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 النظام التربوي في الجزائر
  النصوص المرجعية

.معجم علوم التربية مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك •
. املبادئ العامة للسياسة التربوية اجلديدة وإصالح التعليم األساسي للمجلس األعلى للتربية •
  . 1976 أفريل 16 املتضمن تنظيم التربية والتكوين يف اجلزائر بتاريخ 35/76األمر رقم  •

 تعريفه 

 إذ ومحورها،س النظم األخرى الموجودة في المجتمع اإن النظام التربوي هو أس

  .اإلنسانأنه يتكفل ببناء أهم رأسمال في األمة وهو 

 ذلك على نوعية انعكس فاعلة،فإذا كان النظام قائما على أسس قيمية وعلمية 

 وإنتاج ومن ثم على أدائه كعضو يساهم إيجابا في تطوير مجتمعه ته،وكفاءاإلنسان 

  .كذلكحضارته والعكس 

والنظام التربوي في مفهومه العلمي هو نظام يتكون من العناصر والمكونات 

والعالقات التي تستمد مكوناتها من النظم السوسيو ثقافية والسياسية واالقتصادية وغيرها 

 .إليها سيرها ومبادئ تكوين األفراد الوافدين ونظام المدرسةأدوار لبلورة غايات التربية و

 للنظام، ويتشكل كل نظام تربوي من مستويين أساسيين هما المستوى البنائي الواصف

 .لعملياتهمستوى الوظيفي الواصف وال

 المستوى البنائي .1

ينها كليات من العناصر المتفاعلة تشكل عنصرا من عناصر النظام وتتفاعل فيما ب

 وظائف معينة تمكن من تحقيق الغايات البعيدة المدى والقصيرة المدى من أداءألجل 

  .ذاتهوجود النظام 

  :مختلفةيمكن التمييز في هذا الصدد بين بنيات 

 تخاذ قرارات السياسة التعليمية بنيات سياسية تشمل وظيفة ا   1.1

  .وتسيرهبنيات إدارية تدير شؤون النظام    2.1
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  .تقومهاغوجية تخطط للبرامج والطرق والوسائل أو تنفذها أو  بنيات بيدا  3.1

 : ويمكن كذلك تحديد بنيات أخرى

  .وتطورهبنية التكوين وهي تاريخ تكون النظام  -أ 

  .واإلداريةبنية تسيير الموارد المادية  -ب 

  .والبرامجالبنية التربوية الساهرة على تنفيذ المناهج  -ج 

  .وعناصرهنظام التربوي البنية النظرية الواصفة لمكونات ال -د 

وهو مستوى الوظائف التي يشغلها النظام والتي تحدد على مجموعة  :الوظيفيالمستوى 

  :هيمن المستويات 

  . االختياراتمستوى سياسي يشمل تخطيط الغايات وتحديد   1.2

مستوى إداري يشمل تسيير النظام وتدبير الموارد والخدمات وإصدار القرارات   2.2

 . ية التنظيم

 . مستوى إداري يشمل عمليات التكوين والتأطير التربوي والتدريس  3.2

 السامية والنظام التربوي في الجزائر يسعى إلى تحقيق جملة المطامع والغايات

 أفريل 16 ما جاء منها في أمرية تضمنتها المواثيق الرسمية للدولة الجزائرية السيما

  .ينالتربية والتكو المنتظمة تنظيم 1976

 غاياته .2

ئ  التطرق إلى غايات النظام التربوي في الجزائر يجدر بنا أن نشير إلى المبادقبل

  :يلي ونوجزها فيما الجزائر،األساسية التي بنيت عليها السياسة التربوية في الجزائر في 

 البعد الوطني  -أ 

ئرية  لهوية األمة الجزااألساسيةإن اإلسالم والعروبة واألمازيغية هي المكونات 

 ويتعين على المنظومة التربوية أن تعمل على ترسيخها والنهوض .أصالتهاالتي تكرس 

 وهي – كما يتعين عليها الجزائرية،بها لضمان الوحدة الوطنية والمحافظة على الشخصية 

 أن تعمل على إحكام التالحم العضوي بين هذه القيم األصيلة –تتطلع نحو المستقبل 

 .والحداثةتقدم وتوقان األمة إلى ال
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 البعد الديمقراطي -ب 

يتجلى هذا البعد في التوجهات الجديدة للبالد الرامية إلى بناء نظام ديمقراطي 

  .وسلوكايعمل على نشر الثقافة الديمقراطية قيما 

 يكرس أن البعد،ويتعين على النظام التربوي أن يتكفل في مناهجه بالنهوض بهذا 

  .لتعليمافي الوقت ذاته مبدأ ديمقراطية 

 البعد العلمي والتكنولوجي  -ج 

ينبغي إعادة تأكيد االختيار العلمي والتقني كأحد األسس التي تقوم عليها المدرسة 

 هذا البعد يجب أن يتجسد علميا من خالل تخصيص توقيت مناسب أن غير .الجزائرية

   .األساسيللمواد العلمية والتكنولوجية خاصة في أطوار التعليم 

 لمي البعد العا -د 

 وقد أدى .والخدماتيتميز عالم اليوم بالترابط في كل المجاالت وبوفرة المعلومات 

 ومن .اإلبداعطرق العمل والتشجيع على النمو الشديد للمعارف العلمية على تطوير 

 مما يتطلب تحديث المناهج المستجداتالطبيعي أن يقوم النظام التربوي بالتفاعل مع هذه 

 واالشتراك في بناء سرح التراث المستديمة، اإلسهام في التنمية  قصدالوسائل،وعصرنة 

 المغاربي والعربي اإلسالمي والتعايش السلمي اإليجابي وحقوق االمتداداإلنساني بمراعاة 

  .والشعوباإلنسان والتعاون الدولي واالحترام المتبادل بين األمم 

 :اآلتيةائر إلى تحقيق الغايات نطالقا من هذه المبادئ يرمي النظام التربوي في الجزا

 :علىيقوم   ه وواثق في مستقبله متماسك معتز بأصالت متكامل بناء مجتمع  1.2

الهوية الوطنية المتمثلة في اإلسالم عقيدة وسلوكا وحضارة والذي يجب إبراز  -أ 

  الحضاري واإلنساني وتعزيز دوره كعامل موحدوإسهامهمحتواه الروحي واألخالقي 

 التي تجسدها اللغة العربية والتي ولغة، وفي العروبة حضارة وثقافة .ائريالجزللشعب 

يجب أن تكون األداة األولى للمعرفة في كل مراحل التعليم والتكوين وعالم الشغل 

 وفي األمازيغية ثقافة وتراثا .والمهني والتفاعل االجتماعي واالتصال،ووسيلة لإلبداع 
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ة الوطنية التي يجب العناية والنهوض بها وجزءا ال يتجزأ من مقومات الشخصي

  .الوطنيةوإثراؤها في نطاق الثقافة 

  :اآلتيةروح الديمقراطية والتي ترمي إلى ترسيخ القيم  -ب 

  .الطفلاحترام حقوق اإلنسان وحقوق  -

  .اآلخرحرية التفكير والتعبير واحترام الرأي  -

  .االجتماعيةالعدالة  -

  .العنفونبذ حسن التعايش والتكافل االجتماعي  -

  .والميز اإلقصاءالمساواة وعدم  -

التي تمكن المجتمع من مواكبته التطورات العصرية وذلك روح العصرنة والعلمية  -ج 

  :ب

  .المستحدثةالتحكم في العلوم الجديدة والتكنولوجيات  -

  .النبيلةالتحلي بالقيم اإلنسانية  -

  .اإلنسانيةاإلسهام في بناء الحضارة  -

  واطن وإكسابه الكفاءات والقدراتتكوين الم   2.2

 :التي تؤهله لـ 

  .العصربناء الوطن في سياق التوجهات الوطنية ومستلزمات   -أ 

 للوطن والدفاع عن وحدته وسالمته االنتماءتوطيد الهوية الوطنية بترسيخ روح  -ب 

  .السمحاءوالعقيدة اإلسالمية 

كون متفتحة على الثقافة ترقية ثقافة وطنية تنبع من مقومات األمة وحضارتها وت   -ج 

  :إلىالعالمية الهادفة 

تربية النشء على الذوق السليم والتطلع إلى قيم الحق والعدل والخير والجمال وحب  -

  .المعرفة

  .الوطني بتعزيز التربية الوطنية والتاريخ والمواطنة،تنمية التربية من أجل الوطن  -
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ر  والتكيف مع مستلزمات العصهانات القرن الجديدر روح التحدي لمواجهة امتالك -

 .العولمةوالتأقلم مع مقتضيات 

 مرجعيته  .3

 في مواجهة التخلف االجتماعي والثقافي بكل االستقالللقد وجدت الجزائر نفسها بعد     

أشكاله المختلفة من فقر وحرمان وتفش لألمية والمرض وغيرهما من العقبات الكبرى 

جنبية البعيدة عن واقعنا الحضاري والتاريخي من التي على رأسها المنظومة التربوية األ

  .وغاياتهاحيث مضامينها 

 والتنمية، في التقدم الشعبوكان لزاما على الجزائر أمام هذا التحدي أن تجسد طموح 

 وبعده الثقافي الوطني من خالل بناء منظومة تربوية جزائرية هويتهوأن تستفيد مكونات 

  .ومحتوىشكال 

دولة الجزائرية مالمح هذه المنظومة من األصالة الحضارية لألمة وقد استلهمت ال

  :يليومن مختلف المواثيق الرسمية التي نذكر منها ما 

  .1954نداء أول نوفمبر  -

  .1956 أوت 20مؤتمر الصومام  -

  .1962مؤتمر طرابلس جوان  -

  .1964ميثاق الجزائر أفريل  -

  .1976الميثاق الوطني  -

  .1986الميثاق الوطني  -

 .هذا إلى يومنا 1962الدساتير الجزائر منذ  -

  .لها والمراسيم التابعة 1976 أفريل 16أمرية  -

وهذه المواثيق والنصوص في مجموعها حددت التوجهات األساسية للنظام 

  .سلفاالتربوي الجزائري التي تم ذكرها 
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 التحليل النظامي

  النصوص المرجعية

.بوي للدكتور فاروق شوقي البوهيكتاب التخطيط التر •
 . مدخل إىل اإلدارة التربوية للدكتورين وليد هوانة وعلي تقي •
 . معجم علوم التربية تأليف جمموعة من األساتذة •

  مفهوم النظام أو النظم

ح النظام الكثير من العناصر المتشابكة والمترابطة فيما بينها في تفاعل يشمل مصطل

 )Kaufman ( لذلك يعرفه كوفمان مشتركة،مستمر لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف 

 المجموع الكلي لألجزاء والعناصر التي تعمل بطريقة مستقلة أو تكاملية لتحقيق بأنه

  .النظامجات ومتطلبات هذا النتائج أو المخرجات الموجودة على أساس حا

ويمكن في هذا السياق أن نضرب مثال للنظم بالنظام التعليمي الذي هو مجموعة من 

األجزاء والعناصر المرتبطة التي تتفاعل مع بعضها من أجل تحقيق غايات وأهداف 

 يتكون بدوره من) أي النظام التعليمي العام (  بيد أن هذا النظام بمفهومه الواسع معينة،

النظم الفرعية الصغيرة مثل التعليم االبتدائي أو اإلكمالي أو التعليم الثانوي العام والتقني 

   .وهكذاكما أن هذه النظم أيضا تنقسم إلى نظم أصغر منها 

   خصائص النظم

 تتميز النظم بخصائص منها

ي يميز أن كل النظم تتكون من أجزاء وعناصر متفاعلة ومتكاملة وأن هذا التفاعل هو الذ

 أدائه عملية مشوقة وممتعة ألن االرتباط بين عناصر ويجعل تحليلالنظام بالعمق والثراء 

النظام عال جدا ومتفرع إلى درجة أن أي تغيير أو تعديل في قيمة أي عنصر يؤثر في 

 فتغيير المنهاج الدراسي مثال يؤثر بالضرورة كله،العناصر األخرى كما يؤثر في النظام 

لتلميذ وفي وسائل التعليم وغيرها من العناصر األخرى المكونة للعملية في تحصيل ا

  .التربوية

  .لتحقيقها إن النظم غرضية أي أن لها أهدافا محددة مسبقا وتسعى –ب 
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 إن للنظام خصائص يتميز بها تجعله يختلف عن غيره ألنه عبارة عن مجموعة –ج 

  .ومتفاعلةملة من التغيرات التي لها هدف وبينها عالقات متكا

 إن لكل نظام سلطات ومسؤوليات مختلفة يترتب عنها وجود اهتمامات متصارعة –د 

  .بلوغهاوقرارات لتحقيق األهداف التي يريد هذا النظام 

 كما يرتبط هذا النظام ببعضها، إن لكل نظام تركيبا هرميا يربط عناصر النظام –ه 

وتتحول بعض مخرجاتها إلى مدخالت لنفس  المحيطة،والنظم الفرعية التحتية بالبيئة 

  .األخرىالنظام أو النظم 

 وأن الوصف الدقيق ألداء معه، إن لكل نظام بيئته التي تؤثر فيه وتحدده وتتفاعل -و

النظام يقتضي معرفة العالقات والتفاعالت بين عناصره ومعرفة مميزات كل عنصر 

 والتي النظام، البيئية التي يتأثر بها  ألن هناك كثيرا من المتغيرات والعواملحدة،على 

 ينبغي ضبطها والتحكم فيها كلما كان ذلك ممكنا

 III-تعريف التحليل النظامي أو تحليل النظم   

تحليل النظم كما عرفه كوفمان هو عملية تمكننا من تحديد الحاجات واختيار 

ن البدائل وتحديد المشكالت وتعيين متطلبات لحل هذه المشكالت وكذا اختيار الحلول م

الوسائل والطرق وتقويم النتائج من أجل القيام بالمراجعات واإلصالحات المطلوبة لكل 

 وكذلك يعد تحليل النظم طريقة منطقية ومفضلة لحل المشكالت منه،النظام أو جزء 

التعليمية الهامة ألنه أداة وطريقة في التفكير لتحليل الكل إلى أجزائه من أجل اكتشاف 

  .بينهاة اتساقها وتفاعلها ووظيفتها والعالقات طبيع

IV  -أسسه واستعماالته    

  :يلييستعمل تحليل النظم في مجاالت عدة نذكر منها بالنسبة للنظام التعليمي ما 

أنه محاولة للوصول على قرارات ال تتعلق فقط باألجزاء أو العناصر الفردية  -

  .منطقيةنظمة وإنما تتعلق بالنظام ككل من خالل خطوات م



                                 وحدة النظام التربوي             املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                                     

 
 

12 

انه يعني بوضوح نماذج عامة تتضمن عالقات مشتركة بين جزئيات أو متغيرات  -

وينظر إلى التعليم كنظام يتأثر بمجموعة كبيرة من المتغيرات والمؤثرات الداخلية 

  .ومخرجاتهوالخارجية التي تؤثر في نوعيته ومدخالته 

 في أي عنصر من عناصر يساعدنا على القدرة على التنبؤ بالتغيير الذي يحدث -

 ثم يتبع ذلك الدراسة،النظام ويتم ذلك من خالل بناء نماذج للنظام توضع تحت 

بناء عالقات بين أي من العناصر والمتغيرات للنظام بعناية فائقة وأخيرا يتم 

إحداث تعديل في أي متغير ومالحظة األثر الذي تحدثه على قيم المتغيرات 

  .األخرى

  :التاليةيشخص المشكلة التي تواجه النظام بالرجوع إلى العناصر يتناول ويعالج و -

  .النظام تحقيقهاالهدف أو مجموعة األهداف التي يسعى  

الوسائل البديلة التي يمكن أن تحقق األهداف معرفة ودراسة التكاليف والموارد  

  .بديلالمطلوبة لكل 

صف جميع العالقات بين النموذج الرياضي أو المنطقي أو مجموعة النماذج التي ت 

  .المطلوبةاألهداف والوسائل البديلة لتحقيقها وكذا البيئة والموارد 

أو معايير اختيار البديل األفضل والذي يكون ) Critère(البحث في معيار  

 :مرتبطا باألهداف والتكلفة بطريقة ما وهذه المعايير هي

 التعليم الكفاءة في  -1

ي على تحقيق األهداف المنشودة منه وتنقسم معايير وتعني مدى قدرة النظام التعليم

  :إلىالكفاءة في التعليم 

 الكفاءة الداخلية للنظام   وهي قدرة النظام التعليمي الداخلية على القيام باألدوار –)   أ

 وتشتمل الكفاءة الداخلية على العناصر البشرية الداخلة في التعليم والتي منه،المتوقعة 

  .التربويةالعملية تتولى القيام ب
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 مدى قدرة النظام على تحقيق غايات وأهداف للنظام وتعني الكفاءة الخارجية –)   ب

المجتمع الذي أنشئ النظام من أجله وتكون معرفة درجة النجاح أو الفشل في هذا 

  :يليالسياق بما 

  .كماما يقدمه النظام من خريجين للمجتمع  -

 الخريجين مدى رضاء أصحاب العمل على نوعية  -

  .الصالحةقدرة الخريج على الوفاء بمتطلبات المواطنة  -

 بها عدد التالميذ الذين يخرجهم النظام ويقصد) اإلنتاجية (  الكفاءة الكمية –)      ج

بنجاح ويرتبط بها انخفاض معدل التسرب واإلعادة والرسوب أي قدرة النظام على تقليص 

خفض الكفاءة اإلنتاجية هي التسرب  وعوامل ممكنة،حجم الهدر ألقصى درجة 

  .والرسوب

 اإلحصاءات أهمية النظم تلعب اإلحصاءات التربوية واستخدامات أسلوب تحليل –)    ه

بالغة األثر في قياس الكفاءة اإلنتاجية من حيث داللتها الكمية والكيفية للتعليم وذلك بحساب 

  :التاليةالمؤشرات 

 ) لزيادة السنوية حساب معدل ا( معرفة درجة النمو  -

  .والحضرمعرفة نوع وحجم التوازن بين التعليم في الريف  -

  .واإلناثمعرفة نوع وحجم التوازن بين تعليم الذكور  -

 .... معرفة قدرة النظام على استيعاب المتمدرسين -

 معدالت االستيعاب معدل –التحليل الكمي للنظم التعليمية من حيث معدل النمو  -

  .القبول

 – نصاب من الحجم الساعي –الكيفي للنظم التعليمية مثل كثافة الفصل التحليل  -

  .األعلى معدالت النجاح أو الترفيع إلى القسم –نصاب العلم من التالميذ 

التحليل الكمي داخل النظام التعليمي ويشمل حجم الطالب في مختلف مراحل  -

 ... والجنسالمستوى  عدد المسجلين الجدد حسب المراحل والزمني، تطورهم التعليم،

  .واالقتصاديةالتحليل الكمي خارج النظام التعليمي كالعوامل السكانية واالجتماعية  -
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السن، الوسط  فوارق المسجلين،التحليل النوعي داخل النظام من حيث تجانس  -

 . ...االجتماعي

 دخلهم توزيع المناطق األولياء،التحليل النوعي خارج النظام من حيث مهنة  -

 . ...المؤسسات خريطة توزيع –ة والحضرية الريفي

كل الجوانب األخرى المتعلقة بالنظام والتي تساعد على تحليل عناصره تحليال  -

  .لهاعلميا للوقوف على المشكالت ووضع حلول مالئمة 

 وأجزائه،فالنظام التعليمي نظام معقد باعتبار العالقات والتفاعالت الموجودة بين عناصره 

 التحكم في جميع عناصره ومتغيراته ولتوضيح هذه الفكرة يمكن أن وتحليله يقتضي

 : نضرب مثال بتنظيم التدريس الذي يتكون من خمسة عناصر أساسية هي

 وتنشأ بين هذه التربوية، البيئة المدرسية ثم األهداف – المنهاج – التالميذ –المدرس 

ذه النظم فهي تكون نموذجا  أما أصول هوتداخل،العناصر الخمسة عالقات تفاعل وترابط 

  :التاليعن ثالثة عناصر هامة هي حسب الشكل 

العمليات أو 
 املعاجلة

المخرجاتاملدخالت
 

 

 توجيه  – مراقبة – متابعة – تقويم :رابعةتغذية                             

وأي تغيير أو تعديل ألي عنصر في المدخالت يؤثر بالضرورة في المخرجات وفي 

اصر المكونة لهذا النظام التعليمي عند البحث  لذا ينبغي التحكم في جميع العنككل،النظام 

  .المناسبةعن المشكالت التي تواجهه إليجاد الحلول والبدائل 

 : مدخالت العلمية هيالو

  .المدرسيالتجهيز واألثاث  -

  .والطلبةالعدد الكلي للتالميذ  -

  .المتخصصةالمخابر والقاعات  -

  .المدرسيةالمباني والهياكل  -
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  .والمعلمون األساتذة -

  :مثلتضاف إليها المدخالت الخارجية التي يصعب التحكم فيها 

  واألسريةظروف التالميذ االجتماعية واالقتصادية  -

  .للدراسةتفرغ التالميذ  -

  .والنفسيةالحالة الصحية  -

  .... تؤثر على أداء الطلبةالمشكالت العامة التي -

  :التاليةالعمليات التعليمية وتتأثر بالمتغيرات 

  .لألستاذلساعي األسبوعي الحجم ا -

  .العملاألعمال التي تناط باألساتذة خارج  -

  .الدراسيةالمناهج  -

  .للتالميذالحجم الساعي  -

 . .....لمواقيت الرسمية لكل مادةا -

  :التعليميةمخرجات العملية 

  .التربويةالتالميذ المتخرجون من المؤسسات  -

  .التحصيليالمستوى  -

  .تخرجالمستوى األداء العملي بعد  -

   ...الخبرات والمهارات -
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 النظام التربوي في الجزائر

  النصوص المرجعية

سنةنشرة املديرية الفرعية للتوثيق ( املتضمن تنظيم التربية والتكوين35/76األمر رقم •
98 .( 
 ). الس األعلى للتربية(املبادئ العامة للسياسة التربوية اجلديدة وإصالح التعليم األساسي  •
  ).1998 إىل 1962مسح شامل من (نشرة وضعية قطاع التربية الوطنية  •

 تطوره وهيكلته  .1

إن التطرق لدراسة النظام التربوي الجزائري وتطوره يقتضي استعراض مختلف 

 وفي السياق يمكن تقسيم .وبعدهالفترات التاريخية التي مر بها هذا النظام قبل االستقالل 

ور إلى مراحل متميزة حسب األحداث الكبرى والتحوالت الجوهرية نوردها فيما هذا التط

 :يلي

 مرحلة ما قبل االستقالل 1.1

كانت التربية قبل االحتالل الفرنسي شديدة االنتشار في الجزائر إذ كانت تمتد على 

 لكن السلطات االستعمارية .والمدارسطول البالد وعرضها شبكة واسعة من الكتاتيب 

 األجيال،ة استغلت ببشاعة الدور الخطير الذي تنهض به المدرسة في استخالف الوحشي

 مارست من خاللها ضغطا شديدا على عقيدة تربوية بديلةفأقامت في البالد منظومة 

الشعب وحضارته وأصالته وذلك بفتح مدارس لألهالي تتلخص مهمتها في تكوين 

 بينما كانت مدارس األوروبيين أغراضه،المساعدين الذين يحتاج إليهم االستعمار لخدمة 

 .العصريةنسخة مطابقة للنموذج األصلي بجميع مكوناتها 

إال أن هذه السياسة اصطدمت بمقاومة شعبية باسلة وشاملة استطاعت أن تحافظ 

على شكل من أشكال التربية والثقافة الوطنية بواسطة الكتاتيب القرآنية والمدارس الحرة 

 والتي كان لها الفضل في تكوين أجيال واعية بانتمائها الشعب،ها التي كان ينفق علي

  .والحضاريالثقافي والروحي 
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  ما بعد االستقالل 2.1

وجدت الجزائر نفسها بعد االستقالل أمام وضع اقتصادي واجتماعي وثقافي منهار 

  ونقص فيالتحتية، األمية والجهل وانتشار األمراض وقلة البنى تفشيتجلت معالمه في 

 لكن الدولة الجزائرية .األوضاعالموارد المالية والبشرية التي تكون في مستوى تحدي 

الفتية إيمانا منها بدور التربية التي تعد أساس كل تنمية بادرت إلى تجنيد وتعبئة كل 

 واستعانت بالدول الشقيقة والصديقة من أجل بناء منظومة تربوية آنذاك،اإلمكانات المتاحة 

 .التاليةامت في هذا السياق بمساع حثيثة إلدخال إصالحات عبر المراحل  وقجزائرية،

 )1970-1962(المرحلة األولى  1.2.1

بقي النظام في هذه المرحلة شديد الصلة من حيث التنظيم والتسيير بذلك الذي كان 

 إال أنه شهد تحويرات نوعية تطبيقا الختيارات التعريب االستقالل،سائدا قبل 

 .لألمةلتوجه العلمي والتقني وذلك طبقا للمواثيق األساسية والديموقراطية وا

 لجنة إلصالح التعليم عهد إليها وضع خطة 1962وفي هذا اإلطار نصبت سنة 

 لكن النظام التربوي لم .1964 ونشرت اللجنة تقريرها في نهاية سنة واضحة،تعليمية 

وى جملة من العمليات  ولم تشهد السنوات األولى من االستقالل سكبيرا،يعرف تغيرا 

 :منهااإلجرائية نذكر 

 .والمساعدينالتوظيف المباشر للممرنين  -

 .التربويةتأليف الكتب المدرسية وتوفير الوثائق  -

 .الوطنبناء المرافق التعليمية في كل نواحي  -

 .والصديقةاللجوء إلى عقود التعاون مع البلدان الشقيقة  -

ي هذه المرحلة إلى ثالثة مستويات يستقل كل منها أما تنظيم التعليم فقد انقسمت هيكلته ف

  :وهيعن اآلخر 

 .السادسة ويشمل ست سنوات ويتوج بامتحان السنة :االبتدائيالتعليم  -أ 

 :هي ويشمل ثالثة أنماط :المتوسطالتعليم  -ب 
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 سنوات ويتوج بشهادة األهلية التي عوضت فيما بعد 4التعليم العام ويدوم  -

 ).BEG(بشهادة التعليم العام 

 ويتوج التقني، ويؤدى في إكماليات التعليم سنوات، 3 يدوم التقني،التعليم  -

 .المهنيةبشهادة الكفاءة 

 يتوج الفالحي، ويؤدى في إكماليات التعليم سنوات، 3التعليم الفالحي يدوم  -

 .الفالحيةبشهادة الكفاءة 

  :هي ويشمل ثالثة أنماط :الثانوي التعليم  -ج 

 سنوات ويحضر لمختلف شعب البكالوريا 3دوم التعليم الثانوي العام ي -

أما ثانويات التعليم التقني فتحضرهم )  فلسفة– علوم تجريبية –الرياضيات (

 ).اقتصادي تقني –تقني رياضيات (الختبار بكالوريا شعب 

 وهو يحضر التالميذ الجتياز شهادة األهلية في والتجاري،التعليم الصناعي  -

 وقد تم تعويض هذا النظام قبل سنوات، 5ية تدوم الدراسات الصناعية والتجار

 والتقنية المحاسبية التي تتوجها الصناعية،نهاية المرحلة بتنصيب الشعب التقنية 

 .تقنيبكالوريا 

 سنوات من التخصص 3 يحضر الجتياز شهادة التحكم خالل التقني،التعليم  -

 .المهنيةبعد التحصل على شهادة الكفاءة 

 ) 1980 -1970(المرحلة الثانية  2.2.1

 كمشروع إعداد مشاريع إصالحية 1980 إلى 1970عرفت الفترة الممتدة من 

 المتزامن ونهاية المخطط الرباعي األول وبداية المخطط الرباعي الثاني ومشروع 1973

 ،1976 أفريل 16 التي صد ت بعد تعديلها في شكل أمر 1974وثيقة إصالح التعليم سنة 

م التربية والتكوين الذي نص على إنشاء المدرسة األساسية وهو األمر المتعلق بتنظي

 وتنظيم التعليم الثانوي وظهور فكرة التعليم الثانوي وإجباريته،وتوحيد التعليم األساسي 

 .التحضيرية وتنظيم التربية المتخصص،

 :التاليةوقد تميزت هذه المرحلة في المجال التربوي بالخصائص 
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عليمية بالتعميم التدريجي للتعليم المتعدد الشعب بهدف تجديد المضامين والطرق الت -

 .للبالدتحضير شروط التنمية العلمية 

 .الدراسياستخدام ميكانيزمات فعالة لتوجيه التالميذ خالل مسارهم  -

 .المحيطجعل وسائل التعليم والمضامين التعليمية منسجمة مع انشغاالت  -

د شهد القطاع طيلة هذه المرحلة عددا من وبالتوازي مع العمليات التحضيرية لإلصالح فق

 كما مست القطاعات المرتبطة التعليم،القرارت التي مست هيكلة المنظومة في كل أطوار 

  :يلي وتمثل ذلك فيما وبالتكوين،بالشهادات 

 في مرحلة التعليم االبتدائي  -أ 

لم تدخل عليه تغييرات بالمقارنة لما عرف عنه في المرحلة السابقة 

امتحان "الذي أصبح يطلق عليه " امتحان السنة السادسة"ء تغيير تسمية باستثنا

 ".األولىالدخول إلى السنة 

 في مرحلة التعليم المتوسط  -ب 

كل أنواع التعليم ) التي تم إنشاؤها(وقد جمع في إكماليات التعليم المتوسط 

م العام التي كانت تؤدى في الطور األول من التعليم الثانوي وفي إكماليات التعلي

 التي شرع في إزالتها ابتداء من المؤسسات تلك الفالحي،والتعليم التقني والتعليم 

 وتنتهي الدراسة باجتياز شهادة األهلية للتعليم المتوسط وحذف التعليم ،1970سنة 

 كما خصصت بعض مؤسسات التعليم المتوسط الجتياز المدى،التقني القصير 

 سنوات والتي تمثل الطور الثالث من 3ة تدوم البرامج الجديدة خالل فترة محدد

شهادة " كما أنشئ فرع جديد في شهادة التعليم المتوسط سمي األساسي،التعليم 

 .التجريبيةالتي تتوج الدراسة في المؤسسات " التعليم األساسي

 التعليم الثانوي -ج 

 سنوات وينتهي باجتياز مختلف شعب البكالوريا التي تؤدي إلى 3يدوم 

 وتحضر ثانويات التعليم العام الجتياز االمتحان المذكور في الرياضيات ة،الجامع

 .واآلدابوالعلوم 
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إن أهم التغييرات التي وقعت في هذه المرحلة تتعلق بالتعليم التقني حيث 

السنة الثانية ( وهي تستقبل تالميذ لسنة الخامسة 70/71أنشئت متاقن الطور األول 

يدوم سنتين ليصبحوا عماال مؤهلين مع إمكانية  بهدف منحهم تكوينا ).متوسط

االنتقال إلى الطور الثاني لتلقى تكوين يؤهلهم مدة سنتين إضافيتين ألن يصبحوا 

 وحولت 73/74 وقد أهملت هذه التجربة ابتداء من الدخول المدرسي .تقنيين

 .تقنيةالمتاقن إلى ثانويات 

 )1990-1980(المرحلة الثالثة  3.2.1

رة أساسا هو إقامة المدرسة األساسية ابتداء من الدخول ما يطبع هذه الفت -أ 

 وقد تم تعميمها بشكل تدريجي سنة بعد سنة حتى يتسنى لمختلف .80/81المدرسي 

 وتدوم فترة التمدرس طور،اللجان تحضير البرامج والوسائل التعليمية لكل 

 6ين  سنوات وتشمل هيكلتها ثالثة أطوار مدة الطورين األول9اإللزامي فيها 

 ).سابقاالمتوسط ( سنوات 3ومدة الطور الثالث ) االبتدائي سابقا(سنوات 

 وتمت محاوالت شاملة،إن المدرسة األساسية تم تصميمها لتكون وحدة تنظيمية 

 ).المأمن(على الصعيد التنظيمي ترمي إلى تحقيق هذه الوحدة في إطار 

 التعليم الثانوي  -ب 

رة تحوالت عميقة رغم أن التكفل به أسند إلى شهد التعليم الثانوي خالل هذه الفت

  :يليجهاز مستقل وقد شملت هذه التحوالت ما 

 التعليم الثانوي العام  -

 اآللي،تميز بإدراج التربية التكنولوجية والتعليم االختياري في اللغات واإلعالم 

 في الفترة  ثم التخلي عنها إثر إعادة هيكلة التعليم الثانويالبدنية والفتية،والتربية 

 ".إسالميةعلوم " وكذا فتح شعبة الموالية،

 :يلي تميز بما :التقنيالتعليم الثانوي  -

 .التقنيةتطابق التكوين في المتاقن مع التكوين الممنوح في الثانويات  

 .تقنيفتح بعض شعب التعليم العالي أمام الحائزين على بكالوريا  
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 الذي يتوج بشهادة الكفاءة التقنية إقامة التعليم الثانوي التقني القصير المدى 

 .1984 إلى 1980والذي ظل ساري المفعول من سنة 

 .جديدةفتح شعب  

 .الشعبتعميم تدريس مادة التاريخ لتشمل كل  

 ) إلى اليوم-1990(المرحلة الرابعة  4.2.1

 التعليم األساسي  -أ 

سنوات بالنسبة للمرحلة القاعدية للنظام التعليمي هي المدرسة األساسية ذات التسع 

  :متكاملين وتنقسم إلى طورين ).أساسيمن السنة األولى إلى التاسعة (

 .أساسيمن السنة األولى إلى السنة السادسة ) ابتدائي(الطورين األولين  -

 .أساسي من السنة السابعة إلى التاسعة الثالث،الطور  -

غاالت التي  وهو أحد االنشقائما،ويبقى الطموح في تحقيق المدرسة األساسية المندمجة 

 .هذاتعنى بها المصالح المعنية إلى يومنا 

 ).BEF(وتتوج الدراسة بشهادة التعليم األساسي 

 التعليم الثانوي -ب 

 والتي تم الثمانينات،بعد اتخاذ بعض اإلجراءات إلعادة التنظيم التي أدرجت في 

نصيب تم ت)  االختبارات اإلجباريةالتقني،تنويع شعب التعليم (التخلي عنها بسرعة 

  :وهي ثانوي،الجذوع المشتركة في السنة األولى 

 ).آداب(الجذع المشترك  .1

 ).علوم(الجذع المشترك  .2

 ).تكنولوجيا(الجذع المشترك  .3

ولكل جذع من هذه الجذوع المشتركة مجموعة من الشعب التي يمكن مراجعتها من 

 .المفعولخالل النصوص السارية 
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 تطور التعليم العالي 3.1

 سنة الماضية يالحظ 40راحل التي مرت بها الجامعة الجزائرية في إن المتتبع للم

 :اآلتيأنه يمكن تلخيصها على النحو 

 1970-62مرحلة  1.3.1

 ونظام جامعي موروث عن العالي،انطلق فيها القطاع بجامعة واحدة ومدرستين للتعليم 

والتوسع  وشهدت هذه المرحلة انطالقة التفكير في اإلصالح الجامعي االستعماري،العهد 

  باب الزوار وهران قسنطينة،في بناء المؤسسات الجامعية حيث شرع في بناء جامعة 

 84 -71مرحلة  2.3.1

 :الكبرى والذي من مراميه 1971ميزها إصالح التعليم العالي سنة 

 إدماج الجامعة الجزائرية في سياق حركة التنمية الشاملة  -

 .والمكونينجزأرة المؤطرين  -

 .تعريبهوديموقراطية التعليم  -

 .والتكنولوجيتأكيد التوجه العلمي  -

 .البالدتكوين اإلطارات من حيث الكم والنوعية الضرورية لسد حاجات  -

 89-85 مرحلة  3.3.1

وميزها وضع الخريطة الجامعية التي تنظم القطاع بغية التحكم في التوافد الطالبي 

كز الجامعية في  وإنشاء شبكة للمراالجامعية،وترشيد توزعه في إطار توحيد المنظومة 

 .المتواصلمختلف أرجاء الوطن وكذا إنشاء جامعة التكوين 

  إلى يومنا– 1990مرحلة  4.3.1

لم تستطع الجامعة في هذه المرحلة االستجابة للمطالب االجتماعية واالقتصادية 

المطروحة نتيجة تأثير التخطيط االستعجالي للتكفل بالدفعات الطالبية بحيث عانت فيها 

 .والتسييرا أدت إلى عدم استقرارها في مجاالت التنظيم الجامعة ضغوط
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 التكوين المهني 4.1

لم يكن هناك غداة االستقالل سوى سبعة عشر مركزا للتكوين المهني اقتصر 

 .الحديديةالتكوين فيها على التخصصات المتعلقة باألشغال العمومية والبناءات 

المهني تطبعها اهتمامات وفي بداية السبعينات تبلورت سياسة وطنية للتكوين 

اجتماعية واقتصادية تتمثل في تكوين يد عاملة مؤهلة سريعة اإلدماج في الجهاز 

 .األجانباالقتصادي معتمدة في ذلك على عدد كبير من المؤطرين 

 :بـفي بداية الثمانينات شهد القطاع ديناميكية نشطة تميزت 

 .لمهنياإنشاء إدارة مركزية مستقلة خاصة بقطاع التكوين  -

 .تخصصاتهامضاعفة عدد مؤسسات التكوين المهني بمختلف أنواعها وتنوع  -

 .وإدماجهمجزأرة المكونين عن طريق تكوين المكونين  -

 .للتكوينإدخال أنماط ومستويات جديدة  -

 .التمهينصدور قانون  -

وقد شهد قطاع التكوين المهني في مطلع التسعينات تمديد التكوين إلى المستويين 

والخامس للتكفل بالتالميذ المتسربين من قطاع التربية الوطنية بعد امتحان الرابع 

 وإنشاء مدارس خاصة للتكوين طبقا تكيفا،البكالوريا وإدخال أنماط جديدة للتكوين أكثر 

 .الدولةللقانون وتحت مراقبة 

 أهدافـــــــه .2

قية المتعلقة بالتربية أما أهداف النظام التربوي الجزائري فتتمثل بحسب الدراسات االستشرا

  :يليفيما 

تكوين أطفال متميزين بسعة األفق والخيال وسالمة البدن يصبون إلى قيم الحق  -

والخير والجمال وذلك من خالل إيجاد توازن متناسق بين جوانب التربية الفكرية 

 .والبدنيةواألخالقية 

بنى آراء مستقلة إكساب األطفال حرية التفكير التي تسمح لهم بإصدار األحكام وت -

 .تصرفاتهموتعويدهم على تحمل مسؤولية 
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تمكين الشباب من تكوين نظرة عن العالم دون فقدان هويته الثقافية وتعويده احترام  -

 .األخرىخصوصيات الثقافات 

ضمان حد أدنى من المعارف والمهارات والكفاءات للجميع بتعميم التعليم  -

 .األساسي

ع مهام متعددة ومن القدرة على التحسين المتواصل تمكين المتعلمين من التكيف م -

 .العمللمستوياتهم في ضوء تطور أشكال اإلنتاج وظروف 

إيالء أهمية كبيرة للتكوين العام باعتباره األرضية الضرورية لكل تكيف مستقبلي  -

 .التغيرمع 
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 البرامج التعليمية

  المرجعيةالنصوص 

 . تصميم الربامج التعليمية لصاحبه جريولد كند، ترمجة الدكتور أمحد خريي كرم •
 ). سلسلة الرواسي ( ربوية قراءات يف األهداف الت •
 .  املركز الوطين للوثائق التربوية الطبعة الثانية–تقييم املناهج  •
 .  املتضمن تنظيم التربية والتكوين يف اجلزائر135 -76األمر  •

 مدخل 

 إلى تطبيق الفكر العلمي واألساليب العلمية الحاضر، وقتنا تتزايد الحاجة في

 وذلك بهدف تحقيق تعلم وأداء أكثر كفاءة التعليمية،والتقنية في تصميم الخطط والبرامج 

 .التعليميةوفعالية بما يتناسب وقدرات المتعلمين وخصائصهم في مختلف المستويات 

لتي ظهرت خالل السبعينات والتي تستند والتصميم التعليمي هو أحد المجاالت الجديدة ا

على استخدام تكنولوجيا تعليمية تطبق فكر وأسلوب النظم في تصميم برامج تعليمية ترتبط 

 وتتفاوت مستويات .الدراسةعلى نحو مباشر بأهداف ونشاط التعليم داخل حجرات 

 نسبيا من البرامج من تصميم وحدة تعليمية صغيرة تتناول هدفا معينا أو عددا محدودا

أهداف التعلم التي يمكن للمتعلم تحقيقها وإتقان تعليمها في حدود الوقت العادي للحصة أو 

 إلى تصميم برنامج يشتمل على مجموعة من الوحدات التعليمية التي تتناول أقل،في وقت 

 ويسير المتعلم في دراستها بأكمله،في تتابع معين أهداف التعلم لموضوعات مقرر دراسي 

 إال بعد إتقانه لتعلم لها، هذا التتابع بحيث ال ينتقل من دراسة وحدة إلى أخرى تالية وفق

  .المقرر وهكذا حتى يتقن جميع وحدات لها،أهداف الوحدة السابقة 

 مفهوم البرامج التعليمية  .1

  :المصطلحينحتى يتمكن الدارس من التمييز بين 

 :يلي فيما ،منهماالبرنامج والمنهاج يجدر بنا أن نعرف كال 
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 البرنامج  1.1

هو عبارة عن تحديد المواد المراد تعليمها والمضامين التي تقدم في مرحلة من 

 فالمفهوم يقتصر هنا .لذلكمراحل التعليم بمفهوم المعارف وكذلك الساعات المخصصة 

 أي هناك مضامين مواد معبر بعيدة،على ما كانت عليه كثير من برامجنا في فترة غير 

 .معارف شكل عنها في

 المنهاج 2.1

هو مجموعة من العمليات المخططة من أجل تحديد األهداف والمضامين والطرائق 

 مثل الكتب المدرسية والوسائل به، والوسائل المعتمدة للقيام وتقييمه، واستراتيجيات التعليم

 بل هناك والمعارف، فالمفهوم هنا يقتصر على المضامين .وغيرهاالسمعية البصرية 

 كما المتعلم،استراتيجيات لتعليم هذه المضامين وترجمتها إلى مهارات تكتسب ويقيم عناه 

  .بها بما في ذلك المهام التي يكلف المتعلم بالقيام ذلك،أن هناك الوسائل الضرورية لتحقيق 

 إعداد البرامج التعليمية .2

 التدريس والتعلم كانت الخطط التي توضع في الماضي للبرامج التعليمية ونشاط

 وكان االهتمام الرئيسي في مثل هذه .المعلمتعتمد إلى درجة كبيرة على حدس المربي أو 

 وعلى الوسائل بدال من نتائج العملية .التعلمالخطط يركز على طرق التدريس بدال 

  .التعليمية

 .لهاق بيد أن العملية التعليمية اليوم عملية مركبة وأكثر تعقيدا من مفهومها الساب

فهي تتكون من العديد من المكونات والوظائف المتبادلة التأثير والتي ينبغي أن تعمل على 

  .بنجاح وتكامل بينها لكي تحقق أهدافها وتناغم، متناسق،نحو 

 فسوف ال المكونات،وإذا ما تحكمنا في مكون واحد فقط أو في عدد قليل من هذه 

  .التعليمي األساسية في الناتج نحقق النجاح المأمول في تحسين العناصر

 حدد الخبراء صورا عدة لبنائها وتقويمها البرامج،انطالقا من هذه النظرة لمفهوم 

 نقتصر على أكثرها شيوعا كنموذج 

  .األهدافوهو ما يعرف بنموذج " وايلير" ونموذج " تايلور" 
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  :تساؤالت أربع في بادئ األمر نظريته العامة ليناء البرنامج في" تايلور"لقد حدد 

  ).األهداف(ما الغرض المستهدف ؟  -

  ).المصادر واألنشطة التعليمية ( ما المادة األساسية التي يجب أن تستخدم ؟  -

  ).المهارات والمعارف ( ما الخبرات التعليمية التي يجب أن تكتسب ؟  -

  ).التقويم ( كيف يمكن تقويم النتائج المستوفاة  -

ة المتعلقة ببناء البرنامج يجب العمل بجملة من العناصر التي ولإلجابة على هذه األسئل

  :ثمانيةوهي ) خطوات رئيسية(تعرف بعناصر تصميم الخطة 

 ثم إعداد قائمة بالموضوعات الرئيسية التي سوف التعليمية،التعرف على الغيابات  -أ 

ع من يتم تناولها من خالل المادة الدراسة وتحديد األهداف العامة لتدريس كل موضو

  .الموضوعات

 :حيثتحديد خصائص المتعلمين الذين يستهدفهم تصميم الخطة التعليمية من  -ب 

 التي واالجتماعية،قدراتهم وحاجاتهم واهتماماتهم وغيرها من الخصائص األكاديمية 

  .كأفرادتميزهم كمجموعة أو 

 سلوكية تحديد األهداف التعليمية المراد أن يحققها المتعلمون في صورة نتائج تعلم -ج 

  .وتقويمهايمكن قياسها 

  .التعليميةتحديد محتوى المادة الدراسية التي ترتبط بكل هدف من األهداف  -د 

 ومستواهم السابقة،إعداد أدوات قياس قبلي مناسبة لتحديد خبرات المتعلمين  -ه 

المعرفي الحالي عن الموضوع أو الموضوعات الدراسية التي سوف يتم تناولها من 

  .تعليميةالخالل الخطة 

 والمصادر والوسائل التعليمية التي سوف يتم من والتعلم،اختيار نشاطات التعليم  -و 

 وربما يساعد المتعلمين على تحقيق الدراسية،خاللها وبواسطتها تناول محتوى المادة 

  .تعليميةأهداف 
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 الدراسة، جدول األشخاص، الميزانية،تحديد اإلمكانات والخدمات المساندة مثل  -ز 

 والتنسيق فيما بينها بما يساعد على التعليمية،زة واألدوات وغيرها من التسهيالت األجه

  .التعليميةتنفيذ الخطة 

 واالستفادة من نتائج التعليمية،تقويم تعلم التالميذ ومعرفة مدى تحقيقهم لألهداف  -ح 

هذا التقويم في مراجعه وإعادة تقويم أي خطة أو جانب معين من الخطة يحتاج على 

  .ينتحس

والشكل التالي يوضح هذه الخطوات الثمانية للخطة والعالقات بين كل خطوة والخطوات 

  :األخرى

نشاطات 
التعليم 

والمصادر 
التعليمية

محتوى 
المادة 
 الدراسية

 األهداف
 التعليمية

خصائص 
المتعلمين

 القياس 
 القبلي 

 الغايات
الموضوعات

األهداف 
العامة

التحسين 
إعادة 
 التقويم
 المراجعة

الخدمات 
 التعليمية
المساندة

التقويم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناصر تصميم الخطة وخطواتها
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 مراميها في مختلف مراحل التعليم  .3

يحدد عادة لكل برنامج تعليمي معين مجموعة من الغايات التربوية تصاغ في 

 المجتمع، وتشتق من ثالثة مصادر رئيسية وهي عريض، عبارات ذات مضمون تربوي

  .الدراسية مجاالت المادة التالميذ،

 التلميذ،وتشتمل الغايات المستمدة من المجتمع مفاهيم عريضة مثل تنمية قيم التغير لدى 

 وتنمية قدرة التلميذ على أن يختار لنفسه التلميذ،تنمية المسؤولية الفردية االجتماعية لدى 

 مثل هذه الغايات اعتبارات فلسفية وقيمية أخالقية مستمدة من معينة وتتضمنفا ذاتية أهدا

 طبيعة المؤسسة االجتماعية وغيرها من عناصر للمجتمع،الحاجات والرغبات المدركة 

  .وتضبطهمن عناصر التوجيه االجتماعي التي توجه البرنامج التربوي 

ميذ غايات عريضة كتنمية االستعداد وتشمل الغايات التربوية المستمدة من التال

 واالستخدام البناء والهادف ألوقات المشكالت، وتنمية مهارات أسلوب حل معينة،لمهنة 

  .الفراغ

  :مثلأما الغايات التربوية المستمدة من مجاالت المادة الدراسية فقد تشمل على غايات 

  ).م مادة العلو( إدراك التلميذ للنواحي الجمالية في البيئة  -

  ).اللغات ( تنمية قدرة االتصال بواسطة الوسائل الشفهية أو التحريرية  -

وترتبط مثل هذه الغايات بكفاءات عريضة تساعد التالميذ على مشاركتهم في 

  .التربوية ويمكن لهذه الغايات .لفعاليةالمجتمع 

التي أن تكون بمثابة أسس يقوم عليها تنمية أنواع المعرفة والفهم والمهارات 

  .المدرسةيتوقعها المجتمع من 

 فمرجعيتها تقوم أساسا على الجزائرية،وعن بناء البرامج التعليمية في المدرسة 

 وهي الثوابت التي تجسد واألمازيغية،الثالثية الدستورية المتمثلة في اإلسالم والعروبة 

 المتضمن 35-76الشخصية الجزائرية في إطار المرامي والغايات المحددة في األمر 

 .التعليمتنظيم التربية والتكوين في مختلف أطوار 
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 أهداف التعليم التحضيري  1.3

مساعدة األطفال على تفتح طاقاتهم وقدراتهم وذلك بتدريب حواسهم وتكوين  -

  .لديهمالمهارات العقلية 

  .الحسنةتعويدهم العادات العملية  -

  .الجسمانيمساعدتهم على نموهم  -

  .له واإلخالص تربيتهم على حب الوطن -

  .الجماعيتربيتهم على حب العمل وتعويدهم على العمل  -

  .لديهمتنمية الذوق الجمالي  -

  .والحسابتمكينهم من تعلم بعض مبادئ القراءة والكتابة  -

 .األساسيتهيئتهم لالنتقال إلى التعليم  -

 أهداف التعليم األساسي  2.2

  .وتحريراإتقان اللغة العربية مشافهة  -

  .األمازيغيةيذ مبادئ اللغة تعليم التالم -

تعليم األسس الرياضية والعلمية التي تمكنهم من اكتساب تقنيات التحليل  -

  .والجامدواالستدالل وفهم العالم الحي 

  .ممارستهدراسة الخطط اإلنتاجية وتربية التالميذ على حب العمل عن طريق  -

يخية والسياسية تعليمهم أسس العلوم االجتماعية وال سيما المعلومات التار -

  .والدينيةواألخالقية 

تعليمهم التربية الفنية التي توقظ فيهم األحاسيس الجمالية وتمكنهم من المساهمة  -

  .الثقافيةفي الحياة 

 وممارستها بانتظام وتشجيع التالميذ على المشاركة في البدنية،تعليمهم التربية  -

  .مختلف المنافسات

تفيدون من الوثائق البسيطة المحررة بهذه اللغات تعليم اللغات األجنبية بحيث يس -

   .الشعوب وتنمية التفاهم المشترك بين األجنبية،والتعرف على الحضارات 
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  .األساسيةدعم المعارف المكتسبة في المدرسة   -  الثانوي أهداف التعليم  3.3

التخصص التدريجي في مختلف الميادين وفقا لمؤهالت التالميذ وحاجات  -

  :التالميذويساعد بذلك  .المجتمع

  .العملية إما على االنخراط في الحياة –أ 

  .عال أو مواصلة الدراسة من أجل تكوين -ب
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 التخطيط التربوي

  النصوص المرجعية

 معجم علوم التربية -
 . التخطيط التربوي للدكتور فاروق شوقي الربهي -
 . التخطيط التربوي للدكتور أمحد حممد الطبيب -
 . هوانه وعلي تقيمدخل على اإلدارة التربوية للدكتورين وليد  -

تعتبر دراسة التخطيط التربوي من الدراسات الحديثة التي لم تحظ بالعناية 

 التربية إال في السنوات األخيرة بعد أن أصبحت الحاجة المطلوبة من قبل القائمين بشؤون

 ورغم ذلك فما زال التخطيط التربوي لم ينل مكانته من العناية التي يستحقها إذ إليه،ماسة 

أن ما كتب عن هذا الموضوع ما زال ناقصا ال يلبي الحاجة إن لم نقل بأنه هناك قصورا 

ن التخطيط التربوي بأبعاده وأسسه وأهدافه وتشتيتا فيما كتب عن هذا الموضوع وعليه فإ

أصبح ضروريا باعتباره أداه من األدوات التي تخدم لقطاع التربوي وتجعله أكثر عمقا 

  .المرحلةوفعالية ليستجيب لآلفاق المستقبلية التي تقتضيها 

 تعريف التخطيط التربوي  .1

البالد جعل  ورسمها، ومعناها سطر الخطوط أو .خططالتخطيط لغة مصدر الفعل 

 وخططت الدولة مشاريعها أي سطرت برامج مضبوطة وآجاال وحدودا،لها خطوطا 

  .إلنجازهامحددة 

والتخطيط اصطالحا هو العملية التي يمكن لها أن تنظم جميع مجاالت التنمية االجتماعية 

  مما يعني دراستهالوطني، وتستلزم ترابطا وتنسيقا بين قطاعات االقتصاد واالقتصادية،

 ومنسقة،على نطاق عام وشامل للتأكد من أن المجتمع سوف ينمو بصورة منظمة 

 وذلك مع التبصر بالموارد الموجودة وباألحوال والظروف ممكنة،وبأقصى سرعة 

  .الخطة ضمانا للنتائج المستهدفة من عليها، بحيث يمكن السيطرة السائدة،االجتماعية 
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ية علمية منظمة ومستمرة لتحقيق أهداف أما التخطيط التربوي التعليمي فهو عمل

مستقبلية بوسائل مناسبة تقوم على مجموعة من القرارات واإلجراءات الرشيدة لبدائل 

واضحة وفقا ألولويات مختارة بعناية بهدف تحقيق أقصى استثمار ممكن للموارد 

األساسية  ولعنصري الزمن والتكلفة كي يصبح نظام التربية بمراحله المتاحة،واالمكانات 

  .الدائمةأكثر كفاية وفاعلية لالستجابة الحتياجات المتعلمين وتنميتهم 

  :التاليةوالتخطيط التربوي بهذا المفهوم يتصف بالخصائص 

  .منظمأنه مجموعة من العمليات المتفاعلة والمتكاملة وفقا ألسلوب علمي  -

المختصين لتحقيق أنه مجموعة من القرارات والتدابير الالزمة المعتمدة من قبل  -

  ".إلزامية التخطيط " مجموعة من األهداف المحددة مما يعني 

أنه جمع ودراسة وتحليل المعلومات والبيانات الممكنة المادية منها والبشرية  -

 واالجتماعية بما يحقق واقعية التخطيط 

ان أنه استثمار بأفضل السبل لإلمكانات والموارد المتاحة مع االهتمام بعنصري الزم -

  .والتكلفة

 .الشاملةإنه يهتم بوضع استراتيجية للتنمية التربوية مرتبطة بالتنمية  -

 أهمية التخطيط التربوي 

اعتبارا للعالقة العضوية الموجودة بين التربية والتنمية فإن التخطيط التربوي 

 ومن أولى الواقع،يكتسي أهمية بالغة ألنه يقوم بترجمة تلك العالقة وتجسيد معاني 

شكال تلك العالقة وفاء النظام التعليمي باحتياجات خطط التنمية من القوى العاملة أ

 وفي حالة وجود عجز فيها يبرز دور التخطيط لتوفير هذه القوى المدربة بأكبر المؤهلة،

 ويتم ذلك من خالل العديد من اإلجراءات والعمليات إلصالح ممكنة،قدرة وسرعة 

 ويمكن .إليهاار الواعي لألهداف التي ينبغي الوصول التعليم وحل مشكالته واالختي

  :التاليةإيجاز أهمية التخطيط في النقاط 
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حاجة التخطيط االقتصادي إلى التخطيط التربوي لتلبية حاجة االقتصاد إلى  -1

  .المؤهلالعنصر البشري 

ى النمو الديمغرافي السريع وتزايد الطلب على التعليم بأنواعه المختلفة مما استدع -2

  .التعليميالتخطيط الستيعاب هذه الزيادة في النظام 

إدراك أهمية التربية كأداة لتنمية قدرات اإلنسان وتحسين حياته والتكيف مع  -3

  .المعاصرالتغيرات العميقة في المجتمع 

خفض التكاليف والتقليل من نسبة الهدر في الموارد والخامات نتيجة التنسيق  -4

  .التنظيم أجهزة والتعاون الفعال بين مختلف

يضمن المهارات والخبرات الضرورية التي تواكب التطور الذي تعرفه المهن  -5

  .المستوياتوالوظائف في مختلف 

تحول النظرة من التعليم باعتباره خدمة استهالكية إلى كونه عملية استثمار يفوق  -6

 أعلى عائدها أي مشروع اقتصادي مما يستدعي توظيف أمثل لنفقات التعليم لتحقيق

  .لهعائد 

التقدم العلمي والتكنولوجي وما يصاحبه من تحول نوعي للقوى المنتجة لجعل العلم  -7

 مما يستلزم التخطيط المستمر الستيعاب متغيرات التقدم اإلنتاج،العامل الرئيسي في 

  .التعليمالعلمي والتكنولوجي في مناهج 

 مجاالت التخطيط التربوي  .2

من الجوانب الهامة في إعداد الخطة التربوية بحيث تعد دراسة الوضع التعليمي 

يجب أن توضع أوجه القوة والضعف في هذا النظام من حيث غاياته وأهدافه واتجاهات 

 وهذه الجوانب تمويله، كذلك أنواع مؤسساته ومناهجه ونظمه اإلدارية ومصادر نموه،

فة إلى عدة جوانب أخرى  والجانب اإلداري والمالي إضاوالكيفي،تتمثل في الجانب الكمي 

  :منها
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  .وفروعهأهداف ومناهج الدراسة في مراحل التعليم  -

  .المتبعةالطرائق  -

  .التربويةالتوجيه المدرسي واإلدارة  -

  .المدرسية األبنية -

  .والموظفونالهيئة التعليمية والهيئة اإلدارية  -

  .التعليميةالوسائل  -

  .واألثاثالمدرسية والتجهيزات الخدمات المادية للتعليم بما فيها الكتب  -

  توزيع النفقات – مصادر التمويل – النفقات :التعليمتمويل  -

ال يمكن أن يبني المخططون التربويون خطة سليمة وجيد ما لم تكن لديهم 

  .الخطة واالقتصادية القائمة ألنها تمثل األساس في بناء األوضاع االجتماعيةدراسات عن 

 العناصر التي تتدرج في صنع الفعل التربوي تحتاج وخالصة القول فإن جميع

إلى الدراسات التخطيطية لمعرفة التنبؤات المستقبلية واتخاذها كمؤشرات للتنمية التربوية 

  .الحياةالشاملة التي تواكب تطورات ومستجدات التقدم والعصرنة في كل مجاالت 
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 أساليب التقويم ومجاالته
  عيةالنصوص المرج

.املدخل إىل اإلدارة التربوية للدكتور وليد هوانة وعلي تقي •
 .  املصطلحات البيداغوجية والديداتيك1 العدد –معجم علوم التربية  •
 . قراءة يف التقومي التربوي موعة من األساتذة •

 مدخل

 ويقوم بدور وتكوينية،يعد التقويم من المواضيع األساسية في أية عملية تعليمية 

 إذ عن طريقة يمكن التمييز بين مواطن القوة والضعف في .العمليةأساسي في تطوير هذه 

 وقد دلت مختلف التعليمية،أي برنامج تعليمي وتكويني في جميع المستويات والمراحل 

رسات التربوية على أهمية هذا الموضوع وضرورته لكل عناصر العملية الدراسات والمما

 أساليب – طرق التدريس – األهداف – المنهاج – المتعلم –التعليمية التي تشمل المعلم 

  ...التقويم

 تعريف التقويم  .1

 :والمتاع اعوجاجه، وقّوم الشيء عدله وأزال ،"قّوم " التقويم لغة مصدر لفعل 

اصطالحا معناه مجموعة من اإلجراءات والعمليات المستعملة ألدوات من  وقيمة،جعل له 

 والتي تكون مبينة .ذاته أو شخص آخر أو المتعلم معينة،طرف شخص تكلف بتعليم فئات 

بكيفية تمكن المستهدف بالتقويم من أداء مهام ثم الجواب عن أسئلة أو تنفيذ إنجازات يمكن 

ار الحكم عليها وعلى منفذها واتخاذ قرار يخصه أو فحصها من قياس درجة تنفيذها وإصد

 ونضيف على ما ذكر تعاريف أخرى لبعض المختصين بحيث :ذاتهايخص عملية تعليمه 

  :قال

 فحص معاينة درجة المالئمة بين مجموعة إعالمية « :بأنه  :كاتلجون ماري دي  -

  .»ومجموعة من المعايير لألهداف المحددة من أجل اتخاذ قرار 

 تحديد مدى ما بلغناه من نجاح في تحقيق « :بأنه  :سرحانعرفه دمرداش وي -

األهداف التي نسعى إلى بلوغها بحيث يكون عون لنا على تحديد المشكالت وتشخيص 
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األوضاع ومعرفة العقبات والمعوقات بقصد تحسين العملية ورفع مستواها وتحقيق 

  .»أهدافها 

نظمة من العمليات التي تبين فيما إذا جرت  مجموعة م«   بأنه :فيعرفهأما بلوم  -

  .»بالفعل تغيرات على مجموعة المتعلمين مع تحديد المقدار ودرجة ذلك التغير 

  عمليات؛ومهما تنوعت التعاريف فإن عملية التقويم تقوم على األسس التالية التقويم 

 أدوات؛توظف  .1

 ؛) خارجي –داخلي ( من طرف شخص  .2

 مبنية؛تكون األداة  .3

 وتحليله؛ها تمكين المتعلم من األداء هدف .4

 واإلنجاز؛يتم فحص هذا األداء  .5

 عليه؛الحكم  .6

  .قراراتقصد اتخاذ  .7

 أنواع التقويم  .2

 :هي اتفق معظم الباحثين في التربية على تقسيم التقويم إلى ثالثة أنواع 

 التقويم التشخيصي 1.2

ية بغرض ويشمل على تقويم وتحديد سلوك الطالب في بداية العملية التعليم

 مدى تحكم الطالب في المكتسبات السابقة وتحديد نقطة البداية المناسبة التي التعرف على

 وتحديد أسباب أعراض اإلضراب التعليمي التي تتم الجديدة،يستند إليها تدريس المعطيات 

مالحظتها حتى يمكن اتخاذ اإلجراء العالجي الالزم لتصحيح أو إلزالة هذه العوائق قدر 

  .اناإلمك

 التقويم التكويني 2.2

ويقيس مستوى الطالب والصعوبات التي تعترضهم أثناء العملية التعليمية ليقدم لهم 

 ويحدد بسرعة تعلمهم مما يعمل على ضعفهم،بسرعة معلومات مفيدة عن تطورهم أو 

 ويساعد االستعمال المالئم لهذا النوع من المناسب،تحفيزهم لبذل الجهد الالزم في الوقت 
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قويم في ضمان التمكن من كل مجموعة من المهام التعليمية بتقديمه أجوبة مالئمة الت

  .والمحددةلتصحيح معالجة صعوبات للتمكن من بلوغ األهداف المرغوبة 

 ) التجميعي أو التحصيلي ( التقويم النهائي  3.2

 وقد يستخدم خالل النهائية،ويتعلق بنهاية التدريس ويمحص مدى بلوغ األهداف 

 التدريس وهو بهذا يمكن من إصدار أحكام نهائية على فعالية العملية التعليمية من مرحلة

  .التصنيف تلك األهداف التي قد تغطي جميع مجاالت ألهدافها،حيث تحقيقها 

 طرق التقويم  .3

  بعد األداء –الدراسات المسحية ومقاييس قبل  1.3

 وبأقل تكلفة اقتصادية هذه الطريقة تساعد على الحصول على أكبر قدر من المعلومات

 وتكون عادة على قدر كبير من األهمية والفائدة إذا ما اقترنت بأساليب أخرى ممكنة،

 دقيقة حول ر كما أن مقاييس األداء تهيء لنا معايي.المعلوماتمساعدة للحصول على 

المتغيرات المؤثرة وتساعد على عمل المقارنة بين مدرسة وأخرى أو بين فصل و آخر 

 .وصدقس لما تتمتع به المعلومات المحصلة من ثبات في نف

  أو االستفتاءات اناتي االستب2.3

 أو االستفتاءات من أكثر أدوات جمع البيانات شيوعا في تاالستبياناتعتبر 

 وهي وسيلة لجمع اإلجابات ألسئلة والتربوية،الدراسات والبحوث االجتماعية والنفسية 

 .االستمارة ملءم المفحوص باإلجابة عنها عن طريق معدة مسبقا من قبل الباحث ويقو

كما أنها تعتبر أداة مالئمة للحصول على حقائق مرتبطة بواقع معين وهي الوسيلة العلمية 

  ). المصورة – المفتوحة –المغلقة (  ومن أنواعها البيانات،الوحيدة الممكنة لجمع 

   المالحظة 3.3

 وتتلخص اإلنساني،ية لتسجيل السلوك تعتبر المالحظة إحدى األدوات األساس

 تزويد القائمين على التقويم بسجل دقيق ومفصل المشاهدة فيالوظيفة األساسية لعملية 

 ويمكن أن تشمل عملية المالحظة كال من .للمشاهدةحول جوانب السلوك الذي يخضع 
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م التعليم الطالب والمدرس والمنهج في عملية تقويم متكاملة للتحقق من مدى فعالية نظا

  .ماوالتعلم في مكان 

  المقابالت الشخصية 4.3

تعتبر المقابالت الشخصية أداة هامة في الحصول على المعلومات بطريقة متعمقة 

 ولكن يعاب عليها أنها مكلفة نوعا ما متشابهة،وموضوعية وقابلة للتعميم في مواقف 

  .االستبياناتمقارنة بطريقة 

ذا كان الهدف منها المفاضلة بين مدرس وآخر أو بين تلميذ وتفضل المقابالت الشخصية إ

 .الحرجةوآخر من حيث درجة الذكاء وسرعة البديهية والتصرف في المواقف 

   االختبارات 5.3

هي أسلوب فني للحصول على المعلومات وتمتاز عن غيرها من أدوات التقويم 

 كما أن تقنية .منظمة ووسائله بإمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة بصورة

 واالختبارات تهدف على .وثباتهااالختبارات تهيء طرقا مختلفة للحكم على صدق النتائج 

 كما الذات، وتساعد على إرشاد التالميذ وتساعدهم على معرفة –تحسين طرق التدريس 

 …تساعد المخططين التربويين على اتخاذ القرارات وتقويم مدى فعالية البرامج 

 التقويم مجاالت  .4

 التلميذ  1.4

  :مثلتتضمن عملية تقويم التلميذ كثيرا من المتغيرات التي يقوم على أساسها 

 ... .وغيرها  االهتمامات- الشخصية – الذكاء –القابلية 

 المنهاج  2.4

إن تطوير المناهج الدراسية لكي تواكب التفجر المعرفي والتقدم التكنولوجي في 

 ويشمل عناصر مختلفة التربوي،ألساسية في المجال عالمنا المعاصر أصبح من األمور ا

 وقد يشمل – الوسائل السمعية البصرية – الكتب المدرسية –كاإلستراتيجيات التدريسية 

أداء المدرسة   ويدخل    التقويم إجمالي البرنامج التعليمي أو قطاع معين للمنهج الكلي 

ستلزم ذلك جمع المعلومات حول  ويللمدرسة،من هذا اإلطار مجمل البرنامج التعليمي 
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 وقد شهدت العقود الثالثة األخيرة اهتماما متزايدا في البحوث فيها،جميع أوجه العمليات 

المتعلقة بفعالية وكفاءة أداء المدارس بهدف تقويم التحصيل الدراسي للتالميذ بجانب 

ي تساهم في  وال شك أن هناك بعض المتغيرات الت.الموضوعةالتطبيق الشامل للمعايير 

صعوبة وتعقيد تطبيق المعايير الموضوعة منها الطبيعة المتغيرة للتالميذ والمدارس مثل 

  .قدرات التالميذاختالف كفاءة المدرسين وتفاوت 

   تقويم المدرس 4.4

 فالمدرس .التربوييعتبر تقويم المدرس من العناصر الهامة في ميدان التقويم 

ال بين المناهج الدراسية والطالب الذين يشكلون محور يعتبر عامل الربط وضابط االتص

 وتقويم المدرسين يتم غما على شكل فردي أو على مستوى .والتربويةالعملية التعليمية 

   .والجماعي التقويم التطويري والفردي :التاليةالمؤسسة التربوية ويتخذ الصور 

 

 مشروع المؤسسة

 التعريف 

 –يثة ومنهجا في تسيير المؤسسات التعليمية يعتبر مشروع المؤسسة تقنية حد

وخطة ترسم معالم وأهداف المؤسسة وتحدد منهجية وأدوات تحقيقها في فترة زمنية 

 يضعها أعضاء الجماعة التربوية بمشاركة الفاعلين والشركاء المتعاملين مع معينة،

ا ألولوياتها  ويعملون على تطبيقها لتحقيق األهداف التي سطرتها لنفسها وفقالمؤسسة،

  .لديهاوخصوصياتها واإلمكانات المتوفرة 

  :إطاريتم العمل بمشروع المؤسسة وجوبا في 

  .للتربيةالمبادئ واألهداف العامة للسياسة الوطنية  -

  .العملاألحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها  -

  .المتاحةالموارد البشرية واالعتمادات المالية والوسائل المادية  -

ب أن يشكل التلميذ منطلق كل العمليات المسجلة في مشروع المؤسسة ومحورها يج

  .وهدفها
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تلكم هي القواعد والضوابط األساسية الواجب مراعاتها وعدم تجاوزها عند  -

 . إعداد أي مشروع

 المتعلق بمشروع 04/06/1997 بتاريخ 97-51كما وردت في القرار رقم  -

  .التعليميةسسة المؤسسة واعتماد العمل به في المؤ

  لماذا مشروع المؤسسة ؟

 األهمية 

 فهو أسلوب جديد لالنتقال من تسيير في شكل التعريف،باإلضافة إلى ما ذكر في 

 الذي يولد الكثير من االختالالت (Gestion en tuyau d’orgue) االرغ أنبوب

  .وتكيفاوالنزاعات وهو غير فعال إلى غط آخر أكثر مالئمة 

يير في شكل أنبوب تدل على الطابع التصاعدي والمتوازي للنمط المالي وعبارة التس

  .للتسيير

والمتقاربة سير المؤسسة عبارة عن مجموعة من الوظائف المتجاورة 

juxtaposéesحيث يبقى الشغل الشاغل لكل مصلحة أو نادرا، تتعاون وال تتالحم إال  ال 

 تعتبر نفسها مستقلة عن Territoireة جزء من مصلحة هو الدفاع عن المكانة أو المنطق

باقي المصالح التي ترى فيها عناصر مزعجة إن لم نقل خصوصا ومن هنا تقع النزاعات 

أمام كل نشاط جديد، فالسؤال المطروح دائما  .الجديدةوالتهميش خاصة بالنسبة للوظائف 

ؤال، كيف عوض أن يكون الس من سيتكفل به قانونا ؟: في هذا النمط من التسيير هو

  .يمكن القيام به جماعيا 

أما النمط الجديد من التسيير بالمشروع فهو يطمح لإلستجابة أكثر للوضع الحقيقي 

للمؤسسة من خالل التكفل بحاجيات الفاعلين والمؤسسة ذاتها ومحيطها وشركائها 

ن فيه  يكوواحد، إنه باختصار تسيير ممركز مفتوح في آن التربية،والتوجهات الوطنية في 

 مبعثرة الجهود متنازعة، بدال من مصالح واألطراف،التواصل مستمرا بين المركز 

 تدور حول أهداف األعمال فتحصل على نظام متناسق من البعض،ومتجاهلة لبعضها 

  .جماعياواضحة تم تبنيها 
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 ما قبل المشروع

ال يمكن ألي مشروع مؤسسة أن يكتب له النجاح إال إذا روعي عند تحضيره 

  .المشروعالمبادئ األساسية التالية والتي تعرف عموما بمبادئ ما قبل 

 النوعية  -أ 

  ).تنوع المؤسسات ( مؤسسات مختلفة  -

  ).تنوع التالميذ ( تالميذ مختلفين  -

  ).تنوع المحيط ( أوساط مختلفة  -

 الواقعية  -ب 

 ال ينبغي أن نتهيب في الشروع واالنطالق ولو بمشروع بسيط متواضع وتعمل فيما

  .وتطويره على توسيعه أمكنبعد كلما 

  منهجية دقيقة اعتماد -ج 

  .المراحل تعليمية بيداغوجية واسترشادية لتفادي حرق كأداةتستعمل 

 الجميع في خدمة مسعى مشاركة  -د 

من يعمل ؟ ماذا يعمل ؟ متى وكيف  ( ووضوح،تحديد األدوار المسؤوليات بكل دقة 

  .معينين أشخاص  المشروع علىالنغالقتفاديا ) يعمل ؟ 

 أن يكون محصورا زمنيا  -ه 

  .مكانذلك ألننا ال نستطيع أن نكون فعالين في الحال وفي كل 

 تحضير المشروع

  التصور والهدف –المنهجية  -

  .لهابناء وتصور أو إدراك مشرك لوضعية المؤسسة بإجراء تصوير دقيق  -

 تحليل وضعية المؤسسة  -1

  :مرحلتينتتم هذه العملية على 

  مرحلة جمع المعلومات – 1.1
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 مصالح مديرية التربية أو –لوحة القيادة ( يمكن أن تكون موجودة  - أ

أو ناتجة عن تحقيقات حول تنظيم وتسيير المؤسسة ) مصادر خارجية 

  .عامةبصفة 

جمع اآلراء وهي تساعدنا وتعلمنا عن التصور الموجود عند كل الفاعلين  - ب

و هذه اآلراء في البداية وفي  تبد.ومبادراتهمحول أدوارهم وأعمالهم 

  .فيهاالظاهر جامدة إال أنها قابلة للتطور خصوصا إذا عرفنا كيف نؤثر 

ومعرفة هذه اآلراء مرتبطة بالطبع بالطريقة التي تم جمعها وبالجو 

  .المؤسسةالعالئقي السائد في 

نزمات سير هذه المعلومات وبعد جمعها تسمح وتساعدنا على الفهم الجيد لميكا :1مالحظة 

  .المؤسسة

   :مثل المعلومات التي تصف وضعيات التالميذ -   ج

  .التوقيت جدول األقسام،تنظيم  -

  .للمؤسسةالممارسات البيداغوجية  -

  .اآلليالوسائل السمعية البصرية واإلعالم  -

  .المؤسسةمالحظات حول ردة أفعال التالميذ واألولياء حول مختلف أنظمة  -

 أكبر عدد ممكن من الفاعلين في جمع المعلومات يعني إيقاظ       وعملية إشراك

  .المشروع ومن ثم انضمامهم اإلداري إلى اهتمامها

  المعلومات التي تصف وضعيات التالميذ بعد جمعها تسمح لنا من التعرف :2مالحظة 

على الصعوبات التي تعترض التالميذ بغية إيجاد الحلول المالئمة وفق المقترحات 

  .فيها التي تجري األساتذةاغوجية المقدمة من طرف البيد

  مرحلة تحليل المعلومات – 2.1

 المالئمة توالقراراهذه المرحلة تسمح لنا بعد فهم وضعية المؤسسة اتخاذ التدابير 

  :وموضوعها

  .العالج لتسجيلها في منظور وصفية،إعداد حالة 



                                 وحدة النظام التربوي             املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                                     

 
 

44 

  .العملللموارد والضغوطات ووضعيات  -

  .الصعوباتيير والحلول الواقعية لهذه لصعوبات التس -

  :في نستطيع أن نقول أن المسعى التحليلي في مجمله يتمثل عامة،بصفة 

  .اإلعالمالتحقق من المعلومات بمقابلتها بمختلف مصادر  -

 االنفعاالتمواجهة الحقائق التي تم جمعها مع اآلراء بطريقة تسمح بالتقليل من  -

 لخاطئة التي قد تكون مصدر الدالئل ا

 سواء تلك التي لها عالقة بالمؤسسة مسبباتها،تعيين ووصف المشاكل والبحث عن  -

اجتماعية، (  تلك التي لها عالقة بالخارج أو)  عالئقية تنظيمية، بيداغوجية،( 

 ..) .نفسية

 .الميادين التي يجب استكشافها والتي لها صلة بالوظائف الكبرى للمؤسسة

  :مثل ،والتسييرالوضعية المادية  -أ 

 .....  التجهيزاتالقاعات، المؤسسة، حجم :الماديالجانب  -

  .األخرى الموارد الميزانية، :الماليالجانب  -

 نتائج اإلعادة، التقويم، الشعب، التعليم، أنواع :البيداغوجيالجانب  -

  .أو ثالثة تطور هذه الوضعية خالل سنتين .التوجيهاالمتحانات نتائج 

 والممارسات الفاعلون  -ب 

 لمحيط ا -ج 

واالقتصادي  المحيط الثقافي نقل،( الصعوبات الموارد، الجغرافية،الوضعية  -

  ).والمدرسي

 )  التربصاتالدراسية،الزيارات (العالقات مع المحيط  -

 األولى وبتجسيد هذه العملية يمكن الشروع فيها على مرحلتين 

  االيجابية منها والسلبية جمعها،توزيع المعلومات التي تم 

  :التاليجموعتين كبيرتين حسب الجدول على م
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 مؤسسة بدون شك تمتلك مؤهالت  كل.الضعف احذر من التركيز على نقاط :مالحظة

  .الحلولالنجاح وعليها تتأسس أو تقوم 

عقدة وتتطلب تفكيرا معمقا ال يمكن إسناده تعتبر عملية استغالل المعلومات مهمة م

 ولمزيد من النجاعة يمكن إضافة أشخاص خارجيين لهم عالقة نسبيا،إال لفوج مضيق 

  .بالمشروعبحياة المؤسسة ولكن غير معنيين 

 الثانية 

  :الفرعيةالتوزيع حسب المجموعات 

الوضعية     الفارق املسجل باملقارنة مع       املدروساملشكل

 ملرغوبةا

 املسببات

 املسجلة

 األخطار

 املمكنة

    

 وعليه يحدد .يكونيمكن تعريف المشكل بالعالقة الموجودة بينها وبين ما نتمناه أن  !انتبه 

  .البغيةالمشكل بالفارق الموجود بين الواقع واألمنية أو 
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 يجب اعتبار المسببات الخارجية .الخارجال تحمل مسؤولية المشاكل على 

 . طات ويبين كعوائق تمنع إبراز أي تقدمكضغو

 التأكد من خالل يوم ضروري،اإلعالم ونشر هذه النشاطات داخل المؤسسة 

  .النتائجدراسي من أن كل الفاعلين لديهم فرصة اإلطالع على 

  إطار المقاصد الوطنية بالمؤسسة فيتحديد األهداف الخاصة  .2

 العامة   األهداف  1.2

ر الكبرى للتطورات التي يمكن تحقيقها والمرغوبة فيها وذلك      وذلك بتحديد المحاو

 أي صياغة –مع صياغتها بكل وضوح )  سنوات03 أو 02(خالل فترة زمنية معينة 

  .وضوحاألهداف بكل 

 يشمل واسع،داخلي   المهمة أن ال ينسى بتنظيم إعالم      وعلى الفوج المكلف بهذه

 .الجميع

 اإلجرائية األهداف  2.2

  .العملياتملية أو نوع الع -

  .المعنيونالتالميذ  -

  .المقصودةتوضيح الكيفية المتبعة في العملية  -

  .المؤسسةالمؤطرون أساتذة أو موظفون آخرون من خارج  -

األدوات ( مراحل التنظيم والتقويم التسيير، كيفيات المراحل، المدة، :العملطريقة  -

  .)عليهاالمقررة الموجودة منها أو ما يمكن الحصول 

الموجودة أو التي يمكن (التكوين الموجه للمستخدمين والوسائل المستعملة  -

 ).الحصول عليها

 التوقيت المخصص – التجهيزات المختلفة – تهيئة القاعات :الماديةالوسائل  -

  .للتشاور
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هذه المرحلة الحساسة أي مرحلة تحديد األهداف تخص جميع الفاعلين في 

إعالم جيد وتشاور مالئم تكون قد فهمت وبشكل جيد الجماعة التربوية التي بفضل 

  .العملياتالخطوات المتبعة لفهم أدق تفاصيل مختلف 
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 جدول الحلول النوعية المقترحة من طرف الفاعلين 

 

  احللول املقترحة من طرف الفاعلني

 املشكل املطروح

 للحل
 آخرون األولياءالتالميذاألساتذة الفريق اإلداري

 )توضيحهم ( 
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 جدول تحليل مجاالت التدخالت الممكنة 

 

مستوى التدخل

 

 جماالت احلرية

 

 جماالت الفعالية

 

 جماالت املسؤولية

 

 جماالت الضغوطات

 

 

 

 اهلدف

 املتبع
 قسم فوج 

 بتعداد حمدود 

 ما ميكن أن 

يقوم به الفاعلون 

 ما ميكن أن حيسن

 النتائج التالية 

 ما ميكن أن يطلب 

ومن من يطلب ؟  

 امليادين اليت ال يستطيع 

 الفاعلون العمل فيه أو التأثري فيه
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 ألعمال المقترحة جدول وصف ا

 

 الوسائل

ما هي العملية ؟ 

األهداف ؟ 

من أجل 

أي نوع 

من 

التالميذ ؟ 

بأي 

مؤطرين ؟ 

 طريقة العمل

 املدة -

 املراحل -

 كيفية التسيري-

 والتنظيم   

 أي تقومي مقرر؟ 

 من ؟ مىت؟ ماذا؟ 

 كيف؟ 

نوع التكوين

 املصاحب 

للمستخدمني

مجيع الفئات
 اليت ميكن املوجودة

 احلصول 

 عليها
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 التقويم  .2

من الضروري إدراج هذا العنصر الهام حال إعداد المشروع فهو يساعد على 

 . اختيار األهداف الممكنة التحقيق والتي تساعد على قياس درجة اإلصابة

 لماذا نقوم ؟  * 

 من الضروري ومن أجل مواصلة المسيرة أن نعرف مدى هنقوم المسيرة، ألن -

 . فعاليتها ونجاعتها

الفعالية، يجب أن يكون استثمار الوقت والوسائل والطاقة ذا مردود من أجل قياس  -

 . مشجع لكل من التالميذ والمؤطرين

 . يزيد من مصداقية الفاعلين -

 . وهو محرك لتحسين النتائج وعنصر مشجع -

  .المشروعوهو يطلعنا على معطيات جديدة تسمح بتطوير  -

  .والتحسن نقوم من التطور عموما، -

 ماذا نقوم ؟ * 

  .عمليةمدى إصابة أهداف كل  -

  .النتائجدرجة إصابة األهداف العامة بلغة  -

  .بالعمليةعالقة الفعالية  -

 . اآلثار الثانوية من تطبيق هذا األسلوب على الذهنيات والممارسات -

 كيف تقوم ؟ * 

     ال نقوم مباشرة مدى إصابة الهدف، بل من الضروري استخدام عناصر الوساطة 

 : تي تختار كعناصر كاشفة للوضعيةكالمؤشرات ال
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 : مثال

 الهدف                 المؤشر               التقدير

 المؤشر المالئم        تحسين نتائج مادة        نسبة الذين تحصلوا 

            10على معدالت أقل من                             

 مثال معاينة 

 . نتحسن نسبة النجاح في امتحا -

 هل كانت العملية المتبعة خالل السنة أكثر فعالية ؟ 

 هل التحسن المسجل قريب من الذي سجل في السنة الفارطة ؟ 

 هل صعوبة األسئلة مشابهة كما كانت عليه في السنة الماضية ؟ 

 هل أدرجت ساللم تنقيط جديدة ؟ 

 كيف تطورت النتائج ؟ 

 . في المؤسسات المجاورة -

 .  ةعلى مستوى الوالي -
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 تقنيات االتصال واإلعالم

  النصوص المرجعية

 .مدخل إىل اإلدارة التربوية للدكتور هوانة والدكتور علي تقي •
 . هلا وتطبيقاا للدكتور أمحد حممد الطييبكتاب اإلدارة التعليمية أصو •

 مدخل 

االتصاالت الفعالة في أية مؤسسة أو تنظيم هي حياتها، فبدونها يشعر العمال 

بالعزلة والوحدة واإلقصاء ألنهم ال يعلمون ماذا يجري حولهم في العمل، كما أن 

 فيضطرب سير العمل، أو ال يتم االتصاالت الرديئة يمكن أن يساء فهمها لعدم وضوحها

نقل معلومات هامة للموظفين فتكثر اإلشاعات داخل المؤسسة، ولذلك تلعب عملية 

االتصال دورها الفعال في اإلدارة التعليمية حيث أصبحت ال غنى عنها في أي مؤسسة 

كما نوفره من وقت وجهد، لذلك أصبحت تحظى باهتمام كبير باعتبارها من المعلومات 

 . يسية للعملية التعليمية واإلداريةالرئ

 تعريف االتصال  .1

عملية االتصال هي الطريقة أو الكيفية التي يتم بها نقل المعلومات أو التوجيهات 

أو األفكار من شخص آلخر أو من مجموعة ألخرى، وعن طريقها يتم التفاعل والتبادل 

ية معينة لدى المستقبل، وهي بين األفراد والجماعات، ويقصد بواسطتها إثارة استجابة نوع

بذلك عملية هادفة ومهارة إنسانية تقوم على استخدام مناسب لكافة القدرات اإلدراكية 

والنفسية والعاطفية واالجتماعية والحركية للتأثير على المستمع بشكل ما قصد تغيير رأيه 

 .... أو قناعة، أو تبني موقف معين أو تزويده بمعلومات جديدة

 تصال عناصر اال .2

 : هناك مجموعة من العناصر التي تتم بها عملية االتصال وهي

 . وهو الشخص أو الجهة التي توجه منها الرسالة أو المعلومات: المرسل -
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 . وهو الطرف أو الجهة التي تستقبل الرسالة أو المعلومات: المستقبل -

 . وهي الطريقة أو اآللية التي يتم بها االتصال: الوسيلة -

 .وهو مضمون أو محتوى االتصال أو الرسالة: الموضوع االتص -

 من تحقيق األغراض التي تم االتصالويقصد بها ما تمخضت عنه عملية : النتيجة -

  .من أجلها االتصال

 شروط االتصال  .3

 : لعملية االتصال مجموعة من الشروط التي تساعد على تحقيق أهدافه وغاياته، وهي

 الوضوح -أ 

اضحا جليا حتى نمكن من المستقبل من فهمه يجب أن يكون مضمون االتصال و

ونوفر له القسط األكبر من الجهد، ونساعده على تنفيذ عملية االتصال والتقيد السليم 

 .بمحتوى الرسالة

 البساطة  -ب 

أن يتم االتصال بأسلوب مبسط خال من التعقيد لضمان وصول الموضوع إلى 

 . مستقبله في أقصر وقت ممكن

 سالمة الوسيلة -ج 

ت الوسيلة سليمة خالية من العيوب أمكن أن يصل مضمون االتصال بدقة، إذا كان

وفي مستوى إدراك المستقبل، حتى ال تفسر بصورة خاطئة أو غامضة، أو مغايرة 

 . للمقصود

 عدم التعارض -د 

قد تستخدم أكثر من وسيلة في عملية االتصال، وبالتالي فإنه يجب الحرص على 

وسائل، بل يجب أن تكون متفقة في الغرض والكيفية أال يكون هناك تعارض بين هذه ال

 . التي يتم بها االتصال
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 المالئمة -ه 

 . يجب أن يكون االتصال مالئما من حيث الهدف والتوقيت والتنفيذ

 أنواع االتصال .4

 : ينقسم االتصال إلى نوعين، هما

 االتصال الرسمي  -أ 

النشرات، يتم عادة بين اإلدارات والمؤسسات المختلفة، ويكون عن طريق 

والقرارات والمذكرات والتقارير، والتعليمات والتوجيهات المكتوبة الصادرة عن السلطة 

 . السليمة أو جهات االختصاص

 االتصال غير الرسمي  -ب 

هذا النوع من االتصال عادة ما يكون بين فرد وآخر ألنه يتم بصورة غير 

افهة واللقاءات المباشرة رسمية، وال توجد شواهد وأدلة عليه ألنه يتم عن طريق المش

 . والهاتف

 إتجاهات االتصال .5

 : يمكن تحديد اتجاهات االتصال كما يلي

 االتصال الصاعد -أ 

يكون من المرؤوس إلى الرئيس، كأن يكون من مدير المؤسسة إلى مدير التربية، 

ولهذا النوع من االتصال أهميته في معرفة مدى تقبل األفكار، وتالقي المشاكل، ويؤدي 

مساعدة المسؤولين على إدراك آراء وأفكار مرؤوسيهم، واستثمارها لما يخدم الصالح إلى 

 . العام

 االتصال الهابط -ب 

وهو االتصال من األعلى إلى األسفل ويهدف إلى تبليغ المعلومات والتوجيهات، 

والقرارات من الرئيس إلى المرؤوس قصد ضمان سيرورة النشاط في المؤسسات وفق 

  مقتضيات التنظيم
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 االتصال األفقي  -ج 

هو اتصال بين إدارات أو مؤسسات أو أفراد مسؤولي في مستوى واحد وفي نفس 

القطاع ويهدف إلى تسهيل انتشار المعلومات واألفكار بين الفاعلين بما يساعد على ربط 

 .مدى التضامن والتشاور والتعاون ألداء المسؤوليات المنوطة بهم

 توظيف االتصال .6

صال في اإلدارة التعليمية، ولكل وسيلة دورها في توصيل المعلومة أو تتعدد وسائل االت

الخبر الذي يختلف عن دور الوسيلة األخرى إال في بعض الجوانب التي تتعلق بالوسيلة 

 : ذاتها، ومن وسائل االتصال في التعليمية ما يلي

 في المجالس -أ 

باعتبارها مجاال تكتسي المجالس التربوية واإلدارية في المؤسسة أهمية بالغة 

خصبا لإلعالم واالتصال بين مختلف الفاعلين، بل هي قنوات هامة لتلقي وتبليغ مختلف 

المعلومات والتوجيهات واالقتراحات التي تساعد على خلق المناخ المناسب لعمل تربوي 

كما تعد المجال المفضل لتناول مختلف القضايا بالمناقشة . وإداري منسجم متناسق

 . لوصول إلى اتخاذ القرارات واإلجراءات المناسبةوالتحليل ل

 في الخاليا التربوية  -ب 

تتمثل الخاليا التربوية في مجموعة من أألفراد المتخصصين، تكلف بعمل معين، 

أو يؤكل إليها مهمة محدودة، ويمكن استغالل اجتماعاتها الدورية في نشر اإلعالم وتبليغ 

 . منهاالتوجيهات والتعليمات سيما المستجدة 

 في النشرات الداخلية ولوحات النشر واإلعالم -ج 

هي وسيلة من وسائل االتصال التي يعتمد عليها رئيس المؤسسة لتبليغ مختلف 

التعليمات والتوجيهات الصادرة منه أو من السلطات السليمة إلى الموظفين قصد تنفيذها 

 . والعمل بمقتضاها
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 في المجلة المدرسية والنوادي الثقافية -د 

د هي األخرى أداة هامة للتبليغ واالتصال في أوساط التالميذ والموظفين، تع

شريطة أن تحظى بالعناية والتأطير الكفء الذي يضمن لها الدوام واالستمرار ويجعلها 

تعبر حفا عن حياة المؤسسة وانشغاالت التالميذ وأعضاء الجماعة التربوية، ونفس الدور 

ثقافية والرياضية في التحسيس ونشر الوعي في الوسط يمكن أن تلعبه مختلف النوادي ال

 المدرسي والمحافظة على المحيط 

 خلية اإلعالم والتوثيق -ه 

نصت التعليمات الرسمية على تأسيس هذه الخاليا في جميع المؤسسات التربوية 

من أجل التكفل بعملية التبليغ واإلعالم الموجه للتالميذ والموظفين على السواء، وال يمكن 

ن تحقق أهدافها إال إذا سهر رئيس المؤسسة على مدها بما تحتاج إليه في تجهيزات أ

 .ووثائق وملصقات وغيرها من الشروط المعنوية والمادية األخرى

  الفرع النقابي .7

من القنوات المهمة التي تستدعي التنسيق معها في كل القضايا المهنية واالجتماعية 

مستمر بها يساهم وبفعالية في تذليل الكثير من الخاصة بالمستخدمين، واالتصال ال

الصعوبات، وتفادي األضرار الناتجة عن االضطرابات، وعلى رئيس المؤسسة أن يوفر 

 .لهذا الفرع ما يحتاج إليه من معلومات ومساعدات ممكنة

 جمعية أولياء التالميذ .8

بداخلها،  شريك أساسي في حياة المؤسسة، وينبغي أن تكون على علم بكل ما يجري 

لتتمكن من تأدية جميع األدوار المنوطة بها في إطار النصوص الجاري بها العمل لتحسين 

ظروف وشروط تمدرس التالميذ، دورها اإلعالمي والتحسيسي بخصوص قضايا 

 . ومستجدات التعليم والتوجيه
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وأخيرا يمكن القول بان االتصال واإلعالم يشكالن دعامة أساسية في التسيير 

ع للمؤسسة وعليه يجب على رئيس المؤسسة أن يلم بهذا الموضوع إلماما واسعا الناج

 .  يساعده على حسن توظيف آلياته وتقنياته واستغاللها بما يعود بالفائدة على المؤسسة
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 المناجمانت

  النصوص المرجعية

  
 .املعجم يف علوم التربية •
 . 3رسالة املعلم العدد  •
 . كتاب الغدارة العامة والتنظيم اإلداري للدكتور مخيس السيد إمساعيل •
 . آراء ونظريات يف اإلدارة لصاحبه أمحد عبد السالم دباس •

 

 

 

 

ة بحوالي مائة عام من الزمان رت حركة اإلدارة العلمية بعد الثورة الصناعي

حت الحاجة ملحة إلى تسيير المؤسسات بآليات وأساليب علمية جديدة تقتضيها 

لك ظهرت مدارس الفكر اإلداري الحديث وساهمت في وضع مبادئ النظرية 

 م 1915–1856رة العلمية ومن أشهر هذه المدارس مدرستا فردريك تايلور 

 .  م1925–1841ول 

 انتشرت أفكار هذين الرجلين في الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا انتشارا 

همت إلى حد كبير في إنشاء وتطوير الكثير من المفاهيم في مجال الفكر 

يث قام تايلور بنشاط كبير في بلورة تجاربه اإلدارية كمدير سابق إلحدى 

ألمريكية واستلهم من خبراته كثيرا من المبادئ اإلدارية واهتم بنشر كثير من 

قدمية حول إعداد اإلداريين وتدريبهم وتنمية قدراتهم ليكونوا في مستوى 

في تصريف األمور واتخاذ القرارات، كما وضع مبادئ التخطيط التي يعتمد 

العمل وأرسى القواعد الفنية لمعايير األداء التي أصبحت من  في رسم سياسة 

 . ات في قياس كفاءة اإلنتاج

 شارك فايول بجهد كبير في تقديم الكثير من المفاهيم المتطورة لإلدارة حيث 

ضع مبادئ نظرية السمات القيادية التي تساعد على حسن اختيار القادة، وسن 
 

 مدخل 

ظه

حيث أصب

المرحلة، لذ

العامة لإلدا

هنري فايو

وقد

واسعا وسا

اإلداري ح

ت االشركا

المفاهيم الت

المسؤولية 

عليها القادة

أهم المؤشر

كما

ساهم في و
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مبادئ التي يستعين بها اإلداريون في أداء عملهم ومن أهمها مبدأ وحدة كثيرا من ال

التوجيه الذي يهدف إلى عدم خضوع العمال ألكثر من رئاسة واحدة حتى ال يرتبك العمل 

 . نتيجة للتضارب في إصدار األوامر والتوجيهات

ما ومن ذلك يتضح أن فايول قد استحدث كثيرا من المفاهيم اإلدارية الحديثة م

يرشحه ألن يكون الرائد األول لحركة اإلدارة العلمية التي عرفت فيما بعد تطور كبيرا 

 .تمخض عن ظهور ما يسمى اليوم بعلم الماناجمانت

 تعريف الماناجمانت  .1

المناجمات كلمة إنجليزية وتعني تقنية إدارة وتسيير المؤسسة، وهي علم حديث 

ة في كتب االختصاص، كما تعني كلمة مناجير النشأة له قواعده وأسسه التي نجدها مفصل

ذلك الشخص الذي يدير مؤسسة ويسير مصالحها بصفته قائدا ورائدا لمجموع الموظفين 

الذين يتعاونون معه عن رضا واقتناع لتحقيق األهداف التي شارك الجميع في تحديدها 

 .وصياغتها

 دور المناجير .2

القائد من حيث الشكل فكالهما يسهر ال تختلف مهام المدير عن مهام المناجير أو 

على سير المؤسسة وفق نظام معين، لكن الفرق يكون جليا وواضحا من حيث كيفية أداء 

هذه المهام وتسيير الموظفين و الشركاء باعتبارهم طرفا أساسيا يتعاونون مع اإلدارة 

 .    بتلقائية و قناعة لتحقيق األهداف المرسومة

 : الرباعية التاليةوتتمثل هذه األدوار في 

 .  أي وضع خطة عمل بمشاركة جميع األطراف والشركاء:التخطيط -

    وتحديد آليات العمل من حيث الطرق واألساليب والموارد المالية والبشرية 

 . الضرورية
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  توجيه الموظفين والشركاء لتنفيذ العمليات المبرمجة :التنفيذ -

يم نتائجها بمساعدة الشركاء لتعزيز مواطن  متابعة العمليات وتقو:التتبع والتقويم -

 .القوة وعالج مواطن الضعف

 . الضعف -

ولترجمة هذه األدوار إلى فعاليات حقيقية يمكن وضع رباعية أخرى تشمل العمليات 

 : التالية

 التنظيم المحكم لمجموع العمليات بما في ذلك نسج العالقات التي تساعد :التنظيم -

 . الذي ينبع من رغبة وقناعة الشركاءعلى العمل الجماعي البناء

 تحفيز وتنشيط المتعاملين والشركاء لخلق الديناميكية والحماس لدى كل :التنشيط -

 . الموظفين والفاعلين

 اعتماد الحوار وأسلوب االتصال والتحسيس لتجنيد الشركاء :التبليغ:التكوين -

 .وتوعيتهم بدورهم وأهمية مشاركتهم في حياة المؤسسة

 السهر على تكوين وتوجيه الشركاء والموظفين لرفع مستواهم المهني الذي :التكوين -

 .المؤسسةيضمن تحقيق أحسن النتائج في 

 صفات المناجير .3

من هو القائد المناجير ؟ هل هو فرد يتحلى بمجموعة معينة من الصفات ؟ أم أنه 

ر على فرد يعرف أكثر من غيره بموقف معين ؟ أم هو شخص يشعر األفراد أنه قاد

وقد حاولت الدراسات األولى اكتشاف معالم الشخصية في القائد .... إشباع حاجاتهم ؟ 

قائمة من عشر صفات وجدها ضرورية للقائد المناجير " أردواي تيد " المناجير، فقد قدم 

ولكن لم تدم هذه النظرية طويال حيث أعقبتها نظرية جديدة تدعى نظرية السمات 

ضت هي األخرى للنقد وجاءت بعدها النظرية التوفيقية التي تدعو الشخصية للفرد ثم تعر

إلى دمج وجهات النظر السابقة كنظرية واحدة تتناول القائد المناجير وصفاته اإلدارية 

 : والعالئقية والخلقية التي نستعرضها فيما يلي
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 الصفات اإلدارية -أ 

ن له شخصية واعية أن يتوافر له قسط كاف من المعرفة في مبادئ اإلدارة وأن تكو -

تفهم االتجاهات المختلفة للسلوك والتصرفات اإلنسانية والنفسية ليستطيع تحريك 

 . الجماعات ودفعها للتجاوب مع البرنامج المخطط

 . أن يتمتع بالروح التخطيطية والتنبؤ للمستقبل واالهتمام به -

 . أن يكون قادرا على تحديد األهداف األساسية بعيدة المدى -

 .  محبا للدقة والنظامأن يكون -

 . القدرة على التحليل واإلقناع -

 الصفات من حيث العالقات  -ب 

الحرص على االحترام المتبادل مع الرؤساء وللمرؤوسين والزمالء منطلقا من  -

 . احترام الذات واتقان العمل الشخصي

 . عدم المس والتشهير بمن سبقه -

 . االهتمام بالروح المعنوية للمرؤوسين وأوضاعهم المادية -

 . المشورة والروح الديمقراطية في المناقشة أي احترام الرأي المخالف -

 .تشجيع العمل الجماعي وروح المبادرة -

 .تنمية روح الوئام بين الموظفين -

 الصفات الخلقية  -ج 

 . احترام النفس أو الذات -

 . االلتزام والنزاهة -

 . ة البديهةالذكاء وسرع -

 . التواضع والبعد عن الغرور والتعالي -

 . الموضوعية بغالف الذاتية أو االنفعالية والمزاجية -
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والخالصة فإن القائد المناجير يجب أن يكون قدوة حسنة لغيره من الشركاء 

والفاعلين حتى تكون له القدرة الكافية على توجيههم وتكوينهم وتجنيدهم وراءه لتحقيق 

 .لمسطرة وترجمتها إلى فعاليات حقيقية في حياة المؤسسةالمشاريع ا

 المدير كمناجير قائد .4

رغم تداخلها المباشر فإنهما ال تعطيان نفس " المناجير"إن كلمة المدير وكلمة 

المدلول، فالمدير عمله تنسيق األداء عن طريق قيامه بواجباته التي تنطوي على التخطيط 

لتقويم، ويعرف أن ذلك الشخص الذي يشغل مركزا من والتنظيم والتنشيط والمراقبة وا

مراكز المسؤولية، وأن وظائفه تنفذ بواسطة مرؤوسيه وعن طريقهم، وعندما يقتنع هؤالء 

المرؤوسون بضرورة القيام بأعمالهم على أكمل ما يكون األداء يرتقي هذا المدير من 

ن أجل إقناعهم بالمساهمة يباشر عملية التأثير على مرؤوسيه م" قائد " رئيس عمل إلى

 . الفعالة في أداء النشاط بشكل تعاوني

وانطالقا من هذا المبدأ فإن مهمة القائد المناجير ليس باألمر السهل الطبيعي إذ ال 

يستطيع أن يرتقي إلى درجة القيادة والريادة إال إذا كان من نوع الرجال الذين يكون 

ى أجزائها ثم جمع هذه األجزاء إلى بعضها بقدرتهم تفتيت ما يواجهونه من مشاكل إل

ماري " بشكل يساعد على إيجاد الحلول، وعلى هذا األساس فإن القيادة كما تعرفها 

فهي تعتبر مفهوم ) بأنها موضوع تأثير في األفراد أكثر منه سلطة عليهم " ( باركرفوليت 

ا التفكير العقيم، ألن السلطة النهائية المتمركزة في قمة الهرم الوظيفي خريجة من بقاي

مفاهيم المناجمانت أو القيادة تقتضي إقناع الناس بإتباع القائد وتدريبهم للعمل معه ليخلق 

من أتباعه رجاال يديرهم بمعرفة ودراية ويعتمد عليهم في تنفيذ البرنامج المخطط، وقد 

 . قيل أن اإلدارة قيادة وريادة في المجتمعات المتحضرة
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 المربي

  النصوص المرجعية

.بد اهللا عبد الداميالتربية العامة لروين أوبري، ترمجة الدكتور ع •
 .1978 العدد لسنة–مهزة وصل •

ربي هو ذلك الشخص المكلف بالقيام بسلسلة من العمليات يدرب من خاللها 

ى اكتساب القيم الوجدانية واألخالقية والعقلية والروحية والجسدية ويعمل على 

ض االتجاهات والمهارات والعادات باستعمال وسائل خاصة قصد استغالل 

 .  الفئة الناشئة وتوجيهها توجيها سليماه

و قبل كل شيء قدوة ومثال، وبفنه وشخصيته ومكانته االجتماعية يستطيع أن 

ال الصاعدة السلوكات المنشودة عن طريق تحفيزهم للقيام بالمهام التي يسندها 

عرضون لها، الي يعلمهم من خالل ذلك كيف يتصرفون في المواقف التي يت

زون النجاح والتقدم في سلوكاتهم االجتماعية واليومية وهو بعمله هذا يشبه فعل 

ي يقلع الشوك ويخرج النباتات الضارة من بين الزرع ليحسن نباته ويخصب 

 لمربي

ن ق كثير من المفكرين على أن أزمة المجتمعات اليوم هي أزمة أخالق، فل

تمع أن يتبوأ المقام الالئق به في موكب الحضارة اإلنسانية إال إذا توفرت هذه 

 ولن تجود أعمال األفراد وتبلغ درجة اإلتقان والدقة والثقة إال إذا كانوا 

 . مخلصين سواء في ذلك عمل اإلنسان لنفسه أو عمله للصالح العام

ى رسالة في المجتمعات هي رسالة المربي فاألمل ما أن أسمى مهنة، بل أسم

ه بأن يتحلى بالصفات الحسية واإلنسانية والمهنية والثقافية والصحية، وهي 
 

 مقدمة 

الم

النشء عل

تنمية بع

امكانات هذ

وه

يحقق لألجي

إليهم، وبالت

وكيف يحر

الفالح الذ

 .مردوده

صفات ا .1

يتف

يكتب للمج

األخالق،

نصوحين 

وب

معقود علي
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كلها صفات تتكامل وتتظاهر لتصنع منه المربي الكفء القادر على صنع المواطن 

 .الصالح كما ينشده المجتمع

 الصفات الحسية 1.1

 في إقبال المربي على عمله بالمرح والسعادة، فال تقوم تتجلى هذه الصفات عموما

التربية بدون حبور، ويأتي حبور المربي من قناعاته االنفعالية، إنه التعبير بإيمانه تجاه 

 . الوعي اإلنساني، وعن تقاه تجاه وعي الطفل

 بقيمة فعليه للقيام بمهامه أن يؤمن بالقيمة النادرة لهذا الوعي وأن يؤمن في الوقت نفسه

 . الوجود المليء بالعقبات

وإذ هو يحاول أن يذلل تلك العقبات فهو يحقق من تلك اآلالم ثقة كافية بذاته بحيث 

 . يقتنع بأنه قادر دوما على تجاوزها إن هو أفلح وغدا رجال

. ولهذا لم تكن ثمة تربية ممكنة إال في جو من المثالية الحارة، وفي دنيا الخيال

كذلك، وهم الذين يعيشون وسط األطفال ومن أجل األطفال ويكيفون وكيف ال يكونون 

تفكيرهم على غرارهم تقريبا، وهم الذين تحدق أعينهم دوما في ذلك العالم من القيم 

 . الروحية التي يريدون إدخال األطفال إليها

إن لوم المربين على مثاليتهم العنيدة، هو كلوم الرياضي على تفكيره عن طريق 

والمعادالت، وكلوم االقتصادي على اغتذائه باإلحصاءات، إنهم لو لم يكونوا الصيغ 

 . مثاليين لما كانوا مربين

وهكذا فإن المربي باعتبار انتمائه المهني ومسؤولياته على تربية وتكوين األجيال 

ينبغي أن يكون رهن الحس عطوفا رقيق الوجدان محبا للفضيلة والنبل ذواقا لمعالم 

 . جمال، ومقدسا للقيم الروحية واإلنسانية التي تؤهله لتبليغ رسالة التربيةالحسن وال

   الصفات اإلنسانية  2.1

إن أثر العالقات اإلنسانية من خالل الفعل التربوي الذي يقوم به المربي يتجلى في 

وفي تحسيس األفراد . إدراكه ألهميتها في التعايش مع اآلخرين، وفي سعيه إلكسابها لهم
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اء إلى المجموعة المتفرعة إلى مجموعات أصغر منها في صورة تداخل كلي باالنتم

 . يصبح المربي فيها أقرب إلى المجموعة من غيره لكونه يتوفر على مواصفات إنسانية

والمربي باعتباره أحد أقطاب العملية التربوية يعيش ضمن جماعة من الفاعلين 

 : نسانية التاليةالذين يقتضي التعامل معهم التحلي بالصفات اإل

 . القدرة على المالئمة -

 . المرح، التفاؤل وحب االجتماع) سهولة االقتراب(جاذبيته ومظهره الشخصي  -

 .تقبل الحوار واحترام الغير -

 . التحلي بروح التعاون والتضامن -

 .العطف واإلحسان إلى الغير -

 .فهم اآلخرين والتكيف مع مختلف المواقف -

 . ألفراحمشاركة الغير في األفراح وا -

 .التشجيع والمساهمة في ترقية المبادرات الخيرية -

 الصفات المهنية والثقافية  3.1

إن نجاح المربي في تأدية الرسالة النبيلة المنوطة به يتوقف إلى حد بعيد على 

مدى ما تشبع به من الصفات المهنية والثقافية العالية التي من شأنها أن تيسر له أداء 

ويمكن أن نذكر من . ا واسعة لترقية الفعل التربوي وتحسين المردودالوظيفة وتفتح له آفاق

 : هذه الصفات ما يلي

 . الموهبة واالستعداد للمهنة -

 . روح التفاني واإلخالص في العمل -

 . اإليمان بالقيم والشعور بالرسالة -

 . اإللمام بآليات وطرق التدريس -

 . قابلية التجديد والتطور ومسايرة المستجدات -

 .  بالنصوص التنظيمية للقطاعاإللمام -



                       وحدة النظام التربوي                           املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                                              

 
 

66 

 . التشبع بالثقافة العامة لفهم المشكالت اإلنسانية -

 . امتالك الوسائل المساعدة على نقل التراث الفكري والحضاري لألجيال الصاعدة -

 . حب المطالعة، واكتساب مهارات في التكنولوجيات الحديثة كاإلعالم اآللي -

 .اإللمام ما تيسر من اللغات األجنبية -

 لصفات الصحية ا 4.1

من الوجهة الجسدية ينبغي توافر الصحة الجيدة وسالمة الحواس والقوة والجلد، 

ذلك أن مهنة التربية تتطلب قدرة على مقاومة التعب يصعب أن يتخيلها أولئك الذين لم 

فاالنتباه المتصل دوما والموزع في آن واحد، والخيال النشيط الحاضر دوما . يمارسوها

هتمامات األطفال النفسية، والحديث والحركة اللذان يجعالن ذلك الخيال حيا لالستجابة ال

وإعداد الدروس وتصحيحها، كلها أمور تؤدي إلى صرف طاقة هائلة تتجدد دوما، وال 

يفلح معها سوى توازن جسدي متين ونضيف إلى هذا مخاطر العدوى باألمراض السارية 

زن الجسدي ضروري لحماية التوازن الخلقي وهذا التوا. التي تكثر في الوسط المدرسي

نفسه، وضمان المزاج الثابت والسيطرة على النفس وكلها أمور ال يصل الجهد التربوي 

 " إن العقل السليم في الجسم السليم"بدونها إلى كامل جدواه وقد قيل 

  مكانة المربي .2

خدمة تقوم لقد رسخ في أذهان المفكرين أن التربية لم تعد في هذا العصر مجرد 

بها الدولة بواسطة نفر من مستخدميها هدفها محاربة الجهل ومحو األمية وتلقين األفراد 

 . بعض المعارف التي يحتاجون إليها في أمور معاشهم

وإنما غدت التربية جزئا أساسيا في أي مخطط للتنمية االجتماعية واالقتصادية، 

من الهياكل اإلنتاجية التي تتوفر على وبالتالي أصبحت مؤسسات التربية والتعليم جزءا 

إنتاج المنتجين أنفسهم الذين سيناط بهم تحقيق أهداف المخططات االقتصادية واالجتماعية 

 . للمجتمع بأسره
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فرسالة المربي ال تنحصر في هذا الجانب التقني فحسب، وإنما هناك جانب 

 .  عن سابقهاجتماعي وأخالقي لهذه الرسالة العظيمة ال يقل أهمية وخطورة

ومن ناحية أخرى يعتبر المربي قدوة ونموذج للسلوك الخلقي القويم، وهذا ال 

 .يجعلنا نتغافل عن حقيقة هامة بأنه من البشر العاديين وليس من رتبة الرسل واألنبياء

ونحن إذ كنا نتوسل إليه أن يقتدي بالرسل واألنبياء، فألن رسالته مشتقة من 

 أن يصرفنا عن الظروف االجتماعية واالقتصادية التي يعيشها رسالتهم، وهذا ال ينبغي

المربي والتي قد تؤثر على موقفه كقدوة للقيم التي نود أن يجسدها في سلوكه أمام التالميذ 

 .   ومحيطه عامة
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 التوجيه المدرسي

 النصوص المرجعية

 

 

 

 

 

 

 

.املعجم يف علوم التربية •
 .2001 عدد خاص جوان –النشرة الرمسية لوزارة التربية الوطنية  •
 املتعلق بإنشاء جملس القبول والتوجيه يف السنة الثانية06/04/92 بتاريخ 96/92القرار  •

 .ثانوي
ملتضمن تطبيق اإلجراءات اجلديدة للقبول يف ا04/05/1996 بتاريخ 76/96املنشور  •

 .السنة األوىل ثانوي
 . املتضمن إعادة تنظيم إجراءات عملية الطعن11/03/98 بتاريخ 215/98املنشور  •

 مقدمة

ا في تحقيق السياسة الوطنية للتكفل يلعب التوجيه المدرسي والمهني دورا هام

بمستقبل الشباب في مجال التربية والتكوين وقد أنشأت وزارة التربية الوطنية شبكة هامة 

من مراكز التوجيه المدرسي والمهني عبر التراب الوطني إدراكا منها ألهمية الموضوع 

 .وحساسيته

عل التوجيه يعد من والمختصون في علم النفس وعلوم التربية يتفقون على أن ف

بين العمليات السيكوبيداغوجية الحساسة التي يجب أن تحظى بعناية خاصة لما لها من 

تأثير على المصير الدراسي للفرد بالتالي على مستقبله بصففة عامة قصد بلوغ المرامي 

  منه 61 سيما ما جاء في المادة 76/35الواردة في األمر 

 تعريف التوجيه .1

ر مأخوذ من فعل وجه، ووجه الشيء بمعنى أداره إلى جهة ما، التوجيه لغة مصد

ووجه القوم الطريق أي سلكوه وصيروا أثره بينا، ووجه المطر األرض أي قشّر وجهها 

وأثّر فيها، ووجه البيت بمعنى جعل وجهه نحو القبلة، ووجهت الريح الشيء بمعنى ساقته 

 .في اتجاهها
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جية هدفها اقتراح اتجاه معين لدراسة التالميذ حسب واصطالحا هو عملية سيكولو

ما يستجيب لمالمحهم وحاجاتهم واهتماماتهم، أو يتيح التعبير الفاعل عن امكاناتهم 

 .وقدراتهم

وهو اختيار شعبة من شعب التعليم والتكوين في الوسط المدرسي أو برنامج من 

 :ويتم هذا األخير حسب إجراءات متعددة، منها. البرامج

 .اختيار من طرف المعني باألمر ذاته ومجلس القبول والتوجيه -

 .اختيار من طرف المربين والمؤسسة -

 .قرار التوجيه والتعيين -

كما يعرفه بعضهم بأنه عملية إرشاد الناشئين على أسس علمية معينة كي يوجه 

ه المهني، كل فرد إلى نوع من التعليم الذي يتفق وقدراته العامة واستعداداته الخاصة وميول

وغير ذلك من صفات الشخصية، حتى إذا تيسر له مثل هذا التعليم كان احتمال نجاحه فيه 

 .كبيرا وبالتالي يتمكن من تقديم خدماته للمجتمع

 أهميته .2

 :تتجلى أهمية التوجيه المدرسي في عدة جوانب نذكر منها على سبيل االختصار ما يلي

 .ات والعمل على صقلها وتنميتها أداة فعالة الكتشاف المواهب والقدر1.2

  وسيلة من وسائل تفعيل العملية التربوية وجعلها تتجاوب مع التنمية الوطنية وعالم 2.2

 .الشغل 

 . األخذ بأيدي الدارسين ومساعدتهم على تلبية حاجاتهم ومطامحهم التعلمية3.2

 ير آلياته وأسسه  ويساعد على تطو  وسيلة من وسائل البحث الذي يخدم الفعل التربوي4.2

 . آلية من آليات رفع المردود المدرسي، وتحسين نتائج االمتحانات5.2

 .  يساعد على تقليص ظاهرة التسرب في الوسط المدرسي 6.2

 يمكن من تكييف النشاط التربوي للقدرات الفردية للتالميذ ومتطلبات التخطيط 7.2
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