ          االقتصاديإال بعد حصول التطور     

تسبق في تطورها على الصعيد العالمي التنمية االقتصـادية، كمـا أن            البشرية  

 ألول مرة في التاريخ لتهيئة رجال الغد، لكـي          جهادإذت تعمل بجد و   غالتربية  

 .ينهضوا بالمسؤوليات في مجتمعات لم تظهر بعد

ية متطلبات التنمية االقتصادية ومشاركة عـدد       مما فرض ربط التربية بالتنم    و

النساء في النشاط االقتصادي المعقد يستلزم كل منهما أكثر         متزايد من الرجال و   

. تعلـيمهم  و اإلنتـاج سابق تكوين العاملين في حقل      مما كان عليه األمر في ال     

 عدد متزايد من العمال     فاألنظمة االقتصادية المتوسطة أصبحت في حاجة إلى      

خاصة أن الجزائر كانت تطمح إلى تحقيق ثورة صناعية رائدة تحتاج           األكفاء و 
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ال مجال لتوفير تلك األيدي العاملة إال عـن طريـق           إلى اليد العاملة الكفاءة و    

 ..منظومة التربويةال

هذا ما دعا إلى ضرورة توفير الوسائل التي يمكن بها تكوين اإلطـارات أو              و

 ..استكمال تعليمها

بتدابير في  ألنه ال يمكن القيام بأية تدابير للنهوض باقتصاد البالد بدون القيام            و

 دائما  مازالت كانت و  - كما أثبت الخبراء   –فالمشاريع الكبرى   . ميادين التربية 

هذا ما تؤكده الوقائع الحاليـة إذا لـوحظ أن          يم و التعلترنة بانتشار التربية و   مق

افز  جديدة للشغل، من أفواه الحو     إمكانياتظهور  جات التنمية االقتصادية و   ااحتي

 يستدعي ربط التنمية الشاملة بالنظام      - الريب -هذاو.. الزدهار التربية ونموها  

بها من  اف المنظومة في بعض جوان    التربوي ما حدا بالسلطات إلى اشتقاق أهد      

متطلباته الطموحة إلى تنمية شاملة تحقـق مزيـدا مـن           احتياجات المجتمع و  

 ..نامية ذاتيا من بناء دولة متحررة اقتصاديا وتمكنواالستقالل 

ما زالت تسعى جاهدة إلى التحرر االقتصادي بعد أن وهكذا فإن الجزائر التي و   

واعية بأن االستقالل السياسي لـن   مدركة وكانت.. ستقاللها السياسياأحرزت  

كان  و اإلتباعالحال أن اقتصادها ورث      إذا لم يعزز باستقالل اقتصادي و      يكتمل

 أن  -االختيـار فكان البد أن تختار رغم صعوبة       .. مرتبطا باالستعمار السابق  

ير االقتصاد الوطني من التبعية وتنمية      العمل الجاد من أجل تحر     و تختار الدأب 

لم يكن هناك سبيل غير أن       يعز مكانة األمة ويدفع شأنها و       اقتصاد حديث  بناءو



48 التوجهات األساسية للنظام التربوي يف اجلزائر                           املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                                         

نؤكـد أن التربيـة تسـبق       ة أو أن تربط التنمية بالتربية و      تربط التربية بالتنمي  

 .التنمية و تخطط لها

 :  ترسيخ المبادئ اإلسالمية السمحة-)4

كان البد  عندما دعت الضرورة إلى إصالح المنظومة التربوية بعيد االستقالل          

 مرجعيا لمنظومة   تكونعلى المنظرين البحث عن أرضية مذهبية كافية تصلح         

بـذلك   شديد الصلة بمقومات هذه األمـة و       تطورها الدائم تربوية يجب أن يظل     

 محاربة العدو المستعمر البغيض وإخراجه مـن         الذي حفز األمة على    اإلشعاع

التعليم التربية و قضايا  بما أن الشعب الجزائري و ضع عبر العصور         البالد، و 

أهم ما أبرز هذه العناية ما يتميز به الشعب         و.. ي الصعيد األول من اهتماماته    ف

جزائري من عمق المشاعر الدينية ولذلك أقام أسس مؤسساته الثقافة ونظمـه            ال

عالقاته االجتماعية على أساس تعاليم اإلسالم ذلـك أعطـى للعلـم    القضائية و 

..  فريضة على كـل مسـلم ومسـلمة        طلب العلم صبغة مقدسة حين جعل من      

ين اإلسالمي في جمع شتات األمة واتحادهـا ضـد        نظرا للدور الذي لعبه الد    و

 الدافع القـوي    ألن اإلسالم كان  و. االستعمار وثورتها ضده كونه العدو الكافر     

ثبـات   من انتزاع حقوقه بقوة اإليمان و      مكنهالذي أيقظ الشعب وقوى صفوفه و     

بادئ اإلسـالمية   التربوية اتخذت من أهدافها ترسيخ الم      المنظومة   فإن.. العقيدة

نفوس الناشئين ليشبوا على الطـرق مـدركين لعقيـدتهم          السمحة في مقول و   

 .قالبافين لمبادئها متمسكين بها قلبا وعار
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 وهم يصوغون   - المنظومة التربوية الجزائرية   في إصالح قد عرف المنكرون    و

 أن المنظومة التربوية الجزائريـة      - مستوياتها األهداف على مختلف  الغايات و 

واقـع   تنمو على هامش اهتمامـات الشـعب و         إذا أريد أن ال    –محكوم عليها   

بما تشتمل عليه   في مضامين العقيدة الوطنية      أن تترجم في بنيانها و     -الجماهير

فمن هذه العقيدة يتألف اإلطـار المـذهبي        . تصور لإلنسان من تفسير للكون و   

فاإلسالم هو الذي صاغ مالمح الشخصـية       . لذي يوجه حركة األمة   المتناسق ا 

أبعاده األساسية وطابع التمييز     أعطى لكيانه الدائم   للشعب الجزائري و   الوطنية

السـيما اللغـة    اسب الحضارة العربية اإلسـالمية و     العروبة المتمثلة في مك   و

 .ه إلى األمة العربيةءالتاريخ، هي التي رسخت انتماوالثقافة و

إلـى قيمـه الروحيـة       باإلضافة   -قد فهم الشعب الجزائري اإلسالم على أنه      ل

مـة مجتمـع    نظام اجتماعي متكامل يرمي إلـى إقا    -تعاليمه السمحة السامية و 

يعمل فيه كل فرد لدينا كأنه يعـيش        إنساني تسوده العدالة والحرية والمساواة و     

 اجتماعية حقيرة   ورةث. فاإلسالم بتعبير حديث  .  كأنه يموت غدا   هآلخر ت أبدا و   

أدن المجتمع الذي    كلها و  االستغاللالغايات فقد حارب أنواع     واضحة األبعاد و  

. التفريق بين الناس حسب أجناسهم وألـوانهم وأنسـابهم وألقـابهم          يقوم على   

تعلقـا   مـا كـان م     بطل كل أنواع الفرز إال    أومواقفهم من سلم الثورة والجاه و     

  . متضامندعا إلى مجتمع متكافئباإليمان و

أفراده مسؤولون عن الجماعة والجماعة مسؤولة عن اآلخراء، والكل سواسية          

الواجبات فقد حارب اإلسـالم     أمام العدل والقانون نصيبهم واحد من الحقوق و       
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يـاء  الشعوذة بكل قوة ورفع العلماء إلى منزلـة األنب        الجهل وأنواع الخرافات و   

 من المهد إلى اللحد ألنه وسـيلة        العلم شدد في اإللحاح على طلب    والمالئكة و 

لتسخير الطبيعـة التـي     وإرادة  ناجحة لتحرير ما في اإلنسان من طاقات حية         

 .جعل اهللا فيها منافع للناس

في األمة التي أقام بناءها على أسـاس العالقـات          لقد وضع اإلسالم ثقته كلها      

 يسـتند   بحيثالحكم  السليمة بينها، فالشوري تمثل المبدأ الذي يجسد ديمقراطية         

 .االستبداديمتنع عليه بالفعل ممارسة إلى قاعدة شعبية حقيقية و

 هو الـذي يفسـر      حكمة تشريعه م العميق الواعي لجوهر اإلسالم و     إن هذا الفه  

السـيما  التي تالحظ لدى الشعب الجزائري و     روح المساواة   النزعة الجماعية و  

تمسك شديد باإلسـالم،    : ى الدوام تلك المثل التي آمن بها الشعب الجزائري عل       

في طليعتهـا   التي تأتي اللغة العربية     قيمها الثقافية   وارتباط واضح بالعروبة و   

كمقوم مـن مقومـات     لكن دعنا اآلن نطل على اإلسالم       . كما سنرى فيما بعد   

في تسطير مبادئ نظامهـا     األمة الجزائرية التي ال يمكنها التنكر له أو إغفاله          

المكانة و المعلىالقمع  بادئ التي ينبغي أن يكون لها       لماذا كان من الم   التربوي و 

 .المرموقة في أي نظام تربوي يختاره الشعب الجزائري

الموضوعيين بأن الدين اإلسالمي في الجزائر       و حيث ال ينكر أحد من األصالء     

الباحثين  رغم اختالف    -يعتبر مقوما أساسيا من مقومات الشخصية الجزائرية      

 .ات الشخصية للجماعة أو الفي كون الدين من مقوم
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ـ     . نظراؤهوقد رأى الدكتور تركي رابح و      لون بـين   في آن الجزائريين ال يفص

بين مفهوم اإلسالم كدين روحي جاد لهدايـة النـاس          مفهوم العروبة كقومية، و   

سالم يعني  فالعروبة عندهم تعني اإلسالم كما أن اإل      . أجمعين إلى سواء السبيل   

" ئر بفضل القرآن الكـريم      أصبح اإلسالم في الجزا   لقد  روح العروبة عندهم، و   

مقومـا مـن مقومـات      .. تاريخية واجتماعيـة  : بفعل عوامل و" البياناللغة و 

فالجزائر ال توجد   .. الشخصية القومية للجزائريين و ذلك بفضل الوحدة الدينية       

 في الجزائـر هـو      بها أقليات دينية غير إسالمية كما أن المذهب الديني السائد         

لذلك فإن الدين اإلسالمي في الجزائر      هب المالكي وهو أن مذاهب السنة و      المذ

القوميـة بـين    مل من عوامل التماسك االجتمـاعي والوحـدة الوطنيـة و          عا

 .الجزائريين

لقد كان اإلسالم منذ دخل الجزائر يشكل مانعا حصـينا لشخصـية الشـعب              و

لذلك أم خارجيا و له سواء كان داخليا    القومية ضد كل تهديد تتعرض    الجزائري  

تحت  الذي ناضلت من أجله و1925/1954 كان شعار الحركة الوطنية الحديثة  

ال غرابة في ذلك    و)  والعروبة لغتنا، والجزائر وطننا    اإلسالم ديننا، ( لوائه هو   

هو الذي قاد هذه الحياة و هـو        المي هو الذي صاغ حياة الجزائر و      فالدين اإلس 

اإلصـالحية ثـم     والسياسية و  ةكات الوطني الذي مكن في العصر الحديث للحر     

 لذلك فهو قيمة من   بعد ذلك في أرض الجزائر و     1954/1962 للحركة الثورية 

 مقوم من مقومات الشخصية الجزائرية فلم       -الريب–هو  قيم الحياة الجزائرية و   

 يكن مستغربا أن يكون أمس المبادئ التربوية الذي نصت عليه أمرية 
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أن : لم يكن مفاجئـا   ة من غايات المنظومة التربوية و     نغاية ثمي  و 1976ريل  أف16

التـي  .. تسعى المنظومة التربوية جاهدة لترسيخ المبادئ اإلسالمية السـمحة        

 والتضامن بين أفراد الجماعـة      االجتماعيالتكافل  تدعو إلى األخاء والوفاق و    

 .التعاضد ضد الشروالتكاتف من أجل الغير و

لجزائري، مجانيتـه، إلتزاميتـه، تعريبـه،        ديمقراطية النظام التربوي ا    -)5

 :جزأرته

  : ديمقراطية النظام التربوي في الجزائر-)أ

إن المنصف البد أن يسجل بأن المنظومة التربوية الجزائريـة كانـت رائـدة              

 16/04/1976 المؤرخ فـي     76/35 من األمر    4: في مادتها  برتلكونها اعت 

. جزائري الحق في التربية والتكوين    أن لكل   : التكوينالمتعلق بتنظيم التربية و   

أن الدولة  :  على  منه 15تنص المادة   و.ا الحق بتعميم التعليم األساسي    يكفل هذ و

المواطنات الذين يرغبون فيه دون     توفر التربية والتكوين المستمر للمواطنين و     

هذا يتماشى مـع النظـرة الجديـدة    و. ين أعمارهم أو جنسهم أو مهنهم  تمييز ب 

 حيث أصبحت التربية تصبو إلى      م ظهرت في بداية القرن المنصو     للتربية التي 

 .أن تجعل المدرسة وسيلة لتحقيق التكافؤ الفرص

لقد تضافرت عدة عوامل لجعل المسؤولين يدركون ضرورة المبـادرة إلـى            و

ـ       الطابع الديمقراطي على التعلم، و    إضفاء   ات هـذه العوامـل هـي، االحتياج

الكفـاح  ألهداف المذهبية في أقطار أخرى و     ااالقتصادية في بعض األقطار، و    

لعله يصح أن تكون أسباب     ومن أجل التحرير الوطني في جزء كبير من العالم          
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مهما يكـن فـإن   و. ي الجزائر تلك األسباب مجتمعةانتهاج ديمقراطية التعليم ف 

 إال أنها غيـر كافيـة       –إن كانت شرطا ضروريا      و –المساواة في حق التعلم     

 .اطية في مجال التربيةلتحقيق الديمقر

 لـيس   -غيرهـا  الذي أقرته الجزائـر و     –أن تكافؤ الفرص    : ترى اليونسكو و

 المساواة الشكلية القائمة على معاملة      - خالفا لما يعتقده البعض    -المقصود منه 

ليم كل فرد ما يناسبه بالطريقة      جميع األفراد بنفس الطريقة بل المقصود منه تع       

 .بالسرعة المالئمتين لهو

 االحتالل من حرمـان مـن       ال شك أن ما مر به الشعب الجزائري إبان فترة         و

اقتصار التعلم على    في قبول المتعلمين في المدارس والجامعات و       تمييزالتعليم و 

هو ما حدا برجـال التربيـة الـذين         ..ميسورة أو موالية للمستقدم   : طيفة معينة 

ا من حق جميع أبنـاء      طيا مبادئها في السبعينات أن يجعلوا التعلم ديمقرا       وصاغ

رية بتـوفير األسـباب     كان الطموح أن تتكفل الدولة كما في األم       الجزائريين و 

ون تمييز ليدرسوا جنبا    اإلمكانيات لضمان فرص متكافئة ألبناء الجزائريين بد      و

 أو  اقتصـاد الرقي في التعلم جنبا إلى جنب بـدون         إلى جنب ويحققوا النجاح و    

إن تحقق  لم تكن من تحقيق ذلك بحذافيره و      نياتاإلمكالكن الظروف و  .. تهميش

تـوفير  فضال عن سوء التنفيذ لهذا المبدأ الذي ينص علـى           .. جزء كبير منه  

 في هذا المبدأ أفضى إلى      فاالستغراق. ليس للنجاح الفرص المتكافئة للدراسة و   

تستطيع : زريان بها هما  يعكران مردود المنظومة التربوية و    ضرورين ما فتى ي   

هذا ناجم عن سوء فهم لديمقراطيـة       ليكونا في مستوى الجميع و     التعليم و الثقافة
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ا أدى إلى تخفيض معدالت    التعليم أو انغماسا في مجاراة الشعارات السياسية مم       

بروز ظـواهر   رسين و دللمتم الذي نجم عنه ضعف المستوى       االنتقالالنجاح و 

جتهاد ما دام النجاح    سلبية في المنظومة التربوية كالركون إلى الكسل و نبذ اال         

انخفـاض   من األطـوار و    كالمتراكم في السنوات النهائية للمعيدين    شبه مؤكد و  

.. نسبة النجاح في االمتحانات الرسمية عندما تعتمد المعدل العلمـي للنجـاح           

وكتمرير من ليسوا أكفاء انسياقا ورائد الشعبوية وكـذلك ظـاهرة الرسـوب             

تفوقين فـي تمـدرس     حتى الم اط حق   وإغم ظاهرة االرتساب كما ذكرت آنفا    و

كذلك تفشي  طموحاتهم وقدراتهم الخاصة المتميزة و    يستحيب ل يناسب مستواهم و  

دة ممـا   ظاهرة التسرب المدرسي الناجم في كثير من األحيان عن تكرار اإلعا          

 .بالتالي إلى التسرييؤدي إلى الملل واليأس و

لمنظومـة التربويـة    كل هذه العوامل كان البد أن تفضي إلى تدني سـمعة ا           و

الجزائرية على مستوى المحافل الدولية ألنها عـوض أن تخضـع للمقـاييس             

تسـييرها انسـاقت وراء الشـعارات       ة العالمية المعمول في مبادئهـا و      العلمي

رورية إصـالح  أدى إلى بروز فكرة ضاسية مما جعل الثمن يكون فادحا و     السي

عالميـة المعمـول بهـا      لعلمية ال العودة بها إلى المقاييس ا    المنظومة التربوية و  

 دونه شرح   -لكن هذا في المجال و   العالم   ورةجعلها تراكب سير  للنهوض بها و  

الشعور بضرورة اإلصالح ليس كافيين للنهوض      ألن النوايا الحسنة و    -المقتاد

اإلجماع الموضـوعي مـن جميـع        إذا لم تتوفر اإلرادة الصادقة و      بالمنظومة

 فـي   1996الت التي تسعى إلى اإلصالح منـذ        األطراف ألننا عايشنا المحاو   
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لكننـا لـم     لجنة إصالح المنظومة التربوية و     إطار المجلس األعلى للتربية ثم    

 .منظومتنا التربويةبعث على االطمئنان على ناشئتنا ونلمس بعد ما ي

  : مجانية التعليم في الجزائر-)ب

 16/04/1976 المـؤرخ فـي      76/67لقد نصت المادة األولى من المرسـوم        

جميع مؤسسات مجانا في   يكون التعليم   : التكوين على المتضمن مجانية التربية و   

 المـؤرخ فـي     76/35 مـن األمـر      7ذلك طبقا للمـادة     التربية و التكوين و   

قد كان هذا اإلبـراز مـن       و.  والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين    16/04/1976

لم يكن ذلك  لحريته و بعد افتكاكهضمن المكاسب التي تحققت للشعب الجزائري     

عالمة :  من المرسوم اآلنف الذكر تنص على أنه       3بل إن المادة    .. كثيرا عليه 

تالميـذ التعلـيم    ن يحصل تالميذ التعليم األساسي و     على مجانية التعليم يمكن أ    

على الوسائل التعليميـة واللـوازم المدرسـية        ) ن رمزي ثم(الثانوي بأقل ثمن    

كمـا  . ين على حسن سير النشـاطات التربويـة        التي تع  االجتماعيةالخدمات  و

يحظى جميع التالميذ بحماية تقوم بها هيئة موضوعة تحـت وصـاية الزيـر              

الدولة لعمليـات    المكلف بالتربية في إطار األحكام التشريعية المتعلقة باحتكار       

 .التأمين

يم  أبناء المحرومين من التعل    قد كان لزاما على الدولة الجزائرية أن تلتفت إلى        و

أن توفر لهم المستلزمات األساسية للتعبيم بدون       يا و مجان  الشعب لتضمن تعليما   

مقابل رمزي لتشجعهم على اإلقبال على التعليم و لتسعى إلى تحقيق المجتمـع             

المتعلم الذي كان طموحا مشروعا للثورة الجزائرية التي آمنت بـأن إخـراج             
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غياب الثقافة هـي    الجهل و أفراد الشعب من منطقة األمية وأبعادهم عن خطر         

بأيشـع  مة من االستغالل بجميع أنواعـه و      األلضمانات األكيدة لحماية البالد و    ا

 . صورة

أن الشعب المتعلم ال يمكنه أن يكون محـل         : رفعت شعارا يبقى دائما صادقا    و

في تلك الظروف التي تلت االستقالل و     في  و.. ماع االستعمار أيا كان نوعها    أط

الحرمان لم يكن   ئري يعاني من الفقر و    ن عليها الشعب الجزا   تلك الحال التي كا   

المدارس أمام أبناء من حرروا الوطن من االستعمار، كما         من المقبول أن تغلق     

أن المبادئ التي انتهجتها الجزائر لم تكن تسمح بجعل التعليم يمتح بمقابل زيادة             

 ال يمكن إال أن على أن أهداف األمة في بناء مجتمع راق و اقتصاد نام مزدهر 

 .مجانيا ليستفيد منه جميع أبناء الشعب بدون تمييزون تعليمها إجباريا ويك

 : إلزامية التعليم األساسي-)ج

 المتضـمن الطـابع     16/04/1976 المؤرخ فـي     76/66 نص المرسوم رقم    

أن يكـون التعلـيم     : م األساسي في المادة األولى منـه علـى        ياإلجباري للتعل 

لجميع األوالد الذين يبلغون السادسة من العمر خالل السـنة           إجباريااألساسي  

 16/04/1976 المؤرخ فـي     76/35 من األمر    5 طبقا للمادة    المدنية الجارية 

تنص المادة الثانية من المرسوم المـذكور       المتعلق بالتربية والتعليم والتكوين و    

بصـفة عامـة علـى جميـع        يجب على اآلباء واألوصياء و    : على أنه أعاله  

ألشخاص الذين يكفلون أوالدا في سن القبول المدرسـي أن يسـجلونهم فـي              ا

إذا كانت المنظومـة    و. بعة لقطاعهم الجغرافي المدرسي   المدرسة األساسية التا  
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 االكتفـاء  بل قررت النصوص عدم      1976التربوية تعتبر التعليم إجباريا منذ      

الذين ال يقومون   بذلك بل نصت على تسليط عقوبات على الكافلين لألوالد ألئك           

 مـن المرسـوم     8بتسجيلهم في المدارس طبقا لهذا اإللزام حيث تنص المادة          

عدم مراعاة إجبارية التعليم من قبل اآلباء أو األوصياء         : اآلنف الذكر على أن   

ودة تكون  حالة الع  إنذار لآلباء أو األوصياء و     تقسيميكون مخالفة يترتب عنها     

لم م يتم تنفيذه في يوم من األيام و      هذا األجراء ل  رغم أن   العقوبة غرامة مدنية، و   

ى نية السلطة في تعميم التعلـيم       تصدر نصوص تنفيذية له فإنه يبقى مؤشرا عل       

تنفيذ الطابع اإلجباري له بحيث لم يكن لألولياء أو األوصياء حرمان أبنـائهم             و

 . أو غرهااالقتصادية أو االجتماعيةمن الدراسة عبور من المبررات 

مسلم لم تكن في حاجة إلى قرار أو مرسـوم          مية التعليم من شعب عربي      فإلزا

 كان متعطشا جدا للعلم     االستعمارألن الشعب الجزائري عندما تحرر من ربقة        

 ألكثـره    تهنـى   التي لم  االستعمار على ما ضاع منه في مرحلة        متأسفاكان  و

 -عليم لم يكن    لذلك فإن قرار السلطة بالطابع اإلجباري للت      ولوج أبواب العلم و   

طموحاته التي كانت من أهم     الشعب و  إال تعبيرا عن أحاسيس    -في حقيقة األمر  

أولوياته أن تتاح ألبنائهم مقاعد دراسية في مدرسة جزائرية أصـلية المنبـت             

لـذلك فـإن   نسجمة مع تاريخ األمة و تراثها وإسالمية الجذور عربية اللسان م    

هم ليسوا في حاجة إلى تطبيـق الجانـب         القيمين على التعليم آنذاك عرفوا بأن     

م أن   إلى إصدار نصوص تنفيذية له بـل علـيه         العقابي من المرسوم أو الحالة    

التأطير التربـوي السـتقبال   يجعلوا على توفير المقاعد والوسائل الضرورية و   



58 التوجهات األساسية للنظام التربوي يف اجلزائر                           املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                                         

 بشـهية   هالمقبلين علي ناء األمة المتعطشين إلى العلم و     ذاك الجسم الغفير من أب    

 ..الشعبية التي صاحبت إلزاميـة التعلـيم       الجزيئة و  تالقرارا حماسة، فكانت و

فـتح النظـام    كمجانية و ديمقراطية وتعميمه وتقريب المدرسة من األرياف و        

ي للقادمين من المناطق النائية ونصف الداخلي وتوفير التغذية المدرسية          الداخل

م فـي   مزاولـة دراسـته   الرعاية للمتمدرسين ليتمكنوا من     والصفة المدرسية و  

كانت هذه اإلجراءات كلها الوجة العملـي لقـرار الطـابع           أحسن الظروف و  

                                                          .   اإلجباري للتعلم األساسي

  :هـــتعريب) د

إن وطنيـة المنظومـة التربويـة       : " 1976 أفريل   16جاء في ديباجة أمرية     

 تفرض عليها نشر القيم الروحية      ، كما ليها منح التربية باللغة العربية    تفرض ع 

ء تراث عريق غني بمظاهر التقـدم       الثقافية األصلية، لتساهم بدورها في إحيا     و

 مـن   8طبيقا لذلك جاء في المـادة       تو" ع مقتضيات الجماعة    يتوقف تكييفها م  و

عربية أن التعليم يكون باللغة ال    : " 16/04/1976 المؤرخ في    76/35المرسوم  

ال غرابـة فـي أن      و." في جميع مستويات التربية والتكوين وفي جميع المواد       

ـ             ية تكون اللغة العربية هي لغة التعليم فهي مقوم أساسي من مقومات الشخص

ة العربية طوال قرون عديدة لحدا كبيرا في التماسـك          قد لعبت اللغ  الجزائرية و 

كمـا يـرى الـدكتور      كان مربع ذلك     والقوي للمجتمع الجزائري و    االجتماعي

يمكن )" الوطنية(الشخصية القومية   التربية و : "  في مقال له بعنوان    تركي رابح 

 :أساسيين في عاملين
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ببعض من ناحيـة     كون اللغة العربية لغة قومية للجزائريين تربط بعضهم          -1

ى األمة العربية من ناحيـة أخـرى        كما تربطهم بالمجتمع العربي على مستو     

الحضـارة  (مصيري إلى ثقافة اللغة العربيـة وحضـارتها         تحدد انتماءهم ال  و

 ).العربية اإلسالمية

 الذي يدين بـه     منه لغة اإلسالم   العربية هي لغة القرآن الكريم و       كون اللغة  -2

 اإلسـالم فـي القـرآن       بمنابعسطتها الفرد الجزائري    يتصل بوا الجزائريون و 

 .الروحي لإلسالموالحديث والفقه وغيرها من التراث الفكري و

من لعربية هي لغة اإلسالم الرسمية و     اللغة ا : " يقول الشيخ البشير اإلبراهيمي   و

، ولهذه اللغة علـى األمـة الجزائريـة         ثم فهي لغة المسلمين الدينية الرسمية     

كل منهما يقتضي وجوب تعلمها فكيـف إذا        : حقان أكيدان ) ائريالشعب الجز (

حق أنها لغـة    دين األمة، بحكم أنها المسلمة، و     حق من حيث أنها لغة      : اجتمعنا

محافظة عليها محافظة على جنسية     جنسها بحكم أن األمة عربية الجنس ففي ال       

ـ      و). 1963صائر سنة   عيون الب (دين معا   و ي اللغة العربية من جهة أخرى ه

: " 1939كما يقول اإلمام عبد الحميد بن باديس في جريده البصائر نفسها سنة             

ـ تربط بين ما في الجزائر المجيد وحاضرها األغـر و         الرابطة التي    تقبلها مس

لما كانت  و. لغة الوطنية المغربية  السعيد، وهي لغة الدين والجنسية والقومية و      

بل مقوما أساسـيا     الجزائريةاللغة العربية تمثل مقوما من مقومات الشخصية        

دين و قومية في وقت واحد حاول االحـتالل الفرنسـي أن            ألنها لغة جنس و   

يقضي عليها بكل الوسائل المتاحة له لكي يقضي على الشخصـية الجزائريـة             
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 الجزائر في كيانه الخاص كما هو معروف في تاريخ          ابتالعيتمكن من   بذلك  و

ما كان هذا الحال فإنه كان من الطبيعي أن         لو...الجزائر في ظل االحتالل البائد    

أن لجزائري بلغته الوطنية العربية وأن يجعلها لغـة التعلـيم و          يتمسك الشعب ا  

خاصة أنها غنية تحمل    ذ مكانتها بين اللغات العالمية و     يعمل على تطويرها لتأخ   

مـا  يخ امة وأمجاد حضارة وثقافة أصيلة متشـبعة باإلسـالم و          في طياتها تار  

 !..أغناه

انى الشـعب    منهزما في معركة قاسية ع     االستعماررحل  : هــ جزأرت -هـ  

ل ما فيه يعبـر مـن       لكنه ترك المشهد حزينا للغاية، ك     و..من ويالتها ما عانى   

 الـذين   المواطنـون مبلغ الوحشية والهمجية فالشهداء عددهم مليون ونصف و       

 في أسوأ   االقتصادوالتجميع يمثلون نصف السكان     تعرضوا لعمليات الترحيل و   

خيـرات  كان يتميز به من تبعية وتخلـف، و        إلى ما    ةباإلضاف االنهيارحاالت  

في مثل هذه الظروف    . البالد عرضه للنهب يسيطر عليها رأس المال األجنبي       

 ذلك الذي صنعت من أجله بـالنفس         استعادت الجزائر استقاللها   األليمةالقاسية  

لشعب الـذين   تعليم على أبناء ا   كان من أهداف الجزائر أن تعمم ال      و.. والنفيس

لكن تلك المحاولة اصطدمت بذلك الجهـاز المـوروث         كانوا محرومين منه، و   

الذي قد يؤدي استعماله إلى حالة من التعقيد يتميز بانقطـاع االتصـال بـين               

 أن  حينئـذ هذا االستالب ال يمكن     يلة وباقي فئات الشعب، و    الفنيات المتعلمة القل  

ة من التبعية الثقافيـة للمحتـل القـديم تتحـول           يتمخض إال عن صيغة جديد    

الثقافية إلى خطر حقيقي يهـدد      سية واالقتصادية واالجتماعية و   السيا انعكاساته
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 االستعانةالحال يكون مشابها لو استمرت الجزائر في        و... مسيرة البالد نفسها  

من الغرب خاصة، فقد وحبت الجزائر نفسـها أمـام          بالمتعاونين من الشرق و   

 إلى توظيـف    تلجأأمام قلة اإلطارات    للتمدرس في الستينات و     المتزايد الطلب

م مساعدين له األهلية و ممرنين يتمتعون بمستوى تأهيلي يقل عن مستوى شهادة         

على ذلك فقد تم اللجـوء إلـى        مدرسين، عالقة   مستوى األهلية أو ما يعادلها و     

نب من فرنسا خاصة    إلى المتعاونين األجا  عاون بهدف تحقيق تعريب التعليم و     الت

ال وكان هذا الوضع غيـر مالئـم و       . لفرنسية وبعض المواد العلمية   لتدريس ا 

فقـررت أمريـة    .. د أبنائها عأن الجزائر تبنى بصوا   : يتماشى مع مبدأ الثورة   

تربوية تدريجيا من حيث المحتوى ومـن        جزأرة المنظومة ال   1976أفريل  16

ـ    اكان هذا من أهدافها السامية      حيث التأطير و   ات النظـام   لتي تعتبر من أولوي

لهذا فإن من أهم التدابير األولى التي قامت بها الجزائر          التربوي في الجزائر، و   

السيما المواد الحساسـة    عربية تدريجيا وجزأة المضامين و    تعزيز مكانة اللغة ال   

جتماعية كالتاريخ والجغرافيا والفلسفة والتربية الدينيـة واألخالقيـة         الالعلوم ا 

عند بناء مناهج المدرسة األساسية ابتداء من سنة        ية، ومن مرحلة ثانية و    والوطن

الكتب المدرسية   أن كل البرامج و    االعتزاز فإنه من الجدير بالمالحظة و     1989

ذلـك  سي تم إعدادها من طرف جزائريين و       أسا 9من السنة األولى إلى السنة      

كمـا كانـت    . من مرحلة التصميم إلى مرحلة التوزيع على مؤسسات التعلـيم         

دة نظـر لتسـتجيب     إعاي العام والتقني موضوع مراجعة و     برامج التعليم الثانو  

لتمكين المنظومة التربويـة    و .1981هذا في سنة    لمتطلبات الوطن والجزأرة و   
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التحلي من سد العجز المسجل في التأطير ولإلسراع بجزأرة إطارات التربية و          

فإن .. االستقالل الجزائر إبان    من أسلوب التعاون األجنبي الذي اضطرت إليه      

إحـداث  تكاثر مؤسسات التكوين األساتذة والمعلمـين و      بداية السبعينات شهدت    

يـة للطلـب المتزايـد      المعاهد التكنولوجية للتربية بدال من المدارس العليا تلب       

هكذا ارة لجزأرة المدرسة الجزائرية، و    قد كانت المجهودات جب   و.. للمدرسين  

جال، فقد أدت األعمال المتصـلة بإصـالح المنظومـة          أثمرت مجهودات الر  

من النصوص التشريعية و    " خزان  " التربوية في أواخر السبعينات إلى إحداث       

مـن النصـوص    .)المراسيم التطبيقية لها   و 1976  أفريل 16أمرية  (التنظيمية  

ضبطت مجاالت التـدخل فـي      اإلطار العام لإلصالح التربوي و    التي حددت   

 –الوسـائل التعليميـة      إعداد البـرامج و    –البحث التربوي    - :ليةالميادين التا 

 التوجيه المدرسي   –التفتيش التربوي    التنظيم و المراقبة و    –تكوين المستخدمين   

كما نصت األمرية فـي ديباجـة        . اإلدارة المدرسية  – الخدمات االجتماعية    –

التسيير ومة من حيث المضامين والتأطير وأساليب       على ضرورة جزأرة المنظ   

يجيا رغم ما اعترضته    قد تحقق تدر   سعت إلى هذا الهدف سعيا حثيثا و       من ثم و

رغم ما يمكن أن يقال عنه من حيث أنه شعار وطني     من صعوبات وعراقيل، و   

 مضرا بعض الشـئ بمخرجـات المنظومـة         – ربما   -كان التسرع في تنفيذه   

ي إطار التعاون   كفاءات أجنبية ف  التربوية كون المنظومة استغنت عن الخدمات       

التربوية افيا يؤهلهم لالرتقاء بالمنظومة     عرضتهم بجزائريين لم يتلقوا تكوينا ك     و

 .  كما كانت تطمح إلية الجزائر
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 وعـــات الموضــــإشكالي

بقائها و نجاحها مـن     ية البد أن تستمد عناصر تقدمها و      التربية عملية حيو  ) 1

  توسع في هذه الفكرة؟ ..محيطها و تطلعات أفرادها و حاجات مجتمعها

إن اإلنسان الجديد الذي تسعى التربية الحديثة إلى تكوينه ينبغي أن يكـون             ) 2

مـا  . عبـدا متشبعا بالروح العلمية لكي ينهض بالعلوم من غير أن يكون لها            

 معنى الفقرة األخيرة؟

فاألهم من ذلك أن    . إن اختيار الغايات في التربية ليس هو المشكل األساسي        ) 3

 ؟ االتفاق يمكن الوصول إلى هذا كيف.. فق اآلراء على تلك الغاياتتت

ربطــت المنظومــة التربويــة الجزائريــة المعرفــة النظريــة بمجــال ) 4

 لماذا؟ و بم يمكن تحقيق ذلك الهدف؟..التطبيق

 كيف ذلك؟.. أصبحت التربية في العصر الحديث تسيق التنمية ) 5

 مـا  ؟ هو مقوم من مقومات األمة أم الهل" نالدي"يختلف الباحثين في كون    ) 6

 رأيك؟

ـ       -كما ترها اليونسكو  -إن الديمقراطية في التعليم     ) 7 ا  هي تعليم كل فـرد م

 ما المقصود بذلك؟. بالسرعة المالئمتين لهيناسبه بالطريقة و

 ما هي أهمها؟ ومـا      ..تعاني المنظومة التربوية الجزائرية من عدة سلبيات      ) 8

 عالج الذي تقترحه؟ما هو الأسباب ذلك؟ و

 هل كان من الممكن اإلبقاء على التعاون األجنبي في المنظومة التربوية؟ )9
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 التخطيط التربوي

 : ةــتوطئ

مـة العالميـة للتربيـة و الثقافـة والفنـون           جاء فـي أحـد تقـارير المنظ       

كما أن الطفل الذي والدته محبوس فـي بطـن أمـه فكـذلك              و:"....اليونسكو

إطار الجماعة بما فيها من رجال ونساء       المستقبل ينبغي أن ترسم صورته في       

نـه  أتقبل قد انتقل إلى الحاضر و     ينبغي أن نتصرف كما لو أن المس      وأطفال، و 

ي حاجة إلـى أن      كذلك ف  أنهالحماية و معنا وفي حاجة إلى التغذية والمساعدة و      

كما يقـول   يفوت األوان و  إذا لم تفعل ذلك قبل والدته فسوف        نتعهده بالرعاية و  

 ."إن المستقبل هو اللحظة الراهنة : " الشبان

ها بال ريب البد أن ترسم معالم       فإنبما أن التربية تخطيط للمستقبل في حقيقتها        و

 تعمـل   فالتربيـة ثقافتها  لمستقبل انطالقا من تراث األمة و     أفاقا واضحة لهذا ا   و

وليات في مجتمعات لم تظهر     نساء الغد لكي ينهضوا بالمسؤ    على تهيئة رجال و   

المفاجآت بغية تفادي التخطيط واالرتجال و    هذا مما يدعوا إلى التخطيط      بعد، و 

 .القاتلة

ا ال ريب فيه هذه الوظيفة المنوطة بالمؤسسات التربوية تعتبر جديـدة ألن             ممو

عموم في ربط ماضي الشعب     وظيفة التربية في الماضي انحصرت على وجه ال       

نـدرك بسـهولة    يمكن أن   حافظة على العالقات االجتماعية و    في الم بحاضره و 

بين الماضي و  النسبي للمجتمعات في     سبب هذا التحول إذا قارنا بين االستعداد      

لعلنا اليوم في وقت يجب أن تعمل فيـه         طور المتسارع للمجتمع المعاصر، و    الت
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هم للحياة في مستقبل ال نعرفه،      إعداد من أجل تكوين أطفال ال نعرفهم و       التربية

 هدفها هـو التفكيـر فـي        طبيعة األمور تفرض أن يكون    بناء على ذلك فإن     و

 وضع تخطـيط    ضهذا يفر و...  كما نريدها أن تكون    رسم صورته المستقبل و 

نشده كما يحـدد    المجتمع الذي ت  سوم بالدقة يحدد غايات التربية ومقاصدها و      مو

لمقاصد كمـا يرسـم معـالم اإلنسـان         المادية لتحقيق تلك ا   الوسائل البشرية و  

باتـه  احتضان رغ التي تهدف المدرسة إلى إبرازها وتنمية مداركه و       مالمحه  و

 . طموحاتهو

لتخطيط عملية مارستها الجماعات والمجتمعات البشرية      إن ا في حقيقة األمر ف   و

قدت الحياة و تطورت أساليبها كلما ازدادت الحاجـة إلـى           عكلما ت منذ القدم و  

خاصة ميـدان   ة التحكم في المسار العام لألمة في جميع الميادين و         تخطيط بغي 

 .التربية الذي يسبق النمو ويهيئ له

العملـي المفكـر    ب التخطـيط المحكـم و     أسلوكان أول من دعا إلى األخذ ب      و

 .إلحداث التقدم في المجاالت المختلفة" موريس دوب  " اإلنجليزي

ن دائرة التفكير   نجلز الفضل للخروج بالتخطيط م    القد كان للكتابات ماركس و    و

إلنمـاء  ل بالتخطيط كأسلوب    والكن العرب لم يأخذ   و... إلى حيز العمل والتنفيذ   

 شـركاته مـن     النقـاد  في الثالثينيات    كساد العالمي إال عندما تعرض ألزمة ال    

أكثر سـبقا ووضـوحا فـي       أما تخطيط التربية فقد كان      .  االقتصادي االنهيار

بيعتهـا  صمود ذلك أن التربيـة بط     جوانبه العملية والعلمية من التخطيط العام و      

لخطورة التربية باعتبارها أداة فعالـة بيـد الـدول          عمل يتم دائما للمستقبل و    
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إيـديولوجيتها  جتمعات في تكوين الفرد وتشكيله المتوافق مـع أهـدافها و          المو

 فالتربيـة أداة    التطوير،وتحقيق المطامح االجتماعية واالقتصادية في التغيير و      

الحق أن ما ذكره أفالطون في جمهوريته يعـد نوعـا مـن             و. تغيير المجتمع 

اجات الالزمـة   دم االحتي خطط التعليمية التي تخ   لالتخطيط إذ عرض نوعا من ا     

ـ     األغراض السياسية، للقيادة و  ة المشـهورة التـي      ومن أشكال الخطط التربوي

 في القرن السادس  " جون توكي   " إصالح التعليم ما أقترحه     استهدفت تطوير و  

فيها النواحي الروحية   الكليات بحيث تتكامل    عشر إليجاد نظام قومي للمدارس و     

 .الحياة الماديةو

بـة السـوفيتية فـي      فهومه الحديث يرجع إلـى التجر     إن التخطيط التربوي بم   

مـن اإلتحـاد    التخطيط العام ومنه انبثق التخطيط لمحو األمية وتعميم التعليم و         

 في أوروبا   االشتراكية انتقل فكر التخطيط إلى دول المنظومة        )سابقا(السوفياتي

ـ         و) قاساب(الشرقية   ة كان التخطيط التربوي حتى نهاية الحرب العالميـة الثاني

ـ      ببعض القصور الذي عمل العلماء و      يتصف ه قصـد   الخبراء على الحـد من

 . دقيقالوصول إلى تخطيط موضوعي و
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 : طــوم التخطيــمفه

جعلهـا تـدل    ات لفكرة ما بالرسم أو الكتابة و      التخطيط هو إثب  : مفهومه اللغوي 

م مفهومه االصطالحي هو مفهو   لى ما يقصد بالصورة أو بالرسم و      داللة تامة ع  

مستعميله أو الموضوع الذي يجري فيـه       متعدد يأخذه من الفلسفة المعتمدة عند       

 .العمل بالتخطيط

لحاضـر ليجنـي    فالتخطيط منهج إنساني للعمل يستهدف اتخاذ إجراءات في ا        

أخذت األمم تبنت التخطيط و   نظرا للحاجة إليه فإن جميع      ثمارها في المستقبل، و   

يعتبـر  ى عنها لتحقيق أهداف التنمية، و     ال غن بالعمل به باعتباره عملية أساسية      

 الذي تقوم عليه    المبدأطيط أول عنصر من عناصر اإلدارة وهو األساس و        التخ

تستمد فكرة التخطيط من مبادئ اإلدارة التي وضعها لوثرجوليك فـي كلمـة             و

"POSDCORB " تقوم  بل هو األساس الذي    هو أول عنصر من عناصر اإلدارة     و 

ي في كتابة التخطيط التربـوي بـالتعريف        هكتور شوقي البو  عليه ما سماه الد   

 :الشامل

اإلجـراءات  ط هو مجموعة التدابير المعتمدة والموجهـة بـالقرارات و         التخطي

ائل تيـار بـين البـد     تحقيق أهدافه من خالل اخ    و المستقبل،   الستشرافالعلمية  

الفنيـة  عية و اعية الستغالل الموارد البشرية والطبي    االجتموالنماذج االقتصادية و  

  ."حد ممكن إلحداث التغيير المنشودالمتاحة إلى أقصى 
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 :بناء على ذلك فإن التخطيط الحقيقي البد أن يشتمل على الخصائص التاليةو

 .الماضيات الحاضر والتنبؤ باتجاهاته باستعمال معطياستشراف المستقبل و) 1

تـوفر   (إحصائيةوسلوب العلمي الذي يستخدم وسائل ونماذج اقتصادية        األ) 2

 )البيانات الدقيقةاإلحصاءات و

اإلجـراءات  مجموعة التدابير المعتمدة والموجه بمجموعة من القرارات و       ) 3

 .الكفيلة بتحقيق األهداف المسطرة

 .الوسائلاشي التناقص بين األهداف واالختيار بين البدائل بما يسمح بتح) 4

 .الفنية إلى أقصى حد ممكنة ووالبشريتعبئة و استخدام الموارد الطبيعية ) 5

 .االستمراريةاالتسام بالواقعية والشمول والتنسيق والمرونة و) 6

 .اآلجالط في صورة برنامج محدد المعالم ووجود خطة وضع التخطي) 7

قاعدة يعد أهم مجاالت التخطيط القومي و     فهو  : أما المقصود بالتخطيط التربوي   

قل وصياغة القدرات والمهـارات  ص و يةالبشرارتكازه حيث يقوم بتنمية القوى      

الفنيـة  ية و مالعلات البشرية في جوانبها العلمية و     االتجاهات للكفاء والمعارف و 

األسـاس فـي    العنصر البشري أصبح هو الركيزة و     السلوكية على أساس أن     و

 .في برنامج أي تنمية مقصودة التقدم االقتصادي واالجتماعي وبناء

التعلـيم فـي بنـاء الـدول        ي أكدت على أهمية     التمع ظهور نظرية الحداثة     و

 النظرية الثانية نظرية رأس المال البشري التي أكدت على أهميـة          العصرية و 

ي اسـتثمارا فـي     اعتبار رأس المال البشر   العنصر البشري إلحداث التنمية و    

 . أنه ال يقل أهمية عن رأس المال الماديالموارد البشرية و
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ستخدام البصيرة في تحديـد سياسـة       ليمي بأنه ا  التخطيط التع " بيتي  " يعرف  و

الواقـع السياسـي     االعتبارتكاليف النظام التعليمي مع األخذ بعين       وأولويات و 

 .التالميذ الذين يخدمهمالبالد وحاجة واالقتصادي وإمكانية نمو النظام و

الفرق بين التخطيط التربوي    : ميالتخطيط التعلي الفرق بين التخطيط التربوي و    

 فـالتخطيط    مفهـوم التعلـيم   ليمي كالفرق بين مفهوم التربيـة و      طيط التع التخو

ي بينما التخطـيط  التربـوي       التعليمي يختص بكل ما يتم داخل النظام التعليم       

 التي تقـوم    أعم حيث يضم إلى جانب النظام التعليمي جميع المؤسسات        أشمل و 

الدينيـة،  م،  اإلعـال  مؤسسات الثقافـة و    -األسرة: لتعلمبعملية التربية خارج ا   

  إلخ...المسرح ، السينما واالجتماعيالنوادي الرياضية و

لفرد في مختلف مكوناتـه الشخصـية       في كل متكامل عرضته التنمية الشاملة ل      

 .تنمية هذا المجتمعأبعادها المجتمعية وو

عملية علمية منظمـة    : تربوي بأنه أصل هذا إلى تلخيص تعريف التخطيط ال      و

حقيق أهداف مستقبلية بوسـائل مناسـبة تقـوم علـى           مستمرة القصد منها ت   و

 ألولياتذلك وفقا   جراءات الرئيسية لبدائل واضحة و    اإلمن القرارات و  مجموعة  

مكانات اإلإلى أقصى استثمار ممكن للموارد و     مختارة بعناية بغرض الوصول     

بمراحلـه  ) التعليم(التكلفة لكي يصبح نظام التربية    المتاحة و لعنصري الزمن و    

المتغيرة لمين المتزايد و  الحتياجات المتع  لالستجابةفعالية  اسية أكثر كفاية و   األس

 .ملبية لمتطلبات تنميتهم المستمرةدوما و
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 : طــأدوات التخطي

 :للتخطيط أدوات البد أن تتوفر ليؤتي أكله أهمها

 :الكفاءةالعنصر البشري ذو الخبرة و )1

هو يعتبـر   مخططون و  ممارسة علمية يعرفها ال    حيث أن التخطيط التربوي   

قد يأخذ شـكل تخطـيط       ال يستغني عنه هؤالء المخططون و      تطورا جديدا 

ومع أن التخطيط ال يعتبر   .. الالزمة لها للبرامج التعليمية أو إعداد للميزانية      

مشكالته فال يعني ذلك إهمالـه أو التخلـي         بلسما شافيا لكل قضايا التعليم و     

 .رورة من ضرورات الحياةعنه ذلك أن التخطيط بصفة عامة أصبح ض

 : اإلحصاءاتتوفر البيانات و )2

ال إذا توفرت البيانـات      حيث ال يمكن وضع تخطيط علمي مأمون النجاح إ        

 عليها لوضع الخطـة     االعتماداإلحصاءات المضبوطة التي يمكن     الدقيقة و 

شاء معاهد متخصصـة تعـد البيانـات        هذا ما يدعو إلى إن    على أساسها و  

 .اإلحصاءاتو

 :توفر الوعي بأهمية التخطيطضرورة  )3

 ألنه ال يمكن الذهاب بعيدا إذا لم يتوفر الوعي لدى المسـؤولين بأهميـة              

اآلفـاق التـي    ربوي و التعليمي لألمـة و     التخطيط لرسم معالم المستقبل الت    

 .تتطلع إليها
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  :للتخطيط التربويتوفر أجهزة  )4

 الثبـات   ى التقاليد الصـارمة فـي التنظـيم والتسـيير لضـمان           تتوفر عل 

للخطة التربوية فكل تخطيط لداللة جهاز      المراقبة   والمتابعة و  االستمراريةو

الـدفع إلـى    حيح مساره و  تص تتولى التكفل به وتعديل خطواته و      – إدارة   –

 .المرسومة سلفا لتحقيق غاياته المرجوة واإللهام

  :توفر الخطة البديلة )5

 أو رئيسية تقوم    اسيةفي أي نظام إداري عادة ما تكون عناك خطة بديلة أس          

هذه الخطة بديلة الغرض منها هو المحافظة على        إلى جانب   عليها اإلدارة و  

سير العملية اإلدارية فإن ما حدث قصور في الخطة أو صعوبات في التنفيذ             

يتم تطبيق الخطة البديلة بينما في الدول النامية تفتقـر إدارات التعلـيم             فإنه  

 .السقوط دون األهدافعرضة للتردي و الخطط مما يجعلها إلى مثل هذه

 : االستقرارالثبات و )6

اسـتقرار  ينبغي ضمانها لنجاح الخطـة ثبـات و       من أدوات التخطيط التي     

خبراء شاركوا فـي وضـع      لفة بالخطة بما فيها من إطارات و      األجهزة المك 

 بأهميتها وضرورتها لحل المشـكالت المعترضـة        الخطة و كانوا مومنين   

 .رسومة للخطة على المدى المحددتحقيق األهداف المو
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 :توفر المخصصات المالية لتنفيذ الخطة )7

المالية ال  والمادية و بتوفير الوسائل البشرية     الشك أن كل تخطيط ال يحظى       

 متطلبـات   – مهما كانت هينة     –يمكن أن يتحقق له أي نجاح ألن كل خطة          

ماليـة  مالية ضرورية لتحقيقها فالبد إذا أن تصاحب الخطة مخصصـات           

ماء المتدفقة التي تضمن مدروسة تكون الرافد الضروري ال مداد الخطة بالد

 .النجاحالتقدم و

 :طــية التخطيــأهم

 للتخطيط التربوي أهمية كبرى ألنه يمكن من ضـبط اسـتراتيجية تربويـة             

منظومة التربويـة أي االختيـارات      للمستقبل على مستوى الغايات المرسومة لل     

التي تبنى ضوئها المقاصد واألهداف والتي ينبغي      الرئيسية   خاصة االختيارات و

هذه االختيارات تصاغ باسم جميع المواطنين من طـرف         العمل في اتجاهها و   

اص المفوضين للقيام بهذا األمر وما من       الجهات المسؤولة أو من طرف األشخ     

وقيمهـا  عـن تقاليـدها     و هي تعبر عن االختيارات للبالد    سياسة تربوية إال و   

ة المرسـومة يمكـن تحديـد       انطالقا من هذه السياس   و... تصورها للمستقبل   و

هنـا تمكـن     القطاعات األخرى و   كيفية االنسجام بينها وبين أهداف    األهداف و 

هي أفضل  ربية أصبحت رائدة تسيق التنمية و     أهمية التخطيط التربوي كون الت    

 ...استثمار

فـي   المنبـوذ االرتجال  ن التخطيط يجنب المجتمع التخبط والفوضى و       كما أ  -

 .العصر الحالي
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نهـم   التخطيط التربوي عمل القائمين على المنظومة التربوية أل        – كما ييسر    -

طيات مع المرسوم سلفا انطالقا من واقع و      المساراألهداف و يعرفون الخطوات و  

 .البياناتموضوعية وفرتها اإلحصاءات و

 .خرى تأثيرا بها يجنب المجتمع االضمحالل أو الذوبان في فلسفات أ-

غايات طويلة المدى إلى حد معقول يمكـن السـير الحثيـث             يرسم معالم و   -

 .لتحقيقها

األهداف السياسية واالجتماعيـة     يجعل األهداف المرسومة المخطط لها مع        -

 .االقتصادية لما يوجد من ارتباط وثيق بينهاو

ـ       : شارل بتلهايم " ويرى   ع مجـاالت   أهمية التخطيط في كونه عملية تنظم جمي

تنسيقا بين قطاعات االقتصاد     واالجتماعية وتستلزم ترابطا و    التنمية االقتصادية 

من أن المجتمع سوف    شامل للتأكد    مما يعني دراسته على نطاق عام و       القومي

ذلك مع التبصر بالموارد    مة ومنسقة وبأقصى سرعة ممكنة و     ينمو بصورة منظ  

لسائدة حيـث يمكـن     القتصادية ا اباألحوال والظروف االجتماعية و   الموجودة و 

 .ذلك ضمانا للنتائج المستهدفة من الخطةالسيطرة عليها و

 يقوم بـه    التربية بالتنمية تبرز أهمية التخطيط التربوي فيما      من خالل عالقة    و

من أولى أشكال تلـك العالقـة وفـاء         من ترجمة تلك العالقة وتجسيد الواقع و      

ة بأكبر قدرة   المدربملة و عا من القوى ال   التعليمي باحتياجات خطط التنمية   النظام  

ط التربوي لتوفير القوى العاملـة      دور التخطي وفي حالة وجود عجز فيها يبرر       

 .سرعة ممكنةوالمدرية بأكبر قدرة و
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م من خالل العديد من اإلجراءات والعمليات إلصالح التعليم وحل مشكالته           يتو

في العصـر الحـديث     ها و هداف التي ينبغي الوصول إلي    االختيار الواعي لأل  و

لمتخلف على  لم المتقدم وا  ظهر العديد من المشكالت التي واجهت مجتمعات العا       

 . حتمت األخذ بالتخطيط التربوي كمالذ وحيدءحد سوا

قيمته في السيطرة علـى المسـتقبل مـن خـالل     وقد برزت أهمية التخطيط و   

طـيط الوسـيلة    مشكالت عدم التوازن التي تعاني منها التربية بل اعتبـر التخ          

تحكمه فيه حيـث أتضـح       اإلنسان على المستقبل المجهول و     الناجحة لسيطرة 

أكدت ذاك حوادث    العملية الجديرة بإنسان العصر و     األداةللباحثين أنه الوسيلة و   

فـي   له دوره مهم و هو  الحروب الكبرى حيث استبان للكثير أن التخطيط كما         

ا أن إهمال التخطيط السيما التخطيط أيام الحرب فإن له دوره في أيام السلم، كم     

 قد تـم تغييـر      - على سبيل المثال   –التربوي أظهر نتائج مخفية ففي بريطانيا       

لـم تنتظـر     أيام الحرب العالمية الثانية و نفسها و       النظام التعليمي تغيرا جذريا   

ح وقت الحرب بل في قلب      إنهاء الحرب العالمية للقيام بإصالحه بل تم اإلصال       

بـذلك فـإن     التربوي كأداة إلصالح األوضـاع و      تم تبني التخطيط  المعركة و 

 منها لتسـاير    التخطيط التربوي أصبح أمرا هاما لكافة الدول خصوصا النامية        

 .تلحق بالمركب الحضاريالتطورات الحديثة و
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 : ضرورة التخطيط التربوي 

ظروف ة لما أملته ال   يعتبر التخطيط التربوي أحد الضرورات التي جاءت نتيج        

العصر الحديث والتقـدم    الثقافية التي يعيشها مجتمع     االجتماعية واالقتصادية و  

عدم التـوازن   :ذه الظروف عدة أسباب أخرى أهمها     التكنولوجيا ولكن وراء ه   و

عليم إلى عدم التوازن بين الكم والكيف وبـين         بين متطلبات مجتمع اليوم من الت     

أن تصـحح   عى إلى أن يعيد توازنه و     تسالتي  الخدمات التعليمية وأنواع التعليم     

نتمكن من أن    تتوازن قدرة المجتمع وأجهزته و     بحيثوكيفا   و اتجاهات نموه كما  

 . نستجيب لمتطلبات المجتمع من التعليم

 :مجموعة من العوامل حتمت ضرورة التخطيط التربوي منهاعلى أن هناك 

 .عامل الزيادة في السكان -1

تطـور  ي وتبدل نمـط اإلنتـاج و      االقتصادعامل التحول في التركيب      -2

 .الصناعة

تطـور الوظـائف االقتصـادية      امل التغير في التركيب الـوظيفي و      ع -3

 .االجتماعيةو

عامل ارتفاع مستوى المعيشة فكلما تحسنت المعيشة ازدادت الرغبة في           -4

 .التعليم

 المتعلقـة بـالتعليم     تاإلمكانـا التكنولوجي توفر   عامل التقدم العلمي و    -5

 .توسعهطوره وتو

 .النفسيامل التطور االجتماعي وع -6
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 .تطورهعامل نمو التعليم و -7

 : أهداف التخطيط التربوي

 في أضيق معاينة يعني رسم صورة معينـة         – كما أسلفنا    – التخطيط التربوي   

ظام الحاضر في مجموعة من الخطط      للمستقبل تتمثل في إخضاع أو تكييف الن      

اف المجتمع بصـورة عامـة،      حيق أهد البرامج المحددة لتعديله أو تطويره لت     و

ال يتم بمعزل عن     من التخطيط ال ينطلق من فراغ، و       التخطيط التربوي كنوع  و

حيث أن المجتمعات البشرية ذات طابع       الذي يعد أبناءه للحياة فيها، و      المجتمع،

االجتماعية التي يتميز بهـا أو مـا        كل له نظمه السياسية واالقتصادية و     متغير  

لذلك كان من الضروري عند إعـداد تخطـيط تربـوي     يها مع غيره  يتشابه ف 

فـي إطـار    خطيط انطالقا من أهداف المجتمع و     وضع األهداف العامة لهذا الت    

 لـذلك فـإن أهـداف     جوانب االقتصادية واالجتماعية و   مخطط التنمية العام لل   

 :التخطيط التربوي تتوزع على عدة أنواع

  :األهداف االجتماعية )1

 :لسياسة القومية للتنمية فإن السياسة التعليمية غالبا ما تهدف إلى في ظل ا

 .طاقاتهمحتياجات األفراد إزاء شخصياتهم وقدراتهم ومقابلة ا ) أ

 .االقتصادي والسياسيي وتطوره االجتماعمقابلة احتياجات المجتمع و ) ب

تنميـة  طيط التربوي على تكـوين األفـراد و       يعمل التخ : مختصرةبعبارة  و

طموحات المجتمـع    رغباتهم الكامنة من جهة واحتياجات و      هم وفق شخصيت

وبالنظر إلى هذه االحتياجات والرغبات     . ن منظور مستقبلي بطبيعة الحال    م
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استشرافا للمستقبل فإن أهم التخطـيط التربـوي االجتمـاعي          والقدرات و 

 :تترجمها هذه الجمل

 .نساء فرصا متكافئة للتعليممنح جميع أفراد الشعب رجاال و -

 . ميولهالتعليم الذي يتناسب مع قدراته وإمكانياته و إعطاء كل فرد نوع -

املة الالزمة لتطوره االقتصـادي      توفر احتياجات المجتمع من القوى الع      -

 .االجتماعيو

إلى مجتمع حديث يتميز بالمرونة      المساهمة في تطوير المجتمع و تحويله        -

 .الحركة االجتماعيةو

 مـا ومثل أفـراده و   ثرائه  فيد من تقاليد المجتمع و    المو الحفاظ على القيم     -

 .جميليعتقدون أنه خير و

 : ةـاسيـداف السيــاأله) 2

هدف إلـى تكـوين المـواطن       يمن المعلوم أن التعليم في أي نظام سياسي         

تها التعليميـة أو    ين ب بذلك فإن األجهزة التعليمية تهدف عن طريق      الصالح و 

طنة بين أطفالها وسكانها وتنميـتهم      الموابث روح   إلى  عن طريق مناهجها    

التي عاش منهـا العـالم      البذل في سبيله إن المشكالت      على حب الوطن و   

الفاشـية  ان سببها االتجاهات الرأسمالية و    نتيجة تزايد الروح القومية التي ك     

إال بالتعاون بين دولة والتفاهم المتبادل بين شـعوبه          العالم   إلبقاءأكدت أنه   

واستخدامها كوسيلة لتحقيق ذلـك     التعليم  بانتشار التربية و  ا ال يأتي إال     هذو

 :من ثم فإنه يمكن تحديد أألهداف السياسية فيما يليو
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 .االجتماعي للدولة المحافظة على الكيان السياسي و-

 .القومية بين أفراد المجتمعروح الوطنية و تنمية ال-

 .المجتمعو بين الفرد االنسجامتطوير المجتمع بما يحقق مزيدا من  -

 .إتاحة جميع الفرص التعليمية لهالصالح و تنمية المواطن -

الشعوب على المسـتوى     العمل على زيادة التفاهم والتعاون بين األفراد و        -

 .العالمي

 :ةــداف الثقافيــاأله )2

مـا  نسان في أي مجتمع من المجتمعات و      ترتبط أهداف التعليم دائما بثقافة اإل      

 بها اإلنسان ثقافته اإلنسانية وذلك عن طريـق         التي يحفظ دام التعليم هو األداة     

ى أخر بعدة وسائل بغيـر التعلـيم        من جيل إل  نقلها وتناقلها من فرد إلى آخر و      

 :لذلك فإن األهداف الثقافية للتخطيط التربوي تتلخص في اآلتيو

 .االستفادة منهالمحافظة على الثقافة اإلنسانية و ا–

 .تطويرها عن طريق البحث العلمي والعمل على تنمية الثقافة -

 مسـتوى   ذلك برفـع  مستوى الثقافة بين أفراد الشعب و      العمل على رفع     -

زيادة إمكانياته لوصول كل فـرد إلـى أعلـى          التعليم في جميع مراحله و    

 .درجات السلم التعليمي

 حل المشكالت الثقافية بإزالة التعارض بين أفراد السياسة التعليمية بمـا            -

 .ة الثقافةيحقق وحد
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 :األهداف االقتصادية )3

وامـل أحـداث     عامل مـن ع     يعتبر التعليم في نظر كثير من علماء االقتصاد       

الحكومات ما هو إال    اد و لكن في منظور األفر   التنمية االجتماعية واالقتصادية و   

 ...نوع من االستهالك كالسلع االستهالكية

فهو : ألخرى بعدة مميزات  غير أن التعليم كسلعة استهالكية تتميز عن السلع ا        

لـه تـأثير     طول حياته وغير نافذة و     سلعة استهالكية معمرة باقية مع اإلنسان     

ما أنـه يـؤدي إلـى       التهذيب ك واع االستهالك األخرى بالتعديل و    كبير على أن  

هكذا فإن األهداف   و...صيته وبالتالي تحسين مردوده   ترقية شخ تطوير اإلنسان و  

 :تتمثل فيللتخطيط التربوي االقتصادية 

البعيـد للقطاعـات األخـرى      قوى العاملة على المدين القريب و     توفير ال  -

 .لقطاع التعليم نفسهو

 .مردوده والخبرة لزيادة كفايته الفرد المهارة واكتساب -

تمكين الفرد من التحكم في عدة وظائف ليمكنه التمكن من سلم الوظائف             -

 .بيسر

 .التعليميمواجهة مشكالت البطالة برفع مستوى األفراد  -

فعاليتهم في ميدان   االقتصاد بتحسين تكوين األفراد و    المساهمة في تطوير     -

 .العمل

تمكين التعليم من االستفادة من القطاعات األخرى من حيث التمويل ألنه            -

 .يزود تلك القطاعات باحتياجاتها من اإلطارات
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ـ       اتحضير االختص  -  االحتياجـات   دصات المطلوبة في ميدان التعلـيم لس

 .األداءلفة ورفع مستوى الكفاءة والمخت

 :التنظيمالتخطيط أسلوب عصري للبرمجة و •

يضـع صـورة بـل      سلوب العلمي الذي يعيش الواقع، و     يعتبر التخطيط األ  

يتجاوز ذلك إلى أن يجعل هذه الصورة موضع التنفيذ مستخدما فـي ذلـك              

هـو  أغراض التنمية و تحقيق أهدافها ف     البشرية لخدمة    المادية و  اإلمكانيات

التخطيط و.. الحاضر إمكانياتالجهد الذي يبذل لمواجهة المستقبل في ضوء        

صـري  أيا كان نوعه إنما ينطلق من الدراسات الحديثة، فهـو أسـلوب ع            

التي التحسب أو علوم المستقبل و    " برجيه  "  أو ما يسميه     -للبرمجة والتنظيم 

وى المـؤثرة   تعمل على حل مشكالته المتوقعة والتنبؤ بالق      تهتم بالمستقبل و  

كـة  بالعمـل علـى توجيـه حر      فيه و الحوادث التي يمكن أن تحصل      فيه و 

 بالهندسـة   المجتمـع، ذلـك مـا نسـميه       المستقبل لخدمة أغراض الفرد و    

تتنبأ بالحلول   التي تكشف عن مشكالت المستقبل و      التكنولوجية االجتماعية و

تربـوي  يط ال هكذا لدرك أن التخط   مشكالت والتحديات التي تواجهه و    لهذه ال 

التنظيم حيث أنه يتمتع بخصائص تؤهلـه لهـذا         أسلوب عصري للبرمجة و   

  : المقام فهو
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اقتراح تقدير مشكلة معينة و   (فكير  أي التخطيط أسلوب موضوعي في الت     ) 1

 )الحلول المناسبة لها

عـدم اتخـاذ قـرار سـابق للبيانـات          ( التخطيط تفكير تحليلي دينامي   ) 2

 )ذات الصلةالمعلومات و

ملية التربوية من   لتخطيط تفكير تكاملي بداعي التكامل بين عناصر الع       ا) 3

 .المخرجاتحيث المدخالت و

ـ       (التخطيط يتضمن تفكيرا اسقاطيا     ) 4 ة دالنظر للمستقبل نظـرة غيـر أكي

 )مليئة باالحتماالتو

التخيـل منطلقـا مـن       التفكير المثالي يتسم بالخيال و     التخطيط نوع من  ) 5

 .الواقع أو الحاضر

تجريبها الختيـار   تحليل البدائل و  (الفكر التجريبي    التخطيط يتسم بطابع     )6

 .)ضلهافأ

 جملـة مـن االحتمـاالت       أمامهصريح يضع   تفكير واضح و  التخطيط  ) 7

 .سندهامبرراتها والقرارات لكل منها و

يفكر في اليوم والغد وما بعد الغد       (ر ترتبط بالزمن    التخطيط عملية تفكي  ) 8

 .)التوقيتمن وويحدد أولويات الز
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  :استثمار نتائج التخطيط

إن التخطيط مرتبط ارتباطا وثيقا بالمستقبل، فهو البـد أن يغطـي فتـرة              

استثمار لما يمكـن أن يحققـه       ية معينة حيث تكون محل استغالل و      مستقبل

 .التخطيط وفق األهداف الموسومة في المخطط

 المختصـين   منة  مراقبخطيط ينبغي أن يكون محل متابعة و      الشك أن الت  و

توضع ضمن سياق التخطـيط مؤشـرات       أن  غير أن أجهزة متخصصة و    

جـاج فـي أهـداف      للتقويم يمكن استدراك ما يحصل من انحراف أو اعو        

بناء عليه يتم اللجوء إلى التعديل أو التطوير أو اإللغاء          التخطيط ومراميه و  

 السـتدراك   اإلدارةالبديلة التي ال تستغني عنها       بوضع الخطة    االستبدالأو  

 .ما يمكن أن يوقف الخطة األولى أو يعطلها عن أهدافها

 التنبـؤات  تأتي بها األبحـاث و     التيالتخطيط الناجح يعتمد على الحقائق      و

التنبؤ بالظروف المستقبلية قد استعانت به أغلب التنظيمات سواء قام على           و

 .االتجاهات السابقةقدير أو المالحظة أو المعلومات وأساس الت

هكذا يمكن استثمار   طيط التربوي بالمراحل الضرورية و    بد أن يمر التخ    الو

 .نتائجه في نهاية وطيلة مرحلة التنفيذ

مستمرة من الصعوبة بمكان الفصل بين      فالتخطيط بطبيعته عملية متصلة و    

قي أن يتم التخطيط فـي    أيضا ليس من المنط   لنضع ترتيبا تتابعيا و    جزئياتها

يسـية للقيـام    ذلك استوجب رصد الخطوات الرئ    دفعة واحدة ل  وقت واحد و  

 :أهم مراحلهو.. بعملية التخطيط
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 : اإلعدادمرحلة التحضير و )1

العوامل الراهن و السابقة ثم تشخيص الواقع     ) الخطط  (تبدأ بتقديم التجارب    و

 مع وجوب دراسة الواقع التربوي وهو مـرتبط         المؤثرة فيه سلبا أو إيجابيا    

تقـدير  ) جميع الدراسات التفصـيلية   (بات تطويره   متطلبنيته االجتماعية و  

 .االحتياجات مسح دقيق لنظام التعليم، رصد االمكانات البشرية

  :دافــد األهــديــمرحلة تح) 2

م وضع األهداف انطالقا مما سبق وعلى ضوء فلسفة المجتمـع وتوجـه             يت

أن تـأتي فـي شـكل        أن تصاغ بدقة في عبارات عامة، و       يينبغالدولة، و 

أن تكون معبرة عـن الواقـع       ت محددة في صورة رقمية أو كمية و       اهااتج

 .قابلة للتحقيق

 : ةــار الخطــع إطــمرحلة وض) 3

فـي  مؤشـرات   وهنا تترجم الصورة العامة واألهداف إلى صورة رقمية و        

في هذه المرحلـة تتخـذ اإلجـراءات        هيئة برنامج عمل محدد األوليات و     

 :التالية

مـا  وتقويم أوضاعه والوقوف على مشـكالته و       حصر مشكالت التعليم     -

 .ينبغي إحداثه من أجل تحقيق األهداف المرسومة

والمتاحـة وتحديـد    في ضوء االمكانات المتوفرة      صياغة االحتياجات و   -

الوسائل واختيار أنسبها لتحقيق األهداف ووضع برنامج مفصل وشامل كما          

ـ        تحديـد اآلجـال    ا و يجب إحداثه والتنسيق بين المشروعات زمانيا ومكاني
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مـاالت  الوضع في الحسـبان االحت    التكلفة ومصادر التحويل بمتغيراتها و    و

 .بوضع البدائلالمتوقعة في تنفيذ الخطة واالستعداد لمواجهتها 

 : مرحلة الخطة) 4

عرضـها  وتتكفل الجهات المسؤولة العليا في هذه المرحلة بإقرار الخطـة           

إضافة ما ينبغـي إضـافته      عديله و لتشريعية لتعديل ما يجب ت    على السلطة ا  

ألخرى ومسـتجيبة لسياسـة الدولـة       لتكون متناسقة مع الخطط القطاعية ا     

 .غاياتهاومنطلقاتها و

 : مرحلة التنفيذ) 5

الخطة في سياق عملي قابـل      إجراءات لوضع    و تقراراالتي تتطلب اتخاذ    

  البشرية والماديـة ووضـع اآلليـات       تاإلمكانياللتنفيذ مع ضرورة توفير     

 .توجيههمية للتنفيذ وفق توصيات الخبراء واألجهزة الضرورو

 : التقويممرحلة المتابعة و) 6

بـد   الو..في هذه المرحلة من توظيف الخطة واستثمار نتائجها       حيث يمكن   

 تحظى الخطة بالمتابعة الدائمة والتقويم المستمر وتتم المتابعة بمالحظة          أن

 عـن الغايـات     انحرافـه جاحه و التنفيذ وتحديد خطوات اإلنجاز ودرجة ن     

الوقوف علـى مشـكالت     حدوث أي انحراف و   تالفي  المحددة حيث يمكن    

 .التنفيذ
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 :لتقويم إلىوتهدف المتابعة وا

بما يضمن   البرنامجبعة التنفيذ للتعرف على منجزات وأداء األفراد و        متا - 

 .قواعد رقابية معينةنفيذ للتعرف نصيبها من الخطة وفق ت

تغييـر   و  التنفيذيـة  اإلجـراءات ز التخطيط لتعديل الخطة أو       متابعة جها  -

 .السياسات بما يضمن تحقيق أهداف الخطة

ائج المرحلية المحققـة    تالتقويم يمكننا االستفادة من الن    وعن طريق المتابعة و   

في تحسين مردود الخطة وتعديل مسارها وفق األصح        عن طريق التخطيط    

وفـي مسـارها لتقويـة مرتكزاتهـا        صلح كما يمكننا أن ندعم الخطة       األو

 إبـراز عنيين بالخطة في مراحل التنفيذ و     الم و نالمستفيديغاياتها باشتراك   و

يساهمون فـي   طة ليلتف حولها أولئك المعنيون و     األهداف المتوخاة من الخ   

 .تنفيذها من الخطة على أحسن وجه

من مسارها يمكن استثمار نتائجها في عدة مجاالت         مراحل الخطة و   بإتباعو

ها كلما تقدمنا فـي تنفيـذ الخطـة         مجاالت التربية األكثر أهمية أوال ثم تلي      

 :حيث في.طط إلى مقاصد للتربية أقل أهميةالتفريع للمخو

الحتياجـات مـن المبـاني       يرشد إلـى ا    - أي التخطيط التربوي   – كونه -

قهم المتوقع التحـا  الوسائل المادية الضرورية لتمدرس التالميذ      المدرسية و 

 .البعيدط والمتوسارس على المدى القصير وبالمد

البعيد لضـمان   وعة الدارسين على المدى القريب والمتوسط و       تحديد مجم  -

 .مقعد دراسي لهم
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االجتماع لعاملة في شتى مجاالت االقتصاد و      تحديد االحتياجات من اليد ا     -

 ).التكفل بتكوينها من قبل النظام التربوي المخطط(

وء متطلبـات المجتمـع     أهدافها على ض   و غاياتهارسم   دراسة المناهج و   -

 .المستقبل المنظورو

 بوضع اإلصالح المطلـوب للهياكـل والبـرامج     يقوم التخطيط التربوي   -

 .لوسائلوا

 .حاجات األفرادوفق ما يطلبه المجتمع و

وتنميـة  التي يرغب المجتمـع فـي تكوينهـا         ة  أتحضير اإلطارات الكف   -

 .اقتصادها

على متطلبات الحيـاة فـي ذاك المسـتقبل          للوقوف    استشراف المستقبل  -

 .المجهول لتهيئة الناشئة للعيش فيه

المعاشة لقيـاس مـا يمكـن أن       لنماذج   وا اإلحصاءات توظيف البيانات و   -

 .منه االستعداد لمتطلباتهصل في المستقبل بغية التحسب له ويح

عصـر  ياجات من المعلمين لكل األطوار ومواكبة لروح ال        التحسب لالحت  -

تزويـدهم   متخصصة لتكوين هؤالء المعلمين و   لك من أجل تكليف هيئات    وذ

باألساليب الحديثة التي تمكنهم من أداء دورهم في مجتمـع متغيـر دائـم              

 .التجدد

ن استثمار نتائج التخطيط عديدة وكثيرة وهي أجل من أن تحصـى            الحق أ و

 تعديلها في حينها    قمنا بتطوير الخطة أو   وذلك إذا أحسنا المتابعة والمراقبة و     
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إذا كانـت لـدينا     موضوعية، ف المعبر عنها بدقة و   األهداف المتوخاة و  وفق  

توفرت للخطة أهداف واصفة الصياغة فإننا نستفيد مـن         مؤشرات للتقويم و  

 استفادة جمة ألن التخطيط أصبح ضرورة يفرضـها         –ال محالة   -التخطيط

بشـكل قـاطع     يـرفض نبراسا في مساره و   روح العصر الذي يعتمد العلم      

 .االرتجالالتخطيط والفوضى و

 :مجمل القولو

 ضرورة فلقـد           أن التخطيط عموما أصبح في وقتنا الحالي أكثر من        

متزايدا من  لنصف الثاني منه اهتماما كبيرا و     خاصة ا شهد القرن العشرون و   

بغية إحداث قفزة نوعية فـي      جانب كثير من البلدان يرسم الخطط القومية        

وبما أن التربية رائدة دوما وغـدت        الرفع من مستوى شعوبها   ودها  اقتصا

تهيئ لها ألنها تكون الطاقات البشرية التي تـنهض بالتنميـة   تنسيق تنمية و 

نظومة تربويـة تسـعى   فإن التخطيط التربوي أصبح المسار الحتمي ألي م       

هو المحرك  بما أن اإلنسان هو ركيزة التنمية و      و. إلى النجاح والرقي بأمتها   

سيبقى العنصر البشري هو العنصر المؤثر الفعال فـي تحقيـق           المنتج و و

لذا كان لزامـا أن يكـون التخطـيط         المجتمع نحو التنمية الشاملة و    أهداف  

تكوين اإلنسان، هـو المرشـد األول       التربوي الذي مهمته بالدرجة األولى      

نتصـدى لمناقشـة    عندما  و. اسية في أي مخطط وطني للتنمية     البنية األس و

، فإنـه   ميزا له جوانبه الفنية الخاصة به     تخطيط التربوي باعتباره نظاما م    ال

 المدرسـية   اإلدارةة تتعلق بالسلم التعليمي ونظام      يضعنا أمام قضايا تربوي   
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في أي إصالح للمنظومـة التربويـة والمنـاهج         ،  التي هي حجر األساس   

دريبهم حدثة وإعداد المعلمين وت   الوسائل المعنية عن طرق التدريس المست     و

م تكـراره ونظام االختبارات واالمتحانات وقواعد قبول التالميذ وانتقالهم و       

 طرق التوجيـه إلـى آخـر      للسنة وتنظيم اليوم الدراسي والحجم الساعي و      

 .لمكونات الخاصة بالنظام التربويا

لكون التربية نظاما تابعا فإننا نبدأ رغم ذلك مؤكدين على أن عملية التعليم             و

اء كل عمليات التنمية في كل المجـاالت مـن حيـث أن             هي األساس ور  

عناصر اإلنتاج من حيث أن عناصر اإلنتاج المختلفة ال يمكن التحكم فيهـا             

ـ       ر البشـري و أن ال يسـتثمر المـال       لتأتي بثمارها إال عن طريق العنص

المهارات التـي يتـولى     ر الطبيعة إال من خالل المعرفة و      مصادواآلالت و 

يتشرف بها وفق تخطيط يتنبأ بالمستقبل و     زويد خريجيه   التعليم ومؤسساته ت  

ال شـك أن اسـتخدام      و. المنتظرات لنبني عليها خطواته ومعالم مخططـه      

احتياجات أساس للربط بين النظام التربوي و     مدخل القوى العاملة للتخطيط ك    

 ذو أهمية ألنه بواسـطة ذلـك        -التنمية الشاملة من القوى البشرية المدربة     

ما تتطلبه من كفاءات لـنخطط لتحضـيرها لشـغل تلـك            ونصنف المهن   

 .الوظائف في جميع الميادين

مثل لتحقيق التنمية   على ضوء ما سبق يتضح أن التخطيط هو األسلوب األ         و

بعد مصطلح التنمية الشاملة هو المصطلح الرئيسـي الـذي          في أي مجال و   
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يمكن أن يتم   تنميتها ال   بية و تفرعت عنه كل أنواع التنمية، فإن تخطيط التر       

 .إال في إطار التخطيط الشامل ألي دولة

أنماطها المختلفة أصبحت    ومستوياتها و  بمراحلهافمن المعروف أن التربية     

ضرورة تفرضها متطلبات التنمية الشاملة، من حيث كونها اسـتثمارا لـه            

مردوده االقتصادي االجتماعي، لذلك فإنها أصبحت أحد العوامل الحاسـمة          

نمية بل أصبح تخطيط أي مجتمع ال يتم من خالل التربيـة            في نجاح أي ت   

المجتمع بشكل يجعلـه قـادرا      حيث تهدف التربية من ما تهدف إلى تنشيط         

تغالل األمثل لثرواتـه الطبيعيـة      على تأمين حاجات أفراده من خالل االس      

الطموح في رتـب متقدمـة بـين    والرقي بالمجتمع والتطلع نحو األحسن و     

 .األمم
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 مشروع المؤسسة

  : توطئة-)1

إن النتائج اإليجابية التي حققتها المدرسة الجزائرية الحديثة في إطار المنظومة           

 وحددت أهدافها ومعالمهـا     1976 أفريل   16التربوية التي نصت عليها أمرية      

مازالت ال تعكس كل الطموحات المرجوة فإذا تأملنا واقعنا في المنهجية التـي             

االت المبادرة واإلجهاد الرامية إلى التحسين والتطوير تكـاد         تسير بها، نجد مج   

تكون راكدة بسبب عدم مسايرة األساليب المنهجية فـي التسـيير لمتطلبـات             

العصرنة وكذا عدم مواكبة التحـوالت والمسـتجدات التـي مسـت القطـاع              

االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقافي وقد نتج عن هذا الوضـع بـروز            

 . جوانب عديدة من الحياة المدرسية منهاسلبيات في

 ):التعليمي والتحصيلي( الجانب التربوي -1-1

 .كثرة التالميذ الذين يعانون صعوبات في الدراسة •

 .ضعف التحصيل وانخفاض نسب النجاح في االمتحانات •

 .تتزايد عزوف التالميذ عن المدرسة وعن التعلم •

غفال التشخيصي والتكويني وقلة    اعتماد طرائق وأساليب التقييم التحصيلي وإ      •

 .االهتمام بالجانب السلوكي

 .ضعف إقبال التالميذ على المكتبات وإعراضهم عن المطالعة •

كثافة البرامج و ضعف انسجامها فيما بينها رغم التخفيف والتعـديل الـذي              •

 .أدخل عليها
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 .النقص في تكوين األساتذة وخصوصا في الميدان البيداغوجي •

 . في الدعم المقدم وضعف المعالجة التربويةانعدام الفعالية •

 .قلة متابعة األولياء ألبنائهم •

 : الجانب التنظيمي والتسييري-1-2

الرتابة المملة التي طغت على تسيير المؤسسـات التعليميـة والتكوينيـة             •

 .وترهلها

 .سوء االستغالل للكفاءات واالمكانات المتوفرة •

 . متابعة وتقييم نتائجهاالتطبيق الشكلي للنصوص التشريعية وعدم •

أوليـاء، سـلطات محليـة      (قلة اهتمام مختلف المتعاملين بالمؤسسة من        •

 .وضعف مساهمتهم في تدعيم ماديا ومعنويا) ومؤسسات أخرى

 ..) تقليص الداخليات–بعد المسافة (صعوبة ظروف تمدرس التالميذ  •

منوحة وسوء  عدم التوافق بين االحتياجات الحقيقية واالعتمادات المالية الم        •

 .استعماله

نقص تكوين المسيرين ومجدوبة إطالعهم على التقنيات الحديثـة اإلدارة           •

 .المدرسية

ارتفاع نسبة الغيابات التي تؤثر سلبا على مردود التعليم وخاصـة منهـا              •

 .المتعلقة بعيابات التأطير التربوي

ن التي  كثرة النزاعات المهنية الناجمة عن العالقات أو عن الجهل بالقواني          •

 .تحكم عالقات العمل وتأثيرها السلبي على الحياة المدرسية ومردود التعليم
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 : جانب اإلعالم واالتصال-1-3

 .نقص ملحوظ في اإلعالم واالتصال •

 .عدم نجاعة طرق التبليغ •

 .انعدام إستراتجية ناجعة لالتصال •

يـة  وعلى ضوء ما تقدم ونظرا للظروف الحالية التي تعيشها مؤسساتنا التربو          

وحب التفكير في كيفية تغيير وضعيتها بهدف تحسين الفعل التربوي ولذا وجب       

 :طرح االشكالية التالية

 كيف يمكننا أن نسير بطريقة أخرى من أجل تسيير أفضل؟ 

 .قد يكون العمل بمشروع المؤسسة جوابا لذلك

 : دواعي تبني مشروع المؤسسة-2

بيـرة فـي مختلـف الميـادين        تعيش الجزائر في السنوات األخيرة تحوالت ك      

السياسية واالجتماعية واالقتصادية وتشهد مؤسسـاتها العموميـة والخاصـة          

تحوالت جذرية في تسييرها وبما أن المؤسسات التربوية تعتبر واحدة منها فإنه            

ولكـي تواكـب    . يتحتم عليها التكيف واالنسجام مع المحيط الذي تتعامل معه        

يها أن تعتمد مشروع المؤسسـة كحـل مـن          المدرسة هذا المسار كان إما عل     

الحلول المؤدية إلى التحسن المرتقب والمأمون من الجميع واعتماد العمل بـه            

باعتباره وسيلة لمسايرة التطورات والتحوالت الحاصلة في الوطن وفي العالم          

باعتباره يتضمن روح المؤسسة العصرية التي تعتمد على التقنيات الحديثة في           

قييم لتحقيق النتائج اإليجابية، إن الـدوافع التـي تـدعونا للعمـل             التسيير والت 
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وعـي  : بمشروع المؤسسة وتحمل في كثير من جوانبها بوادر النجـاح هـي           

المجتمع الجزائري واألسرة التربوية بصفة خاصة أكثر من أي وقت مضى بما       

 :يلي

ة  ضرورة معالجة النقائص الناتجة عن جمود طرق التسيير الكالسـيكي          -2-1

 .المطبقة في المؤسسات التربوية أداء ومردودا

 . ضرورة التغيير لمواكبة تطورات العصر والحاجات المتجددة للمجتمع-2-2

 ضرورة تغيير سلوكات وأساليب التعمل لدى مختلف أطراف الجماعة          -2-3

: أعضاء الجماعة المدرسية، أولياء التالميذ، السلطات المحلية مثـل        (التربوية  

الدائرة، الوالية والمصالح التابعة لها كالقطاع الصحي، الحماية المدنية،         البلدية،  

وكل األطراف المتعاملة مع المؤسسة أي كل من تربطه عالقة معنوية           ) واألمن

أو مادية بالمؤسسة وتشمل المؤسسات االقتصـادية واالجتماعيـة والخـدمات           

ي االختصـاص أو    كالبريد والمياه والكهرباء وكذا الثقافـة أو األشـخاص ذو         

 .اإلعالم بوسائله المختلفة

 ضرورة منح قدر من الحرية للمؤسسة لتتولى بنفسها وبإشراك جميـع            -2-4

أعضاء الجماعة التربوية والمتعاملين معها في رسم األهداف ووضـع خطـة            

مضبوطة تراعي الخصوصيات والوسائل المتاحة، وفترة اإلنجاز المحددة مـع          

 المنظومة التربويـة واإللـزام بـالبرامج التعليميـة          االحترام الصارم ألهداف  

الرسمية ومواقيتها والعمل في إطار النصوص التشريعية الجاري بهـا العمـل           

 )الحالية أو المستقبلية(
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 ضرورة فض النزاعات والمشاكل المعروفة في المؤسسات والناتجـة          -2-5

 .غالبا عن نقص اإلعالم واالتصال والتواصل بين مختلف األطراف

 ضرورة الحد من ظاهرة الرسوب المدرسي عن طريق تحسـين أداء            -2-6

 .المؤسسة ومردودها واتخاذ العالج في الوقت المناسب بالوسائل المتاحة

 ضرورة تكييف النصوص التشريعية لمواكبة المستجدات الناتجة عـن          -2-7

ـ           ة العمل بمشروع المؤسسة وهكذا فإن االنتقال بالمؤسسة من وضعيتها الراهن

إلى وضعية أفضل يمكن أن يتحقق في إطار العمل بمشروع المؤسسة الـذي             

يمكنها من رفع مستوى أدائها وتحسين مردودها انطالقا من وضعيتها ومبادرة           

من داخلها بشكل يجعل التلميذ هو المنطلق للعملية التربوية ومحورها وغايتها           

 . والتطويرويجعل كل المتعلمين معها معنيين بالمشاركة في التحسن

وهكذا شرعت وزارة التربية الوطنية في إصدار النصوص المنظمة لمشـروع           

 الصادر من مديرية التنظيم المدرسـي       184/94: المؤسسة فكان المنشور رقم   

وكـان هـذا المنشـور بمثابـة        " وضع مشروع المؤسسة    " بالوزارة بعنوان   

ذه الوثيقـة   أرصاصة أولوية للمشروع في تجريب هذا المشروع حيث مهدت ه         

لوضع مشروع المؤسسة   " للمشروع وعرفت بعه ووضعت الخطوط العريضة       

واقترحت نموذج وثيقة تعتمد وضع مشروع المؤسسـة وبعـد أن أكتملـت             " 

الصورة لدى المسؤولين عن مشروع المؤسسة ورأوا ضرورة إنفاذها صـدر           

ي  الذي يهدف ف   1997 جوان   04:  بتاريخ 79/ت.و/15: القرار الوزاري رقم  

إطار التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل إلـى تأسـيس العمـل بمشـروع        
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المؤسسة و اعتماده في نظام تسيير المؤسسات التعليميـة بجميـع مراحلهـا             

لتحسين أدائها ورفع مردودها وكان المنطلق والدافع للعمل بمشروع المؤسسة          

ن العـالم قـد     يستثق من األوضاع السائدة حيث أن ال يمكن ألحد أن يتجاهل أ           

شهد تطورا مذهال من القرن السابق لم ينافسه كل ما حصل من تطـور فـي                

مجموع القرون السابقة وال زال يعرف ذلك إلى وقتنا الحاضر في العديد مـن              

و هذا التطور يتقدم بوتيرة     ) الفالحية والتكنولوجية و العلوم والتربية    (الميادين  

كم فيه في القرن العشرين خاصة فـي        متسارعة إلى درجة أننا ال نستطيع التح      

السنوات األخيرة وفي بداية القرن الواحد والعشرين حيث تضغط العولمة على           

شتى مجاالت الحياة و العلم وهذا ناجم عن تراكم المعارف واالكتشافات العلمية           

 .والتقنية

والشك أن النظام التربوي في خضم هذا المحيط المتالطم األمواج ال مفر أنـه              

بر على القيام بتعديالت في المحتويات والطرائق واألساليب حتى يتجـاوب           مج

هنا من جهة   ) طرائق جديدة = تكنولوجيا جديدة   (مع حاجيات القرن والمنتظرات   

ومن جهة أخرى التجاوب مع حاجيات المتعلم المتزايد والمتطور فعال فلم يعد            

أو ما يسـمى    ) نحشو األذها (المتعلم جسما نعمل على حشره بمعارف وعلوم        

بالتعلم البنكي دون أن نهتم بشخصيته وبأذواقه ورغباتـه ودوافعـه وقدراتـه             

ومحيطه فقد اعتمد النظام التربوي في السابق على الطرائق التعليم الميكانيكية           

والجامدة و لهذا انصب اهتمام الفالسفة و التربويين على هذه الطرائـق التـي              

 طرائق أخرى أكثر ديناميكية قائمة علـى        تعرضت إلى انتقادات وقد اقترحوا    
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معايير علمية تدرس التفاعالت المستمرة بين التالميذ أنفسـهم وبيـنهم وبـين             

وتتضـح  .. معلميهم وبينهم وبين مجتمعهم فالتلميذ هو المركز انشغال المربين        

تسعى البيداغوجية الجديدة : "  )  (ANGELAهذه الفكرة في مقولة اجنال مديسون

ان الطفل كفرد، تربيته مع اآلخر بعين االعتبار حاجاته سنه وطبيعته  إلى احتض 

 ".الخاصة بدل ترسيخ مفاهيم خارجية عنه

 :  تعريف مشروع المؤسسة-3

إن مشروع المؤسسة هو تقنية حديثة لتحسين التسيير ومعالجة مشاكل المؤسسة           

ألهداف وذلك بوضع إستراتجية لتحقيق أهداف حددتها كل مؤسسة لنفسها وفق أ      

الوطنية والنصوص التشريعية المعمول بها من جهة ولخصوصيتها الجغرافية         

والحضرية ومحيطها االقتصادي واالجتماعي والثقافي من جهة أخرى، بحيث         

يكون التلميذ هو المحور لالنشغاالت كلها ومحل كل الجهود قصد تحقيق أفضل            

ويـة ومختلـف    مردود ممكن بمشاركة ومساهمة كل أفـراد الجماعـة الترب         

 :المتعاملين مع المؤسسة وال يمكن العمل بمشروع المؤسسة إال إذا تحقق

 .إقناع أطراف الجماعة التربوية للعمل بمشروع -

 .تشجيع االنضمام التلقائي للعمل بطريقة المشروع -

 .الوصول إلى التجنيد الواسع لمشروع المؤسسة وااللتفاف حوله -

 .ي الممارسة اليوميةالتحلي بروح المبادرة والمسؤولية ف -

وقد عرف القرار الوزاري المنشئ لمشروع المؤسسة المذكور آنفـا مشـروع            

يعتبر تقنية حديثة ومنهجـا فـي تسـيير         : المؤسسة في المادة الثانية منه بأنه     
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المؤسسات التعليمية وخطة ترسم معالم وأهداف المؤسسـة وتحـدد منهجيـة            

ا أعضـاء الجماعـة التربويـة       وأدوات تحقيقها في فترة زمنية معينة يضـعه       

بمشاركة الشركاء والمتعاملين مع المؤسسة ويعملون علـى تطبيقهـا لتحقيـق      

األهداف التي سطرتها المؤسسـة لنفسـها وفقـا ألولويـات وخصوصـياتها             

 .واالمكانات المتوفرة لديها

وتنص المادة الثالثة من القرار اآلنف الذكر يتم العمـل بمشـروع المؤسسـة              

 :اروجوبا في إط

 . المبادئ واألهداف العامة للسياسة الوطنية للتربية-

 . األحكام القانونية والتنظيمية الجاري بهما العمل-

 . الموارد البشرية واالعتمادات المالية والوسائل المادية المخصصة لها-

 منه على أنه يجب أن يشكل التلميذ والفعل التربوي منطلق كل            4وتنص المادة   

ولضـمان نجـاح    . جلة في مشروع المؤسسة ومحورها وهدفها     العمليات المس 

مشروع المؤسسة وليكون مشروعا بالفعل البد أن يتم احترام أسـس إعـداده             

حيث يراعي في إعداد مشروع المؤسسة مجموعة من المبادئ الهامة لضـمان            

 :نجاحه وأهمها
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 : الخصوصية-3-1

ادية والبشرية وموقعهـا     إن اختالف ظروف المؤسسات من حيث امكاناتها الم       

الجغرافي ومحيطها االجتماعي واالقتصادي والثقافي  واستقبالها لتالميذ شرائح         

مختلفة، يقتضي إعداد مشروع المؤسسة خاص لكل منها أي أنه لكل مؤسسـة             

 .مشروعها الخاص مبنى على مقاسها الخاص

 : الواقعية-3-2

ـ         راء تقيـيم موضـوعي      لبناء أي مشروع ينبغي االنطالق من الموجود وإج

لالمكانات المادية والبشرية المتوفرة فعال أو التـي يمكـن توفيرهـا وإعـداد              

 .مشروع يتناسب معها و ذلك بوضع أهداف معينة قابلة للتحقيق

 : المنهجية المحكمة-3-3

 ينبغي إعداد خطة محكمة تقوم على منهجية التدرج وعدم القفز على المراحل            

يث تبنى على قواعد عمل مستقرة ال تتـاثر بتغييـر           وتكون ممكنة التحقيق بح   

األشخاص وتوزع فيها المهام واألدوار و أعضاء الجماعة المدرسية ومختلف          

المتعاملين المقتنعيين بالمشروع وتحدد المسؤوليات بكل ثقة ووضوح ويمكـن          

أن نلخص في أن مشروع المؤسسة هو خطة ترسـم معـالم وأهـداف سـير                

ية معينة يشارك في إعدادها جميع أطـراف الجماعـة          المؤسسة في فترة زمن   

 .التربوية والمتعاملين معها

ويتوقف نجاح المشروع على حسـن اسـتغالل األدوات المتـوفرة والممكـن             

توفيرها لتحقيق األهداف المسطرة لكل مرحلة من مراحل المشروع ويشـترط           
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غبين في  في الطاقم المشرف على اإلنجاز أن يتشكل من أعضاء متحمسين ورا          

تحسين وضعية المؤسسة وأن يكون رئيسها المنشط والمحرك لهذا الطاقم، وأن           

يكون التلميذ نقطة انطالق العملية وفي نفس الوقت غايتها، ويستحسن أن تكون            

 .الطموحات متواضعة ليمكن تحقيقها

 : غايات وأهداف مشروع المؤسسة-4

المؤسسة على أهـداف     من القرار الوزاري المنشئ لمشروع       5 نصت المادة   

 : يهدف مشروع المؤسسة على الخصوص إلى–وغايات المؤسسة 

ترجمة األهداف العامة والتوجيهات الرسمية للتربية والتعليم إلـى نشـاطات            •

 .فاعلة وممارسات عملية

فتح المجال أمام الجماعة التربوية للقيام بمبادرات من أجل تطـوير منـاهج              •

 .ت وترقية مستوى التعليم وتحسين نوعيتهالتسيير ورفع مردودية المؤسسا

االنتقال بالمؤسسة المدرسية من وضعية التلقي والتنفيذ إلى وضعية المشاركة           •

 .في رسم األهداف وكيفيات تحقيقها في اآلجال المقترحة

االعتماد على االمكانات المتوفرة وتوظيفها الفعال وترشيد استغاللها بما يخدم          •

 . المجهود الجماعياألهداف التربوية وبثمن

إشراك الجماعة التربوية في ضبط التصورات واألولويات الخاصة بالمؤسسة          •

 .لتحرير الطاقات وتحفيز روح المبادرة وترقية الحس بالمسؤولية

تنظيم التفكير الجماعي وفتح باب الحوار واالستشارة الواسعة بمـا يحقـق             •

 .خل المجالس المختلفةاالنسجام في الوظائف والتنسيق في األنشطة خاصة دا
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إدخال التحسينات على األداء التربوي والوظيفي واعتمـاد مـنهج المتابعـة             •

 .لألنشطة و التقييم الدوري للنتائج

التكفل باحتياجات التالميذ من حيث مقتضيات التمـدرس وتحسـين الحيـاة             •

 .المدرسية والنتائج المدرسية

ـ        • ات الثقافيـة والرياضـية     تدعيم النشاطات البيداغوجيـة وتكملتهـا بالفعالي

 .والترفيهية

انفتاح المؤسسة على المحيط الخارجي وتجنيده حولها وحمل مختلف الشركاء           •

 .والمتعملين مع المدرسة على المساهمة في تحسين األداء والرفع من المردود

وهكذا نالحظ بأن مشروع المؤسسة هو بحق مثل ما وصفه جون بيار أو بين              

وهو قوة مستمرة بـين     . وعة من النشاطات ذات غاية    وفرانسوزقرو بأنه مجم  

الغاية المقصود والتي يمكن تسميتها بهدف المشروع وهو كذلك الشروع فـي            

تنفيذ ملموس للنشاطات المبرمجة والمخططة فإعداده يشـتمل علـى مراحـل            

األشـخاص  : ضرورية مرتبطة فيما بينها ويتعلق نجاحه بأربعة عوامل وهي        

 المتابعة ويمكن تقريـب غايـات وأهـداف    – الوسائل – المنهجية   –المعنيون  

مشروع المؤسسة بضرب بعض األمثلة فالمشروع يهدف إلى شيئين رئيسـيين           

 :هما
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 .تحسين تسيير المؤسسات ورفع مردودية التعليم) 1

فض النزاعات وحل المشاكل الداخلية في إطار فريق القيادة وأفواج والعمل           ) 2

ختلفة المنشأة في إطار التشريع المعمول به والتي يبقى العمل بها           والمجالس الم 

 ..ساريا

ويتم تحقيق هذين الهدفين الرئيسيين باستعمال منهجيـة معينـة يشـارك فـي              

وضعها أعضاء الجماعة التربوية وتنبدج منهم بعض اآلراء واالقتراحات بناء          

 .لمناسب لها الحل ادعلى إحساسهم بالمشكلة وضرورة التصدي لها إليجا

فالنزاعات المهنية التي تنشب في المؤسسات يمكن الحد منها بكـل كفـاءة إذا              

توفير االتصال والمتواصـل بمناقشـة النصـوص        : توفرت عدة عوامل منها   

المعمول بها في مجال عالقات العمل وطرح تلك المشـكالت فـي المجـالس              

تـب الفـرع النقـابي    بإشـراك مك " فوج القيادة " المختلفة وعلى فريق القيادة    

 .للمؤسسة إن وجد

كما يمكن معالجة ظاهرة عزوف التالميذ عن الدراسة بتكليف الفريق المكلـف            

بالمحور التربوي تحت إشراف المستشار فـي التربيـة ومستشـار التوجيـه             

المدرسي بتقديم عرض عن هذه الظاهرة والبحث عن أسباب إلى فوق القيـادة             

التربية والتسيير وعلى مجالس األقسام وكـذا       الذي يطرحها بدوره على مجلس      

مكتب جمعية التالميذ للبحث عن أنجع السبل ألحد من هذه الظاهرة التـي قـد           

يكون للعوز دور فيها للجوء إلى جمعية األولياء يمكن أن يوفروا لذلك العزف             

 .عن الدراسة الوسائل التي تنقصه فيقبل على الدراسة باشا متحمسا
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 إلى بيداغوجية الدعم واالستدراك وطرحهـا علـى فريـق           كما يمكن التطرق  

المحور البيداغوجي ليبحث عن أنجع السبل لتفعيل هذه الحصص لتؤدي الطور           

 .المرسوم لها

 20 مـن    10كما يمكن طرح قضية االرتساب التي استفحلت بعد تطبيق معدل           

ما أثر  لالرتقاد من قسم إلى آخر مما جعل عدد المكررين من األقسام مرتفعا م            

سلبا على المردود المدرسي وعلى إقبال التالميذ مما يبعث على التفكير الجـاد             

في األطر المنصوص عليها من مشروع المؤسسة وضمن المجالس التربويـة           

للبحث عن حلول تحد من هذه الظاهرة و تحول النظرة إلى إعادة السنة علـى               

 التلميذ مـن تعـويض      أنها عقوبة إلى نظرة جديدة توسمها بأنها فرصة تمكن        

 .تقصيره كما تمكنه من استدراك نقصه وتحقيق النجاح

 :  المنهجية و التصور-5

 : ما قبل بناء مشروع المؤسسة-5-1

 :  قبل بناء مشروع المؤسسة أو أي مشروع ينبغي

 اإلحساس بالوضعية و توفر الرغبة في السعي من أجل تغيير الوضعية في             -

درسية في مختلف مجاالتها التربوية والبيداغوجيـة       المؤسسة وتعديل الحياة الم   

 .قصد تحسينها وتطويرها

وضعية المؤسسة للوقوف على المشـكالت التـي        " فحص  "  القيام بمعاينة    -

تعاني منها المؤسسة أو التي تحول دون تحقيق األهـداف المرجـوة أو تلـك               
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الذين ال تخلو   المعضالت الناشئة بسبب تواطؤ المتغامسين والمثبطين للعزائم و         

 .منهم مؤسسة ولهم نفوذ ألن التيار في غالب األحيان يسايرهم و بدعم مسعاهم

 اإلحساس بالحاجة إلى العمل بمشروع المؤسسة دفعـا للرتابـة والترهـل             -

اإلداري واإلخالء إلى العادة والتكرار مما يميت الحيـاة المدرسـية ويفقـدها             

اسة سجنا بغيضا يسعى المعنيون إلى      الحافز ويجعل العمل في المؤسسة أو الدر      

 .التحرر منه

 : دراسة وتحليل وضعية المؤسسة-5-2

 : إحصاء المعطيات-5-2-1

لتحليل وضعية المؤسسة، ينبغي القيام بإحصاء المعطيات الموضوعية المتوفرة         

أصال في المؤسسة، كوضعية التالميـذ و المـوظفين والهياكـل والوسـائل             

الموقع الجغرافـي، االجتمـاعي،     (العائالت والمحيط   البيداغوجية و الموارد و   

ويجب إشراك التالميذ واألساتذة وكل المتعاملين علـى المسـتوى          ...) الثقافي

الداخلي والخارجي للمؤسسة في جميع هذه المعلومات، وذلك عن طريق إجراء           

التحقيقات وملء االستبيانات واستغالل جميع الوثائق المتـوفرة، وفـي هـذه            

، ينبغي إشراك أكبر عدد ممكن من المتعاملين مع المشـروع لجلـب             المرحلة

اهتمامهم و تحسيسهم بأهمية دورهم واالستجابة النشغاالتهم من جهة ولضمان          

 .مشاركتهم في المشروع واالنضمام أليه من جهة ثانية

 

 



104 مشروع املؤسسة                                                                                              املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية  

 : جمع المعطيات و تحليلها-5-2-2

ـ          ى النقـاط اإليجابيـة     بعد جمع المعطيات ينبغي تحليلها من أجل الوقوف عل

والسلبية وحصر الحاجيات، ومعرفة الصعوبات التـي تعتـرض المشـروع،           

الوصول إلى الفهم الدقيق للوضعية الموجودة قبل       : فالهدف من هذه المرحلة هو    

اتخاذ أي قرار، وذلك عن طريق التحقق مـن صـحة وواقعيـة المعطيـات               

لها من أجـل اسـتخراج      الموجودة بمقارنة مصادرها ومقابلتها ببعضها وتحلي     

صوغها من  (الضمانات واستخالص الضغوط وضبط الحاجيات والتعبير عنها        

ومعطيات غير  " أهداف إجرائية   " تأخذ شكل المعطيات القابلة للقياس      ) عبارات

 .قابلة لذلك

 : التشخيص واختيار الحلول-5-2-3

ب و تعني به تشخيص و وصف الصعوبات والمشاكل وتصنيفها وترتيبها حس          

بيداغوجيـة،  (األهمية واألولوية والبحث عن أسبابها الحقيقية وتحديد طبيعتها         

 )عالئقية.تنظيمية، تربوية، تنظيميةـ اجتماعية

وينبغي تحاشي تضخيمها أي تلك الصعوبات فهي تتضمن ال محالـة جوانـب             

: إيجابية يستدل بها وتستغل في إيجاد الحلول المختلفة التي ينبغي ترتيبها حسب           

 ).القيام بها( إمكانية إجرائها – قابليتها للتحقيق –لويتها أو

  تكاليفها– فعاليتها –مدى قبولها من طرف المتعاملين 

وذلك من أجل اختيار الحل األنجع الذي يتالءم مع مقاييس االختيار التي نذكر             

 .الفعالية، المطابقة، النجاعة المالئمة، القابلية: منها
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 : تحديد األهداف-5-3

تترجم األهداف الحلول التي تم اختيارها لتصبح في        :  األهداف العامة  -5-3-1

هذه المرحلة غاية مقصودة بالتحقيق أي هدفا عاما ويتجزأ هذا الهدف العام إلى             

 .أهداف مرحلية وأهداف إجرائية

 : األهداف اإلجرائية-5-3-2

ل فعاليات و   وتجسد في شك  ) عملية( تترجم األهداف العامة إلى أهداف إجرائية       

أنشطة توضع محل التطبيق بإشراك المعنيين بالعملية، في اآلجال المحددة لها،           

 المتوفرة أو الممكن توفيرها، مع مراعاة المنهجية        تحسب طبيعتها، واإلمكانيا  

الدقيقة لتجسد العملية، ولتحقيق هذه األهداف البد من القيام بعدة عمليات تستمد            

 :من اإلجابة على األسئلة

نـوع  (ما هو العمل الذي سنقوم به؟ هنا نعرف نوع النشاط الذي سنقوم به               -

 ).العملية المقترحة

 لمن هذه العملية؟ بطبيعة الحال كل أعمالنا وعملياتنا تستهدف التالميذ وقـد             -

 .تستهدف لموظفين ولكن من أجل التلميذ

 .واآلجال مع من؟  نحدد هنا المكلفين والمساهمين بدقة مع تحديد المهام -

 . كيف؟  نحدد هنا كيفية إنجاز ذلك العمل أو تلك العملية أو اإلجراء-

 . متى ؟ يتم هنا تحديد اآلجال بدقة-

 من المنتظر من العملية؟  الهدف المرسوم لتلك العملية أو ما نرغـب فـي                -

 .تحقيقه منها
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للعملية  ما المؤشر؟ أي تحديد تدابير التقييم أي إذا كان الهدف الذي رسمناه              -

 تلميذا مثال وتم تحسين     20هو استدراك الضعف لمجموعة من التالميذ عددهم        

 تلميذا منهم فقط فهذا العدد يعني مؤشرا ايجابيا بالنظر إلى الهدف            15مستوى  

 .المرسوم

 ما المقياس ؟ هو الشرط الذي حددناه مسبقا ليتم االستنتاج منه بأن الهـدف               -

 تلميذا  20يقضي الهدف ضمان استدراك     "  كالمح" أصبح محققا ويدعى أيضا     

 ).محور ضعفهم(ضعيفا 

 : بناء المشروع-5-4

 : تشكيل فريق القيادة-5-4-1

 ينتقي رئيس المؤسسة أعضاء فريق القيادة من العناصـر المقتنعـة بالعمـل             

 :بمشروع المؤسسة والتي تتميز بما يلي

 . الرغبة واالستعداد للعمل بمشروع المؤسسة-

 .اط وااللتزام بإنجاز األعمال المكلفة بها االنضب-

 . روح المبادرة والمسؤولية-

 . العالقات اإلنسانية الحسنة-

 : توزيع المهام-5-4-2

 : ينبغي أن يتفرع فريق القيادة إلى خاليا العمل حسب المحاور التالية

 .محور التسيير والحياة المدرسية _____   1الخلية رقم 

 . المحور البيداغوجي _____  2الخلية رقم 
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 .المحور التربوي _____   3الخلية رقم 
 :مثال

 المكلفون به المصلحة المكلفةميادين التدخل           المحور 

التسيير والحياة 

 المدرسية

الهياكل و التجهيز 

 –العالقات الموارد 

النظام الداخلي الجانب 

 المادي و المالي

 المقتصدية

 خلية االتصال 

الرقابة / ارة اإلد

 العامة

 1: الخلية رقم

/ التوجيه المدرسي البيداغوجي

التحصيل العلمي 

/ المجالس المعتمدة

 منهجية التدريس 

 الدعم و االستدراك 

مركز التوجيه 

/ المدرسي اإلدارة

األساتذة الجماعة 

 التربوية 

 2: الخلية رقم

 النظام و االنظباط  التربوي

التعريف في المؤسسة 

 اضة البدنية الري–

أسلوب 

 المطالعة /المعاملة

 مستشارية التربية 

 الجماعة التربوية 

 اإلدارة / األساتذة

 3: الخلية رقم

 خالل مرحلة تحديد األهداف وتسـطير       –تشرع الفرق التي شكلها فوج القيادة       

 في إعداد العمليات التي كلفت بها وتضع لهـا البطاقـات الفنيـة،              –العمليات  

 القيادة الذي يقوم بدوره بدراستها لمراعاة االنسجام والتكامل بينها          وتقدمها لفوج 

ثم يشرع في بناء المشروع وكتابته في وثيقة شاملة حسب النموذج المعمول به             

ويقدمه رئيس المؤسسة لمجلس التوجيه والتسيير بالنسبة للثـانوي ولمجلـس           
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وتعتبـر  ( والموافقـة    التربية والتسيير بالنسبة للتعلم األساسي من أجل الدراسة       

 ).هذه الوثيقة المشروع التربوي األولى للمؤسسة

المشروع التربوي الـذي    : مع العلم أن مشروع المدرسة االبتدائية  الذي يسمى        

يعده الفريق التربوي للمؤسسة فإنه يدمج ضمن مشروع المؤسسـة للمدرسـة            

فـي   المـؤرخ    175/02: األساسية المندمجة طبقا  للقـرار الـوزاري رقـم         

 والذي ينص على تنظيم و سير المدرسة األساسـية المندمجـة            03/07/1992

 ).مأمن(

 المشروع وإثرائـه    حوفي حالة عدم موافقة المجلس ما يقوم فريق القيادة بتفتي         

بناء على المالحظات المسجلة ويقدمه رئيس المؤسسة من جديد إلى المجلـس،            

وع المؤسسة للدراسة فإن لمست     فإذا وافق عليه يسلم إلى اللجنة الوالئية لمشر       

فيه الموضوعية و قابلية التحقيق وعوامل لتحسين والتطور، وتم إعـداده فـي             

إطار األهداف الوطنية للمنظومة التربوية و البرامج الرسمية، تصادق عليـه           

 .وتعطي إشارة االنطالق في تنفيذه

 :  التطبيق و اإلنجاز-5-4-3

وم فريق القيادة بتوزيع األعمـال      بعد مصادقة اللجنة على المشروع يق     

للمشروع في تنفيذ عملياتها حسب الخطـة       ) مجموعات العمل (على الخاليا   

المسطرة لها، وتقوم هذه الخاليا بالتنسيق مع فريق القيادة بمتابعـة إنجـاز             

العمليات، ما قصد ضبطها و تعديلها إن اقتضت الضرورة ذلك أو للتأكـد             

تلف العمليات تسير في ظروف حسنة فال       من سيرها الحسن، فإن كانت مخ     
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داعي للتدخل، أما إذا واجهتها صعوبات في مراحل اإلنجاز فيجب تصحيح           

تغيير المسولين، الوسـائل،    (الوضعية وإحداث التغيير في الوقت المناسب       

 ...).األساليب ، المنهجية إلخ

 : التقييم-5-4-4

 المتبعـة والنتيجـة      ونعني به تقييم عمل المنشطين، والطرق واألسـاليب       

المتحصل عليها باستخدام المقاييس والمؤشـرات لمعرفـة مـدى تطبيـق            

 .ونجاعة و فعالية وميزة المشروع

وال يأتي ذلك إال إذا ضبطنا نظاما للتقييم وذلك خالل مراحل اإلنجاز، من             

اجل معرفة مدى نجاح العملية المنجزة من جهـة وإدخـال التطـوير أو              

 العمليات  -: جهة أخرى أو بعد العملية من أجل تقييم       التحسين المناسب من    

المنجزة والنتائج المتحصل عليها و ذلك بمقارنتهـا بالمقـايس واألهـداف            

 .المسطرة في مرحلة برمجة العمليات

 . األساليب من حيث النجاعة و الفعالية-

 . المسؤولين من حيث نجاعتهم وتطورهم بعد ممارستهم لهذه المسؤولية-

 .تقوم عملية التقييم على أسس قوية وفعالة ينبغي ولكي -

 .اختيار مؤشرات وعوامل قابلة للقياس •

اختيار عدة مؤشرات تسمح بمقارنة نتائج تقييمها للوصـول إلـى نتيجـة              •

 .للوصول مقبولة
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 .حيث ال يكفي تقييم مؤشر واحد للوصول إلى ذلك

شروع لمعرفـة   ضبط الوضعية قبل وبعد اإلنجاز للعمليات المحتواة في الم         •

الفرق بين الوضعية االبتدائية عند انطالق المشروع، والوضعية المحققة بعـد           

 :تطبيقه ومقارنة ذلك بالوضعية المنشودة ويمكن تلخيص الفكرة كما يلي

 الوضعية الجديدة بالمقارنة = تطبيق العمليات + الوضعية االبتدائية 

 .تحسين المناسب ـ إصدار الحكم ومعرفة مدى التقدم ــ إدخال ال

إن التقييم في إطار مشروع المؤسسة ضروري لمعرفة نسبة التقدم واتجاهـه            

ومردود العنصر البشري وانعكاس ذلك علـى تحسـين المـردود التربـوي             

والتحصيل العلمي للتلميذ، وهو من جهة أخرى ضروري إلبـراز النقـائص            

مشروع في االتجـاه    المصاحبة أو الناتجة عن التطبيق، والمهم أن يكون تقدم ال         

الموجب والمعروف أن أي هدف ال يمكن أن يتحقق بصورة كاملـة كمـا ال               

 .يمكن أن يفشل بصورة كاملة

 البـد أن أنـوه بخصـائص        "بناء مشروع المؤسسـة   " وفي نهاية هذا المحور   

وهي في الحقيقة تعتبر شروط نجاح      : المشروع والتي يمكن تلخيصها في اآلتي     

 .كل مشروع

ع حسب الحاجة وال يمكن أن يكون نتيجة قرار أو إجبار           ينشأ المشرو  

 .من الخارج

 .وال يفرض عليها من الخارج) المدرسة(ينشأ داخل المؤسسة  

 .يكون ذا قيمة تربوية هادئة 
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يتماشى مع متطلبات الزمان والمكان ويأخذ في االختيار في االعتبار           

 .استشراف المستقبل

غباته مستجيبا لطموحاته متالئما مع     يكون متصال بحياة التلميذ ملبيا لر      

 .بيئته

 .يتناسب مع مراحل النمو 

 .يكون محل اهتمام و تسيير من طرف الجماعة التربوية 

 .أن يجري محل العمل به في ظروف طبيعية غير مصطنعة 

وهنا يجب اإلشارة إال أن فكرة إعداد المشروع فـي المجـالين التربـوي              

فالسفة القرن العشرين الـذين      و داغوجيينوالتعليمي ليست حديثة إال أن البي     

اقتبسوا من أسالفهم قد أحسنوا إدخال تغيرات مفيدة بعد عمل مجد ومضني            

بغية تكييفه مع العصر الحديث بكل أبعاده ويمكن تلخيص منهجية مشروع           

 : المؤسسة المخطط التالي
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ذـــالتالمي

 ةـــــــــــــالمنهجي: ؤسسة ـــــــــــروع المــــــــمش

 روعـــــــــــل المشـــــبما ق

 ــةـــــــــــــالني
الحاجـــة

 ةـــــــــــــــاینــــــــالمع

 اظـــــــــاإليق

ةـــل الوضعيـــتحلي

 اتــاء المعطيــإحص

الت ــــــــــــــالعائواردـــــالمونــــالموظف

اتـل المعطيــتحلي

وطـــــــــالضغاتــــــاجـــاالحتياتــــانـالضم

 صـــــــــالتشخي

 لـــــــاكـــالمش

 المحيط
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2 : رقمل ــــــــــــــــمشك

ل األولــــــــــــــالح

 لـــــــــــتحلي 1: رقم لــــمشك

ل األولــــــالح

 لـــــــــــــــــــــــــــتحلي

يـــــــل الثانـــــــــالح

 ولـــــــــــــــار الحلـــــــــــاختي

 يــــــــــــل الثانـــــــــــالح

ةـــــــــــــــالممكن ولــــــــــــــــالقب اتـــــــــــــاألولي  ازــــــــة اإلنجــــقابلي

دافـــــــــــــــد األهــــدیــــتح

ةـــــــــــداف المرحليــــــــــاأله  ام ـــــــــــــــــدف العـــــــــــاله

اتــــــــا إلى عمليــــل النوایـــــتحوی فداـــــــــــــد األهـــــــــــتجسي

ج ـــــــــــــالنتائ  تاالكيفيونـــــــالمتدخل
وةـــــــــالمرج

رات ـــــــــمؤش
 مـــــــــــالتقوی

 الخاصدف ـــــــــــاله

 مقایيسس التقویم المعطيات
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 داد ــــــــــــــاإلع     

 
اتـــــعمليـــج البرنامــ

 
 ةـــــــــادقــــــــــالمص

 
 اتــــع المسؤوليــــتوزی

 ازــــــــــق و اإلنجــــــــالتطبي

ازـــــــــــاإلنجطـة و الضبــالمتابع اتـــالمعلوم رـــــسي ةـــــــــــــالجدول طـــــــــالتخطي  
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 مـــــــویـــــــالتق         

 وجـــــــــــــــالمنت بــــــــــــــــاألسالي   ونـــــــــالمنشط

  راتـــــــــالمؤش       ســـــــــالمقایي       

 زةـــــــــــالممي       ةـــــــــــالفعالي     ةـــــــــــالنجاع قـــــــــالتطاب  

 صــــــــالتشخي     

 روعـــــــــــد المشــــــما بع   

 الجـــــــــالع         ةــــــــاإلستمراری      قـــــــــالتعم        
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 :يغ بلالتمستويات االعالم و -

سة في الميدان تحتاج إلى إعـالم وتبليـغ          إن تجسيد فكرة مشروع المؤس    

لجميـع  هذا التبليغ يرى إلى تحقيق التطلعـات العميقـة          واسعي النطاق و  

 .تبادلهالتعبير عن الرأي و–اإلعالم : هم فيحقتمكنهم من املين وعالمت

سماح بالتعاون عن طريق     ال –ئح   العمل على التعارف بين مختلف الشرا      -

في هذا الصدد ينبغي تسـطير اسـتراتيجية جديـدة          االشراك والمشاركة و  

 تجد إقباال في جميـع      التصال فكرة مشروع المؤسسة بطرق جد بناءه حتى       

الميادين واألسـاليب    تحديد   لتحقيق ذلك ينبغي  المستويات وجوانب القاعدة و   

نطالقا من المركزية ومرورا بمسـتويات      التبليغ ا  بعمليتي اإلعالم و   المتعلقة

 .أشكال متعددةمختلفة و

 : اإلعالم كالتاليوى المؤسسات تتم عملية التبليغ وفعل مست

 عقد جمعية عامة لجميع أطراف الجماعة التربوية من أجـل التحسـين             -

 .تبادل اآلراء قصد االقتناع بهاالتوعية وطرح الفكرة للمناقشة وو

لقة شرح الوثيقة المتع  ختلف الفئات من أجل قراءة و     مل لم  تنظيم جلسات ع   -

تنجز الفكرة للمناقشة و إبداء الرأي و     طرح  بمشروع المؤسسة و ملحقاتها و    

 :هذه العملية على المستويات التالية

 .مجلس التربية و التسييرالتسيير أو  مجلس التوجيه و-

ـ      مجالس التعليم لمختلف المواد و     - وي علـى   مجلس التربية الفريـق الترب

 .مستوى االبتدائي
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 . االدارة و هيأة الحراسة-

 . مندوبي األقسام-

 . جمعية أولياء التالميذ-

 . تالميذ المؤسسة-

الرغبة في العمـل     العناصر التي تتميز باالقتناع و     يتشكل فريق القيادة من   و

 .بمشروع على مستوى كل مؤسسة

 : و وسائل اإلعالم و التبليغ

 : ريقعن طتنجز هذه العملية 

 .االجتماعات و الندوات و الملتقيات و المحاضرات •

 )مجالت وطنية و محلية و مطبوعات، دوريات، ملصقات(النشر  •

 .أشرطة سمعية بصرية.  وسائل االعالم المرئية و المسموعة •

 .دراسة أمثلة خاصة بمشروع المؤسسة •

 :مجاالت التطبيق -6

 تي يعتبر التلميـذ أساسـها      بوية ال هي تلك المجاالت المتعلقة بالعملية التر       

 ا ينصب علـى الجوانـب البيداغوجيـة        لذلك فإن مشروع المؤسسة أكثر م     

التربوية التي تمس بمسار التلميذ الدراسي تلك التي تدفعه إلى األمام و تلك             

أهم تلك المجاالت على سبيل الـذكر ال        و.. لتي قد تكون عائقا في طريقه       ا

 .الحصر
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  مشكلة االرتساب والرسـوب     – المردود التربوي    –فعالية العملية التربوية    

االقتصادية على  ر الجوانب الصحية واالجتماعية و     تأثي –التسرب المدرسي   

 على  – ال شك    –نقص التكوين لدى األساتذة الذي له تأثير        تمدرس التالميذ   

ـ       مردودهم المدرسي و   عف فـي   كذا على الحياة المدرسية حيث يؤدي الض

يا االنضـباظ فـي     إلى نشوب قضـا   ) علم النفس ربية و الت(التكوين المهني   

 ..قلة نجاعة العملية التربويةأوساط التالميذ و

 .هذا مثال ألحدى المجاالت التي يتدخل فيها مشرروع المؤسسةو

الوضعية 

األولية 

انطالق (

 )المشروع

الوضعية 

الحالية 

عند (

 )التقييم

الوضعية 

المقصودة 

هدف (

 )العملية

 

 لمقارنةا

 

 لحكما

 

اتخاذ 

 القرار

 

 التعديل

من % 20

التالميذ ال 

ينجزون 

واجباتهم 

 المنزلية

بعد سنة 

من انجاز 

العملية 

تبين أن 

من % 10

التالميذ لم 

ينجزوا 

واجباتهم 

 المنزلية

تخفيض 

نسبة 

التالميذ 

 %5إلى 

بين 

الوضعية 

األولية و 

الوضعية 

المحققة 

انخفاض 

بنسبة 

10% 

تحسنت 

الوضعية 

بنسبة 

50% 

لة مواص

 العملية

إجراءات 

جديدة 

لتغير 

وتيرة 

 التحسين
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 : توصيات هامة-6-1

األهداف الوطنية المحددة في النصوص      ينبغي االلتزام بالمبادئ و    -6-1-1

 .الرسمية

 .التنظيمية السارية المفعولعمل وفق النصوص التشريعية و ال-6-1-2

شـروع  مركز انشغال العمل التربـوي عامـة و        جعل التالميذ م   -6-1-3

 .المؤسسة خاصة

تقويتها لتحقيق مشـروعه    ساعدة التلميذ على تفتح شخصيته و      م -6-1-4

 .الشخصي

 .الشركاء المعنيينان أكبر مشاركة للفرق التربوية و السعي لضم-6-1-5

الماليـة المتـوفرة فـي       استغالل االمكانات البشرية والمادية و     -6-1-6

 .المؤسسة

 .لتحقيق مع احترام المنهجية بناء مشروع موضوعي قابل ل-6-1-7

 .حتى ال تهدر جهود المربينالتنفيذ  وضع استراتجيات للعمل و-6-1-8

تدوين كل المعطيات قصد تكـوين مفكـرة بالمؤسسـة           ضبط و  -6-1-9

 ).تكوين بنك المعلومات(عليها العتماد 

 .التقييمكوين والمتابعة والت وضع مخطط لالتصال و-6-1-10

جديد قصد تحسـين النظـام      مؤسسة جاء كأسلوب     إن مشروع ال   :الخالصة

معالجة السلبيات المالحظة و بغية إسهام المؤسسـة فـي رفـع            التربوي و 

 –المردود التربوي و قد تبين أنـه        دائها لمهامها ونوعية التعليم و    مستوى أ 
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 البد من تركيز العمل من أجل هـذه         –باإلضافة إلى المجهودات المبذولة     

 :نين همااألغراض على أساسين اث

إدخال أساليب جديدة تجعل الجماعة التربوية للمؤسسة تساهم بصفة فعالـة            )1

ومنسجمة في إطار نشاط جماعي يؤدي إلى نوع جديد من العالقـات تتمثـل              

يـتم ذلـك    ت والسلوكات دون تعديل البنية و     أهدافها األساسية في تغيير الدهنيا    

المبادرة التي  الحرية و اهمين في مشروع المؤسسة للتصرف و     بفتح المجال للمس  

" رئيس المؤسسـة  " إذا كان الرائد و... ها مفضيات التشريع المدرسي تسمح ب 

لشروع فإن أعضاء الخاليـا     المرشد  يق القيادة هو المنشط والموجه و     رئيس فر 

المشاركة الفعاليـة   ة وإبداء الرأي و   أعضاء الفريق التربوي لهم حرية المبادر     و

 .تعديلهي بنائه ومتابعته وتقييمه وتنفيذ المشروع و كذلك ففي 

ضرورة السـعي مـن إجـل       تحسين العاملين في إطار مشروع المؤسسة ب       )2

ت التي تسعى إلى تحسين المسـتوى واالرتقـاء         تشجيع المبادرا تكوين ذاتي و  

خاصة هيأة التدريس ليتمكنوا من مسايرة      والمهني للموظفين   بالرصيد العلمي و  

ال بد مـن    ذي يحتاج إلى تكوين جديد متجدد و      هذا اإلصالح التربوي الجديد ال    

 .مردوده جيداكوين ليكون اإلقبال عليه فعاال وتثمين هذا الت
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 قــــالملح

 وثيقة العمل بمشروع المؤسسة

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 وزارة التربية الوطنية

                               مديرية التربية لوالية                                

 المؤسسة                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 : .........................                                                 المدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مشروع المؤسسة           



122 مشروع املؤسسة                                                         املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                                       

 تعريف المؤسسة                            :أوال 

 : ..........................رقم الهاتف: ...........................لمؤسسة اسم ا

: العنوان الكامل 

 :..................الدائرة..............:البلدية...............................

 :الهياكل  -1

المساحة : ............................... المساحة الكلية

 ........................:..........المبنية

 حجرات :.......ترشاالوعدد :....... المخابرعدد : ....... الحجرات العادية    

 :.............أخرى

قاعة :........المكتبة:........اإلدارية    عدد المكاتب 

 :.................المدرج:.........المطالعة

عاب كل يطاقة است .......:.عدد المراقد......:....هعابيقدرة است:..........     المطعم

 :...........احدو

 :.........................المالعب:..................     قاعة الرياضة

الوحدة :............العيادة:..................التدفئة:...............      البياضة 

 :..............الطبية

 /    200...عداد التالميذ حسب الصفة و الجنس للسنة الدراسية ت .:التالميذ  -2     

....200 . 

      الصفة

 الجنس

 المجموع خارجي نصف داخلي داخلي

     ذكور

     إناث

     المجموع
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 :التأطير  -2

 

 المؤقتون المتدربون المرسمون  منهم إناث العدد الفئة 

      األساتذة

      اإلداريون

أعوان 

 مةالخد

     

      المجموع

 

 :المحيط -3

             

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبه  
 حضري

ريفي   
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 تحليل وضعية المؤسسة: ثانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : المعطيات-2-1

 ال تسجل في هذا اإلطار كل المعطيات التي تم جمعها خالل مرحلـة دراسـة              
وضعية المؤسسة بل ينبغي االقتصار على عرض أهم المعطيات التي تكشـف            
أو تبرز المشاكل المطروحة و التي ترتكز عليهـا الدراسـة لتحديـد أهـداف           

 وسيستحسـن أن تلخـص      المشروع وبذلك تصبح المعطيات أساسية ومربعية     
وتعرض في شكل جداول أو أعمدة بيانية أو دوائر نسبة مرفقة بتعقيب تحليلي             

 )نقـاط االرتكـاز   (موجز وتلخيص في األخير في جدول يتضـمن المـوارد           
 .والصعوبات نقاط الضعف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يمكن أن تعرض المعطيات في صفحة أو أكثر: مالحظة
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 : التشخيص-2-2

 

 ).وصف الوضعية(انتقاء المشاكل للعالج ب تشخيص الوضعية ويتضمن هذا البا
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 : األهداف-2-4

 

  : األهداف العامة-2-4-1

 .تصاغ بوضوح و دقةحلول المختارة لمعالجة المشاكل وتحدد األهداف العامة من خالل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األهداف اإلجرائية-2-4-2

 

د و تصاغ هي األخرى لكل هدف عام أهداف إجرائية تنبثق من العمليات المسجلة تحد

 بوضوح و دقة
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 :مدةاألنشطة المعت العمليات و-2-4-3

 اآلجال األنشطة العمليات األهداف

 

 

 

 

 

 

 

   

أن لكل نشاط مذكرة يسجل في هذا اإلطار العمليات  إلى أن كل عملية بطاقية تقنية ونشير

 .مذكرات أنشطتهامدة وترفق ببطاقاتها والمعت

  :استخالصي للعمليات جدول -2-4-4

نوع  الوسائل

العملية

التالميذ أهدافها

المعنيون

المكلفون 

 جازباإلن

المراحل 

 المدةو

نوع 

 التقويم

نوع 

 الممكن توفيرها المتوفرة  التكوين
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 التقويم: ثالثا

 

 : المقاييس والمؤشرات المعتمدة-3-1

 

 .مختلف العملياتتذكر األساليب والمقاييس والمؤشرات في تقويم المشروع و

 

 

 

 

 

 :قويم مخطط الت-3-2

ويم المشروع المسطر بغرض الضبط إلنجاز عملية التقويم ينبغي وضع مخطط لتق

المشروع من استخالص عوامل النجاح و اإلخفاق أثناء سير العمليات الخاصة بوالتحسين و

 المواصلة أو التعدي
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 الخالصة: رابعا

ا المشروع األسس التي يرتكز عليهي هذه الخالصة خصوصيات المؤسسة وتبرز ف

 .التطويرف المرجوة من أجل ضمان التحسين وواألهدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توقيع رئيس المؤسسة        ختم و                                                           

 : ...............في ... :............حرر بـ                                                   

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   املناهج التعليميةاملناهج التعليميةاملناهج التعليمية 
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 المنهاج الدراسي

 تعريف المنهاج

 للمنهاج تعاريف عديدة نحاول أن نذكر منها

 حسب تعريف دوالندشير

المنهاج هو الخيرات التربوية والمعرفية التي تتيحها المدرسة للتالميذ داخل 

خارجها بغية مساعدتهم على نمو شخصيتهم في جوانبها المتعددة حدودها أو 

 .نموا ينسجم واألهداف المسطرة

  (L’Dhainant)   وعند:فيعرف المنهاج

تحقيق نموهم الشامل نموا المنهاج هو كل ما تقدم المدرسة لتالمذتها ل-

 اجتماعيا في تكامل واتزانروحيا وعقليا وجسميا ونفسيا و

التربية الوطنية ة بيداغوجية رسمية تصدر عن وزارة المنهاج وثيق-     

 . دراسية ما مادةلتجديد اإلطار اإلجباري لتعليم

  :االستنتاج 

 الموجودة إال أننا نستنتج أن المنهاج يتمثل االختالفاتمن هذه التعاريف ورغم 

 التي تهيا للمتعلم والتي تستهدف مساعدتهم إلى النمو راتبفي مجموع الخ

مع اآلخرين على  أكثر قدرة على التكيف مع ذاته و لكي يكونالشامل المتكامل

 أهم أداة يضعها المجتمع لتربية األجيال وفق الصورة  المنهاج هوناعتبار أ

 .ل الناشئالنموذجية التي يرغب أن يكون عليها الجي
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 :الفرق بين المنهاج والبرنامج    

 : إن الفرق مرده إلى سببين أثنين

  من طرف المدارس الغربية نفسهااالستعمالاالختالف في : أوال

 بمعنى الدال على المنهاج  programmeفالمدرسة الفرنسية تستعمل عبارة 

في  وقد ظهر curuculumمدرسة اإلنجليزية استعمل مصطلح منهاج ) الخ

 في مصطلح التربية اإلنجليزية برنامج دراسات المنظومة تربوية أو 17القرن 

أهداف (والتعلميةمية يلهيئات مدرسية وعند الستينات توسع مدلول المنهاج التعل

–المحيط التربوي –التعلم نشاطات التعليم و–ليمية الوسائل التع-المحتوى

 )  الخ...التقييم-قالطرائ-المواقيت-الموارد البشرية

 :ثانيا

وطرائق شاملة المنهاج أشمل من البرنامج من حيث أنه يتضمن أهدافا عامة  

توزيع أوقات العمل بادئ التكوين والتسيير اإلداري ووتوزيعا للوقت وتحديد الم

مثل  قد يلتقي مع المنهاج في مبادئالمحتوى ود يكتفي بتحديد أو المقرر ق

 .أساليب التقييماألهداف والوسائل والطرائق و

  :المنهاجهمية أ

 المنهاج من أهم الموضوعات التربية بل هو القلب النابض عيعتبر موضو

في نظرتهم  المربون للعملية التربوية وأساسها الذي ترتكز عليه ولقد اختلفت

 وخاصة في االختالف الذي بين المدرسة اإلنجليزية والفرنسية لمنهاجإلى ا

 هذاو، حيث األولى استعملت كلمة منهاج أما الثانية فاستعملت مصطلح برنامج
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 بل يتعدى ذلك  االختالف يتوقف على الشكل أي في التسمية فقطيعني أنال 

يها المختصون إلى المضمون ولذا اعتبره البعض ساحت التباري التي يتقابل ف

 .في التربية

هو الوسيلة التي حيط به وإن المنهاج هو النقطة التي تصل الطفل بالعالم الم

التعليم  إذا كان فساد ألتربية وألنه هأمال وهيتصل بها كل المجتمع لتحقيق أهداف

 أجمعالتدريس ولقد  الطرق التربية وإصالحه أهمأساس المنهاج عجزت عن 

يعتبر  في بناء التربية والتعليم واألساسي هو المرتكز هاجالمنالمربون على أن 

 خطرا بل لعل المشكلة أعظمها المسائل التربوية وأدقوضع المنهاج من 

تحديد دراسي معناه تعيين نوع الثقافة والرئيسية في التربية ووضع منهاج ال

شعوب  و الاألمم زد على أن حياة ، السهلباألمر وليس هذا األمة ألبناءمداها 

تغيير مستمر وذالك وجب أن يكون منهاج الدراسة مرنا  ومتطور دائفي 

 ةأن التربية الحقرمرونة المنهاج يجب أن النتصوهذا التبديل ولويخضع 

أن المدار في تحقيق عمادها مجرد وضع منهاج مالئم لهدا الجيل أو ذاك بل 

 المناهج الدراسية أهداف التربية الصحيحة يتوقف على األساليب التي يعالج بها

 .في أي مجتمع

 :المنهاجخصائص    

ي وعما مميزات تميزه عن البرنامج الدراسيشمل المنهاج على خصائص و 

 :يمكن استخالص هذه الخصائص فيو) منهجا(كان يسمى سابقا 

  .ليس العكسر حول المنهاج هو التلميذ نفسه والمحور الذي يدو-
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 .لمطلوب تعلمه يشمل المنهاج أكثر من المحتوى ا-

 . يتجسد المنهاج في خبرات التالميذ وليس في الكتب-

يؤكد المنهاج بمفهومه الواسع الصحيح النظرة المتكاملة لكل من الفرد -

 .والمجتمع معا

ألن التربية لم تعد مقصورة على اإلعداد للحياة فقط بل هي الحياة بكامل -

 .قبل بتوقعاتأبعادها الماضي بخبرات والحاضر بمشكالت والمست

الفردية الطرائق المتنوعة ض على المعلم استخدام األساليب و أن المنهاج يفر-

لى االكتشاف واكتساب المهارات والخبرات الجماعية لمساعدة التالميذ عو

 .تحويلها إلى كفاءاتو

يعتبر المعلم في ظل هذا المنهاج موجها لتالميذ ليتعلموا بأنفسهم من مصادر و

 .مختلفة

ذلك من خالل لتي يجب أن يكون عليها التلميذ ورز المنهاج اإليجابيات ايب- 

 .األنشطة العديدة التي يقوم بها لتنمية مختلف جوانب شخصيته

 : مكونات المنهاج

 :يفترض أن المنهاج يشتمل على جملة من العناصر هي

 رائية بدءا من الغايات وانتهاء إلى األهداف اإلجاألهداف بمستوايها المختلفة -1

 االستمراريةن تعرض وفق شروط التدرج والمحتويات التي ينبغي أ-2

 .التكاملو

 السبل التي يمكن اعتمادها في هذه الطرائقالطرائق البيداغوجية المقترحة و-3
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التي تشمل كل عمل يقوم ة األساسية وهي عملية التقييم وكذلك العملي-4

، التشخيص: ( جميع أنواع التقييمذلك باستعمال وهالمدرس من بدايته إلى نهايات

 )، التحصيلييالتكوين

 :مالحظة

هذا ألن حل هذه الموضوعات نتعرض لها في  فقط والعناوينلقد اقتصر على  

 ...)إرجع إلى الصفحة(بمستوياتهاالعناوين المقترحة فمثال األهداف 

 :المنهاجأسس بناء  

 :من هذه األسسه ومد عليها في بنائالتي يجب أن يعتلكل منهاج األسس  

هي أن كل المجتمعات تسترشد في ممارستها بالفلسفة التي و: األساس الفلسفي

األفكار المبادئ التي تحكم مسار المجتمع اها المجتمع وتتلخص في العقيدة ويتبن

يجب أن يتركز على فلسفة تربوية في فترة معينة وعليه فكل منهاج دراسي 

قام األول فلسفة المجتمع ألنها هي التي معينة محددة وواضحة تعكس في الم

 .تحدد التوجهات العامة للمنهاج

 :االجتماعياألساس 

كذلك تطلعات التي ومشكالته التي يعاني منها والمجتمع  ال بد من مراعاة 

اك ممارسة مبادئ المجتمع وقيمه يطمح إليها حتى يمكن المتعلمين من إدر

 .عاداته وذلك للمحافظة على تطوير المجتمع والتقدمو
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 : األساس النفسي

إن التربية تسعى في المقام األول إلى مساعدة الفرد المتعلم على النمو الشامل 

 فالمنهاج ا لجيد هو من هنا في مناهجها الدراسية ومما تقدالمتكامل من خالل 

 في كل مرحلة النموخصائص و، يضع في الحسبان الخصائص النفسية الذي

النفسية لى الدراسات واألبحاث التربوية وذلك باالعتماد عمن مراحل المتعلم و

 .في هذا المجال

 :الثقافياألساس 

 الحتواءإن الثقافة المحلية للمجتمع هي األخرى لها دورها في توجيه المنهاج  

في غير مرغوبة أو مرفوضة معارف مقبولة اجتماعيا وتجنبه أخرى خبرات و

 .المجتمع

 : تقييم المنهاج

ل ماط متعددة من التقييم هي كلها وإن كانت معدة أصال لدراسة تحصينثم أ

 عن المناهج األخرى تمييز المناهج الجيدة المتعامي تصلح لكي تعتمد وسائل

من بالتربية الوطنية ومادامت المناهج وثائق رسمية من إنتاج الوزارة المكلفة و

 :هي حينما تلجأ إلى هذا العمل إنما تهدف إلى تقييمها والمسؤولة عن تم فهي

 فما يعرهذا مناهج وتجاوز ما فيها من نقائص والعمل على تحسين هذه ال-

  (Evaluation-formation)كوينيبالتقييم الت

 في استعمالها االستمرارالبد من إعادة النظر في مدى صالحيتها حتى يمكن -

 .(Evaluation somative)  بالتقييم التحصيليى يسمماتعديلها أو إلغائها وهذا و
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مقارنتها بغيرها من المناهج األخرى في تحقيق األهداف في بعض البلدان  -

 العمل يقتضي تحليل البرامج االتربوي، وهذقافي والقريبة منا في التوجيه الث

بعد .تحديد المقاييس المشتركة تقييم برامج البلدان المماثلة ومحل االهتمام ثم

ذلك يجرى عرض نتائج تقييم المناهج محل الدراسة على المقاييس المشتركة 

مقاييس تشترك المذكورة وهذا النوع من التقييم الذي ينظر في مدى توافر 

مجموعة من المناهج فيها في مناهج محددة يسمى التقييم المقياسي 

(Evaluation criterièe). 

 : أنماط تقييم المنهاج 

 .يم المنهاج الدراسي على حسب الطلب يمكن أن يق

 المتعارف عليها فقد يتعلق الطلب بالنظر في مدى تقيده بالشروط المعيارية

 :حيث يحاول المقيمون اإلجابة عن السؤال اآلتي) التقييم المعياري(هوو

الشروط المعيارية التي أقرتها الدراسات هل المنهاج بني وفق القواعد و-

 الحديثة

هو تقييم جزئي ن المنهاج و مظهرا أو مظهرين فقط ميتناولكما يمكن أن 

 .غير شامل

  .(Effécalité)وأهم الجوانب التي يتناولها التقييم 

 والوجاهة (Maintien)الثبات  و(L’appropos) والمالءمة(Efficience)والنجوع

(Pertinence) واالنسجام (Cohérence). 
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  :تدابير التقييم

 الذي يؤدي (processus) أو المسار(Démarche)م هو المسعىإذا علمنا أن التقيي

إنه حكم نوعي أو كمي بخصوص قيمة إلى إصدار الحكم واتخاذ القرار و

شخص أو شيء أو مسار أو وضع أو منظمة بواسطة إجراء مقارنة المميزات 

 الحصول على ة، بغيمحددة انطالقا من شروط واضحةالمالحظة بمعايير 

اذ القرار في إطار متابعة مقصد وأهداف  أن تسهل اتخمعطيات من شأنها

هي حسب أن التقييم ثالثة وظائف أساسية وإذا علمنا و) لوجندر(

  .(Landchir)الندشير

 : وظائف التقييم •

 :(rôle de pronostique) :الوظيفة االستطالعية .1

هو النوع من التقييم يهدف إلى الحصول على اإلجابة عن األسئلة المتعلقة  

بالقدرات المتوفرة لدى المتعلمين قبل االنطالق في موضوع جديد أو فصل 

 .جديد أو مرحلة جديدة

على هل يتوافر الطالب  :وهذا التقييم يحاول اإلجابة على السؤال اآلتي •

الطاقات الذهنية وعلى المعارف الضرورية لالنطالق في دراسة مادة جديدة 

 أو االنتقال إلى طور دراسي أعلى؟

 : ماهي النقائص التي يعاني منها هو موجود حيث ينبغي أن يوجد؟فهل 
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  (Rôle de Jaugeage):  وظيفة تبين المستوى.2

 : بمايلييسمح هذا النوعو

 مراقبة التحصيل-أ

يتم ذلك عن طريقة مقارنة التلميذ بما كان معرفة التحسن الحاصل و-ب

 .عليه

م أو ضمن مجموعة عمل داخل القس معرفة وضعية المتكون في لحظة ما-ج

 .ن، الوطة، الوالية، الدائرالمدينة: في مجموع األقسام المتشابهة

 .ن، الوطة، الواليةلمدينة، الدائرا:في أماكن أكثر اتساعا

 : ةالوظيفة التشخيصي.3

 .وقد يجرى التقييم لإلجابة عن األسئلة من هذا النحو

  لماذا لم يحقق التعلم الجيد المنتظر؟-

مادة أو التقييم التي يتحكم فيها التلميذ بشكل كاف و ماهي المسارات  ماهي ال-

 الذهنية المسببة؟

 .يبحث عن األسباب التي تحول دون تحقق أهداف تعلم ما  التشخيصيمالتقيي-

فهو إذن يقتضي تحديد أسباب النقائص  سواء تعلق بالصغار أو الكبار-

قد يستعمل و،  الضروريةالحاصلة في المتعلم لتجاوزها بإدخال التحسبات

 :التشخيصي لتحديد نقطة االنطالق بالنسبة إلى تعلم ما

 لتحديد توافر الكفاءات أو القدرات الضرورية أو انعدامها لتعلم وحدات -أ

 جديدة 
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وفق بعض المميزات مثل االهتمام  ترتيب التالميذ في أفواج متجانسة -ب

تبطة بإستراتجية تعلم خاصة أو آية متغيرة أخرى مر أو (protivation)التحفزو

 .بنمط معين

أن التكوين والذي تلجأ إليه : ماإذا علمنا أن ثم نوعين أساسيين من التقييم ه و-

في آية لحظة من عملنا التربوي و التحصيلي و نلجأ إليه أثناء فترات متباعدة و

عن  وإعطاء بيانات كافية عن التقييموإذا علمنا هذا كله أدركنا أهمية .نسبيا

لمراقبة بلوغ الهدف البيداغوجي وتدابير التقييم التدابير التي ينبغ أن تتبع 

األهداف النتائج المتعلقة بها التي يقترحها المنهاج ينبغي أن تراعى و

 .خصوصيات المادة وسن المتعلمينالبيداغوجية المتواخاة و

 ي الخانة المناسبةف ) x(ميز ما يأتي مكونات المنهاج بوضع عالمة  :أعمال تطبيقية

  من مكونات المنهاجليس من مكونات المنهاج لعناصرا

 األهداف 

 األهداف اإلجرائية

 المحتوى

 غايات التربية

 دراسة الجمهور المستهدف

 الطريقة البيداغوجية

 تقييم المنهاج
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 :بيداغوجية األهداف

نستند بيداغوجية األهداف إلى مبدأ يبداغوجي رئيسي مفاده أن كـل عمليـة              

تحقيقها فعندما يخطط المدرس    تعليمية ينبغي أن تنطلق من أهداف محددة يتم         

 :فهو مثال عمله فإنه مطالب باتخاذ قرارات متعددة

 يختار محتوى المادة -

 أساليب معينةيوظف طرقا و -

 ودية التالميذ يحكم على مر -

 متينة ودقيقة فإنه اإلجراءات معينة على أسس   و لكي تكون هذه القرارات و      -

 .الواجب االنطالق من أهداف محددةمن الالزم و

لإلجابة على هذا السؤال البد      و لماذا إذن نولي اهتماما كبيرا لتحديد أهدفنا؟       -

 .من تعريف الهدف

  :تعريف الهدف التربوي 

يط للنوايا البيداغوجية يتم من خالل وصف دقيـق         الهدف التربوي هو تخط   

 واإلنجازات المراد مالحظتها في فكر أو سلوك المـتعلم عنـدما            تللسلوكا

الهدف التربوي هو ترجمة التربوية إلى أفعـال         و (Mager)ينهي عملية التعلم  

على أساس أن يجعل التلميذ يفهم شـيئا         حدد الهدف    ا، فإذ وسلوكات ملموسة 

ية الفهم تبقى غامضة إذ لم تترجم إلـى أفعـال سـلوكية و              محددا فإن عمل  

 :إنجازات ملموسة معبر عنها في صورة أهداف إجرائية مثل
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 : لنص معينةأن يكون التلميذ قادرا على استخراج األفكار الرئيسي

 :زيايبيرويعرف 

 .الهدف هو التخطيط للنوايا البيداغوجية ونتائج سيرورة التعليم 

 :و يعرف بوفام

أن يعرف التلميذ أو يكون قادرا على فعله أو تفضـيله   يالهدف هو ما ينبغ 

 .أو اعتقاده عند نهاية تعليم معين

 :أههية تحديد األهداف 

 :إن الهدف المحدد بدقة يترجم المبادئ التالية  

للتلميذ ليبـرهن علـى     معلى  مبدأ النية المعبر عنها بوضوح وصريح و       .1

 .تعلمه

 .حوه التعليم على شكل نتائج ملموسةمبدأ الهدف الذي يسير ن .2

 .مبدأ الفعالية التي تبين اإلنجازات واألنشطة التي سيقوم التلميذ بها .3

 .القياس للمالحظة وةمبدأ الحسية الذي يجعل هذه األهداف قابل .4

 :المحتوياتاألهداف و 

بـين الهـدف    عندما نحدد أهداف التدريس فإن هذا اإلجراء يتطلب الربط             

 التي  العملياتتدريسه إلى التالميذ و   يد  ما نر يث يترجم مضمون    المحتوى بح و

 .تنظيمهايرتكز عليها هذا اإلجراء وهو انتقاء المادة و
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 :انتقاء المادة-أ

 وأفكـار مختلفـة     المدرس يجد نفسه أمام محتويات متعددة      أن   من المعلوم  

ليـه  المعيار الذي يستند ع   مين متنوعة تفرض عليه أن يختار وينتقي و       مضاو

هو هامشي أو زائد وينبغي بعـد ذلـك أن           إقصاء ما  المادة المالئمة و   اختيار

عن طريق قياس نسبته مـن حيـث        يحدد أهمية كل مضمون داخل الدرس       

 .الوقت الذي يستغرقه

 :تنظيم المادة-ب

قـد اختلـف     تنظيمها وفق تصميم محـدد و      عندما ننهي انتقاء المادة فيجب     

ك الـذي   يم إال أن التنظيم األكثر مالءمة هو ذل       الباحثون في تحديد هذا التنظ    

ترتيبها داخل الدرس وهي غالبا أهداف تنقسـم        ينسجم مع طبيعة األهداف و    

 :حسب األنماط التالية

 :أهداف المكتسبات القبلية 

المهارات التي ينبغي أن يمتلكها التلميذ لكي يتـابع         وهي المتعلقة بالمضامين و    

 .بكفية فاعلية

 :أهداف وسطية 

تحدد مقاطع المحتوى فـي تسلسـلها       هي األهداف المرحلية في الدرس والتي       و 

 .تتابعها خالل الدرسو
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 :أهداف نهائية 

 ين أو تمار  تخالصاوتشير إلى نهاية الدرس حيث تكون المحتويات عبارة عن           

 .تطبيقية

  :مستويات األهداف 

ات هذه األهداف  مستويبه عندما نحدد أهدفنا هو ضبط إن أول عمل ينبغي القيام

 :يكون مايليو

 :الغايات 

 نالبعيدة المدى، ومعمومية تعبر عن المقاصد العامة و    ال و دصيغة يطبعها التجري   

التجريد تشتق بالعمومية و صياغتها  ز، تتمي أنها تعكس سياسة المجتمع   :خصائصها

 . تحقيقها مدة من الزمنب، يتطلمن مختلف المواثيق الرسمية

 التربية في تكـوين الفـرد       مفي بناء مجتمع ديمقراطي، تساه    تساهم   :مثل

 .الصالح

 أي نوع من اإلنسان نريد أن نكون؟ :ن السؤال التاليالغايات تجيبنا عو

 :المرامي 

رامج التعلـيم    نسبيا إلى التحديد ب    لمن الغايات، نمي   شمولية عمومية و  ل وهو أق 

 .الخ...التخصصاتتحدد أنواع الشعب و

 ماذا نريد؟: نا على السؤالالمرامي تجيبو
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 :األهداف العامة 

 تصف النتيجة الفعلية التي يحققها جزء من مقرر أو جزء من برنـامج خـالل               

 .فترة زمنية محددة وهي تجيبنا على السؤال

 .؟ماذا نستطيع فعله           

 :األهداف الخاصة 

ـ               ة مـن   هي المستوى التي يهم المدرس لكونه هو الذي يحـدد أهدافـه الخاص

 الهدف الخاص محدد بمحتـوى معـين        نالدروس التي ينجزها مع متعلميه، إذ     

 .الخ...موضوع-محور

 :اإلجرائية األهداف 

 يقول أحد المفكرين التربويين أن اإلجرائية كمفهوم عام تعني نقـل مفهـوم أو              

 .التطبيق المباشر اإلطار الملموس للفعل وىتعريف أو مبدأ إل

 :اف التربوية فإنها تعنيأما اإلجرائية في األهد

على شكل سلوكات و إنجازات قابلة للمالحظة و القيـاس و           تحديد األهداف   

على التغيير الذي    كل فعل يقوم به المتعلم لكي يبرهن من خالله           والسلوك ه 

 .حدث نتيجة تعلم معين

 :خصائص الهدف اإلجرائي 

 .شروطه ومعاييرهكامال يتضمن فعل اإلنجاز و .1

 . فعلهترجم بدقة ما نريد من التلميذغير مهم بحيث ي .2
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الـزمن   هناك تناقض بين كثافـة اإلنجـاز و        منسجما داخليا بمعنى أنه ليس     .3

 .المخصص له

 .دقيقة20يرسم التلميذ خريطة الجزائر الطبيعية في مدة :مثال

 :صياغة الهدف اإلجرائي 

 : العناصر التالية(Mager)تتضمن تقنية    

 .هو اإلنجاز الذي سيقوم به التلميذ؟السلوك المراد إنجازه أي ما  •

هي الشروط المطلوبة من التلميـذ       أي ما  الشروط التي سينجز فيها السلوك،     •

 إن الشروط التي تقيد اإلنجاز أو اإلنجاز ذاته،        عند اإلنجاز أو اإلنجاز ذاته،    

انطالقـا   :تحدده تأتي في صيغة تعبير مثـل      إن الشروط التي تقيد اإلنجاز و     

 .كذا...في وضعية...علىاعتمادا ...من

 .األشياء المسموح بها أو المحضورةاألدوات و:بـهي في مجملها تتعلق و

 .المدة الزمنية المخصصة لإلنجاز •

 مـع الجماعـة،داخل القسـم،      الوضعية التي سيكون فيها التلميـذ، بمفـرده،        •

 .  الخ..خارجه

 .الخ..االصفة التي يتصف بها اإلنجاز كتابيا وشفوي •

 . مستوى اإلنجازدكن من تحديي تمالمعايير الت •

 .درجة اإلتقان •
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أن يتمكن التلميذ من ترتيب المطارات الجزائرية حسـب كبرهـا دون            :مثال

عدد دقيقة و 15 ال يتعدى وقت اإلنجاز       لكراس الملخصات على أن    االستعمال

 ).3(األخطاء المسموح بها

 :مكونات الهدف اإلجرائي 

 .ل للمالحظةالفعل ويتميز بأنه يعبر عن سلوك قاب .1

وهو جزء من نص الهدف يقوم بتحديد العنصر الذي أن يظهر           :المحتوى .2

 .السلوك من خالله

وهو جزء من نص الهدف يعطي البيانات عـن األدوات التـي            : السياق .3

 هتستعمل أو ال تستعمل عندما يقبل المتعلم على إبداء السلوك الذي يسـتهدف            

 .التقييم

 ).يات األهداف بدقةن مستووإليك جدوال يبي( : مالحظة
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 دافــــات األهــــــــين مستوايــدول يبــــــج
 صفاته صيغته مصدره مضمونه مستوى الهدف

 إذا
 انـــــك
 
 ف دــــاله
 
 ةيــاــــغ

 فلسفة نيعبر عفإنه 
التربية وتوجيهات 

 ةسياسة التعليميال

 صادر من لدى 
السياسة والجماعات  رجال

الضاغطة من برلمان 
 وأحزاب سياسية

 

شكل مبادئ ة أوعلى صيغ
رغبات و قيم عليا و

 تطلعاتو

تتميز بشكلها المثير 
الجذاب وكذلك قابل و

 للتأويل

 
 رمىـــــــم

نوايا المؤسسة 
التعلمية أو التربوية 
 ونظامها التعليمي

 نإداريين ومؤطري
 ومسيري التعليم

أهداف البرامج والمواد 
 أسالك التعليمو

بارتباطها المباشر بالمواد 
 ناهجالموسائل والو

 
 اــــامـــــع

أنماط شخصية التلميذ 
الوجدانية -العقلية

 الحس حركية 

مهارات نريد قدرات و  أو تالميذينرؤطم
 تطويرها عند التالميذ

تمركزها حول التلميذ 
 تسباتمكوقدراته و

 
 اــــاصـــــخ

محتوى درس معين 
سينجز في حصة أو 

 أكثر

فعل سيقوم به التالميذ  مدرسون أو تالميذ
 مرتبط بمحتوى الدرس

تصريحها بما سيقوم 
 التلميذ في الدرس

 
 اـــزائيــــــإج

 ينجزها تسلوكيا
التالميذ لكي يبرهنوا 

 بلوغهم الهدف

فعل اإلنجاز وشروطه  مدرسون أو تالميذ
  اإلتقان معايير

تصريحها بأدوات التقييم 
 وأشكاله
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  : خطوات األهداف التعليمية

التقييم:جمشكالت، نتائ لمن؟.األهداف ؟طرق تربوية، لماذا كيف؟  

:عناصر التعليممكونات و  
 

 

 التطبيق

 التحليل

 الترآيب

 التطبيق 

 الفهم

 المعرفة
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.  األهداف لماذا؟  

  كيف نخطط أهداف دروسنا؟

وضعية . كيف نختار أهدافنا؟

مستويات . كيف نحددها؟االنطالق

كيف .ي، إجرائص، خاعام:األهداف

 انصنفها؟صنافات األهداف، مجاالته

 فمعرفي وجداني حركي، كي

.نصوغها؟التقنيات اإلجرائية  

:وضعية فعل التعليم و التعلم  

.كيف سنقدم الدرس؟  

محتويات .؟ماذا سأقدم في الدرس

ماذا سأفعل و يفعله 

 يالطرائق و األنشطة، ماه.التالميذ؟

الوسائل التي سأستعين بها؟كل 

.وات المساعدةالوسائل و األد  

 كيف سأقيم الدرس؟

ماذا أريد أن أقيم؟األهداف، 

جالوسائل، النتائ  

قبل الدرس تشخيصي.متى سأقيم؟  

تكويني في نهاية :أثناء الدرس

.تحصيلي:الدرس  

) بيريزيا(ماهو الهدف التربوي؟

)مايجر(  

 هو التخطيط للنوايا فالهد

البيداغوجية و نتائج سيرورة التعليم 

ة من جموع هو وصف مالهدف

السلوكات أو اإلنجازات الني 

سيبرهن من خاللها المتعلم عن 

.قدرته القيام بها  

 بــوفــام

 أن يعرفه يما ينبغالهدف هو 

التلميذ أو يكون قادرا على فعله أو 

ة تعليم  عند نهاياعتقادهتفضيله أو 

.معين
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:تصنيف األهداف   

قدر ما ننزل من أعلى بفإنه  ننزل نتويات األهداف وأردنا أ إلى مسذا نظرنا إ

 من اإلطار االنتقالمستوى إلى أدناه بقدر ما تتعدد األهداف و تتنوع و كيفية 

العام إلى الخاص تتطلب من المربي أن يكون دقيقا في انتقال هذا و اليمكن أن 

االشتقاق و عملية : ذلك أيضا إال بالرجوع إلى عمليتين أساسيتين و همايتم

 حدد الباحثون د، وقلها األهداف في مجاالت و مقوالتتنظم بفض:التصنيف

.كيفية التصنيف اعتمادا على صنافات لألهداف  

.إذن ما المراد بالصنفات؟       

الصنفات في التربية هي تصنيف منظم وفق سلم األهمية لألهداف المتعلقة 

  تعريفها بدقة و تنظيمهاي، يجرالمحتوياتو بالكفاءات في معزل عن األهداف 

.على أساس تدريج التعقيد المتزايد للنمو  

:صنفاتمأهمية ال   

  أن دواعي التصنيفات هي كلبار و كراثوليرى  

تجنب التركيز على واحدة أو اثنين من زمر األهداف الزمر  .1

 .األخرى

التحقق من أننا درسنا األهداف التي تستلزم السبق قبل تدريس  .2

 .غيرهما مما هو أكثر تعقيدا

 . لتقييم الهدافةالمالئمالتأكد من أننا نستعمل أدوات القياس  .3
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 :سكوليرويرى 

 أن الوظيفة األساسية التي يمكن أن تلعبها مصنفة من المصنفات هي دور 

 .الخيط الرابط بين بناء المناهج و تصميم نشاطات التعلم

 :ويقول بلوم

بوية هي تسهيل إن الهدف الرئيسي من إقامة نظام التصنيف لألهداف التر 

 وتبادل األفكار بين الناس نتيجة اتفاقهم حول معاني محددة من االتصال

 :ولذلك يرى.االتصال في عملية األلفاظ و المصطلحات التي يستخدمونها

أن نظام التصنيف لألهداف يوفر إطارا مشتركا للمعلمين في مجال  

نهم و  لغة مشتركة بيإيجاد المدرسية إذا يمكنهم من االختبارات

  تطوير تلك الخبراتيعلى أساس ينم

التصنيف قد يكون ذا قيمة في تطوير مختلف النظريات إن نظام  

 .التربوية المتعلقة بالتعليم و التعلم

 

 

 

 

 

 

 



 154 املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                                                                                       بيداغوجية األهداف

 : و إليك جدوال يبين مقوالت كل صياغة

 

 جدول يوضح مقوالت كل صياغة
 )داقي(حسي الحركيالمجال ال )دكر نول(المجال الوجداني )بلوم(المجال المعرفي

 ةـــــمعرفـــال

 مــــــهـــالف

 قــــبيــــالتط

 لـــيــلـــالتح

 بـــركيــــالت

 يمــــقيــتــال

 

 ) علميةاالجتماعية( المواقف

 )شخصية مهنية (االهتمامات

 ) وجدانيةاجتماعية(التكيفات

 

إستحسانات (اإلستحسانات 

األدب و الفنون و الموسيقى 

 فوق و النجاحاستحسانات الت

 محاكاة المهارة

 المعالجة و المحاولة

 الدقة في اإلنجاز

تناسق سلسلة من المهارات 

 الحركية

اكتساب سلسلة من المهارات 

 الحركـية

 المــرونة التلقائيـــة
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:تطــبــيقـــات  

 

المجال النفسي 

 الحركي

 الســؤال األهــــداف المجـال المعرفي المجـال الوجداني

...ينبغي أن يكون قادرا على 
.كغ على بعد أمتار4رمي كرة حديدية من-
حل معادلة من معادالت الدرجة الثانية ذات -

.مجهولين
. أبطال من ثورة التحرير3ذكر أسماء -
.يدة من قصائد المتنبياستظهار قص-
.قبول العمل مع أي تلميذ في القسم-
وضع خط على التشبيها في نص من -

.النصوص
.ذكر عاصمة ألمانيا-

.اإلصغاء إلى جميع عند التنشيط

 
 
 
 
 

في الخانة )x(ضع عالمة
المناسبة للمجال الغالب 

في كل هدف من 
 األهداف التالية ؟
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 المدرسة األساسية

المتعلق  و 16/04/76 في   35/76لقد نشأت المدرسة األساسية بمقتضى األمر       

 23/04/76 في   33دة الرسمية عدد    الصادر في الجري  . التكوينبتنظيم التربية و  

ـ 6 فـي  االبتدائيهي مرحلة مكونة من إدماج التعليم       و نوات مـع مرحلـة    س

 سـنوات أي    9األساسي تستغرق   بذلك فإن مرحلة التعليم      سنوات و  3المتوسط  

 .سنة 16 إال عند بلوغه أن التلميذ ال يغادر

 : للفردلنسبةمفهومها با

 9 تدعى مدرسة أساسية ألنها تقوم أوال بوصفها بنية تربوية إلزاميـة طيلـة              

ألن المرحلة هذه حاسـمة لنمـو الفـرد         نوات أي الحاسمة في حياة الطفل و      س

هو الحصول  ق المعترف به عالميا لكل فرد و      لح ثم تنجز ا   الخ..جسميا وعقليا و  

ـ  الشامل من التعليم والتربية في الجوانب الفكرية و        يالكافعلى القدر     يةمالجس

المواقـف  ة تحصيل أسس المعـارف و هي تعطي كل فرد إمكاني واالجتماعية و 

مهيئـا بفعاليـة    نه أن يكون مستقال قائما بذاتـه و        الالزمة التي تمك   الكفاءاتو

تفـتح  ل تربية كلية مرتكزة على تنميـة و       كذلك فهي من خال   ياة و الحلمجابهة  

افئة لكل واحد في    الطاقات التي تتضمنها الشخصية الفردية كي توفر فرصا متك        

 .ميولهترقية مواهبه و
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  :المفهوم بالنسبة للمجتمع

لوجيـة بوصـفها مدرسـة      يواإليدا أساسية في الميادين السياسية و     تحقق أهداف 

تصبح بوتقة التكوين الوحدوي للتشبيه إذا أنهـا عامـل          حدة و  مو يوحيدة، فه 

 .أساسي من عوامل االلتحام الوطني

 :المفهوم بالنسبة للمدرسة نفسها

 نحو الحيـاة    تاالتجاهاي تتم انطالقا منها االختيارات و     بوصفها المؤسسة الت   

عمـل  الدعم ل  السند و  النشيطة فهي تؤمن مرحلة التربية األولية التي تقوم مقام        

المدرسـة  " :35/76من األمريـة  /26ء في المادة    كما جا  و المؤسسات أخرى، 

 توفر تربية مستمرة من السنة األولى إلى السـنة          ةتنظيمي تمثل وحدة    ةاألساسي

  " وتشمل وحدتها في مبادئ تنظيمها ووحدة مضمون تعليمها ومناهجهاالتاسعة

 :خصائص المدرسة األساسية

 :من خصائصها 

 طرقهادة في برامجها وهي مدرسة موح 

 االجتماعيـة تعمل على المساهمة بصورة فاعلة فـي حـل المشـاكل             

  االقتصاديةو

 هي مدرسة متعددة التقنيات  

 التعلماهزة على تطوير عمليات التعليم وتعمل ج 

 تعمل على إشراك الوسط في البعد التربوي لها 

 خرىغيرهما من المحاالت األتصادي واإلجتماعي واالقتدعم المجال  
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 : أهداف المدرسة األساسية

 :تسعى المدرسة األساسية إلى تحقيق األهداف التالية 

 تربية الجيل الصاعد على حب العمل و التطلع إلى أفاق المستقبلية 

  بروح الحضارة العربية اإلسالمية وبروح التضامن الوطني التمسك 

بات الوطنية  ية التي يدافع بها عن المكتس     يفالعمل على اكتساب النشئ الك     

 .)تعليم ثانوي( الثورةهوما حققت

الثقافي صادي و االقتء االجتماعي و  التجنيد الدائم للمشاركة في المهام البنا      

 .للوطن

التقنية الالزمة للرقي الثقافي    التشجيع على تحصيل المعارف العلمية و        

 . للوطنتماعي واإلجتصاديالتحرر اإلقو

قافي إلى كل السكان حيث هـي       مشاركة المدرسة في رفع المستوى الث      

ة والدينيـة والمعـارف العلميـة        لنشر القيم الخلقي   تماعيةالمؤسسة اإلج 

  .التقنيةو

 . سنوات كاملة9ضمان التعليم المتواصل لمدة  

ممارسة منتظمة ألحد النشاطات الرياضية وتشجيع      تربية بدنية أساسية و    

م فـي إطـار     التالميذ على المشاركة في مختلف المسابقات التي تـنظ        

 .الرياضيات المدرسية

 .اتصالها المباشر للحياةانفتاح المدرسة على البيئة و 



 159 املدرسة األساسية                                                                                       املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية           

التكفل بالطفل من الناحيـة      االهتمام و  عبعث حياة اجتماعية بالمؤسسة م     

  .اإلج و اشتراك األسرة في عمل المؤسسة التربوي

 :تنظيم الدراسة بالمدرسة األساسية

غير أن هنـاك تقييمـا       عائق وال مناظرة،  تتقدم في شكل تعليم متواصل دون        

 استدراكها في الوقت المناسبوعيا مع اقتراح معالجة النقائص وموض

  :التنظيم اإلداري

 :يتم بالشكل التالي

 الطـورين األول  لمجموعة مدارس تستقب   تكوين مدرسة مركزية تدور حولها      

ور الثالث من   وهذه المدرسة المركزية تسمى بالمأمن وهي تستقبل الط        والثاني

 .التعليم األساسي

 التوجيه العام للبرامج المدرسية يتشخص فيها أهم عنصر تعدد التقنيات 

  :المجال األول

يعمل تـدريجيا مـع الطفـل والمؤسسـات التربويـة            الذي   االجتماعيةالعلوم  

ت -المدرسـة والمؤسسـات اإلج    االجتماعية ويبرز هنا تعاون وثيـق بـين         و

 .التجريب واكتشاف الوسطحظة وة، المالاإلسالمية ت السياسي
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 : المواد

 . التكنولوجيةة التطبيعية، التربيم اليدوية، العلولدراسة الوسط، األشغا 

 :الطريقة

لميذ هو الذي يمثـل العنصـر الحـي         الت تنطلق من التلميذ إلى المدرسة ألن       

 .الرئيسي في عملية التعلم بالطريقة الحية والنشيطةو

 :نبيةاللغات األج

تمكن الفرد من استعمالها جيدا يشرع      للغة الوطنية مكانتها األساسية و    بعد أخد ا   

بعدها  من السنة الرابعة أساسي و     ابتداءفي تدريس اللغة األولى وهي الفرنسية       

هذا في الطور الثالث من المدرسة     لغة أخرى إلى جانب الفرنسية و      إدخاليمكن  

 .األساسية

 :التوقيت

سـاعة  1 ساعة مـع إضـافة   27الثاني الساعات المقررة هي      الطور األول و  

 . ساعة في األسبوع28 ليصبح المجموع لالستدراك

 . ساعة34ساعة  32 أما الطور الثالث مابين
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 :مراحل المدرسة األساسية

 سنوات و ترتكز على تعلـم وسـائط التعبيـر           9 إلى   6من  : المرحلة األولية 

زم فـي   خصائص مستوى النضج تستل    و )، حساب ة، كتاب قراءة(األساسية الثالثة 

وية تجربة حية  التربتماعيةاالجخالل األلعاب  من  هذه المرحلة طرائق نشيطة و    

كل هذه األنشطة تـتم     يب على التعليم للتربية الفنية و     التدرفي تهذيب السلوك و   

 . الثانيةباللغة الوطنية دون غيرها خالل هذه المرحلة

 :المرحلة الثانية

أن في هذه المرحلـة      حول دراسة الوسط خاصة و     االهتمامهي مرحلة إيقاظ    و 

 .تدخل لغة أجنبية إلى جانب لغة األم

 :المرحلة الثالثة

 وتعمق األفـق الثقـافي للتالميـذ        وهي مرحلة التوجيه حيث يتم تدخل اتساع       

القدرات التي تكشـفها     على أسس واسعة لالهتمامات و      معايير للتوجيه  إتاحةو

 . التربية التكنولوجيةأساسا

 الثالثـة   ةالعلوم اإلج لتشكل المحاور الرئيسي    إن المواد العلمية والتعليم التقني و     

ضرورة العمل الجمـاعي بالنسـبة إلـى         و محتويات التعليم التي تدور حولها    

 مادة باإلضافة ما    ل المحوري، فك   مطلقا يتطلبه التعليم   ااألساتذة تغدوا فيها واجب   

مـا  ا الخاص في العمل التربوي الشامل مسبقة كذلك في جزء            من إسهامه  متقد

التقني زيادة على أنه في هذه المرحلة يتم إدخـال          مع متطلبات التعليم العلمي و    

 .لغة أجنبية ثانية
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إن المدرسة األساسية بواسطة بناها ومناهجها تلبي متطلبـات مـدة دراسـية             

 د المتعلم  سنة من سن الفر15/16 سنوات و6 فيما بين إلزامية

بالنسـبة  تعليم جماهيري وذلك أنه يتضمن تلبية طلب اجتماعي لتربية واحدة           -

بالنظر إلى وضع نظامنا التربوي في الوقت الراهن        للجميع ومن ناحية أخرى و    

فإن المدرسة األساسية تلزم نفسها بإيجاد الحلول لمشـاكل المـردود الـداخلي        

 تإعـادات، تخلفـا   (ال التسـرب   وذلك الدروس التربوية من كل أشك      للمدرسة

 )الخ..تسرب مدرسي

 المدرسة وما   ه المردود الخارجي وذلك بواسطة مالءمة أفضل بين ما تتطلب         -

النمو وذلك بوضع سياسة توجيه تقوم على التقويم التربية بدال           التطور و  ميستلز

هي وحدة بناء   من اإلخفاق المدرسي لهذه األسباب كلها فإن المدرسة األساسية          

كل المصاعب الحالية التي     و ستمررت مناهج التعليم كتلبية للمتطلبات الجديدة     وا

بتدائيـة  االتحل المدرسة محل المجموعات المستقلة التـي تمثلهـا المدرسـة            

 المتوسطة بنية وحيدة ومتسقة يجرى فيها التدرج المدرسـي دون أي عـائق            و

 بـين   ةساسيلمدرسة األ رها ا تأخذ البنية التي تق   لدى االنتقاالت الصعبة العبور و    

االعتبار الواقع البيولوجي الذي يتم به نمو الطفل كما تراعي كذلك ضرورات            

اطوار والتي تسمى بأطوار المدرسة     3العمل التربوي ذاته وتتضمن هذه البنية       

 .   األساسية
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 :بنية المدرسة األساسية

 مدرسـة    يوفر التعليم األساسي فـي     35/76 كمن المر رقم     29بموجب المادة   

واحدة أو في مراحل متوالية في مدارس متكاملة وبذلك وضعت عدة تصورات            

 :لتنظيم هياكل وخريطة المدرسة األساسية على النحو التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خريطـة البنايـات المدرسـة       ولتحقيق كان البد من إعادة النظر في تنظـيم        

بيـق الـنمط    الموجودة ودراسة موضوعية لبناء المؤسسات الجديدة فتيسر تط       

ثاني ملحقة بالمدرسة   أي مدرسة أساسية مكونة من الطورين األول و ال        :الثاني

/ 2/6/92 المـؤرخ فـي    175/2القـرار   بموجب  ) 3الطور(كماليةاألساسية اإل 

 ).مأمن(المتضمن إعادة تنظيم المدرسة األساسية المندمجة و

مدرسة أساسية
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ربـة  من الوطن خاصة في فتـرة التج      وطبق النمط األول في بعض المناطق       

، 1980 األساسية التي انطلقت بالفعل فـي سـنة        ةالمدرس النطالقالتحضير  و

لسنة األولى إلى    وتوفر تربية مستمرة من ا     ةوأصبحت تمثل بذلك وحدة تنظيمي    

 .  تبرز وحدتها في مبادئ تنظيمها ووحدة مضمون برامجهاالسنة التاسعة و

  :منهاج المدرسة األساسية 

 المبادئ النشيطة للتربية المركزة علـى الطفـل         إلىصنف المدرسة األساسية    ت

 المتأتية من ضرورة تامين استمرارية في المناهج وتحسـين          االهتماماتونمه  

لميـة  المردود المدرسي و التربية العلمية النشيطة القائمة على تكـوين روح ع       

التجربة والممارسة اليدوية لتجد سندا مفضال فـي        تمنح اإلمتيازات للمالحظة و   

ليم التقني من الحدائق المدرسية في المرحلة األولية إلـى المعامـل حيـث        التع

 الدراسـية التـي     دالمواتتكامل  نتاجية طيلة المرحلة النهائية و    تجرى العمال اإل  

جماعية وتستلزم كذلك للمعلمين تكوين فرقة تربوية متضامنة        تستوجب أعماال   

 .حقيقة هذا التكامل يتبلور على مستوى المناهج

 بالدراسية، فأسـالي   المصطنعة يبن المواد     باالنغالقية فال يعتر يم تركيبي   بتعل

الذي ) االهتماممركز  (المناهج النشيطة في المرحلة األولية ستتواصل في شكل       

 بتعلـيم  لمرحلة التيقظ ثم تتجسم أخيرا في مرحلة التوجيه          ةالرئيسيهو الوسيلة   

ـ      مركز حول محور   ة والتقنيـة والتطبيقيـة      حقيقي تتضافر فيه المواد النظري

وتتناسق بل تندرج في بعض الحاالت مثل العلـوم الفيزيائيـة والتكنولوجيـا             

فضرورات التعليم الجماهيري ومتطلبات المردود المدرسـي عـادي تسـتلزم     
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فالمفـاهيم السـابقة     .العدول عن فكرة التخلف الدراسي وإعادة السنة الدراسية       

التعليم األمر الـذي    دية على التحصيل و    القدرات الفر  يجب أن يعوضها احترام   

سيكولوجيا تربويا يجري على خطين العمـل علـى اسـتدراك           يستلزم عمال   

         . التالميذ الذين يعانون متاعب أوالدين يكتشفون قرائح ومنازع تتطلب التفتح
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 تحليل برامج الطور األول والثاني من المدرسة األساسية

 : مقدمة

 إن المنظومة التربوية في الجزائر كغيرها مـن المنظومـات التربويـة فـي          

 ألسباب مادية سياسية اجتماعية     ك، وذل المجتمعات النامية تعاني مشاكل عديدة    

 .الخ..ثقافية

 عرفت  د، ولق حديدها بدقة  هذه المشاكل هي مشكلة بناء المناهج ثم ت        زومن ابر 

 عدة تحوالت نتيجة اإلصالحات التـي أدخلـت    زائرالمنظومة التربوية في الج   

عليها خاصة التحول الجذري الذي وقع عند إنشاء المدرسة األساسية بـاألمر            

وهذا بغرض مواكبة التطورات التي تحـدث فـي المجتمعـات           .35/75رقم  

 .الخ..جتماعيواال االقتصادياألخرى كالتطور في الميدان 

 و التغيرات الحاصـلة البـد مـن         ت تساير التطورا  وحتى تكون هذه المناهج   

االهتمام بالفرد المتعلم وتزويده باآلليات واألدوات التي تسمح له بـأن يبـادر             

 إال إذا كانت المحتويات و البرامج ذات داللـة صـادقة            يهذا ال يأت   و .ويبدع

     .ةجية و التعليميتعكس بحق المعرفة العلمية و التكنولو

 : كاألتي  1،2 يمكننا التطرق إلى دراسة تحليلية لبرامج طولذلك

 :إلى تحقيق األهداف التالية:تسعى المقررات الواردة في تطبيق جميع المواد-

، عـن طريـق القـراءة     (تمكين التلميذ من اكتساب وسائل التعلم والتواصل        -

 قادرا على التعلم في المراحـل        يجعله ىالوصول إلى مستو  و)، الحساب ةالكتاب

 .الموالية
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النفسـي، اإلج،   :مساعدته على استعمال أسباب النمو فـي جميـع جوانبـه          -

 الخ..يالحرك

التدريب على المالحظة العلمية والمقارنة     تنمية عادات التفكير السليم بواسطة      -

 .والتحليل والتركيب والتصنيف

 حفظ مجموعـة مـن السـور        العمل على تنمية الذاكرة وذلك بتحفيزه على      -

 .القرآنية و األحاديث النبوية الشريفة

في تنميـة المهـارات   وجعله الطريق األمثل  اليدوي العملتربيته على حب -

 ...الحركية

الوصول به إلى تذوق األغاني و األلحان و الرسومات وممارستها كوسـائل            -

 .تغيير واتصال بمظاهر الحضارة و الثقافة

 .حث و االكتشاف وفهم واقعة العيشمساعدته على الب-

 المستمر بين العناصر األساسية      التفاعل وهذه األهداف يمكن أن تتحقق في ظل      

 ).المعلم، المتعلم، المنهاج:( التربويةةفي العملي
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 :2 من األمرية 25 ةاألهداف الخاصة بكل مادة كما حددتها ماد

 المحتوى و األهداف المادة

 يتقنون ثتوفر المدرسة األساسية للتالميذ دراسة اللغة العربية، حي-ةمادة اللغة العربي

وتحريرا وتهدف هذه الدراسة التي تعتبر عامال  التعبير بها مشافهة

 : إلىمن عوامل شخصيته

 .بآليات العمل و التبادلتزويدهم -

تمكينهم من تلقي المعارف واستيعاب مختلف المواد و التجاوب مع -

 .المحيط

 :اللغة العربية في المدرسةوظيفة 

 .أصبحت اللغة العربية لغة تدريس كل المواد

 .ضعيات بمستوايتها المكتوب والمسموعلف الواستعمالها في مخت-

بعدما أصبحت العربية الوسيلة الوحيدة وجب أن تكون أداة طبيعية -

 الولوج في  وبالتاليالخ..الفكر من إبداع وتأليف إلبراز مكونات

 . و العمل على تغييرهالوسط اإلج

 :ضمان قدر من المعلومات اللغوية تتمثل في : في الجانب المعرفي

 .معرفة تراكيب اللغة ووسائل التعبير بها-

 .معرفة آليات ومميزات اللغة العربية-

 اللغة كعامل في إبراز الشخصية الوطنية

 .اعتماد محاور ثقافية متنوعة مستمدة من واقع التلميذ-

 .وعاء للحضارة والثقافة العربية اإلسالمية كاتخاذها-

 .رصيدا لغويا، أدبيا، ثقافيا، قوميااكتساب التلميذ -

 .تنمية الميل إلى المطالعة لتكوين الذوق السليم-
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 )القدرة على التصرف(:الجانب الخاص بالمهارة

 .القدرة اللفظية وتتمثل في أسلوب الخطاب الشفهي و الكتابي-

 .والتعبير والتبليغ واالتصالالقدرة على الفهم -

 .أ وما يقرع ما يسمالقدرة على الفهم -

القدرة على القراءة من حيث األداء و التعبير و الوصل بين -

 .المفاصل الكلمات والجمل والتوقف عند

 )القدرة على التكيف (:الجانب المسلكي

  .الشعور باالنتماء االجتماعي و الثقافي-

  .ي اللغة العربية و العمل على تطويرهإبراز الجانب الجمالي ف-

 يتضمن األسس الرياضية اتوفر المدرسة األساسية للتالميذ تعليممادة الرياضيات 

 التحليل واالستدالل وفهم تقنيات   العلمية يمكنهم من اكتسابو

 .الواقع

 .التوضيح التعميم، االستنتاج، االستخالص،التجريد،:ينلتكوين الذها

 :لتصرف القدرة على ا

امتالك األداة الرياضية الالزمة للفرد المتعلم في الحاالت الواقعية -

 ).العمليات العددية، الجداول(

 . امتالك القواعد التي يقوم عليها صرح الرياضيات-

 :القدرة على التكيف

).المنطق، النظام الدقة، الصراحة(القدرة على ترويض العقل على -

هة الحاالت الصعبة و المعقدة وذلك تنمية جانب التحدي في مجاب-

 جتهاد والبحثعن طريق اال
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التربية 

 التكنولوجية

التربية التكنولوجية مادة حديثة مقارنة مع المواد التقليدية، أدرجت -

المدرسة األساسية بموجب  إنشاء مع ةالمقررات التعليميضمن 

 .75/ 35األمرية 

عليمية وتدريسها في وإن التربية التكنولوجية مادة تربوية و ت -

 يرمي إلى تحقيق التعليم،أساسيا في  التعليم األساسي يشكل عنصرا

على الحياة  التربية الشاملة التي تنمي الشخصية القادرة على التفتح

في النهاية فردا صالحا منتجا ومساهما في وتهيئ المتعلم كي يصبح 

 .بقدراته الفكرية والثقافية والعلمية مجاالت التنمية

توفر المدرسة : " من األمرية على مايلي25ونصت المادة - 

 "األساسية للتالميذ

و تربية التالميذ على حب العمل عن دراسة الخطط اإلنتاجية - 

 يتم على األخص في المعامل ووحدات  طريق ممارسته وهذا التعليم

ويهيئهم  اإلنتاج يمكنهم من اكتساب معلومات عامة حول عالم الشغل

 .للتكوين المهني عن طريق االختيار الواعي لمهنتهم

تنمية شخصية المتعلم في   التربية التكنولوجية إلىكما تهدف-

 .األبعاد الثالثة

 .البعد المعرفي، بعد المهارات، البعد السلوكي وهنا تبرز الكفاءات-

 العلوم الطبيعية

دراسة الوسط (

 في 

 )الطور الثاني

 :ثة أبعاد أساسية وهيهذه المادة ثالل

  ويهدف إلى:البعد البيولوجي

  التعرف على المحيط و التكيف معهعلىمساعدة التلميذ -

الوصول به إلى اكتشاف وفهم عالقة اإلنسان بالمحيط الحيوي -

 .النشيط



 171  من املدرسة األساسية2-1حتليل برامج ط                                           ملعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                          

إدراك العالقات الموجودة بين الكائنات الحية الحيوانية و النباتية -

 .مع البيئة التي تعيش فيها

تحليل الظواهر المرتبطة بحايتها و تنظيمها في مجموعات -

 .مترابطة

  ويهدف إلى:بعد التطبيقات التكنولوجية

اكتساب التلميذ التقنيات التطبيقية في مجال اإلنتاج النباتي و -

 الحيواني

 .جعله قادرا على ربط المفاهيم العلمية باإلنتاج وكيفية تحسينه-

 . و اقتصادياماعياجت االمنتجة المفيدةتدريب التلميذ على األعمال -

  ويهدف إلى:بعد التربية الصحية

 ).نظافة األسنان، المكان(تزويد التلميذ بالقواعد الصحية األساسية -

 هحث على الممارسة الفعلية لهذه القواعد حتى تترسخ في تصرفات-

 .اليومية

صي حث على أخذ اإلحتياطات الوقائية الالزمة في المجالين الشخ-

  ).الوقاية خير من العالج(و االجتماعي

العلوم 

 االجتماعية

 :ييطلق مصطلح المواد االجتماعية على البرامج الدراسية ف

وسميت كذلك ألنها ترتبط . التاريخ الجغرافيا التربية االجتماعية-

بحياة اإلنسان ومجتمعه في الماضي و الحاضر لتربية األفاق 

 .المستقبلية

 بالنشاطات اإلنسانية المتعلقة بالنواحي االقتصادية كما أنها تهتم-

 .الخ..السياسيةاالجتماعية والثقافية و

 : من األمرية بمايلي25هذا وقد نصت المادة
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توفر المدرسة األساسية المنطلقات األساسية للعلوم االجتماعية "

هذا التعليم ويهدف " والسياسية و الدينية والسيما المعلومات التاريخية

دور ومهنة المجتمع الجزائري والثورة ى توعية التالميذ بإل

كما يهدف  ورسالتهما، وبالقوانين التي تحكم التطور االجتماعي،

    .سالميةالمطابقة للقيم اإل السلوك والمواقف ماكتسابه

 : أهداف التربية اإلسالمية في التعليم األساسي حولرتتمحوالتربية اإلسالمية

 :العقيدة

 بالتلميذ إلى فهم العقيدة اإلسالمية من منابعها األصلية الوصول-

 .الصحيحة

بوجود اهللا الواحد األحد المنزه عن كل التصديق بالعقل والقلب -

 .الخالق الرازق المتصرف في هذا الكون صفات

سيدنا محمد صلى اهللا عليه (الحكم الحازم بصدق الرسل وخاتمهم -

 ).وسلم

 .ن الكريمالتصديق بما جاء في القرآ-

 :هوهي أحكام اهللا لعباد: الشريعة

 :ويهدف إلى: القرآن الكريم

 .تالوته الصحيحة مع حسن األداءتدريب التالميذ على -

 .تذوق ما في القرآن من أسلوب جمالي-

التبصر في اآليات الكريمة إلى مظاهر قدرة اهللا و الحث على -

 صفات اهللا التفكير و معرفة

 به القرآن ءاءت لتكمل وتشرع وتفسر ما جاوهي ج: السنة النبوية

 .الكريم



 173  من املدرسة األساسية2-1حتليل برامج ط                                           ملعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                          

 )رسم، موسيقى( ةالتربية الفني

 : من األمر على مايلي25نصت المادة 

توفر المدرسة األساسية للتالميذ تعليما فنيا يعمل على إيقاظ "

أحاسيسهم الجمالية، ويمكنهم من المساهمة في الحياة الثقافية ويؤدي 

 ".تلفة في هذا المجالإلى إبراز المواهب المخ

 :ما يلي.16/04/76جاء في أمرية  ةنيالتربية البد

تربية بدنية أساسية وممارسة :للتالميذتوفر المدرسة األساسية -

وتشجيع التالميذ على المشاركة في  منظمة ألحد النشاطات الرياضية

وتهدف -.مختلف المسابقات التي تنظم في إطار الرياضة المدرسية

 .ة اإلنسان لجسم ومكوناتهمعرف- :إلى

 .األلعاب القاعدية وبعض النشاطات الرياضية-

القدرة على التكيف وذلك باحترام قواعد اللعب الروح الرياضية -

 .االجتماعية

 . التوازن النفسي الحركي-

حيث يتاح للتالميذ االستفادة من الوثائق تعليم اللغات :توفر المدرسة اللغات األجنبية

حررة بهذه اللغة والتعرف على الحضارات األخرى البسيطة الم

وتنمية التواصل المجتمعات اللغة الفرنسية تم اختيارها نظرا 

لظروف تاريخية و اإلمكانات الثقافية و البشرية وتدرس بداية من 

 .السنة الرابعة من التعليم األساسي

وقد اختيرت على أساس مكانتها العلمية المتميزة في :اإلنجليزية

مجالين العلمي و التكنولوجي وتدرس بداية من السنة الثامنة من ال

  .   التعليم األساسي
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 :األهداف الخاصة بكل مرحلة

لوك العام المنتظر من التلميذ في نهاية مرحلة ساألهداف المرحلية ويقصد بها وصف ال  

ر الذي يجب ما من تعليمه وهي أهداف متصلة بمنهاج المدرسة األساسية وهي ترسم التغيي

المناسبة  في سلوك التلميذ بين مرحلة و أخرى من تعلمه وقبل وضع البرامج أن يحصل

للتلميذ وتسطير األهداف لكل مرحلة البد من التعرف على التلميذ قي جميع مراحل نموه 

 ..وذلك لتزويده بما يناسب نموه النفسي و العقلي و

االنتباه إليه وهو تقسيم حياة وهذا ماتم .اتهوإشباع رغباته وميوله و العمل على تنمية قدر

 الطفل 
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 أهداف الطور األول

 06/9)المرحلة لقاعدية(

 أهداف الطور الثاني

 10/13/14مرحل التيقظ 

 أهداف الطور الثالث

 15/16مرحلة التوجيه 

االهتمام بالخصائص النفسية البيداغوجية-  

 للتلميذ    

 نمو المجال النفسي الحركي-     

 التحكم في الحركة الجسدية-     

  الجسدي للتلميذ حب الذكاء العلمي و-    

 اإلطالع      

 تنمية الروح االجتماعية -

 إعطاء األولوية للنمو الحركي -

   للتلميذ

 أي العمل على إشباع هذا الجانب- 

 :إكساب وسائل التعبير األساسية-

 )اللغة الشفهية والكتابية(

 بالخصائص النفسية والبيداغوجيةاالهتمام-

 للتلميذ 

  المراهقة نمو السريعلما قبمرحلة - 

  ىما يسمإيقاظ التفكير المجرد أو -

 )بياجي(بالتفكير المنطقي

 تطور الحس األخالقي-

 تطور الروح الجماعية-

  مكتسبات المرحلة األولىاستثمار-

 البدء في دراسة الوسط-

 اكتشاف الوسط المادي و تحايله-

 معرفة(اكتشاف الوسط االجتماعي-

 )االجتماعيةالضوابط 

 بالخصائص النفسية االهتمام-

 والبيداغوجية للتلميذ

 مرحلة المراهقة-

 االستداللالقدرة على -

  الشخصيةاالتجاهاتتكوين -

 يير المحيطالرغبة في تغ-

 تجسيد المعارف المكتسبة-

 إيقاظ الحوافز المهنية-

 استثمار المكتسبات السابقة-

 وإدخال مواد تعليمية جديدة

أبداء ميوالت تجاه العمل الحرفي-

 إدخال لغة أجنبية ثانية-
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 إكساب القيم األخالقية وتنمية قواعد-

 )تهذيب السلوك(السلوك

  الرياضية وةالبد نيبية  بالتراالهتمام-

 الحركية

تظهر عناصر كثيرة تساهم في - البدء في تعلم اللغة األجنبية-

 توجيه التلميذ
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 : من المدرسة األساسية2، 1تقييم برامج ط

 :إن المالحظة األولى التي يمكن استخالصها هي

أن أهداف المدرسة األساسية طموحة مقارنة بما وفر لها من اإلمكانات المادية            

 :و البشرية التي أسندت لها المهمة وخاصة في بعض المواد مثل

 3 في طالتربية التكنولوجية و العلوم الطبيعية •

 2راسة الوسط والتريبة الرياضية في طد •

أما العوامل التي حالت دون تحقيق األهداف المسطرة فنذكر منها على            •

 :سبيل المثال ال الحصر

 كثرة المواد وكثافة المحتوى •

 اكتظاظ األقسام و نظام الدوامين •

 ضعف في مستوى التكوين األولى للمؤطرين •

 بالجانـب   االهتمام و   التركيز من طرف سلك التفتيش على بعض المواد        •

  باألساس التربوياالهتمامالمعرفي على حساب 

سرة و المدرسة مـن ناحيـة و المدرسـة و           وجود تعاون بين األ   عدم   •

عادة النظر في إعادة صـياغة      المحيط في ناحية أخرى ومن البد من إ       

 التربويـة   األهداف مع مراعاة اإلنسجام الداخلي و الخارجي للمنظومة       

 ككل
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 :المضامين

عدم وجود تناسق وانسجام بـين المعلومـات المقـررة والتوقيـت             •

 المقترح

 عدم وجود توازن وانسجام في حجم المعلومات بين مختلف األطوار •

 عدم التقيد بمبدأ التدرج في إعطاء المعلومات •

التربيـة الرياضـية، التربيـة      (صعوبة مضامين بعض المواد مثل     •

 )التكنولوجية

 مفاهيم تفوق القدرات العقلية للمتعلم وفي تعض الحاالت حتى المعلم •

 :اإلستدراك

 لم تأت بنتائج ملموسـة فـي معالجـة بعـض            االستدراكية إن الحصص   

النقائص أو بعض اإلخفاقات التي يتعرض لها بعض التالميذ و السبب يعود            

 .إلى عدم وضوح الهدف وكذلك الطريقة التي تتم بها هذه العملية

 :التعليم المكيف

شيئا من األهداف التي وضع من أجل تحقيقها نظـرا           هذا النوع لم يحقق     

 :للنقائص الملحوظة و المتمثلة

عدم وجود رؤية واضحة في عملية التوجيه أي من هو التلميذ الذي             •

 . إلى مثل هذا التعليميحتاج أننا نوجهه

ـ عدم وجود إعالم كاف حول هذا النوع من التعليم وهذا            • ـ  م  لا جع

 .إلى التعليم المكيفبعض األولياء ينفرون حينما يوجه أبناؤهم 
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زيادة على المؤطرين المختصين في هذا المجال وكـذلك الوسـائل            •

 .المساعدة

 :الجانب التنظيمي

والتجديد .16/04/76 أمريةأقرته   على الرغم من اإلصالح الشامل الذي        

ظيمـي بقـي فـي مجملـه        الذي طرأ على المناهج إال أن هذا الجانب التن        

 .وبصورته القديمة
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 الــتقويـم الــتربوي

 : مدخل إلى التقويم

جديدا في المجال التربوي فقد مورس غير التاريخ الطويل التقويم ليس عمال 

 .في أشكال التعليم المختلفة

ار وعلى أساس ذلك تتخذ مجموعة بحيث المتعلم يتعرض لعدة أنواع من االخت

 : من اإلجراءات

. صلة التكوين أو عدم مواصلتهالتصفية، االختيار، الترقية، الطرد، موا •

 .التقويم وطقين حد اآلن مازال يخلط بين التإلىوالبعض 

 التساؤل درجة إلىالتقويم تالميذ بذلك الربط بين العالمة وواعتاد ال •

 ال ؟ فهم متحمسون للنقطة أم كان سينقط إذاحينما ننجز أي عمل ما 

أداة للضبط و  لتصبح النقاط وظيفتهاتجاوزت و من النشاط ذاته أكثر

 إلى الرفض على أن العقاب األمر الذي ذهب بالكثير من التالميذ

 ذلك نفاذييكشفوا عن ضعفهم والصعوبات التي تعترضهم ويحاولون 

 .ولو تطلب األمر وسائل غير مشروعة كالغش

وبذلك تأسس مفهوم التقويم على وظيفة أحادية ترى أن الهدف منه  •

هو تقدير معدل عام سنوي للتلميذ أو درس سواء في دورة أو مقرر 

 .يمكنه من النجاح أو الفشل وبذا يفرض هذا التقويم سلطوية المدرس
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وال يظل إنجاز التلميذ ألعمال ما استجابة لحوافزه واهتماماته بل أنه  •

مضطر لذلك حتى يضمن رضا المدرس واستحسانه وبذلك يصبح نشاط 

 .التلميذ موجها نحو النقطة

 اهتمام التلميذ بالمواد تحصيل فال قيمة لهما عنده ويزدادالأما التكوين و •

التي تضمن النقطة الجيدة أي ذات المعامل المرتفع وتهمل المواد التي 

 نقاط جيدة بسبب معاملها المنخفض مثل ذلك إهمال تالميذ نال تضم

   .   الشعب العلمية للمواد األدبية وتالميذ الشعب األدبية للمواد العلمية

  (SIMORADE, MAGER )قويم الذي نمارسه في أقسامنا عبر عنه فيوالت

L’Evaluation EN QUESTION نعبارات عميقة الداللة قائلتي في: 

 ...عندما أسمع كلمة تقويم أخرج قلما أحمرا ، التنقيط الصحيح التقويم

لنقطة تخبرني عن فا، التالميذ، اآلباء اإلدارة، الزمالء، :الجميع يريد النقاط

 صعوبات، هذا حصل على معدل القسم أو أنه ال دال يجهذا مستوى التلميذ، 

 .يتابع جيدا

 . هذا منتبه هذا مشاغب، خجولهذا تلميذ حسن :وأيضا ه التقويم 

 :إن هذا التقويم أيضاو

 . عمل ماةما قيمفحص يؤدي إلى الحكم على  .1

 . تلميذ لمعرفة مدى تحصيلهمشاطنأو هو قياس ل .2
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  :يالمعنى اللغو

 : وتحديد للقيمة بمختلف عناصرها وهو أيضاوإصالحهو وزن وتقدير 

 السلوكية الفردية أو الجماعية والبحث في العالقة بين تقديرية للتغيرات عملية

 .امل المؤثرة فيهاوالعالتغيرات و

 أي ما أكثر اعتداله هما أقوميقال نقول قوم الشئ أي أصلح اعوجاجه وو

 .واستقامته

  :اصطالحا

هو نوع من األحكام المعيارية التي تصدر على ناحية من نواحي العملية 

التربوية لبيان مدى اقترابها أو ابتعادها عن األهداف التي سطرت مسبقا 

 . وعالج السلبية منهايجابيةاإلوذلك لدعم الجوانب 

 .قرار لنصل إلى العالج  - حكم +  تقدير-قياس + إذن فالتقويم مالحظة

 ؟ (l’évaluation)نقول أن التقويم أم التقييم  هل :مالحظة

 ما لشيء قيم أعطى قيمة 

  :في التربية

 وأما اعوجاجهوقد نستعمل التقويم وهو يعني كما أشرنا سابقا من الفعل قوم 

 االمتحانات علم (DOCIMOLOGIE) التقويم حسب الدراسات الدوسيومولوجية

ويل نتائج أو عالمات آتية من والتنقيط يعني كل نشاط يرمي إلى تحليل و تأ

 .القياس قصد اتخاذ قرار جيد
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 قيمة معينة إعطاء ينحصر في تثمين الشئ أو )l’évaluation ( التقويم   أي أن

 يشمل على المالحظة و القياس وإصدار القرار وصوال إلى ى أنهبمعن

 . بإصالح االعوجاج أو إصالح الشيء بعد اعوجاجهىالمعالجة وهو ما يسم

 :يف التقويمتعر

 نقدم تعريفا دقيقا للتقويم؟هل يمكن أن 

في الواقع هناك تعريفات متعددة للتقويم ولذا سنحاول أخذ تعريفين هامين 

 .يجمعان و يلخصان مجمل التعريف الواردة في هذا الباب

  :التعريف األول

 وترمي إلى إعطاء نتائج باستمرار يقوم بها المربي تربويةعملية التقويم 

 األحكام واتخاذ القرارات سواء في شأن المتعلمين أو إصدار من نمحددة تمك

 .المحتويات أو الطرق أو الوسائل وحتى أدوات التقويم نفسها

 ).عن كتاب الرواسي(

 :1991 ديكتال :التعريف الثاني

 درجة التقويم هو جمع مجموعة معلومات وجيهة صالحة وكافية لبحث 

عة من المعلومات ومجموعة مقاييس مطا بقة  المجموالمطابقة بين هذه

 .لألهداف المحددة في البداية أو معدلة خالل العملية من أجل أخد القرار
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 :التقويم والقياس

 الذي يتيح للتقويم أن نستخلص و، فه إن القياس أضيق في معناه من التقويم

 هذه  لمركز فيد، وتحديفالقياس هو مقارنة فرد في مجموعة ما. النتائج

 .الصفة وهذه المجموعة

 . فهو الحكم على مدى تحقق أهداف تربوية في نظام تعليمي معينأما التقويم

 :القياس التقويمبين جدول يبين العالقة 

 مــــــــويـــــقـــالت      اس ــــــيـــــالق              

 الحكم على مدى تحقق الهداف وسيلة للتقويم

يهتم بالنتائج الملموسة وغير الملموسة في  وسة يهتم بالنتائج الملم

 الشخصية و النمو الفردي

الصورة المبسطة لتحصيل : أهم ما يراعي

 المادة أو المهارة

يراعي التغيير الواسع المدى في الشخصية 

 وطرق الوصول إلى األهداف المهمة

، ه قدرتةسلوك المتعلم، مقارن(يشمل الكل )التحصيل(يقيس الجزء 

 )هة، استعداداتميول

 

 

 

 

 

 :إذن فالتقويم 

++ حكممالحظ تقدير قياس +

 إمتحان عالمة ناجح جيد
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 :وظائف التقويم 

 : للتقويم وظائف متعددة من أهمها

الحكم على قيمة األهداف التعليمية التي تتبانها المدرسة ومدى موافقتها  .1

 . بحاجات الفرد وحاجات المجتمعىما يسملنمو الفرد أو 

 .توضيح األهداف التعليمية .2

 .يذمعرفة نواحي القوة والضعف في العلميات التنف .3

 .مساعدة المعلم على معرفة التالميذ ومعرفة قدراتهم .4

 في التدريس وفي تحقيق مساعدة المعلم على إدراك مدى فاعليته .5

 .األهداف

 . معرفة مدى فاعلية التجارب التربوية التي تطبق .6

 .تقديم معلومات أساسية عن الظروف التي تحيط بالعملية التربوية .7

 :التقويماخصائص 

 .هداف الواضحة باألاالرتباط -أ

 .كل األهداف التي تتضمنها العملية التربويةالشمول أن يشمل -ب

 . تسهيل عملية التقويم الذاتي-ج

 . تعمل على تحسين عملية التعليم و التعلم-د

 . أن يكون التقويم عادال-هـ

 . أن تكون أساليبه وأدواته عملية-و
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 موضوعات التقويم

 .ع واحد؟هل يمكن لنا حصر التقويم في موضو

التقويم تتعدد بتعدد الميادين التي تجرى فيها جواب طبعا ال ألن موضوعات ال

 .عملية التقويم

فمثال أن تقويم المعلمين ليس الموضوع الوحيد لعملية التقويم بل نجد أيضا 

 الجدول هإلى جانب هذا موضوع تقويم عملية التعليم والتعلم وهذا ما يبين

  :التالي

 الوسائل التعليم المتعلم المعلم

 التحكم-

 األداء-

 المعارف-

 المهارات-

 معارف-

 مهارات-

 إنتاج كتابي-

  شفوي حركي-

 صالحة األهداف-

 وجاهة الطريقة-

 النظام التربوي-

  نوعيته-

 البرامج-

 

 الكتاب المدرسي-

 أدوات القياس-
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 :المقومون

 األشخاص الداخليون.1

 :التالميذ

 . زمالئهم إذا توفرت لديهم شبكات التقويمنتاجإ يقومون إنتاجهم أم 

يقومون عمل التلميذ سيرورة التعليم والتعلم ووجاهة الوسائل   :لمعلمونا   

 .التعليمية

 :األشخاص الخارجيون.2

 الوسائل - مثال المردود الدراسي- يقومون عمل المعلمين:المفتشون

 …التعليمية

 . النظام التربويو البرنامج يقومون :الخبراء والمستشارون
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 :مــويــتقـــالاماط ــــداف أنــــن أهـــبيـــدول يـــــج

 مقتضيات التقويم أهداف التقويم نوع التقويم

 مـــــويــــتقــــال

 

 

 صيـــــشخيــالت

 .تحديد مستوى التالميذ والفروق بينهم

 .تحديد نقطة انطالق الدرس

 .الكشف عن المواقف تفاعالت

 .صائتقديم بعض الحلول لمعالجة النق

 ).أسئلة، فروض، إنجازات(قبل الدرس 

 .وأنشطةفي بداية الدرس أسئلة 

 .في دورة دراسية أو وحدة تعليمية مهام مفتوحة

 مــــويــقـــالت

 

 

 نيــويـــكــــالت

 .التعرف على مدى مسايرة التالميذ للدرس

 .الكشف عن الصعوبات والعوائق

 .تعديل وتصحيح المسار

 .لفعل لتعليميالتحكم في العناصر ا

 .عند انتقال من عمل آلخر

 . عند انتقال من أهداف ألخرى

 .أسئلة جزئية مالئمة لألهداف اإلجرائية

 مـــويــتقـــال

 

 

 ليـــحصيـــالت

 .هداف المرجوة و المحققةألقياس الفروق بين ا

 .قياس العالقة بين عناصر الفعل التعليمي

 .قياس مستوى التالميذ ونتائج التعلم

 . بين المعنيين بالتكوينتح قنوات تواصلف

 .عند نهاية وحدة تعليمية أو دورة دراسية

 .األسئلة تركيبية وشاملة تالئم

 

 .األهداف العامة من التدريس
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 :فوائد التقويم التكويني

 بالنسبة للمتعلم بالنسبة للمدرس

يمكنه من قياس مستوى التالميذ في أي مرحلة من مراحل الدرس التي 

 .عهايقط

 .يمكنه من معرفة مدى فعالية الطرق والوسائل المستعملة في التدريس

 .يمكنه من معاينة ماتم تنفيذه من خالل العملية التعليمية

يمكنه من إصالح و تصحيح التغيرات واستدراك نقاط الضعف 

 .بالتدرج

 ضمن تحسين تعلمه وبحثه على تقويم ي

 . ذاته أكثر ويشجع فيه روح المبادرة

ن له نوع الصعوبات التي تعترضه خالل درس أو مجموعة دروس ومدى يبي

 .تحكمه فيها

 

 . والقدراتيتيح له إمكانية التعرف على درجة مسايرة المهارات

 

 .يمكنه القيام بتقويم ذاتي لمجهوده وتصحيح مساره

  به وحصل عليه بنفسهميمكنه من إدراك ما قا

 .يحثه على تحسين مستواه

 .مي قدرته على التقويم الذاتييضمن تقدمه وين
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 التقويم التكويني:  المرحلة الثالثة

  التقويمنتائج نسبة النجاح مدة اإلنجاز أدوات وأهداف التقويم التكويني

 ............الرائز السؤال

 ...............الهدف منه

 

هدف تحقيق المرور إلى هدف  %.................... دقيقة...........

 .انيثائي إجر

 .هدف غير محقق

 .إعادة استدراك

 لهدف اإلجرائي الثانيتحقيق ا :  رحلة الرابعةالم

  اإلجراءات التاليةتتخذفس التصميم من النتائج تقويم تكويني ن : المرحلة الخامسة

 .الهدف محقق المرور إلى الهدف الثالث

 إضافة..استدراك:لم يتحقق

 أن يتم الوصول إلى تحقيق الهد ف المسطر أعاله والذي سيظهر في النهاية كما جاء في تتبع نفس الخطوات في كل مرحلة إلى

 .صياغة الهدف الخاص من الدرس

  التكويني التجميعييالتقويم التشخيص:جدول يبين اإستراتيجات الثالث

 :وهو التقسيم األكثر داللة واستعماال من حيث
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 التجميعيالتقويم  التقويم التكويني التقويم الشخصي 

 

 

 األغراض

 .لدرساتحديد نقطة البداية في 

عدم وجود المهارات األساسية  وجود أو

 .للشروع في الدرس

بات  وراء صعواستقصاء األسباب الكامنة

 .التعلم المتكررة

 راجعة للتلميذ عن مدى تحكمه في تعلم تغذيةتوفير 

 .الوحدة

توفير تغذية راجعة للمعلم فيما يتعلق بأخطاء 

 .التلميذ وتقدمه وطريقة التدريس بنية الوحدة

المقارنة بين تحصيل 

 .الفرد لتربيتهم

وضع قوائم لما حصل 

 . كل تلميذعليها

 

 

 القرارات التي تسمح بها

 .الدخول أو القبول

 

 .التوجيه

 

 

 .تكييف نقطة البداية

قا لمعطيات أو تكييف العمل البيداغوجي وف

معلومات التغذية الراجعة وذلك للقيام بتعديل أو 

 :ضبط

 .أخطاء التلميذ

 .طريقة التدريس

 .بنية المادة أو الوحدة

قرارات النجاح أو 

 .الرسوب

منح شهادة نهائية أو 

 .مرحلية

 .قرار االنتقال

 

أبعاد عملية التعلم التي 

 نتائج التعلم السابق

 )مدخالت(

 .يم موقف عمل التدريستنظ

 ).مخرجات(نتائج تعلم الوحدة
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العالقة بين النتائج المسارأوالعملية التكيفية التي  ترتكز عليها

 . الوحدةمأدت إلى تعل

 نتائج التعلم  

   

 

األهداف التعليمية التي 

 عليها

 

 .عينة من األهداف المعرفية والوجدانية

عينة من متغيرات التالميذ الفيزيولوجية 

 .فسية ذات العالقة بقيم التالميذوالن

 

 أهداف معرفية بصورة خاصة

عينة منتقاة من 

أهداف 

) المقرر(معرفية

 خاصة

 . وأحيانا الوجدانية

 

 البعد الزمني

 .في بداية الدرس

 .خالل تدريس الوحدات

 .عند ظهور صعوبات تعليمية

 .خالل التدريس العادي

 

 خالل تدريس الوحدة

 

عند نهاية وحدة أو 

 . أو سنةفصل
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 :مهما كان كل نمط التقويم فالطريقة المتبعة وحيدة تحقق في ثالث مراحل أساسية وهي :طريقة التقويم

 القرار الحكم القياس

 قصد جمع المعلومات حول أداء التلميذ باستعمال أداة قياس-

 . أن يكونبمقارنة مع ما يج) المعطيات( وجودوالتحقق مما ه

 .طيات من أجل تفسيرهاتنظيم وتحليل المع-

) سلم تقديري/مقياس( إلى مرجع باالستنادتفسير المعطيات 

يتمثل في : المقياسي التفسير- :يوجد نوعان من التفسيرو

مع عتبات النجاح و ) أدوات نموذجية(مقارنة النتائج مع مقاييس

 التلميذ على م، فيقي التلميذ الوصول إليهاىينبغي علبة التي تالع

 .ى بالنسبة إلى المقياس أي بالنسبة إلى نفسههذا المستو

 هأداء زمالئ التلميذ مع يتمثل في أداء:  التفسير المعياري-

أو فيقيم التلميذ إذن بالنسبة لهم ويكون الحكم عبارة عن عالمة 

 .ةرتب

 

يتميز في إبداء حكم حول منتوج تلميذ آخرين -

 :بعين االعتبار النتائج و الظروف مثل

 

 لالجتيازعدم كفاية الوقت المقدر كفاية أو -

 

 طوال االختبار-

 

 صعوبة األسئلة-

 

 التعبير عن نتيجة الحكم-

يتعلق بالمعارف غير المتحكم فيها -

 وجاهة األهداف سأداء القياطبيعة 

 .ومالءمة طريقة العمل

 

 

 

في نهاية كل مرحلة ينبغي اقتراح -

تمارين إضافية مراجعات تسمح للتلميذ 

 .يل تعلمهبتصحيح وتعد
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 : طريقة التقويم

مهما كان نمط التقويم فإن الطريقة المتبعة في التقويم هي وحيدة وتتمثل 

 :في المراحل الثالثة التالية وهي

وهو عبارة عن مصطلح يمكن أن نوضحه في النقاط : القياس .1

 :التالية

، تنشاطات، إجابا(جمع المعلومات حول أعمال التالميذ •

قصد التحقق مما  التقويم باستعمال أدوات..) ، فعالةةمشارك

 هو موجود مقارنة مع يجب أن يكون

 تنظيم وتحليل معطيات التالميذ من أجل تفسيرها •

 )سلم تقديري/مقياس(تفسير المعطيات باألستاذ إلى مرجع  •

 :ويوجد نوعان من التفسيرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيرف الت-ب
:لمعياري   

 التفسير-أ
:المقياسي المستوى الـذي    مقارنة نتائج عمله مع عتبات النجاح أي مع        

 .ونعبر عنها بعدد يحدده المقوم يجب أن يصله التلميذ الناجح

 .مقارنة نتائج عمل التلميذ مع معايير محددة

بعبارة عددية     هو تعبير عن تفسير عمل التلميذ
 .ةحرفية أو لفظي

 قراءة شرح، إجابات عددية،(هو مقارنة عمل التلميذ

 مع زمالئه..) أي تعبير
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 :الحكم .2

 عمل يقوم  أو أيةهو التعبير بمقدار عن قيمة نشاط أو منتوج أو إجاب       

بعبارة لفظية أو ) المدرس(به التلميذ في مادة دراسية ما وذلك من طرف المقوم

عددية أو رمزية أو رتيبة استنادا إلى معايير أو ساللم لفظية أو عددية أو 

 .دقيقة ومحددة تم اعتمادها مسبقا..) حرفية

 :القرار .3

أو ) لمدرسا( المقوم من طرفإجراءات هو العزم على اتخاذ إجراء أو    

 :مجلس أساتذة اتجاه نتائج عمل أنتجه التلميذ ومن بين هذه اإلجراءات

 .توجيه التلميذ إلى مراجعة أجزاء من درس ما كانت مصدر الضعف -

 .إنجاز تمارين إضافية حول موضوع ما -

 .دعوته إلى تقدير مساره التعليمي بغرض تحسين نتائجه -

للسنة الدراسية أو توجيهه االنتقال إلى مستوى دراسي أعلى أو إعادة  -

 .للحياة العملية

 ...توجيهه إلى شعبة دراسية مناسبة علمية، رياضية، أدبية، اقتصادية -

 .       كل هذه اإلجراءات تعتمده على المعايير المحددة آنفا

 :تخطيط تحقيق التقويم

 : تتمثل هذه العملية في الخطوات التالية

 ..).فاعلي أو راجعيت(التقويم من طرف المقومتحديد نمط  .1

 .)..معارف، مهارات، قدرات(تعيين موضوع التقويم .2
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 .)..بداية، أثناء(تحديد فترة التقويم:تعريف الشروط ومنها .3

 ..).مثال بناء االختيار، أو الفرض(بناء أداة القياس .4

 ).مثال شبكة التصحيح(انتقاء أداة التحليل .5

تالميذ التي قد تسجيل تفسيرات ممكنة أو محتملة على بعض إجابات ال .6

 عتبات المحددةال تأخذ في الحسبان من طرف المدرس وفق المقاييس 

 النجاح

 .االعتبار اإلجابة مرضية، غير مرضية، أوال تؤخذ بعين :مثال     

 .15/20منتوج تلميذ يستحق العالمة: مثال: تقدير أحكام معقولة .7

 تسمح له النتائج المتحصل عليها التلميذ: مثال: محتملةوضع قرارات  .8

 . إلى مستوى أعلىباالنتقال

 )جودته(نوعية التقويم

 :يكون التقويم نوعي إذا توفرت فيه المقاييس التالية

 يهدف إلى تحسين التعلم يأي غرضه وظيفيا أ:وجاهة غرض التقويم .1

 .والتعليم والنظام التربوي

 .أي أن األداة تقيس فعال ماكان مرغوب قياسه:صالحية أداة القياس .2

 .أي تسمح بجمع المعلومات المنتظرة: ة األداةفعالي .3

ثابتة وال أي أن تكون النتائج المتحصل عليها من التقويم : صدق النتائج .4

 .تتغير من مصحح إلى آخر وبفترة وظروف االختيار
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أي أن التقويم اقتصاديا وال يتطلب الكثير من الموارد المادية : االقتصاد .5

  .و البشرية

 :أنماط التقويم

 في ةالمستعصي اإلشكاليات  يشكل إحدىلتقويم كان وما يزاإن ال -

 تعدد وتباين االختبارات التقويمية وتباينت طرق تأويل ا، ونظرالتربية

 .منظرون أساسينمعطياتها فإنها تقوم على 

 قائم على قياس الفروق الفردية رمنظور قائم على األهداف ومنظو -

ختبارات التقيمية هو أكثر المتمركز حول األهداف في تأويل معطيات اال

ارتباطا وانسجاما مع إستراتجية التقييم التكويني، أما المنظور المتمركز 

حول الفروق الفردية فأكثر ارتباطا وانسجاما مع إستراتجية التقييم 

 .التجميعي

 .التدريسقبل أو بداية ...مكتسبات سابقة...التقييم التشخيصي -

 .ل مراحل التدريسالخ...ات جديدةمعطي)...الثاني(التقييم التكويني -

 عند نهاية التدريس...أهداف نهائية...التقييم التحصيلي -

   :التقويم التشخيصي .1

تعلم معين لنحصل على بيانات / بداية تعليمبه في عملي نقوم إجراءهو 

ومعلومات عن قدرات ومعارف ومهارات ومواقف التلميذ السابقة و 

يم ونقصد بإجراء عملي أن المدرس و الضرورية لتحقيق أهداف هذا التعل

 لفعل االستعدادالتلميذ ينجزان أعماال وأنشطة الهدف منها التأكد من مدى 
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التعلم أن هذا التقسيم متعلق بأهداف /ميتعليمي جديد كما نقصد بداية التعل

 ل نقصد بها كل ما يحص أما البيانات والمعلومات فإنناةالمكتسبات السابق

ذا التقييم والذي سيتيح لنا اختيار أهداف أو وسائل عليه بعد إجراء ه

 :تعليمية، تعلمية أو محتويات مالئمة، من بين أهداف نذكر منها

 :في بداية سنة أو دورة دراسية

معرفة الحصيلة النهائية لما تلقاه التلميذ في تعليم سابق و باألخص  -

 . في المقرر الجديداالعناصر التي سنحتاجه

و القدرات لدى التالميذ التي ستمكنهم من إنجاز تشخيص المهارات  -

 .مهام وأنشطة مختلفة

 . بين مستويات التالميذتالفرو قاتحديد طبيعة  -

 :في بداية درس أو مجموعة من الدروس

يمكن المدرس من معرفة نقطة االنطالق نقطة انطالق دراسة عن  -

يد طريق تبيين جوانب النقص في المعارف أو مهارات التالميذ وتحد

 .االعناصر المكتسبة أو التي ال يعرفه

يمكن اختيار األهداف وتحديدها بناء على المكتسبات السابقة للتالميذ  -

 .ومستوياتهم

 .يمكن من معرفة مدى تهيأ التالميذ لدرسهم خاصة عندما يكلفون بذلك -

 التشخيصي ليس هدفا أساسيا حتى ال يتخوف إن التنقيص في التقييم(

  ).اح عن ضعفه أو نقصالتلميذ من اإلفص
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 :التقويم التكويني.2

 عندما س، فالمدرويسمى اآلني البنائي، وهو يتم أثناء عملية التعلم   

دريس يقطع مسارا منظما على شكل مقاطع متناسقة يكون قد يقوم بالت

 التقييم التكويني أداة لضبط ي، ويأتخطط لها وفق األهداف التي سطرها

 .هذه المقاطع وتصحيحها

ن هذا النوع من التقييم ينشأ عن سؤال أساسي ينبغي أن يضعه المدرس إ

   :ه عند القيام بأية عملية تدريسية مفادعتباراالفي 

  الدرس؟عهل يتابع التلميذ بكيفية مالئمة مقاط

ومن ثمة فإن التقييم التكويني وكما يقول الدكتور جابر عبد الحميد جابر 

عن أخطاء ) تغذية راجعة(غذية مرتدةوآخرون يزود المعلم والمتعلم بت

التلميذ ومعدل تقدمه ومستوى تحصيله المقبول ومدى تحقيقه لألهداف 

 .التعليمية

فيحدد الوظيفة األساسية لتقييم  :DELANDSHEERE  أما دوالنشهير 

 :التكويني من خالل المعطيات التالية

 .نيخبر كال من المدرس والتلميذ عن درجة تحكمها في تعليم معي .1

 .يكتشف المدرس متى وأين يجد التلميذ صعوبات في التعليم .2

يكتشف التلميذ بنفسه طرق تمكنه من التطور عن طريق تصحيح  .3

 :مساره إن التقييم التكويني إجراء عملي يرمي إلى تحديد

 .درجة مواكبة التلميذ للدرس .4
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 .مدى الصعوبات التي يمكن أن تصادفه خالل الدرس .5

لتصحيح ومعالجة هذه الصعوبات من أجل عن كيفية ايقدم أجوبة  .6

 .بلوغ األهداف المرجوة

 متى يلجأ المدرس إلى التقييم التكويني وكيف يوظفه؟

 : يلجأ المدرس إلى هذا النوع من التقييم في وضعيات مختلفة منها

إذا كان يريد أن ينتقل من مقطع إلى مقطع آخر حتى يتأكد من تحكم  -

لمدرس قد سبق أن خطط أهدافا إجرائية التلميذ في المقطع السابق، فا

 .لدرسه

وهذه األهداف مؤشرات على اإلنجازات التي سيقوم لها التلميذ ولذلك  -

 بواسطة إنجازات سريعة وآنية مما يتفإن التأكد من تحقيق هدف إجرائي 

في الهدف  يبرهنوا على تحكمهم معينة لكي لحظة يالتلميذ فيقوم بها 

س أهدافا معرفية وأنجز مرحلة من تدريسه المحدد فإذا مارسم المدر

 يلجأ إلى تمرين أو أنشطة تمكنه من االنتقال إلى أهداف هلتحقيقها فإن

ونفس .تتعلق بالفهم أو الرجوع إلى المعرفة لتصحيح جوانب النقص

 .األجراء يقوم به إذا أراد االنتقال من الفهم إلى التطبيق في التحليل

من مميزاتها -وأنشطة تمارين-خاصةوات طبيعة هذا التقييم تتطلب أد -

 ويمكن أن يلجأ إلى عاجلة، آنية، جزئية، واضحة، مالئمة، تمييزية:أنها

 :األدوات التالية لتحقق ذلك
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 .الرسوم أو جداول المطلوب قراءتها أو ملؤها بمعطيات -

 .الخ.... داألسئلة ذات االختيار المتعد -

  :التقويم التكويني) أنواع( أنماط 

 : للتقويم أربعة أنماط هييوجد 

 :قويم التكويني القبليتال .1

 هو إجراء تربوي يستعمل لمعرفة مستوى التالميذ وطبيعة المكتسبات 

 .المواضيع الواجب تخطيطها لالستفادة منهاالسابقة من أجل اكتشاف 

 :التقويم التكويني التفاعلي  .2

إنه عملية ) التعلم(تربوية يتم إنجازه خالل الحصة ) ممارسة( هو عملية

مستمرة وغرضه التصحيح والمعالجة لنقاط الضعف والصعوبات لدى بعض 

 التالميذ

  :التقويم التكويني الراجعي .3

هو عملية تربوية يتم إنجازه بعد عدة أعمال من أجل مراجعة ومعاينة 

 .التالميذ الذين يعانون التأخر أو بعض الصعوبات وذلك بشكل سريع

  :مالتنظيم التكويني المنتظ .4

هو عملية تربوية تجرى مباشرة بعد تعلم ما بغرض تدعيم أكثر للمكتسبات 

 . فيها من الدرسمالجزئية وتوضيح النقاط الغير متحك

 :ويمكن أن نمثل هذه األنماط بالرسم البياني التالي
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 : فوائد التقويم التكويني

 :الييمكن أن نوضح أهم الفوائد بالنسبة للمدرس والتلميذ في الجدول الت

 بالنسبة للمتعلم بالنسبة للمدرس

 مكنه من قياس مستوى التالميذ في آيةي.1

 مرحلة من مراحل الدرس التي يقطعها

يمكنه مدى فعالية الطرق والوسائل المستعملة في .2

 .التدريس ويحثه على تحسين مسار تعليمه

يمكنه من معاينة ما تم تنفيذه من خالل العملية  .3

 ةالتعليمي

نه من إصالح وتصحيح الثغرات واستدراك يمك .4

نقاط الضعف بالتدريج، يضمن تحسين تعلمه وبحثه 

على تقويم ذاته أكثر ويشجع فيه روح المبادرة 

 . ويسمى فيه الثقة في كل ما يقوم به

يبين له نوع الصعوبات التي تعرضه خالل .1

  دروس ومدى تحكمه فيهاموعةس أو مجدر

 على درجة مسايرة يتيح له إمكانية التعرف.2

 والمهارات والقدرات 

يمكنه من القيام بتقويم ذاتي لمجهوده .3

وتصحيح مساره، ويمكنه من إدراكه بنفسه لما 

 قام به وحصل عليه

يحثه على تحسين مستواه ويضمن تقدمه . 4

وينمي قدرته على التقويم الذاتي،ويؤدي به إلى 

 التحكم الذاتي
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 : التكوينيكيفية إنجاز التقويم

 بكيفية سريعة و عاجلة وإنجازاتيكلف المدرس تالميذه بأعمال ومهام  -

خالل الدرس أو في نهاية جزء منه قصد التأكد من مدى تحقق الهدف 

 :الذي حدده في كل مرحلة و درجة مواكبة التالميذ لها و ذلك كما يلي

  التلميذيطلب من متعدد يناختيارإعطاء أسئلة على السبورة ذات  -1

 تعطى مساحة الدائرة بالعبارات التالية: اإلجابة الصحيحة مثال

 2نقπ=سط  نق،2π =سط نق، π=          سط 

 حدد العبارة الصحيحة بإطار؟

 تتضمن الخ..ةكيميائي أو معادالت صأو نصوتعطي جمل -2

 يمألها التلميذ) فراغات(فجوات

 :   مثال

 )خطأ(أو بحرف خ) صحيح(إعطاء أجوبة بحرف ص-3

أمام العبارة ) خ(أمام العبارة الصحيحة والحرف) ص(ضع الحرف: مثال

  :يليالخاطئة فيما

 غاز الكلور يزيل اللون البنفسجي فقط أم كل األلوان 

 النباتات الخضراء تمتص غاز في النهار وغاز في الليل 

 55 += 55+  

  تعطي تمارين حول الدرس-4

 .تعطي رسومات بيانية يطلب من التلميذ وضع بيانات مناسبة عليها-5

Nacl         ++(Na+, OH)  (H3O+ ,CL) 
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سر

رس =تع 

0
 ز

 

 :مثال

 :التقييم الذاتي المستقيم البيان

مواقف   التقييم الذاتي بدون أدنى شك أحد أفضل أشكال التقييم ألنه يستخدم

 الذاتية هي مرغوب فيها في أغلب األنشطة في حالة وعادات للمراقبة

 ي علينا وممكن النظر إليه بكيفية أكثر وظيفية مما هنالرسوب فإنه ال يكو

 .عاطفية

 .التقييم الذاتي وجبة لتعديل التعلم وللتوجيه أحيانا وللدافعية غالبا

  :التقييم التحصيلي اإلجمالي التجميعي

 نتائج التحكم علىنوع يستخدم عادة في نهاية عملية التعليم قصد وهذا ال

نهاية الدرس، ( معرفة مدى تحقيق األهداف المسطرةوإمكانيةالدراسة 

 )ة أو مرحلة، سنثالثي

النقل من مستوى إلى آخر أو التخرج أو لتقييم التقدم في التحصيل، ومن 

 المختلفة والمتنوعة  بهدف واحد بل بمجموعة من األهدافمثمة فهو ال يهت
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في نفس الوقت، ويعتبر أكثر أنواع التقييم شيوعا ويعتمد في األغلب على 

جانب التحصيل لدى الطالب مستخدما في ذلك وسائل االختبارات المتعددة 

 .منها وغيرها
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 .نستنتج مما تقدم أن طبيعة التقييم اإلجمالي

ورات وتوجهات عامة تتعلق بأهداف عامة ألنه يتيح مالحظة تط -

 بجوانب اإليجاب والسلب في قما يتعلإلنجازات التالميذ و بأخص 

 .التكوين الذي تلقاه التلميذ

 : مثلتساؤالت اإلجابة عن منيمكن  انه -

 هداف التدريس مرتبطة فيما بينها بحيث تحقق هدفا عاما؟أل ه .1

 في نهاية هما تتوخاهل مراحل ومقاطع التدريس تقود إلى 

 ؟.الدرس

 هل وسائل التعليم المستعملة حققت الهدف النهائي؟ .2

األهداف

 الخبرات التحسين

 التقویم

البدایة
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من خالل المعطيات السابقة يمكن تحديد بعض األهداف المتوخاة من 

 :التقييم

أي أنه يتيح قياس الفارق الموجود . FEED BACKيتيح القيام بالفيد باك 

 . واألهداف التي حققتبين األهداف المتوخاة

 بتكوين التالميذ من نالمعنييل بين األشخاص يفتح قنوات تواص

 .مدرسين وإداريين ومؤطرين وأولياء

 : يمكن أن ستعمل:اإلنجاز

 :نهاية الحصة أو الدرس

 كما يمكن أن  منزليااأو فرض وفي هذه الحالة يمكن أن يكون مهمة 

ينجز في آخر الدرس إذا أمكن اإلجابة بسرعة عن األسئلة وينصح 

 عند إجراء هذه التقييم إلى أعمال باللجوءدرسين بعض المختصين الم

في ذلك من فائدة، أهمها أن هذه األعمال تتيح لتلميذ  جماعية لما

المشاركة والقيام بتقييم ذاتي عن طريق مقارنة مجهوده بمجهودات 

 دائما ق، ومن هنا فإن توظيف التقييم في آخر الدرس ال يتعلزمالئه

 . إمكانية تشخيصبتقدير التالميذ بل أنه يتيح

 بين اإلستراتيجيات الثالث للتقييم التشخيصي، التكويني، التحصيلي 

جدول يبين الفروق بين التقييم التشخيصي والتقييم التكويني والتقييم 

من حيث األغراض ) وهو التقسيم األكثر استعماال وداللة(التجميعي
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د الزمني كما والقرارات واألهداف المغطاة وجوانب عملية التعلم والبع

 :هو مبين

 

 التقييم التحصيلي التقييم التكويني صييشختالتقييم ال 

تحديد نقطة البداية في - األغراض

 تدريس

 بوجود أو غيا-

المهارات األساسية 

 للشروع في التعلم

استقصاء األسباب -

الكامنة وراء صعوبات 

 التعلم المتكررة

توفر تغذية راجعة للطالب عن -

 تعلم الوحدةمدى تمكنه في 

توفير تغذية راجعة للمعلم -

بأخطاء التلميذ وتقدمه وطريقة 

 سالتدري

 وبنية الوحدة

ين  بالمقارنة-

 تحصيل األفراد

 لتربيتهم

وضع جرد أو -

قوائم لما حصل 

 عليه التلميذ

 

 

القرارات 

 التي

 تسمح بها

  أو القبولالدخول-

 التوجيه-

تكييف نقطة البداية -

 في البرنامج

 

العمل البيداغوجي أو تكييف 

التعليمي وفقا لمعطيات الراجعة 

 :وذلك بالقيام بتعديل أوضبط

o خطاء التلميذأ 

o طريقة التدريس 

o بنية المادة أو الوحدة 

 تنظيم موقف عملية التدريس-

 أو قرارات النجاح-

 الرسوب

منح شهادات -

نهائية أو مرحلية 

تجمل قرار االنتقال 

أو نقطة أو تقديرا 

 معينا

  عمليةأبعاد

 يالتعلم الت

ترتكز عليها

التعلم  نتائج-

 )مداحالت(السابق

مخرجات (نتائج تعلم الوحدة-

 )مرحلية

 العالقة بين النتائج-

نتائج -

التخرجات (التعلم

 )اإلجمالية
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المسار أو العملية أو الكيفية -

 التي أدت إلى التعلم الوحدة

األهداف 

التعليمية 

التي ترتكز 

 عليها

داف عينة من األه-

 المعرفية و الوجدانية

عينة من متغيرات -

الطلبة الفزيولوجية 

والنفسية ذات العالقة 

 بتعلم الطلبة

 أهداف معرفية بصورة خاصة-

يراعي كل هدف للوحدة -

 ويقوم

عينة منتقاة من -

أهداف المقرر 

المعرفية خاصة 

 وأحيانا الوجدانية

البعد 

 الزمني

 

 في بداية التدريس-

حدات خالل تدريس الو-

ند ظهور صعوبات ع

تعليمية متكررة خالل 

 التدريس العادي

عند نهاية وحدة - خالل تدريس الوحدة-

 أو فصل أو سنة

 :أدوات التقييم

 قبل الخوض في الحديث عن أدوات التقييم البد من لفت انتباه القارئ 

 صفات البد أن تتوفر في االختيار ومن أهم صفات االختيار أن هناك

 :أن يكون

  :صادقا.1

 االستعداد أو ةأو السمويقصد به أن يقيس االختبار لقياسها فعال القدرة 

 . أن يقيسهىما يدعالذي وضع االختبار لقياسها، أي يقيس 
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 لقياس المقدرة الحسابية مثال ولكنه قد اختبارافقد يحدث أن يضع األستاذ 

وبة في لغة بالغة الصع) ITEMS   أي أسئلته(يصيغ مفرادت االختبار

 وليس الحسابية ألن التلميذ المتفوق ةللقدرة اللغوي اختبارفيصبح بذلك 

ك فال في اللغة يتمكن من فهم االختبار على عكس التلميذ الضعيف ولذل

 .نثق في النتائج التي يتحصل عليها

  :ثابتا.2

من نتائج فإذا طبق االختبار على ويعني أن االختبار ثابت فيما يعطي 

 .ن األفراد في مرتين متالحقتين كانت النتائج متشابهةنفس المجموعة م

 :الموضوعية.3

الموضوعية التحرر من التحيز أو التعصب وعدم إدخال العوامل ب يقصد 

 .الشخصية

واالختبارات التي يطلب من المفحوص اختيار استجابة واحدة من عدد 

 :اصطالحا االختبارات الموضوعية، ومن أمثلة ذلك االستجابات تسمى

 أسئلة الصواب والخطأ-

 أسئلة االختبار المتعددة-

 يستخدمون مفتاحا واحدا يتفقون تماما فيما صحيحينمال جميع ألنوذلك 

 .يحصلون عليه من نتائج

 كبيرة لالختالف بين وعلى العكس من ذلك فإن أسئلة المقال تترك فرصة

 .المصححين
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 : مالتقيي.4

ها االختبار أوهو وضع خطة شاملة  إلى الكيفية التي يطبق بيشير التقييم

وواضحة ومحددة لجميع خطوات االختبار وإجراءاته وطريقة تطبيقه 

وتصحيحه وتفسير درجاته وتحديد السلوك أو النشاط المطلوب من 

المفحوص تحديدا دقيقا، وتحديد الظروف المحيطة بالمفحوص أثناء أداء 

لدرجات التي تحصل االختبار مثل الوقت وكذلك وجود معايير لتفسير ا

 .عليها

 الجيد أيضا، أن يكون مستواه معقوال من حيث رصفات االختباومن 

 عليه أحدا واالختبار بالصعوبة والسهولة، فاالختبار الصعب جدا ال يجي

السهل جدا يجيب عليه جميع التالميذ، وفي كلتا الحالتين اليمكن التمييز بين 

 . أو مجموعات متجانسةالتالميذ، واليمكن تصنيفهم إلى فئات 

 : التحصيل المدرسي وتتمثل فيمهناك أدوات متعددة لتقيي

 : التحريريةاالختبارات.1

 نهاية الفترات وفي ي التالميذ فوهي االمتحانات التي يراد بها تحصيل

 .امتحانات االنتقال والشهادات العامة
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 :أنواع االختبارات التحريرية

  :اختبار المقال

ن عدد األسئلة يتطلب في كل منها أن يجيب بمقال طويل أو هو عبارة ع

قصير حسب قدرة التالميذ ومدى استيعابهم للمادة المتعلمة ولهذا يطلق هذا 

 ".أسئلة المقال"النوع من األسئلة 

إجابة تمتد من عدة أسطر إلى عشرات :وهي تقوم على أسئلة تتطلب

 الصفحات وهي 

 :تاليةفي الغالب تبدأ بأحد األفعال ال

 ...ابحث، عرف، برر، وضح، تكلم عن، ناقش وغيرها-

 :عند استعمال المعلم ألسئلة المقالة يجب مراعاة مايلي

تستعمل فقط عندما يريد المعلم أن يعرف أكثر من نوع واحد من  .1

القدرات العقلية للتالميذ كتمركز الحقائق، القدرة على الربط والدمج 

 . الجيدةوالتحليل والقدرة على الكتابة 

يجب أن تكون األسئلة واضحة ومفهومة حيث يفهم التلميذ المقصود  .2

 .من السؤال دون عناء
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 : تتمثل ميزات هذه االختبارات في النقاط التالية:ميزاته

 ويمكن استخدامها في أي ميدان من  أنها سهلة االستعمال ومرنة .1

 .المعرفة

يحة من خالل تزيد من قدرة التلميذ على تمييز اإلجابة الصح .2

 .تذكر المادة التي تعلمها

عالية الموثوقية أي .إنها تقيس بالضبط ماهو مفروض أن تقيسه .3

أنها تقيس نفس المتطلبات معطية نفس النتائج تحت مختلف 

 .الظروف واألحوال

 . من المادة المختبرةريمكن أن تغطي في وقت قصير أكبر مقدا .4

تصحيحها من قبل توفر الوقت على المعلم والتالميذ ويسهل  .5

 .المعلم

 :مآخذها

إذا لم تتبنى االختبارات المتعددة االختيار بشكل صحيح فإنها تقود إلى 

 :المآخذ اآلتية

 وتذكر الحقائق المعرفية ةيمكن أن ينحصر نشاط األسئلة في استعاد .1

 .البحتة

يمكن أن تكون اإلجابة سهلة جدا بحيث ال تتيح للتلميذ فرصة جادة  .2

 . وقدراته المنطقيةالستعمال فكره
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يمكن أن تكون مضيعة للوقت وهدرا للطاقات في حالة عدم تغطيتها  .3

للمادة المطلوبة أو كان موضوع األسئلة تافها غريبا عن حاجات المتعلم 

 .التعليمية

 عن األسئلة التعجيزية الغريبة أو التافهة، حيث أن هدف االبتعاديجب  .4

العلمية واستعمال هذا الفهم في الحياة التعليم عامة هو فهم التالميذ للمادة 

 وتوافهها واختيار واختبار اليومية العادية، ال التفتيش عن غرائب األمور

 .مدى معرفة التالميذ لها

 :مثال

 : يستعمل الجزائري لفراش نومه

 سريرا حديديا .1

 بساطا على األرض .2

 سريرا خشبيا .3

 أرضا عارية .4

في السؤال واضحة اللغة وال  ةيجب أن تكون العبارة أو الجملة المتمثل .5

 .تحتاج إلى أكثر من تفسير واحدا، وأن تعالج مشكلة تخص حياة التلميذ

 اوعلى التلميذ يجب أن يكون للسؤال إجابة واحدة يتفق عليها معلمو .6

 .المادة، إذا كان أكثر من إجابة صحيحة تشجع الجدل وتضيع الوقت

السؤال، إذا كانت يجب وضع مصدر أو مرجع للمعلومات التي يريدها  .7

 .اإلجابة تحتمل حكما شخصيا متعددا أو متفقا عليه
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يجب أن ال تكون اإلجابة الصحيحة أقصر أو أطول من اإلجابات  .8

األخرى، لهذا قد يعطي بعض التالميذ انتباها خاصا أو إشارة لإلجابة 

 .الصحيحة

 ):الخطأ و الصواب(االختبارات ثنائية االحتيار

حتيار تتمثل في إعطاء إجابتين إحداهما صحيحة و األخرى اختبارات ثنائية اال

 تخمينية لإلجابة خاطئة أن يميز بين الخطأ والصواب ومن هنا فإن فرصة

وهذا يمثل أحد االعتراضات .  من المجموع العام50الصحيحة قد تصل إلى 

 . على استعمال مثل هذه االختباراتةالرئيسي

 االختبارات في مجملها تنحصر في ذكر الثاني فهو أن مهمة هذهأما المشكل 

 .حقائق واستعادتها دون إتاحة الفرصة للربط المنطقي

مهما يكن فإن االختبارات ثنائية االختيار فائدتها تكون مفيدة إذا كان الهدف 

 هو معرفة المفاتيح الخاطئة في مادة من المواد الدراسية

 : مثال

      صحيح         خطأتمثل الجزائر إحدى دول إفريقيا           .1

     صحيح        خطأ1962تخلصت الجزائر من االستعمار سنة  .2

 :االختبارات الدورية المنجزة

عادة يقوم المعلمون إلى عمل اختبارات دورية في كل حصة يلتقون بها مع 

 : دقائق في الحصة الواحدة، وهي تهدف إلى10تالميذهم ومدتهم ال تتعدى 

 . المادة من قبل التالميذالتأكد من استيعاب-أ
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 .تحفيز التالميذ على مواصلة تحضيرهم للمادة-ب

 :كيفية بناء االختبارات المعيارية

 :تتلخص هذه الخطوات بشكل عام فيما يلي

ابدأ بكتابة الفعل التنفيذي الذي يصف طبيعة السلوك أو نوع القدرة التي  .1

أذكر : خصص مثلتطلبها من تالميذك في االختبار وذلك بشكل محدد أو م

 ......كتابيا، رتب كتابيا، قارن، الخ

 .اتبع الفعل التنفيذي بمرجع المحتوى أو المعلومات التي يمثلها السلوك .2

 .سم شفويا عواصم البالد العربية: مثل

اتبع مرجع المحتوى بمعيار التنفيذ الذي يعين مستوى اإلنجاز المقبول قي  .3

 .االختبار

  تنفيذ السلوك أو القدرة فيهاي سيتمعين المواقف أو الظروف الت .4
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 )التقليدية(االختبارات الكتابية التحريرية 

 االيجابيات المساوئ

 تحديد معارف المترشح-

 صعوبة الحصول على الموضوعية-

 التنقيط يتطلب وقتا طويال-

. عرض المترشح لمعارف ترتب أفكارهإمكانية-

 وتبين قدرته في التعبير

 الشفهيةاالختبارات  

 االيجابيات العيوب

 التقنين غير مالئم-

متخصصين ندرة ال قص الموضوعية في النتائجن

يسمح لهم باإلشراف على  لديهم تكوين الذين

 االختبارات

 مبالغة محتملة في التمييز -

يكون شخصي مباشر مع) االحتكاك(االتصال -

 المترشح

  إمكانية الطلب من الممتحن تبرير إجاباته-

دون المترشح بإمكانه أن يصيغ بنفسه إجاباته-

 األسئلة) مفردات(الرجوع إلى كلمات

 

  (Q.C.M) ات الكتابية الموضوعية األسئلة ذات األجوبة المتعددةاالختبار

 االيجابيات المساوئ  

تحضيرها يتطلب وقتا طويال وكفاءة عالية  -

 حتى تتجنب األسئلة العشوائية والغامضة

  مكلفة-

 إرشادات غير متوفرة في حتمنح للمتر ش-

 وضعيات حقيقية

درجة تضمن الموضوعية وعلى العموم تزيد من -

 الصدق

 .تحضيرها الجماعي يسمح بنقد بناء لألسئلة-

تسمح بقياس و بدقة و بدون غموض السيرورات -

 .العقلية العالية

تسمح بتقديم معلومات مرجعية بالنسبة للطالب أو -

 .المدرس
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 )النظام التربوي في الجزائر(مراجــــع 

للـدكتور فـاروق شـوقي      )  مداخله -عملياته(التخطيط التربوي   : كتاب )1

 .البوهي

الدراسات النصوص األساسية الخاصة بقطاع التربية الصادر من مديرية          )2

 .1992المنازعات المديرية الفرعية للتوثيق فيفري القانونية والتقنيين و

 ديوان  1998 إلى   1962مسح شامل من    . لوطنيةوضعية قطاع التربية ا    )3

 .1998وزير التربية أفريل 

" إصالح التعليم األساسي و ثيقة       للسياسة التربوية الجديدة و    المبادئ األمة  )4

 .1997أصدره المجلس األعلى للتربية ديسمبر " مشروع تمهيدي

نشرة إعالنية دورية تصدرها عـن المجلـس األعلـى          : رسالة المجلس  )5

 .1997العدد التجريبي للتربية 

مجلة فصلية متخصصة تصدرها وزارة التربية      : المجلة الجزائرية للتربية   )6

 .                      1995العدد بـ 
 

 )التوجهات األساسية(مراجــــع 

الدراسـات  من إصدار مديرية    . النصوص األساسية الخاصة بقطاع التربية     )1

وزارة التربيـة   . ية الفرعيـة للوثـائق    المدير. المنازعاتالقانونية و التقنيين و   

 .1992الوطنية فيفري 

سـنة  " لجنة النهـوض بالتربيـة      " تقرير منظمة اليونسكو    .. تعلم لتكون   ) 2

1976. 
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 .1994العدد األول نوفمبر . المجلة الجزائرية للتربية) 3

إصالح التعليم األساسي مشروع    عامة للسياسة التربوية الجديدة و    المبادئ ال ) 4

يدي لإلصالح المنظومة التربوية أنجزه المجلس األعلى للتربيـة ديسـمبر           تمه

1997. 

 أفريـل   1998 إلـى    1962وضعية قطاع التربية الوطنية مسح شامل من        ) 5

1998. 

 ...مطلعات شخصيةو.. مختلفة وثائق ) 6

 

 )التخطيط التربوي(المـــراجــــع

 .فاروق شوقي البوهي:  الدكتور تأليف-)     مداخله-عملياته (التخطيط التربوي  )1

 .محمد منير مرسي:   تأليف الدكتور-. تخطيط التعليم و اقتصادياته) 2

 .تأليفه أحمد محمد الطبيب -التخطيط التربوي ) 3

محمد فريد محمد سعيد عبد الفتاح و: دكتورينالتطبيق تأليف الاإلدارة العامة المبادئ و) 4

 .الصحن

 .اليونسكو للثقافة والفنون والتربية ثائق المنظمة العالميةو) 5

 

 )مشروع المؤسسة(: الــــمراجـــع

طنية مديرية التعليم ووثيقة العمل بمشروع المؤسسة كتب صادر عن وزارة التربية ال )1

 .1996ضبط المقاييس جوان رية الفرعية للتنظيم المدرسي و المدي–الثانوي العام 

 .1999كتيب صادر عن المركز الوطني للوثائق التربوية جانفي : مشروع المؤسسة )2
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 المتعلق بمشروع 1997 جوان 04 المؤرخ في 97ت .و / 51: القرار الوزاري رقم )3

 .المؤسسة و اعتماد العمل به في المؤسسات التعليمية

 المتضمن إنشاء 1997 جوان 04 المؤرخ في 97/ ت .و/ 52: القرار الوزاري رقم )4

 .ة لمشروع المؤسسةلجنة وطني

 1994 أوت 13 مديرية التنظيم المدرسي المؤرخ في 184: المنشور الوزاري رقم )5

 .وضع مشروع المؤسسة: موضوعه

 المتضمن إنشاء 1994 أوت 04 المؤرخ في 97/ت .و /53: القرار الوزاري رقم )6

 .لجان والئية لمشروع المؤسسة

 :القرار الوزاري رقم )7

: تسيير اإلداري المستفيد منه كاتب هذا الموضوع بفرنسا سنةملتقى التقنيات الحديثة لل )8

1994. 

 

 المناهج التعليمية: الــــمراجـــع

 دار التربية الحديثة عمان/محمد زياد حمدان/د:تقييم المناهج .1

 دار العربية للكتاب تونس/محمد زياد حمدان/د:تخطيط المناهج .2

القاهرة مكتبة النهضة دار إسماعيل القباني / التربية عن طريق النشاط د .3

 المصرية

عبد اللطيف الفارجي وعبد العزيز / كيف تدرس بواسطة األهداف د .4

 دار الخطابي للطباعة والنشر المغرب /فالغرضا

 األهداف التربوية جماعة من الباحثين مطبعة النجم الجديدة المغرب .5
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المناهج المعاصرة فوزي طه إبراهيم، رجب أحمد الكلزي منشأة المعارف  .6

 اإلسكندرية 

 أسس بناء المناهج محمد أمين المفتي وحلمي أحمد الوكيل .7

 األصول التربوية في بناء المناهج حسين سليمان .8

 1983المجيد سرحان الكويت /المناهج المعاصرة ع .9

 دار النهضة 1981 2محمد لبيب النجيحي الطبعة/ في الفكر التربوي د .10

 العربية بيروت

 1987 2يد نشواني دار الفرقان طعبد المج/د:علم النفس التربوي .11

صالح عبد العزيز دار / د) 2، 1(التربية وطرق التدريس الجزء .12

 المعارف مصر

دار (عمر محمد التومي الشيباني / تطور النظريات واألفكار التربوية د .13

 )الثقافة بيروت

 

        

  
 




