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 رـر  تقددـشك       

ًّ بنعمة الصبر لتلقً نصٌب العلمً الحمد هلل الذي وفقنً إلى إتمام هذا العمل      ، وأنعم عل

ن خبرة اآلخرٌن إلنجاح ما كلفت به من عمل علمً لتطوٌر معارفنا من المعرفة واالستفادة م

. ومؤسساتنا من خالل جهودنا المتواضعة فً البحث عن الجدٌد خدمة للمجتمع والوطن 

كما أتقدم بالشكر واالمتنان إلى األستاذ الدكتور سفاري مٌلود على تفضله باإلشراف      

، والجهد الذي بذله فً إرشادي لطٌبة والمعهودةا له معاملته ركأقدّ على هذه الرسالة ، 

دعت الضرورة إلى ذلك، مما كان له الفضل بعد عون هللا فً إنجاز هذا  ماكؿّ وتوجٌهً 

ًّ عناء البحث ومواصلة حالب ث، فقد وجدت فً أخالقه الكرٌمة ورحابة صدره ما هّون عل

. التً واجهتها  ترغم الصعوبا الدراسة

غربً /د.أ ،بشاٌنٌة سعد/ د.أ :ة أسماؤهماآلتً األساتذةشكر الجزٌل إلى بال ـأتقدّ كما       

. أ بومهرة نور الدٌن،/ د.أعمر،  سوسع/ د.أ .( قسنطٌنةجامعة  ) ،عنصر ٌوسف/د.أ ،علً

علً / د.أ ،( ورٌاس –قمشجامعة د)كامل عمران / د.أ، (جامعة قالمة)بن فرحات غزالة 

 -معهد البحوث والدراسات العربٌة )شٌبً خمٌسً .أ ،(مصر -عٌن شمسجامعة ) محمد لٌلة

وأفكار إلى كل هؤالء خالص الشكر واالمتنان على ما قدموه لً من توجٌهات  ،( القاهرةب

 ًّ . المتواضعساعدتنً فً إنجاز هذا العمل  ةرن

مصنع ، مدٌر رئٌس جامعة قالمة: ادة ـكما ال ٌفوتنً بهذه المناسبة أن أخص بالشكر السّ     

السكر ، مدٌر مؤسسة صناعة الخزف، ومدٌر معمل تكرٌر دراجات والدراجات النارٌةال

وإلى كافة الموظفٌن والعّمال  ،تهم ودعمهم لنا لتطبٌق االستمارةبمدٌنة قالمة على موافق مكله

  ...بالمؤسسات السالفة الذكر

  

 

 

     
أتقدم بخااص ااشكر،    كل هؤالءإاـ                                                       

 . دعائي الجميع بأن يجزيهم هللا خيرا                                                           

 

 
رس الجداول ـفو    
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ال رس اامخططات  األشكفه                          
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قد شيد العالـ في السنكات األخيرة حركة ديناميكية نشيطة في مراجعة كتحديث سياساتو كىي نتيجة ؿ       
حتمية لمتغّيرات السريعة كالعميقة التي مست مختمؼ جكانب حياة اإلنساف االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 

ف عف استخداـ المعمكماتية مالناتج كالسياسية، ناىيؾ عف االنفجار المعرفي كالتطّكر العممي كالتقني السريع
جزء مف ىذا العالـ، فيي  الجزائركألف . كتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في مختمؼ مجاالت كمياديف الحياة

أيضا مطالبة أكثر مف أّم كقت مضى بإعادة النظر في سياستيا االجتماعية كاالقتصادية كالسيما التربكية 
كما بات مف الضركرم السعي إلعداد . تحديثيا لمسايرة تمؾ التطكراتكالتعميمية منيا ككيفية تطكيرىا ك

األفراد إعدادا جّيدا يتبلءـ كمتطمبات المجتمع االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، كمف ثـ تحقيؽ التنمية 
. ييفخاصة بعد أف عرفت النظـ التربكية كالتعميمية العالمية تغييرات أساسية خبلؿ العقديف الماض الشاممة،

كبعد أف أدركت الدّكؿ المتقدمة ك النامية عمى حّد السكاء أف تقدـ أم مجتمع كازدىاره إنما يتكقؼ عمى 
حسف استثماره لكؿ ما لديو مف طاقات كفي مقدمتيا الطاقات البشرية، إذ يرل الكثير مف المفكريف كمنذ 

لدل الشباب، كىك أيضا المسؤكؿ عف  زمف بعيد أف التعميـ ىك المسؤكؿ األكؿ عف إعداد كتككيف الميارات
حياة اإلنساف كمستقبمو، ألف نجاعة أم نظاـ تعميمي إنما تقاس بمدل قدرتو عمى تنمية الثكرة البشرية القادرة 

لكف رغـ الجيكد المبذكلة إاّل أف التعميـ في الدكؿ العربية في كاقعو . عمى تحقيؽ التنمية كصناعة المستقبؿ
.  عف تحقيؽ أىدافو، كفي إحداث التغيير المطمكبالحالي ما زاؿ بعيدا 

كما داـ األمر كذلؾ كاف لزاما عمى المشرفيف عمى قطاع التربية كالتعميـ في الجزائر أف يكجيكا        
جيكدىـ نحك البحث عف الصيغ البّلزمة لتحسيف كتطكير التعميـ تطكيرا مف شأنو أف يحقؽ األىداؼ 

لذا فإف مف أىـ االنتقادات التي كجيت إلى النظاـ التعميمي في البمداف . ةالتنمكية ك الحضارية المنشكد
جمكده ك عدـ قدرتو عمى مكاكبة التطّكرات كمجابية التحديات، كعدـ تمّكنو مف تبني ك  ":العربية عامة 

ية كمف كفي خضـ ىذه التحكالت العالمية التي تكاجو األّمة العرب. استيعاب االتجاىات التربكية المعاصرة
بينيا الجزائر، تحديات مصيرية أيف تبرز أىمية التعميـ في مكاجية ىذه التحديات كالسيما عمى المستكل 

اإلنساف المتصؿ بثقافتو، المتفاعؿ  إننا أماـ أكبر تحّد كبير كىك بناء." االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي
ريؽ التخطيط لمتربية ك التعميـ ىك السبيؿ إف مكاجية التحديات عف ط. عصره، الممتـز بقضايا مجتمعو مع

كىذه . الدور اليام  لمتعميم في عممية التنميةإلى تقّدـ المجتمع ك تحريره مف التبعية كالتخمؼ، كىنا يبرز 
ف كانت تبدك حديثة إاّل أنيا في الحقيقة قديمة قدـ اإلنساف، فالمفكركف األكائؿ قد أقركا بذلؾ،  القضية كا 

كنفس االتجاه  . التعميـ طريؽ أّكد أنو ال كسيمة لبناء المجتمع كتطكره إاّلعفكف مثبل ػفأفبلط
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ة قديما، إذ مف الصعب عمى أّم إنساف تجاىؿ الرسػالة التي تقكؿ بأىمية التعميػـ أخذت بو الحضارة اإلسبلمي
وربك األكرم، الذي عمّم أقرأ باسم ربّك الذي خمق، خمق اإلنسان من عمق، اقرأ  ﴿ :كقداستو، قاؿ تعالى

أطمبوا العمم من : " كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ. 5-1سكرة العمؽ، اآليات ﴾بالقمم، عمّم اإلنسان ما لم يعمم
كبعدىا الحضارة األكربية التي انطمقت في تطّكرىا المعاصر مف أساس ثابت كاف ك ال ". الميد إلى المحد

ّطف عمماء التربية كاالجتماع ك حتى رجاؿ السياسة كاالقتصاد في زاؿ التعميـ أحد أركانيا اليامة، كما تؼ
الفكر الحديث إلى أىمية التعميـ في تنمية المجتمعات ، كما أشاركا إلى أىمية الّدكر الذم يقكـ بو التعميـ 
 في دعـ الجماعات المينية ك مساعدتيا في رفع كفايتيا اإلنتاجية مف خبلؿ ما يكفره التعميـ لؤلفراد مف

كالدليؿ عمى ... معارؼ كميارات تساىـ في زيادة اإلنتاج الذم بدكره يؤدم إلى تطكر المجتمع ك ازدىاره
ذلؾ أف الّدكؿ التي تبكأت ىذه المكانة قامت بتعميـ مكاطنييا، كتخصيص ميزانيات ىائمة لتطكير التعميـ، 

إف . كصكؿ باإلنساف إلى حياة أفضؿالخ، كؿ ذلؾ لؿ...كتكفير الكسائؿ، كتحسيف المردكد، كزيادة العكائد
أصبح بمثابة حجر الزاكية في أم عممية تنمكية، بحيث أصبحت الشركات كأسكاؽ " التعميم لمجميع " شعار 

العمؿ تكلي اىتماما كبيرا لتككيف العماؿ كتعميميـ حتى يكاكبكا الثكرة العممية كالتكنكلكجية التي ظيرت في 
ّكر الصناعي كالتقني الحاصؿ رافقو تطّكر في نكعية التعميـ كالتككيف لمعماؿ اآلكنة األخيرة، كذلؾ ألف التط

ىذا مما حدا بالمستثمريف كالشركات في الدكؿ المتقدمة بعد . كخريجي التعميـ لتأىيميـ كجعميـ أكثر إنتاجية
مشاريع التعميـ،  أف أدركت أىمية التعميـ كدكره التنمكم إلى المبادرة بالمساىمة في تمكيؿ أجزاء معتبرة مف

كخاصة العامميف لدييا قصد رفع مستكل التدريب كالكفاءة لدييـ مما يؤدم إلى رفع معدالت اإلنتاج كمف ثـ 
ذا كاف لمتعميـ مثؿ ىذه القيمة كىذه . تحقيؽ مكاسب اقتصادية كاجتماعية تعكد بالفائدة عمى المجتمع ككؿ كا 

لتعميـ الثانكم في التنمية االقتصادية كاالجتماعية في الجزائر ؟ األىمية، فما ىك الّدكر الذم يمكف أف يمعبو ا
 كىؿ التعميـ الثانكم في صكرتو الحالية يساىـ في تحقيؽ متطمبات التنمية ؟

ىذا اإلطار بالذات تبرز مكانة التعميـ بمختمؼ أنماطو كمستكياتو ليس فقط فيما يتعمؽ بتأىيؿ رأس في       
عداده الؾ ، كقيـ كاتجاىات، بؿ مدل مساىمة ىذه كميػاراتتساب ما يمـز مف معارؼ الماؿ البشرم كا 

ع الطاقات البشرية في تمبية احتياجات المجتمع كمتطمباتو االقتصادية كاالجتماعية، كمف ثـ تعزيز المشرك
ة غير أف اإلقرار بيذه القيمة الحضارية لمتعميـ باعتباره دعاـ. مقاصدهحضارم بكؿ مقّكماتو ك -السكسيك
 مدى قدرة المجتمع عمى التفعيل ، يتكقؼ عمى لمتنميػة االقتصادية ك االجتماعية أساسية 
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كاالستثمػار الرشيد لرأسمالو البشرم بشكؿ  يخدـ أىداؼ التنميػة الشاممة،  كىذا  العقالني لنظامو التعميمي
ات معقمنة كىادفة لبناء مدرسة عف طريؽ إعادة تأىيؿ النظـ التربكية كالتعميمية ككضعيا عمى مسار

مف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتكشؼ عف الدكر الذم يمعبو التعميـ الثانكم في إعداد األفراد . المستقبؿ
كتأىيميـ لممساىمة اإليجابية في عممية التنمية، كما تحاكؿ ىذه الدراسة تكضيح التداخؿ الكظيفي بيف التعميـ 

ك ىذا البحث ما ىك إال مساىمة في ىذا . ية كاالجتماعية مف جية أخرلالثانكم مف جية كالتنمية االقتصاد
االتجاه مف أجؿ التعّرؼ عمى كاقع التعميػـ الثانػكم في البمداف العربية عامة، ك في الجزائر بصفة خاصة، 
ائر، ألف القناعة المتكفرة لدل الباحث بأىمية كخطكرة ىذا المكضكع في الظركؼ الراىنة التي تمر بيا الجز

كتأكيدا منو عمى استيعاب فمسفة الّدكلة كتكجياتيا ليذه األىمية، كانت سببا في اختيار ىذا المكضكع الذم 
يستمد أىميتو في الظركؼ الحالية ككنو يأتي منسجما مع االىتماـ الكاسع كالمتزايد بقطاع التربية كالتعميـ، 

لذا . 2006 -2005لتعميـ الثانكم كذلؾ منذ كمتزامنا مع اإلصبلحات الجارية التي مست عمى الخصكص ا
التعميم الثانوي جاءت ىذه الدراسة كمزيج مف الرؤية األكاديمية كالخبرة العممية، كمكضكعيا األساسي ىك 

كما أف الرؤية النقدية التي اتسمت بيا ىذه الدراسة . ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائر
تعبئة الوعي االجتماعي ألىمية التعميم ودوره في االتياـ ألّم كاف بقدر ما ترمي إلى ال تيدؼ إلى تكجيو 

كىناؾ أمثمة كثيرة عمى ىذا النكع مف . التنمية، وضرورة إصالحو وتطويره بما يتماشى ومتطمبات العصر
كالياباف الكعي كالتعبئة الشعبية نحك حركات اإلصبلح التربكم كالتعميمي كما جرل في أمريكا ككندا 

لتقصي واقع التعميم الثانوي في كمف ىذه الزاكية فإف دراستنا ليذا المكضكع تعّد محاكلة . كالدانمرؾ كغيرىـ
كفي إطار ىذه المتغيرات الفكرية كاالجتماعية كاالقتصادية، كاستنادا إلى . الجزائر ودوره في التنمية

 : ة إلى ثمانية فصكؿ جاءت كاآلتيالفرضيات الجزئية كتساؤالتيا فقد تـ تقسيـ ىذه الدراس
 دراسة المشكمة   :الفصل األول -

كخصصو الباحث إلى إشكالية الّدراسة كفرضياتيا، ثـ أسباب اختيار المكضكع، كبعدىا إلى أىمية      
برصد كقد قاـ الباحثالّدراسة كأىدافيا، ثـ تحديد أىـ المفاىيـ الكاردة في الدراسة، كأخيرا الدراسات السابقة، 

 6)المحكر األكؿ كيشمؿ الدراسات المقارنة : رئيسية  ثمانية عشر دراسة تـ تصنيفيا إلى ثبلثة محاكر
تناكلت تطكير التعميـ الثانكم  ، كالمحكر الثاني كيشمؿ دراسات(دراسات

(.دراسات 6)، أما المحكر الثالث كاألخير كيشمؿ دراسات تناكلت تجديد التعميـ الثانكم (دراسات 6)

 
 
 

– ج  -
اقتصادية لعالقة التعميم بالتنمية  -المعالجة السوسيو :  الفصل الثاني -
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 كتعرض فيو الباحث إلى العبلقة بيف التخمؼ كالتنمية بعد تحديد مفيـك كؿ منيما تحديدا إجرائيا،       
كتنبع أىمية ىذا . يةاقتصاد -تربكية كالسكسيك-في مجاؿ الدراسات السكسيكنظرا لما ليذه العبلقة مف أىمية 

المكضكع مف استمرار أكضاع التخمؼ التي تعيشيا البمداف العربية عامة كمنيا الجزائر، ليستعرض الباحث 
 كمدل إسياـ ىذه المداخؿ في فيـ  بعد ذلؾ أىـ المداخؿ النظرية التي تناكلت عبلقة التعميـ بالتنمية

في إعداد القكل العاممة التي لكاقع التعميـ كدكره  مكضكع الدراسة كمدل مبلءمة ىذه األفكار كالتكجيات
تقييـ الباحث ليذه المداخؿ كمناقشتيا تطرؽ إلى طبيعة العبلقة بيف التعميـ  كبعد. يتطمبيا سكؽ العمؿ

كالتنمية مبرزا جدلية ىذه العبلقة كأىميتيا في التخطيط لمتنمية، لينتيي إلى االستشياد ببعض الحقائؽ عف 
 .  في الفكر االقتصادم المعاصر صادية كاالجتماعيةالتنمية االقت

  أىمية الموارد البشرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية :  الفصل الثالث -
كخّصصو الباحث إلى إبراز أىمية العنصر البشرم كعبلقتو بالتنمية كالسيما فيما يتعمؽ بتنمية       

كما يرل الباحث أف مفيـك التنمية البشرية في . لتعميـ العربيةالميارات كالقدرات البشرية في ظؿ سياسات ا
تطكير  فيالسنكات األخيرة قد حظي باىتماـ كبير مف طرؼ الكثير مف المفكريف باعتباره المعيار الجكىرم 

مي كقد ازداد االقتناع بيذا المفيـك المتنا. كفاءات األفراد كقدراتيـ لمقياـ بأدكارىـ اتجاه أنفسيـ كمجتمعيـ
عمى الصعيد العالمي نتيجة لخبرات التنمية في العقكد الثبلثة األخيرة، كىك اقتناع مستمد مف القيمة المطمقة 

كيذىب الباحث في ىذا الصدد إلى التأكيد عمى أف اإلنساف ىك محكر التنمية كفاعميا . لمعنصر البشرم
كمف ىنا . بعدىا االقتصادم كاالجتماعيكمنظميا كمطّكرىا، فيك بيذا يصبح ىدفا ككسيمة لجيكد التنمية ب

كحسب رأم الباحث تتضح أىمية التعميـ في تككيف اإلنساف القادر عمى استيعاب احتياجات التنمية 
كعامبلف ىاماف كحيكياف في تطّكر  كاالضطبلع بمياميا، مما يجعؿ التعميـ كالتدريب صناعة كاستثمار،

.  المجتمعات كتقّدميا
لتخطيط لمتعميم ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية ا:   الفصل الرابع -
أسمكب  باعتباره عبر مراحؿ زمنية طكيمة كقد تتبع فيو الباحث التطّكرات التي عرفيا التخطيط التربكم       

عممي ييدؼ إلى دراسة المكارد كاإلمكانات المادية كالبشرية المتاحة كتحديد أساليب تكظيفيا مكانيا كزمنيا 
بأقؿ تكمفة ممكنة، كأكثر فّعالية لتحقيؽ األىداؼ المرجكة، كمف ثـ تحديد كيفية استثمارىا بيدؼ تحسيف 

أىمية التخطيط التربكم في العالـ العربي كنتائجو كما سّمط الباحث الضكء عمى . األكضاع االجتماعية
كالتخطيط لمتنمية باعتبارىما التكامؿ بيف التخطيط لمتعميـ  االقتصادية كاالجتماعية مؤكدا عمى ضركرة

كىنا تتضح أىمية التخطيط لمتعميـ الثانكم في . عمميتاف متداخمتاف كمتكاممتاف ال يمكف الفصؿ بينيما
.  الجزائر باعتباره مرحمة حاسمة في حياة المتخرجيف كدكرىـ في التنمية

 
– د    -

      في الجزائر التنمية تفمسفة التعميم الثانوي واحتياجا :  الفصل الخامس -
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تعرض فيو الباحث إلى كاقع التعميـ الثانكم في الجزائر قبؿ كبعد االستقبلؿ، معرجا عمى مخططات         
كلتسميط الضكء أكثر عمى المنظكمة التربكية في  .2000-1962: اإلصبلح التعميمي في الفترة ما بيف

تغّيػرات التي طرأت عمييا منذ الجزائر تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ مختمؼ التطكرات كاؿ
فترة ما قبؿ االستقبلؿ إلي اآلف، دكف أف ننسى التطرؽ إلي الفترة االستعمارية إلعطاء صكرة حقيقية عف 

ليتعرض الباحث بعد ذلؾ إلى فمسفة  .الجيكد التي قامت بيا الدكلة الجزائرية منذ االستقبلؿ إلى اليكـ
الجزائر كدكره في التنمية، محددا إستراتيجية تطكير العبلقة بيف التعميـ  التعميـ الثانكم في العالـ العربي كفي

الثانكم كالتنمية ، ليصؿ في نياية الفصؿ إلى مكانة التعميـ الثانكم في سكؽ العمؿ، كأىـ المشكبلت التي 
 . تعترضو كطرؽ معالجتيا

م  التعميم الثانوي وسياسة اإلصالح التربوي في العال  : الفصل السادس -
كتطّرؽ فيو الباحث إلى فمسفة التعميـ الثانكم كسياسات اإلصبلح التربكم عمى المستكل العالمي،      

. كمستقبؿ ىذه المرحمة مف التعميـ في ظؿ التحديات المعاصرة كالتحدم العممي كالتكنكلكجي كتحّدم العكلمة
لعمؿ كاإلنتاج كالتدريب، ككذلؾ كدكلية معاصرة في التعميـ كحقؿ ا كما استعرض الباحث تجارب عربية

ككذلؾ فيما يتعمؽ بسياسة إصبلح كتطكيره في ظؿ   .مسار تطكر الشراكة بيف التعميـ الثانكم كحقؿ العمؿ
كفي ىذا السياؽ سمط الباحث الضكء عمى تقارير بعض الممتقيات الدكلية إلصبلح . التحديات السابقة الذكر

ىداؼ، كالمناىج، كتقنيات التعميـ، كالتقكيـ، كاإلدارة المدرسية، المنظكمة التربكية العربية مف حيث األ
كغيرىا مف مبادئ كمعايير اإلصبلح التربكم في الدكؿ العربية، ليصؿ في نياية . كاإلنفاؽ عمى التعميـ

. الفصؿ إلى شركط كمتطمبات ىذا اإلصبلح في الجزائر
جراءات البحث ا  :  الفصل السابع -  لميدانيمنيجية الّدراسة وا 

، ثـ منيج (المجاؿ الزمني -المجاؿ البشرم -المجؿ الجغرافي) كتضمف ىذا الفصؿ مجاالت الدراسة      
الدراسة كالعينة مف حيث مكاصفاتيا كطرؽ اختيارىا، كأخيرا أدكات جمع البيانات كقد استخدـ الباحث 

. المبلحظة كالمقابمة كاالستمارة كأدكات رئيسية في جمع المعمكمات
 تحميل البيانات الميدانية ونتائج الّدراسة    :الفصل الثامن -

ية، ثـ نتائج الدراسة عمى ضكء الفرضيات الجزئية كتـ فيو عرض كمناقشة بيانات الدراسة الميداف     
كالّدراسات السابقة كالمداخؿ النظرية، كفي الختاـ كبعد عرض أىـ التكصيات كاالقتراحات أبى الباحث إاّل 

ح جممة مف التساؤالت أكحت بيا ىذه الّدراسة تمثؿ اإلجابة عمييا حبّل لبعض المشكبلت التي أف يطر
باإلضافة إلى ىذه الفصكؿ الثمانية، فقد  .تكاجو التعميـ كالتنمية في الجزائر كفي سائر البمداف العربية

. تضمنت الدراسة خاتمة تضمنت مجمؿ نتائج الدراسة النظرية كالميدانية
 

 -ىـ  -



 

 

    

 الفصل األول                        

 مشكمة الدراسـة   

 

 

 :تمييػد -              
 

 .إشكالية الدراسة -أوال           

 .فرضيات الدراسة -ثانيا          

. أسباب اختيار الموضوع -ثالثا          

. أىـداف الدراسة -رابعا           

 .ة الدراسةأىميـ -خامسا                

 .تحديد المفاىيـم -سادسا          

. الدراسات السابقة -سابعا          
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:تمييد   

إف الشركع في أّم بحث عممي إنما يثير في نفس صاحبو الكثير مف االستفسارات كالتساؤالت التي     
دكف أف يدرؾ  عية التي تتطمبيا الدراسة العممية،تستدعي البحث كمف ثـ اإلجابة عمييا في حدكد المكضك

الباحث في ىذه المحظة أىميتيا كاليدؼ مف دراستيا كىذا بعد أف يككف قد حدد أبعادىا كأىدافيا تحديدا 
كفي ىذا السياؽ سيتـ التطرؽ قي ىذا الفصؿ إلى التعريؼ باإلشكالية ك الفرضيات المنبثقة عنيا، . كاضحا

الجزائر )التعميـ الثانكم كدكره في التنمية االقتصادية كاالجتماعية" ىذا المكضكع  ثـ إلى أسباب اختيار
كتمييا أىمية الدراسة كأىدافيا، بعد ذلؾ سيتـ تحديد المفاىيـ األساسية الكاردة في ىذه الدراسة قصد ( " نمكذجا

زالة أم لبس قد يكتنفيا، كفي األخير استعراض الدراسات ا لسابقة مشابية كانت أك ضبطيا ضبطا دقيقا كا 
 .كىكذا تتضح لنا محتكيات ىذا الفصؿ، كتتمثؿ في دراسة المشكمة مف حيث أبعادىا كمستكياتيا. مطابقة

 : إشكاليـة الدراسـة -أوال
إف الدكؿ المتقدمة في تصدييا لمختمؼ التحديات التي كانت تكاجييا في مسيرتيا التنمكية نحك تحقيؽ       

بعد أف أدركت أف التعميـ  كىذا. اتخذت مف التعميـ الكسيمة األساسية لتحقيؽ ىذه األىداؼ التقدـ ك االزدىار
يساعد عمى تجاكز الكثير مف الصعكبات كالمشكبلت، كما يساعد عمى صقؿ مكاىب كقدرات األفراد، 

ر كمف ثـ كيحفزىـ عمى اإلبداع ليجعؿ منيـ مكاطنيف صالحيف يتكفركف عمى االستعدادات كالقابمية لمتغيي
لى جانب الكظائؼ االجتماعية لمتعؿ. لمعمؿ كاإلنتاج ـ، فمو كظيفة اقتصادية تتمثؿ في ككنو استثمار بشرم مكا 

يمعب دكرا ىاما في العممية اإلنتاجية، كلو أثره في تككيف العامؿ ذم اإلنتاجية المرتفعة الذم يحسف تجميع 
غير مباشر عمى المجتمع يتمثؿ في عممية زيادة المعرفة ك كما أف لمتعميـ عائدا آخر . رأس الماؿ ك استثماره

فيك مف الناحية االقتصادية عممية نمك رأس الماؿ البشرم ك استثماره بكفاءة . الميارة لجميع أفراد المجتمع
في عممية التنمية، كمف الناحية االجتماعية فيك يتضمف مساعدة األفراد عمى االستمتاع بحياتيـ عمى أكمؿ 

 .كف كأعضاء في المجتمعكجو مـ

في ىذا الميداف ك تعمؿ عمى تنمية طاقاتيا البشرية  مف ىنا راحت الدكؿ المتقدمة ك منذ مدة طكيمة تستثمرك
ال سيما منو قطاع التربية ك ( المجاؿ البشرم)ك قد ازداد االىتماـ بيذا المجاؿ . بشتى الطرؽ ك الكسائؿ

تككيف ك تأىيؿ األفراد لخدمة مجتمعيـ ك تحقيؽ متطمباتو االجتماعية ك التعميـ باعتباره ميدانا لو القدرة عمى 
كفي ىذا السياؽ يذىب الكثير مف دارسي عمـ اجتماع التنمية إلى اعتبار التعميـ استثمارا طكيؿ . االقتصادية

 .ما تـ تكجييو تكجييا حسنا االمدل يتحكـ في اقتصاديات الدكؿ كفي مشاريعيا التنمكية إذ
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مف الصعكبات  المجتمعات المتخمفة مطالبة اليكـ أكثر مف أّم كقت مضى بالتصدم إلى الكثير إف
نيا مف مكاجية كالتحديات إف ىي أرادت أف تحقؽ نمكا ك تطكرا اجتماعيا ك اقتصاديا، بؿ ك حضاريا يمؾّ 

تقتضي اكتساب  ىذه التحديات كالرىانات إف مثؿ. التحديات التي تكاجييا كعمى رأسيا تحديات العكلمة
ذا كانت العكامؿ المادية طبيعية . عكامؿ النجاح في ظؿ صراع حضارم تفرضو معطيات ىذا العصر كا 

كانت أك مالية تساىـ في تحقيؽ مثؿ ىذه األىداؼ كالتطمعات، فإف العكامؿ البشرية ىي األخرل ال تقؿ 
نمية أم مجتمع اقتصاديا أك اجتماعيا أك أىمية إف لـ نقؿ ىي األىـ في تقّدـ األمـ كازدىارىا، ك ذلؾ ألف ت

ثقافيا يتكقؼ إلى حّد كبير عمى تنمية مكارده البشرية، ك ذلؾ بتزكيد أفراده بالميارات الكافية ك القدرات 
 .البلزمة لتحقيؽ متطمبات التنمية الشاممة

ق مف عيد االستعمار في الجزائر قد حققت بعض األىداؼ رغـ ما كرثت كالتعميـ إذا كانت منظكمة التربية   
مف جياز تربكم ضعيؼ ال يستجيب لمتطمبػات المجتمع آنذاؾ، كرغـ النمك كالتطكر النسبي الذم عرفو ىذا 

القطاع ، فقد برزت جممة مف الصعكبػات كالمشكبلت تخممت مختمؼ مراحؿ ك فركع النظاـ التربكم ك 
 .حدل محطات ىذا البحثالتعميمي في الجزائر كسنتطرؽ إلييا في حينيا ألنيا تمثؿ إ

العالمية تتميز بمجمكعة مف  كالتعميمية فالمنظكمة التربكية الجزائرية كغيرىا مف المنظكمات التربكية
الخصائص سكاء مف حيث البنية أك األىداؼ، أك مف حيث األنماط الثقافية ك المعرفية، أكمف حيث طبيعة 

ة كانت أك اجتماعية أك ثقافية، ك كذلؾ أشكاؿ التعامؿ العبلقات االجتماعية بيف المؤسسات األخرل اقتصادم
دارييف كتبلميذ ك أكلياء  كخبراء مع مختمؼ األطراؼ المشاركة في العممية التعميمية مف مشرفيف كأساتذة كا 

ذا كانت الدكلة الجزائرية كىي تبدم رغبتيا في إعادة النظر في نظاميا التعميمي بصفة عامة، . كغيرىـ كا 
الثانكم بصفة خاصة، ألف التعميـ الثانكم يعتبر أحد الرىانات اإلستراتيجية التي يعتمد عمييا  كفي التعميـ

لتحقيؽ التنمية، فيك المكرد األساسي لتككيف كتأىيؿ يد عاممة مدربة كمؤىمة لممساىمة في تطكر المجتمع 
عميـ الثانكم حيث أنجزت إلى غاية كعمى ىذا األساس أكلت الدكلة الجزائرية اىتماما بالغ األىمية بالت. كتقدمو

كما شرعت كمنذ السنكات . ثانكية مكزعة عمى مختمؼ كاليات الكطف 1300، 2007/2008المكسـ الدراسي 
األكلى لبلستقبلؿ كما سبؽ ذكره إلى إجراء العديد مف اإلصبلحات مست مختمؼ أطكار كمراحؿ التعميـ 

التنمية التي ينشدىا المجتمع الجزائرم الذم يسعى إلى  بيدؼ حؿ الكثير مف المشكبلت التي تعرقؿ مسيرة
كىذا اليدؼ لف يتحقؽ إاّل مف خبلؿ تكجو الجزائر . استثمار طاقات أفراده اإلبداعية في خدمة أىداؼ التنمية

بمؤسساتيا التعميمية إلى إعداد كتأىيؿ الككادر البشرية القادرة عمى تنفيذ مشاريع كمخططات التنمية 
إاّل أف الكثير مف المعطيات تؤكد أف كاقع التعميـ الثانكم في الجزائر يفتقر إلى . كاالجتماعية االقتصادية

إستراتيجية تعميمية لتنظيـ الجيكد كبمكرتيا في اتجاه إعداد إنساف كاعي كمدرؾ لحساسية المرحمة كصعكبة 
 الكضع
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ف في محاكلة تحديد العبلقة بيف التعميـ كالتي تكـتمؾ ىي المشكمة المحكرية التي ستعالجيا ىذه الدراسة 
 الثانكم كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية مف جية، ك مدل مساىمة ىذه المرحمة مف التعميـ في تحقيؽ

.  متطمبات التنمية مف جية أخرل
 :مما سبق تتبمور مشكمة الّدراسة في السؤال الرئيسي التالي وانطالقا

 يـ الثانكم في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية في الجزائر؟إلى أم حّد يساىـ خريجي التعؿ -

 :وتتفرع عن ىذا السؤال الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية 
؟  التنمية االقتصادية كاالجتماعية  التعميـ الثانكم في مخرجات إلى أّم حّد يمكف استثمار -
قكل عاممة تساىـ في تحقيؽ التنمية ؟  ىؿ التعميـ الثانكم في صكرتو الراىنة كفيؿ بإعداد -
ىؿ التعميـ الثانكم يكفر الخبرة كالميارة التي يتطمبيا سكؽ العمؿ ؟    -
كمتطمبات عالـ الشغؿ ؟ ( التخصص كالميارة)ىؿ ىناؾ تتناسب بيف مخرجات التعميـ الثانكم -
التنمية في الجزائر ؟ما ىي أبرز المشكبلت التي يعاني منيا التعميـ الثانكم في عبلقتو ب    -  
ما ىي أكلكيات العمؿ لتصحيح مسار العبلقة بيف التعميـ الثانكم كالتنمية كجعميا أكثر فّعالية كنجاعة ؟     -  
 ما مدل كفاءة إصبلحات التعميـ الثانكم الجارية ؟ كىؿ تتبلءـ مع احتياجات التنمية ؟  -

لة إلى التقصي كالبحث في قضايا تككيف كتأىيؿ  لعؿ الجكاب عمى ىذه التساؤالت يقكدنا ال محا      
مكانية استثمارىـ في مشاريع التنمية االقتصادية كاالجتماعية محاكلة الكقكؼ ككذا . خريجي التعميـ الثانػكم كا 

كأخيرا تقييـ إصبلحات التعميـ الثانكم الجارية في عمى أىـ المشكبلت التي تعرقؿ مسيرة التعميـ كالتنمية، 
 .كما إلى ذالؾ مف متغيرات نراىا ضركرية في ىذه الدراسةالجزائر، 

 : فرضيات الدراسة  -ثانيا

: كانطبلقا مف إشكالية البحث كطبيعة المكضكع كخصكصياتو، انبثقت الفرضيات التالية  
:  الفرضية العامة -أ     

 .في الجزائرالتعميم الثانوي دورا ىاما وحاسما في التنمية االقتصادية واالجتماعية  يمعب -

: الفرضيات الجزئية -ب    
. يمعب مستوى خريجي التعميم الثانوي دورا ىاما في التنمية االقتصادية واالجتماعية -1
 مؤشراتيا: 

. مستكل األداء كالكفاءة المينية لدل خريجي التعميـ الثانكم -
. العممية اإلنتاجيةقدرة تكّيؼ خريجي التعميـ الثانكم مع العمؿ كالمساىمة اإليجابية في  -
. مستكل التحصيؿ العممي كالميني لدل الخريجيف كانعكاساتو عمى مستكل األداء -
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إن عدم التناسب بين مستوى التكوين في التعميم الثانوي ومتطمبات سوق العمل ينعكس سمبا عمى  -2
. أداء الخريج  
 مؤشراتيا :
. التي يمتحقكف بيا كمع متطمبات السكؽعدـ تناسب تخصصات الخريجيف مع طبيعة األعماؿ  -
. بيف المؤسسات التعميمية كالمؤسسات اإلنتاجية  عدـ كجكد تنسيؽ كتعاكف -
يعود فشل خطط التنمية في تحقيق األىداف المرجوة إلى عجز التعميم الثانوي في تمكين خريجيو من  -3

. استغالل حصيمة معارفيم ومياراتيم في الحياة المينية
 ىامؤشرات :
. عدـ مكاكبة سياسة التعميـ الثانكم لمتحكالت االقتصادية كاالجتماعية الجارية -
. عدـ مسايرة التعميـ الثانكم في بنيتو كأىدافو لتطّكرات العصر العممية كالتكنكلكجية -
. قّمة الكعي االجتماعي كارتفاع نسبة البطالة بيف خريجي التعميـ الثانكم -
ات التعميم الثانوي إلى عدم قدرتو عمى إعداد وتأىيل كفاءات تستجيب لمتطمبات إخفاق إصالح يتجمى  –4

. التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائر
  مؤشراتيا: 

. عدـ جدكل اإلصبلحات في حؿ مشكبلت التعميـ الثانكم كتأىيؿ خريجيو لمعمؿ المنتج -
. إصبلح كتطكير التعميـ الثانكمقمة الكسائؿ التقنية كالتكنكلكجية التي تساىـ في  -

كحتى يتسنى لمباحث التحقؽ مف صّحة ىذه الفرضيات كالكصكؿ إلى إجابات عممية كمكضكعية     
  .لمتساؤالت السابقة، يبقى الميداف ىك المرجع كىك المحؾ

: سباب اختيار الموضوعأ -ثالثا
ف التدابير كاالحترازات حتى يككف إف عممية اختيار مكضكع الدراسة عممية تتطمب اتخاذ جممة ـ     

التعميم الثانوي "  لذا فإف األسباب التي دفعت الباحث إلى اختيار ىذا المكضكع أم. االختيار صائبا كناجحا
نما ىك نابع أساسا  " -الجزائر نموذجا –االقتصادية واالجتماعية  ودوره في التنمية لـ يكف كليد الصدفة، كا 

مف ... الكبرل التي يكتسييا قطاع التربية كالتعميـ في بناء المجتمعات كتطّكرىا مف قناعة الباحث باألىمية
ىنا تبرز أىمية ىذا المكضكع كقيمتو العممية، خاصة كأف المجتمع الجزائرم يعيش اليكـ مرحمة تحّكؿ جذرم، 

م لممجتمع كىك بصدد كضع مشاريع كمخططات تنمكية في المجاؿ االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كالسياس
لذا فإف أّم إغفاؿ لدكر التعميـ في أّم مخّطط تنمكم فيو خطر كبير عمى حياة المجتمع كمسيرتو . الجزائرم

التنمكية، خصكصا كأف اإلنساف أصبح يمثؿ رأس ماؿ بشرم كعامؿ استثمار ال يستياف بو في تحقيؽ أىداؼ 
: تجابة لعدة عكامؿ نذكر منياكما كاف اختيار الباحث ليذا المكضكع اس. كمتطمبات التنمية
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كتتمثؿ ىذه العكامؿ في ميؿ ك رغبة الباحث في دراسة مكضكع جديد كذم أىمية بالغة   :عوامل ذاتية  -أ 
في حياة األفراد كالمجتمعات، كىك مكضكع ىاـ جدا كلـ يأخذ حقو مف الدراسة العممية كالتحميؿ المكضكعي 

تحدم العممي لمثؿ ىذه المكضكعات البالغػة األىمية في حياة الفرد ك كما أف اؿ(. التعميـ كدكره في التنمية)
المجتمع ىك الذم حفز عمى ىذا االىتماـ إضافة إلى معايشة الباحث ك تجربتو الطكيمة بالتدريس في التعميـ 
رة الثانكم لفترة طكيمة نسبيا مكنتو مف الكقكؼ عمى جممة مف القضايا كالمشكبلت التي ما فتئت تعرقؿ مسي
التعميـ في الجزائر، خاصة كأف الجزائر كبقية الدكؿ النامية تحاكؿ الخركج مف دائرة التخمؼ كالمحاؽ بركب 

فإف مثؿ ىذا الشعكر كىذا اإلحساس ىما بمثابة الدافع القكم لئلقداـ عمى اختيار ىذا . الدكؿ المتقدمة
ف مفيدة ك قادرة عمى إحداث تغيير المكضكع دكف غيره مف المكضكعات آمميف الكصكؿ إلى نتائج قد تكك

ىذا إضافة إلى ارتفاع نسبة خريجي المدارس الثانكية .ايجابي عمى منظكمة التعميـ كالتككيف في الجزائر
بسبب التكسع في ىذا التعميـ دكف مبلءمة ىؤالء الخريجيف لمتطمبات سكؽ العمؿ مما زاد في نسبة البطالة 

.  بيف ىذه الفئة مف الخريجيف
كىناؾ عكامؿ مكضكعية أّدت ىي األخرل إلى اختيار ىذا المكضكع كتنبع أساسا    :امل موضوعيةعو -ب

مف األىمية الكبرل التي يكتسييا قطاع التربية كالتعميـ عامة، كالتعميـ الثانكم بصفة خاصة مف حيث 
م تككيف كتأىيؿ األفراد مكّكناتو ك بنيتو كىياكمو كأىدافو كعبلقتو بالمحيط االجتماعي كاالقتصادم، كدكره ؼ

. لمعمؿ المنتج
المكضكع جديرا بالدراسة العممية  ألنو جاء في أعقاب مرحمة جّد حساسة تعرفيا الجزائر اليكـ  ىذا ليذا يعدّ  

كىي مرحمة تغيير جذرم عمى أكثر مف صعيد ، كالسيما في قطاع التربية كالتعميـ ، كأخص بالذكر 
دراؾ الّدكؿ النامية كمنيا  2005/2006ة منذ المكسـ الّدراسي إصبلحات التعميـ الثانكم الجارم ىذا مف جية، كا 

.  الجزائر الفجكة أك القطيعة الشبو تامة بيف التعميـ كالتنمية مف جية أخرل
ىذا إضافة إلى عكامؿ كثػيرة ذات صمة مباشرة أك غير مباشرة ترتبط بقطاع التربية كالتعميـ عامة،     

 :خاصة، ك يمكف حصرىا فيما يأتي ك التعميـ الثانكم
. دكر التعميـ الثانكم في تككيف ك تأىيؿ التبلميذ لممساىمة في تحقيؽ أىداؼ التنمية -1 
إعداد محيط اجتماعي ك اقتصادم مبلئػـ لنجاح ىذه المرحمة مف التعميـ كتككيف األطر المتكسطة التي  -2 

. يتطمبيا سكؽ العمؿ كاإلنتاج باستمرار
 .الت التي تعاني منيا المنظكمة التعميمية الجزائرية في عبلقتيا بالتنمية ك سبؿ معالجتياالمشؾ -3 

. قمة البحكث ك الدراسات العممية في اقتصاديات التربية -4 
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 :أىمية الدراسة  -رابعا

ؿ إف أىمية أم دراسة عممية تتجمى مف خبلؿ مساىمتيا في إبراز المشكمة المطركحة بعد تحديد ؾ    
متغيراتيا تحديدا دقيقا ك كاضحا، ك التي تشكؿ فيما بعد الكحدة البحثية التي تسيؿ معرفة القيمة العممية 

كىذه الدراسة تحاكؿ تسميط الضكء عمى العبلقة بيف التعميـ الثانكم كالتنمية . كالتطبيقية لمبحث ككؿ
عداد االقتصادية ك االجتماعية في الجزائر، ك مدل مساىمة ىذه المرحمة  مف مراحؿ التعميـ في تككيف كا 

التنمية بعد التحاقيـ بسكؽ العمؿ، باعتبار التخطيط لمتعميـ عامبل ىاما في  كمشاريع التبلميذ لتنفيذ مخططات
ا ك نكعا أصبح مف االىتمامات الكبرل لمدكلة ك كذلؾ ألف تنمية المكارد البشرية كـّ . نجاح مشاريع التنمية

العمكد الفقرم ك  أصبح يمثؿ خاصة كأف العنصر البشرم. ؿ في الدكؿ المتقدمةالجزائرية، كما ىك الحا
مف ىنا تبرز أىمية معالجة . االستثمار الحقيقي ألية تنمية اقتصادية كانت أك اجتماعية أك سياسية أك ثقافية

 .(الميني)قني كالت( األكاديمي)ىذا المكضكع، ك قد تـ التركيز في ىذه الدراسة عمى التعميـ الثانكم العاـ
ككنيا  ككأىمية ىذه المرحمة تكمف في ككنيا ىمزة كصؿ بيف التعميـ األساسي ك التعميـ العالي مف ناحية، 

فيي منتيية ألنيا تعمؿ عمى تخريج حممة . مرحمة منتيية ك مكصمة في نفس الكقت مف ناحية أخرل
كانت أك خدماتية لتنفيذ برامج التنمية،  الشيادات المتكسطة ك الذيف سيكظفكف في مختمؼ القطاعات إنتاجية

كما يتكجو مف خبلليا التبلميذ إلى تخصص معيف قد يبلزمو طيمة حياتو، كىي مرحمة مكصمة ألنيا تؤىؿ 
كقد دعت أىمية ىذه المرحمة مف . التبلميذ لبللتحاؽ بالجامعات كالكميات كالمدارس العميا لمكاصمة الدراسة

ميتميف بشؤكف التعميػـ إلى إعادة النظر في شكمو التعميـ رجاؿ التربيػة ك اؿ
ك مضمكنو ك محاكلة التجديد ك التطكير في نظمو كمحتكياتو كطرقو كمساراتو حتى يستطيع أف يحقؽ  

األىداؼ المرجكة منو آنية كانت أك مستقبمية، ك تمكينو مف مكاكبة التقدـ السريع ك التحديات المعاصرة عمى 
ذا كاف التعميـ العالي قد شرع في إصبلحو منذ عاـ . التكنكلكجي ك تحديات العكلمة رأسيا التحدم العممي ك كا 

، فإف التعميـ الثانكم لـ ينؿ نفس الحظكظ 1976أفريؿ  16، ك التعميـ االبتدائي ك المتكسط منذ أمرية 1971
. 2005/2006عاـ الدراسي مف اإلصبلح إاّل في بداية الثمانينات  كبداية التسعينات ، كاإلصبلح الجارم منذ اؿ

تكمف في محاكلة الكقكؼ عمى كاقع التعميـ الثانكم في الجزائر ك ما طرأ عميو  فإن أىمية ىذه الدراسةليذا 
كالصعكبات كالمشاكؿ التي كاجيتو ك انعكاسات كؿ ذلؾ عمى التنمية ، مف تغيير ك تطّكر كمي ك نكعي

 : كاف تركيز ىذه الدراسة عمى الجكانب الثبلثة التاليةمف ىنا ك. الجزائرم االقتصادية كاالجتماعية في
. ارتباطيا بالتعميـ الثانكم -1
. ارتباطيا بالتنمية االقتصادية كاالجتماعية -2
(. سكؽ العمؿ)ارتباطيا بعالـ الشغؿ  -3
تجاىات ألف اال.يكسبيا أىميتيا مف حيث أىمية التعميـ الثانكم نفسو ارتباط الدراسة بالتعميم الثانويإف  ـ

كالجزائر كبقية . التربكية الحديثة كميا تستدعي تطكير التعميـ الثانكم مف حيث البنية كمف حيث المضمكف
البمداف العربية تحاكؿ ىي األخرل إيجاد صيغة جديدة لنظاميا التعميمي بما يتفؽ مع ىذه االتجاىات 
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كآخرىا اإلصبلحات التي  ى لمتعميم الثانويوقد مرت الجزائر بتجارب عديدة الختيار الصورة المثل.  الحديثة
.   2006 -2005باشرتيا كزارة التربية الكطنية خبلؿ السنة الدراسية 

، فيذا يجعميا مرتبطة بالمنظكمة التربكية الجزائرية كتطمعاتيا ارتباط الدراسة بالتنميةأما مف حيث  ـ
نمية االقتصادية كاالجتماعية باعتبارىما المستقبمية، كمدل نجاح الخطط التعميمية في تحقيؽ أىداؼ الت

. عامبلف يساىماف في تقدـ المجتمعات كازدىارىا
، فيذا ألف نجاح كفشؿ المشاريع التنمكية يتكقؼ عمى كفاءة كتأىيؿ ترتبط بسوق العمل الدراسةأما ككف  ـ

كما ىذه الدراسة إال محاكلة اليد العاممة التي يطمبيا سكؽ العمؿ، كىنا بالذات تظير أىمية التعميـ كالتككيف، 
براز دكرىا حتى يتسنى لمخبراء كالمشرفيف عمى المنظكمة التربكية الجزائرية دعـ  لتحديد بعض المؤشرات كا 

: ليذا فإف أىمية ىذا البحث ترجع إلى ككنو. الخطط التربكية كالتعميمية بما يستجيب كمتطمبات المجتمع
التعميـ في الجزائر ألنيا تستقبؿ التبلميذ في مرحمة عمرية حّساسة دراسة تحميمية ألىـ مرحمة مف مراحؿ  -1
ا، إذ تعتبر مف أنسب المراحؿ إلعداد الفرد إعدادا سميما يجعؿ منو مكاطنا صالحا قادرا عمى التعامؿ مع جدّ 

إلى  إضافة عمى ككنو يعّد مرحمة منتيية لنسبة كبيرة مف التبلميذ إذ ينطمقكف منيا. مشكبلت الحياة بنجاح
. الحياة العممية

في  يعالج دكر مخرجات التعميـ الثانكم في التنمية االقتصادية كاالجتماعية باعتباره يمثؿ مرحمة ىامة -2
كىك دكر ىاـ بالنسبة لمدكؿ النامية عامة كمنيا العربية التي . إعداد األطر المتكسطة التي يطمبيا عالـ الشغؿ

ة مف خطط التنمية الكسيمة كاألسمكب، معتمدة عمى أكثر القكل تأثيرا تحاكؿ الخركج مف دائرة التخمؼ، متخذ
في إنجػاح تمؾ الخطط كىي القكل البشرية التي يعتبر التعميـ األداة الكحيدة إلعدادىا إعدادا كافيا لتحقيؽ 

. تطمعات المجتمع المستقبمية
القائمة، كال سيما المتعمقة منيا بالتعميـ  يتـ في الكقت الذم تعيد فيو الجزائر النظر في سياستيا التعميمية -3

. الثانكم، كذلؾ بيدؼ كضع سياسة كفمسفة تربكية كتعميمية جديدة يمكف أف تمبي احتياجات التنمية الشاممة
ىذا في الكقت الذم تخكض فيو كزارة التربية الكطنية غمار تجربة إصبلح جديدة لممنظكمة التربكية في 

. ة التعميـ الثانكممختمؼ مراحميا كخاصة مرحؿ
يمثؿ كاحدة مف الدراسات القميمة التي كجيت أىميتيا إلى البحث في التعميـ الثانكم كمرحمة حاسمة في  -4

الحياة الدراسية لمتمميذ مف جية، ك ككنيا تمد سكؽ العمؿ بالككادر المتكسطة التي تساىـ في تنفيذ مخططات 
. التنمية الشاممة مف جية ثانية

 .اسات التي تتناكؿ التعميـ الثانكم كدكره في التنمية االقتصادية كاالجتماعية في الجزائرقمة الدر -5

 

 

: أىداف الدراسة  -خامسا
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مادامت ىذه الدراسة مخصصة لمرحمة التعميـ الثانكم، فاليدؼ منيا ىك التعّرؼ عمى بنية ىذا التعميـ ك      
بات كالمشكبلت التي تكاجيو ككيفية كضع إستراتيجية مبادئو كأىدافو مع تكجيو االىتماـ إلى أىـ الصعك

جاءت ىذه الدراسة لتكشؼ عف طبيعة . تربكية كتعميمية إلصبلحو كتطكيره بما يتبلءـ كاحتياجات التنمية
ذا كاف ذلؾ  العبلقة بيف بعض مؤشرات التنمية االقتصادية كاالجتماعية كسياسة التعميـ الثانكم في الجزائر، كا 

:  ما فإنو ينطكم عمى مجمكعة مف األىداؼ الفرعية يمكف حصرىا في النقاط التاليةيمثؿ ىدفا عا
 .التعرؼ عمى كاقع التعميـ الثانكم في الجزائر ك دكره في التنمية -1
.  إبراز العبلقة الجدلية القائمة بيف التعميـ الثانكم كالتنمية -2
.  كاحدة مف أىـ المشكبلت المعاصرة المساىمة في تقديـ عمؿ أكاديمي كعممي متخصص لمعالجة -3
 .التربية ك التعميـ بالتنمية عبلقة إيجاد أرضية لبمكرة مقاربات كمداخؿ نظرية حكؿ  -4

تقديـ عمؿ أكاديمي متخصص يعالج مشكبلت التعميـ الثانكم في الجزائر كانعكاساتو عمى الحياة  -5
. االقتصادية كاالجتماعية لممجتمع الجزائرم

 : يد المفاىيمتحد -سادسا
إذا كانت البحكث العممية عامة ك االجتماعية خاصة تيتـ بمعالجة قضايا ممحة في المجتمع ، تبعا       

لمنيجية محددة قصد الكصكؿ إلى نتائج أكثر كاقعية ك مصداقية ، فإف الباحث االجتماعي ال يحقؽ أىدافو 
ا الدراسة، لعّؿ أىميا تحديد المفاىيـ المتداكلة في إذا قاـ بمجمكعة مف الخطكات الضركرية التي تتطمبو إالّ 

 .البحث مثمما ىك الحاؿ بالنسبة لصياغة اإلشكالية ككضع الفرضيات كغيرىا مف الخطكات المنيجية

كلممفاىيـ في ىذا المقاـ أىمية كبرل ال يمكف إغفاليا كذلؾ ألنيا تمثؿ حمقة كصؿ بيف اإلطار النظرم ك    
ـّ الميداني لذا يجب عف د تحديد المفاىيـ مراعاة األطر العامة التي تحيط بأّم مفيكـ مف المفاىيـ التي ت
كخاصة تمؾ المفاىيـ الكاردة في عنكاف البحث ، ك ما داـ كؿ عمـ يسعى إلى تطكير  .(1)تكظيفيا في البحث

لؽ األمر بمصطمحات أدكاتو ك كسائمو كفقا لمعطيات الكاقع المراد دراستو، فإف األمر يزداد إلحاحا لما يتع
العمكـ االجتماعية، ألنو كمما تطّكرت صياغة المفاىيـ في البحث العممي كمما أستطاع الباحثكف تنمية 

تصكرات جديدة ك مف ثـ المساىمة في تقّدـ المعرفة العممية كتمكيف الباحثيف مف حؿ العديد مف المشكبلت 
. التي يطرحيا الكاقع االجتماعي

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

منشكرات جامعة منتكرم، قسنطينة  -أسس المنيجية في العموم االجتماعية -أىمية المفاىيم في البحث االجتماعي: عمي غربي -1
 . 90 -89، ص ص 1999 الجزائر،،

ذا كانت المفاىيـ في عمكميا ليست ثابتة كتتسـ بمركنة ك نسبية كبيرة، بحيث تتسع داللتيا كمعانييا          كا 
نا كتضيؽ أحيانا أخرل، فإف ىذا التعدد في المعاني كاالختبلؼ في الدالالت ىك الذم يستدعي ىذا أحيا

التحديد إلزالة المبس كالتبايف في المفاىيـ، باعتباره ضركرة منيجية ك معرفية تقتضييا المعرفة العممية 
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تمعب المفاىيـ دكرا "  : ( R.Myrton ) روبرت ميرتونكفي ىذا الصدد يقكؿ  .كمعطيات البحث العممي
محكريا في عبلقة النظرية السكسيكلكجية بالبحث اإلمبريقي،حيث أف تحديد المفاىيـ يكضح بصكرة جمية 

طبيعة البيانات التي تندرج تحت ىذا المفيكـ، كيساعد عمى التقميؿ مف احتماؿ احتكائو لبيانات أخرل تحت 
ليذا فقد أشتمؿ البحث عمى جممة مف  .(1)" اختبلؼ مفاىيـ معينة كالقصد مف استعماليا دكف أم لبس أك

المفاىيـ األساسية ذات الصمة بالمكضكع، كالتي تعّددت مصادرىا كأختمؼ تناكليا بيف عمماء االجتمػاع 
: كمف ىذه المفاىيـ ما يمي. كعمماء النفس ك التربية ك ذلؾ لعبلقتيا الشديدة بتمؾ المبادئ

 : التربية -1
ككممة تربية مأخكذة مف الفعؿ  .(2)الرجؿ تنّشأ كتكّكف كتثّقؼ: تعني ترّبى، يترّبى ، تربياالتربية لغة      

كىناؾ مف . أم غذل الكلد كجعمو ينمك، كربى الكلد أم ىذبو كأصميا ربا يربك أم زاد كنما( رّبى) الرباعي 
القكـ يربييـ بمعنى ساسيـ  يقاؿ ربّ . الثبلثي فبل بد أف يجعؿ المصدر تربيبا ال تربية( رّب ) جعؿ أصميا

 .(3)ككاف فكقيـ، كرّب النعمة زادىا، كرّب الكلد رباه حتى أدرؾ 

فالتربية تعني تبميغ الشيء إلى كمالو، أك ىي كما يقكؿ المحدثكف تنمية الكظائؼ النفسية بالتمريف حتى     
تو، كىذبت سمككو، حتى يصبح ربيت الكلد، إذ قكيت ممكاتو ، كنميت قدرا: نقكؿ. تبمغ كماليا شيئا فشيئا

كمف شركط التربية الصحيحة أف تنمي شخصية الطفؿ مف الناحية الجسمية ... صالحا لمحياة في بيئة معينة
سعاد  كالعقمية كالخمقية حتى يصبح قادرا عمى مؤالفة الطبيعة كيتجاكز ذاتو، كيعمؿ عمى إسعاد نفسو كا 

( النبات، الحيكاف، اإلنساف)التنمية، كىي تتعمؽ بكؿ كائف حي إف التربية في االصطبلح تفيد معنى .(4)الناس
كتربية اإلنساف تبدأ في الحقيقة قبؿ كالدتو كال تنتيي إال بمكتو ، كىي تعني . كلكؿ منيا طرائؽ خاصة لتربيتو

باختصار أف نييئ الظركؼ المساعدة لنمك الشخص نمكا متكامبل مف جميع النكاحي الشخصية، كالعقمية، 
أم أف التربية ما ىي إال تييئة ظركؼ تتاح فييا الفرص ألف تكجو كؿ  لقية، كالجسمية ، كالركحية،كالخ

مقكمات التربية التي تجعميا تنشئ األشخاص صغار ككبار تنشئة سميمة في النكاحي الخمقية كالجسمية 
. (5)كالعقمية كالركحية 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 91ؽ ، ص ع السػابػالمرج: عمي غربي -1

.  183، ص 1991، الجزائر، 7ط ، المؤسسة الكطنية لمكتاب،القاموس الجديد لمطالب: بف ىادية عمي كآخركف  -2
 .244، ص 1967بيركت، لبناف،  ،5دار المشرؽ، ط: المنجد األبجدم -3
 .266ص  ،1971، بيركت، لبناف، 1، دار الكتاب المبناني، طالمعجم الفمسفي: جميؿ صميبا -4
  .19 -18، ص ص 1990، الجزائر، 2، ديكاف المطبكعات الجامعية، طأصول التربية والتعميم: تركي رابح -5

يعتبر مفيـك التربية مف المفاىيـ الشائعة كالمتداكلة كثيرا في المجتمعات كعمى مختمؼ المستكيات      
رتبط كممة تربية بمفيـك النمك كالتنمية كعادة ما ت .كاالختصاصات النفسية، االجتماعية، التعميمية كاالقتصادية

كالتغيير كالذم يعني تييئة مختمؼ الظركؼ االجتماعية، العقمية، العاطفية كغيرىا حتى تسيؿ عممية التكيؼ 
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ة كالتكاصؿ ألنيا تستمر طكاؿ ػكاالندماج االجتماعي، كىي بيذا المفيكـ تحمؿ معنى االستمرارية كالديمكـ
. حياة اإلنساف

عممية التنشئة االجتماعية فكريا كخمقيا كتنمية القدرات اإلدراكية :" أف مصطمح التربية يشير إلىكما      
. (1) "كالعقمية داخؿ المدرسة كغيرىا مف المنظمات كالمؤسسات المتعددة لمتربية 

لطبيعية أك التربية ىي عممية تقديـ التدريب المنظـ ك التنمية لمممكات العقمية ا: " فيقكؿ بن جوينأما     
  .(2)"السكية أك ىك اإلشارة إلى ككف اإلنساف يتمقى تعميمان، ك تشير التربية إلى التحصيؿ العقمي

كيبلحظ عمى ىذا التعريؼ قصكره عف إيراد االىتماـ بالجكانب الجسمية كالنفسية كالعاطفية كاالنفعالية ك      
عريؼ عمى اإلنجاز العقمي كىك مجرد جانب كاحد الركحية ك االجتماعية ك الكطنية لمفرد، حيث يقتصر الت

فالتربية أساسان ىي عبارة عف عممية نقؿ . مما تيتـ بو التربية الحديثة ك ىذا ما يعرؼ باسـ التربية التكاممية
الميراث االجتماعي، المادم، العقمي، كاألخبلقي الثقافي، كنقؿ التراث مف جيؿ إلى آخر أك نقمو إلى كؿ جيؿ 

. لية التربية تحتاج مف جانب الفرد إلى القابمية لمتعمـ ك االستعداد لبلكتسابكعـ. جديد
المقدرة التي يبدييا الكائف الحي عمى االستفادة مف مكاد الخبرة ك : " أسعد رزوقك ىي كما يعرفيا 

إلى  فالقابمية تشير. (3)"مكضكعات الدراسة التي يطمع عمييا أك تعرض لو في ميداف االختيار ك التعمـ 
استعداد المرء لتكييؼ نفسو تبعان لمظركؼ الحياتية التي تطرأ مف جديد أك تستجد، كىي تختمؼ في الدرجة ك 

الطالب ك المعمـ ك ال بد  :المدل باختبلؼ األشخاص ك البيئات، فالتربية تعتمد عمى محكريف رئيسييف ىما
المنشكدة، كلقد ظيرت الحاجة إلى ضركرة تعاكف إف يحدث التفاعؿ ك التعاكف بينيما لتحقيؽ الغايات التربكية 

  .األسرة مع المدرسة لحؿ المشاكؿ المدرسية لمطبلب
كما تشير أكثر استخدامات ىذا المصطمح عمكمية إلى التنشئة االجتماعية كالتدريب الفكرم كاألخبلقي،     

م المدارس أك في منظمات تتكلى كتطكير القكل العقمية كاألخبلقية كبخاصة عف طريؽ التمقيف المنظـ سكاء ؼ
.  عممية التربية طكاؿ اليكـ

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .377، ص 1975الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، : معجـ العمـك االجتماعية -1

 .161، ص 2002، دار الراتب الجامعية، بيركت، لبناف، التربية النفسية لمطفل و المراىق: عبد الرحمف العيسكم -2
 .42، ص 1987، دار الكثائؽ ، الككيت ،سيكولوجية المراىق المسمم: عبد الرحمف العيسكم -3

كمف العسير في ىذا الصدد أف نفرؽ بيف كافة مظاىر الصراع التاريخية كالمعاصرة الخاصة بالتدريب، ذلؾ 
ة كمضمكنيا ، كفي ضكء ذلؾ أف التعريفات المختمفة لمتربية تتضمف بعض الفركؽ المتعمقة بمفاىيـ التربي

سميرة أحمد " كفي ىذا الصدد تذىب الدكتكرة  .(1)استخداما فغف أكثر التعريفات عمكمية غالبا ىي أكثرىا 
كسيمة المجتمع لممحافظة عمى بقائو كاستمراره كثبات نظمو كمعاييره "في تعريفيا لمتربية عمى أنيا "  السيد

  (2) "سابقة، كنقؿ التراث الثقافي لمجيؿ الجديداالجتماعية كقيمو كمعارؼ األجياؿ اؿ
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كجية النظر التي تعتبر التربية مف األساليب الفنية االجتماعية  (k.Manheim)كارل مانيايم كقد تبنى      
باعتبارىا مقكلة عامة تشمؿ طرؽ التأثير في السمكؾ اإلنساني الذم يتبلءـ مع أنماط التفاعؿ االجتماعي 

مساعدة كؿ فرد : " كما يذىب البعض اآلخر مف المحدثيف إلى اعتبار التربة.(3)تمع كالتنظيـ السائدة في المج
في المجتمع ألف يصبح اإلنساف حرا كمستقبل قادرا عمى التفكير كالحكـ بمفرده في الفنكف كاالجتماع كالتاريخ 

لمكافؽ لرشده كليس لعصر كالعمـك التكنكلكجية، كبالتالي يككف قادرا عمى التكيؼ مع متطمبات العصر ا
كنسجؿ بأف : فالتربية تعمؿ عمى تككيف الطفؿ كتكجييو نحك حالة الرشد .(4)" طفكلتو الذم يككف قد كّلى

 .التربية بيذا المعنى تعطػي في نفس الكقت المظير الثقافي كالمظير النفسي كاألخبلقي
دماغا مممكء "يريده ( Rabelais) فرابمينساف إف مبادئ التربية تتحكؿ كفقا لمتصكرات التي نككنيا عمى اإل   
الذم يركز  ( J.J.rousseau ) روسوك" دماغا حسف التككيف  "الذم يفضؿ (  Montaigne) مونتني، ك"جدا 

أوجست ، إلى  (فمسرح الطبيعة ىك الذم يميـ الركح اإلنسانية المبادئ األكلية لؤلخبلؽ)عمى دكر الطبيعة 
عادة تككيف العقؿ في االتجاه الذم يشي (A.Comte) كونت ر عكس ذلؾ إلى دكر المجتمع في تككيف كا 
إف التربية العامة كاإلنسانية تستطيع تككيف عماؿ كتقنييف مؤىميف كقادريف عمى أف يتحكلكا شيئا فشيئا . السميـ

تماعيا، ثـ أخيرا ىدؼ التربية ىك أكال التككيف، ثـ التكيؼ اج. كفقا لمتطكرات النفسية كتحكالت العالـ المعاصر
( 5). تككيف األحكاـ الشخصية كالحرة

إذا تحدثنا بمغة النكع قمنا أف التربية تعني مجمكع العمميات :" إلى القكؿ(  J.Dewey )جون ديوييذىب       
التي يستطيع بيا مجتمع ما أك زمرة اجتماعية صغرل أك كبرل أف ينقبل سمطاتيما كأىدافيما المكتسبة بغية 

أعتقد اعتقادا جازما أف التربية ىي الكسيمة : " ثـ يضيؼ" جكدىما الخاص كنمكىما المستمر، تأميف ك
. (6) "األساسية لمتقدـ اإلنساني، كأنيا األساس الذم يجب أف يقكـ عميو كؿ إصبلح اجتماعي

 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .152، اإلسكندرية، ب ت، ص، دار المعرفة الجامعيةقاموس عمم االجتماع: محمد عاطؼ غيث -1
 .3، ص 1993، مصر، 2، دار الفكر العربي، طعمم االجتماع التربية: سميرة أحمد السيد -2
 .153، مرجع سابؽ، صقاموس عمم االجتماع: محمد عاطؼ غيث -3
 .53، ص 1996، حكليات الجزائر، عدد خاص جامعة الجزائر -رىانات التغيير -النسق التربوي في الجزائر: بكسنة محمد  -4

5- DIDIER JULIA: Dictionnaire de la Philosophie ; Librairie Larousse ; Paris ; 1982. p.75                                       
 .397، ص  1972اإلسكندرية،  ،، دار الكتاب الجامعيةتمييد في عمم االجتماع :الجكىرم كآخركف محمد -6

المجتمع عف طريؽ التربية يستطيع أف يرسـ الغاية النبيمة التي يريد تحقيقيا ألداء نفيـ مف ىذا أف      
رسالتو الحضارية كاممة، كعف طريؽ التربية كالتعميـ يستطيع أف يككف رجاال يتجيكف بو نحك تحقيؽ تمؾ 

ذا أردنا أف نحقؽ الرفاىية لممجتمع ينبغي تربية النشء عمى أسس سميمة ، فالتربية إذف الغاية المنشكدة، كا 
. ضركرة حيكية كىي قكاـ المجتمع كعماده األساسي

:  ، ىذا األخير الذم يقكؿإميل دوركايمك جون ديويكمف ىنا نممس تقارب كجيات النظر بيف       
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نما ىك اإلنساف كما يريده "  إف اإلنساف الذم تكد التربية أف تحققو فينا ليس ىك اإلنساف كما خمقتو الطبيعة كا 
إف دكر التربية يتمثؿ في عممية التأثير الذم تمارسو األجياؿ الراشدة عمى تمؾ التي لـ ، تمع أف يككفالمج

تنضج بعد كلـ تتييأ لممشاركة في الحياة االجتماعية أم أف التربية عند دكركايـ ىي عممية تكارث اجتماعي 
فالتربية تكمف في تنمية ، نضج بعدكنقؿ المعارؼ كالميارات مف األجياؿ الناضجة إلى األجياؿ التي لـ ت

القدرات منيجيا، كبصفة خاصة قدرة التفكير، ألف القدرات اإلنسانية ال تنضج بذاتيا، فالحيكاف ىك بطبيعتو 
كؿ ما ىك عميو، ألنو محكـك بقانكف ثابت ىك قانكف الفطرة، بينما اإلنساف ال يككف إنسانا إال في تعاممو مع 

بيذا المعنى ىي التي تجعؿ مف اإلنساف إنسانا بكؿ مقكماتو، فيي التي تنمي في فالتربية . (1)" اآلخريف 
 أحمد الخشابكيذىب الكاتب . الطفؿ مختمؼ القدرات التي تؤىمو لمتكيؼ مع البيئة االجتماعية التي يكجد بيا

مف خبلؿ نسؽ اجتماعي يقـك بدكر كظيفي في إعداد كتنشئة كتشكيؿ النشء : " في تعريفو لمتربية بأنيا
كسائؿ كمؤسسات كأجيزة ليا فاعمية تككيف الفرد مف الناحية الجسمية كالعقمية كاألخبلقية ليككف عضكا في 

:" فيعرؼ التربية بأنيا محمد لبيب النجيجيأما الكاتب  (.2)"مجتمعو يحيا حياة سكية في بيئتو االجتماعية 
عداد أفراد إنسانييف في مجتمع معيف كفي  مكاف كزماف معينيف حتى يستطيعكف اكتساب عممية تشكيؿ كا 

الميارات كالقيـ كاالتجاىات كأنماط السمكؾ المختمفة التي تيسر ليـ عممية التعامؿ مع البيئة االجتماعية 
 .(3)" كالمادية 

فالتربية بيذا المفيـك ىي عمؿ يقكـ بو األفراد داخؿ المجتمع بيدؼ إكساب ميارات كخبرات كثقافة المجتمع  
ليذا نجد أف أغمبة التعاريؼ . اد آخريف يعيشكف فيو، كىي تختمؼ باختبلؼ األمكنة كاألزمنة كالشعكبألفر

. تنظر إلى التربية عمى أنيا عممية إنماء كتيذيب فإف المنتفع األكؿ منيا المربى أم الفرد الذم يتمقاىا
لذم يتمقاىا فحسب، بؿ تعمؿ أيضا عمى فالتربية بيذا المعنى ال تيتـ بتنمية القكل الجسمية كالعقمية لمفرد ا

تيذيبيا كتكجيييا في إطار جممة مف العبلقات القائمة عمى كيفية التعامؿ أك المعاممة بيف األفراد أك باألحرل 
. المجتمع ككؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

1- ALAIN GRAFF et CHRISTINE LE BIHAN : lexique de la philosophie ;  EDITION DU SEUIL ; France ; 

1996 ; P.29                                                                                                                                                     

 .14 -13، ص ص 1971مكتبة القاىرة الحديثة،  االجتماع التربوي واإلرشاد االجتماعي،: أحمد الخشاب -2
 .18، ص 1975، مكتبة األنجمك المصرية ، القاىرة، األسس االجتماعية لمتربية: محمد لبيب النجيجي -3   

تيدؼ إلى تزكيد متمقييا بكؿ ما يعينو  التربية عممية اجتماعيةإف ىذه التعاريؼ عمكما تذىب إلى أف     
خبلؿ حدكث النمك المتكامؿ في شخصية الفرد الذم  عمى الحياة المنظمة كاإليجابية في المجتمع، كذلؾ في
 .يتمقاىا بكؿ جكانبيا البيكلكجية كاالجتماعية كالنفسية

 قأما التربية عند الفقياء فيي العممية التي تكصؿ المرء إلى االنتصار عمى الشركر كالمفاسد، فتتحقؽ ؿ   
ثيرا عما ىك معطى اليـك لمتربية كلدكرىا في كىذا المفيـك لمتربية ال يختمؼ ؾ .السعادة في الدنيا كاآلخرة
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فتحقؽ اإلنساف الصالح، كالمجتمع الصالح كاإلنساف المنتج كالمتطكر كالقادر كغير  .المجتمعات المعاصرة
ذلؾ مما يتطمع إليو عادة الراشدكف كيطمبكف المستقبؿ ألبنائيـ، إنما ىك عمؿ التربية كمفيكميا قديما كحديثا، 

       .ية كاف كال يزاؿ ىك ما فيو مف مصمحة الفرد كتعدد الطرؽ المؤدية إليياكالغرض مف الترب
فالتجديد كالتطكير .ىذا المفيكـ العاـ كالشامؿ لمتربية كألغراضيا، نجده متقاربا عند كؿ المفكريف كالعمماء    

أك يؤثر في ىذا المجتمع،  بالمجتمع ككؿ، كبكؿ ما يفعؿا كاالستقبلليػة في التربية ظاىرة ترتبط ارتباطا كثيؽ
ليو ال تنبع مف الفراغ. بؿ في اإلنساف ذاتو مف معطيات كعكامؿ كظكاىر فالعممية . إنيا مف المجتمع كا 

كلما تغّيرت البنى االجتماعية بظيكر  .التربكية ذات صفة شمكلية ككمية، حية كديناميكية، إنيا سبب كنتيجة
تغيرت معيا قيـ المجتمع كثقافتو كتطمعاتو، كبالتالي مفيـك سعادة  الثكرة الصناعية  كالتكنكلكجيا الحديثة،

التربية " الفرد كمنطمقاتو الفكرية، فتطكرت التربية بمفيكميا كمضامينيا كأغراضيا كظير ما يطمؽ عميو اليكـ
، كما جاء "التربية ىي الحياة وليس إعداد لمحياة" :بمنطمقاتيا كأىدافيا، كرفعت ىذه األخيرة شعار"  الحديثة

يجب :" الذم يقكؿ (Claparède) كالباريدكىنا يتفؽ مع  .(1)جون ديوياألمريكي  عمى لساف رائد عمـك التربية
ذا افترضت التربية كإعداد لمحياة دكف أف تككف ىي بذاتيا حياة، ال تعد حياة   .(2)"  أف تككف التربية حياة، كا 

:  التعميم -2
بمعنى أعمـ مف أخكات ( : بصيغة األمر) كتعّمـ . (3)مر أك الشيء أتقنو كعرفو األ: تعّمـ، يتعّمـ، تعّمـ     
كيشترط في .  عّممتو العمـ فتعّمـ:  ىك التدريس كىك مقابؿ لمتعمـ ، نقكؿ( Enseignement) فالتعميـ. " (4)ظف 

يـ أخص مف كالتعؿ. التعميـ تكفير الشركط التي تسيؿ طمب العمـ عمى الطالب داخؿ المدرسة كخارجيا
التربية، ألف التربية تشمؿ نقؿ المعمكمات إلى الطالب مع العناية بتبديؿ صفاتو كتيذيب أخبلقو كالتعمـ ال 
يشمؿ إال  نقؿ المعمكمات بطرؽ مختمفة، كمفيكـ التعميـ  يتضمف مفيـك الحاجة إلى العمـ ، عمى حيف أف 

 
 

ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ
.   212، ص 1985، بيركت، لبناف، 1، دار اقرأ، طالفكر التربوي عند ابن سحنون و والقابسي: عبد األمير شمس الديف  -1

2-E. Claparède : L'éducation fonctionnelle ; 6 ème Edition décachaux et neistle ; 1973.P. 206. 
 .236ت، ص  ، دار الكتاب المبناني، بيركت، لبناف، بالمعجم العربي الميسر: أحمد زكي بدكم -3

. 251، مرجع سابؽ، ص القاموس الجديد لمطالب: بف ىادية عمي كآخركف  -4
مفيكـ التعمـ ال يتضمف ذلؾ، ألف المتعمـ يستطيع تحصيؿ العمـ بنفسو، كربما كاف استقبللو بطمب العمـ 

كىي تنتقؿ مف ككؿ تعمـ فيك إنما يككف عف معرفة متقدمة الكجكد، . أعمؽ تأثيرا في نفسو مف أخذه عف معمـ
 .(1)" جيؿ إلى جيؿ بكاسطة المعمميف كالكتب ككسائؿ التعميـ كغيرىا 

يصبح مفيكـ التعميـ ىنا مرادفا لمفيـك التدريس، كيتمثؿ في عمميات كفعاليات يمارسيا المعمـ في سبيؿ       
 .ؽكال نجد تكضيحا لنكع المكصبلت ىؿ ىي معرفة أك سمكؾ أك أخبل. تمقيف تبلميذه ما يشاء

مف المفاىيـ األساسية في ميداف التربية كأىـ العناصر المكّكنة لمعممية التربكية ذلؾ ألنيا " التعميم" كممة ك
ىي التي تتـ عف طريقيا نقؿ كتكصيؿ المعارؼ كالعمـك كالثقافات لممتعمميف، كبالتالي إحداث تغيير لدييـ، 
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ال يمكف الحديث عف إعداد المككنيف كالمتككنيف  كفي ىذا اإلطار يمثؿ مفيكـ التعمـ عامبل أساسيا بحيث
فالتعميـ في . دكف التكمـ عف ىذا النشاط أك ىذه العممية التي يعدكف لممارستيا كعف األىداؼ المرجكة منيا

 .(2)" تمقيف الغير أنكاع المعارؼ كالميارات المختمفة" االصطبلح ىك
المعمـ كالتمميذ كذلؾ عف طريؽ مجمكعة أنشطة  نستخمص مف ىذا أف التعميـ ىك عممية اتصاؿ بيف     

يمارسيا المعمـ في سبيؿ تكصيؿ المعارؼ كالخبرات إلى المتعمميف، كبالتالي فيذا التعريؼ ينظر إلى مفيـك 
كنظرا لصعكبة تحديد مفيـك . التعميـ مف جانب ماىيتو كىيئتو كمف يقـك بأدائو، كاتجاه مف تكجو ىذه العممية

  :ة محاكالت منياالتعميـ ظيرت عد
التعميـ ىك عممية اجتماعية يتـ خبلليا نقؿ مادة التعمـ : " لمتعميـ بقكلو"  محمد زياد حمدان" تعريؼ       

سكاء كانت ىذه معمكمة أك قيمة أك حركة أك خبرة، مف مرسؿ نطمؽ عميو عادة بالمعمـ، إلى المستقبؿ كىك 
إف التعميـ ىك جزء مف التربية العقمية، : " ؼ التعميـ بقكلو، فيعرمحمد عطية األبرا شيأما  .(3)التمميذ 

" كالغرض منو كسب المعرفة ككسب الميارة، كالدراية بعمـ مف العمـك أك فػف مف الفنػكف أك حرفػػة مف الحرؼ
قمية يذىب ىذا المفيـك إلى اعتبار التعمـ تربية عممية عقمية، أم أنو نشاط مكجو لتنمية قدرات التمميذ الع. (4)

كمكاىبو بالعمـك كالفنكف كالمعارؼ، دكف األخذ في االعتبار الجكانب األخرل مف شخصية التمميذ كمنيا 
الخمقية كاالجتماعية خاصة، كىنا يظير قصكر ىذا التعريؼ، ألف التعمـ في الحقيقة ال ييدؼ إلى تنمية 

نما ييدؼ أساسا إلى تنمية النكاحي االجتماعية كالنفسية  الجكانب العقمية كالمعرفية فقط عند التمميذ، كا 
كالخمقية لدل التمميذ، كبالتالي خمؽ فرد قادر عمى التكيؼ مع محيطو االجتماعي كحامبل لثقافة مجتمعو 
كعمكمو كمعارفو، ىذا ىك المفيـك الحديث لمتعميـ، أما التعاريؼ السابقة الذكر فيي تقميدية كال تعبر عف 

. أكسع مف ككنو كسيمة تكصيؿ الخبرات كالمعارؼ إلى المتعمـحقيقة ماىية التعميـ الذم ىك 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  307مرجع سابؽ، ص ،المعجم الفمسفي: جميؿ صميبا -1
 .56ص  1995، دار المعارؼ، القاىرة، 11، سمسمة نكابغ الفكر العربي، عدد ( جـون ديوي:)أحمد فؤاد األىكاني -2
 .86، ص1985، دار التربية الحديثة، األردف، بمبادئ واستراتيجيات حديثة ترشيد التدريس: محمد زياد حمداف  -3
. 16، ص 1993، دار الفكر العربي، القاىرة، روح التربية والتعميم: محمد عطية األبرا شي -4

قـك بيا تمؾ العممية كاألنشطة كالفعاليات التي م:" فيعرؼ التعميـ بأنو  المبروك عثمان أحمدأما        
المعمـ، كىك يقـك بتعميـ تبلميذ درسا جديدا، بحيث يسخر كؿ الفعاليات إلى تحقيؽ اليدؼ مف الدرس كىك 

 (1)..." تكصيؿ ما يكد المعمـ تكصيمو إلى التبلميذ بحيث يتعمـ ىذا األخير شيئا
قؿ كاكتساب شيئا يتضح مما سبؽ أف ىذه التعاريؼ كميا تركز عمى جانب مف عممية التعميـ كىك ف        
كالتعريؼ اإلجرائي الذم يمكف استخبلصو مف كؿ ىذه التعاريؼ كغيرىا ىي أف التعميـ عممية . لممتعمـ

بيف المعمـ كالمتعمـ، تتضمف جممة أنشطة ىادفة كمقصكدة، يمارسيا المعمـ في سبيؿ  اتصاؿ اجتماعي
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ينا في ذلؾ بمختمؼ الميارات كالخبرات تكصيؿ المعارؼ كالعمـك المقررة كأنماط السمكؾ كاألخبلؽ، مستع
: ك اتجاىات التعميـ يمكف حصرىا في اتجاىيف أساسييف ىما .الضركرية لنجاحو

كيركز ىذا االتجاه عمى التعميـ ككسيمة لنقؿ الثقافة ك التراث االجتماعي إلى التبلميذ     :االتجاه األول  -
. تكيتـ داخؿ المؤسسات التعميمية كالمدارس ك الجامعا

ك ذلؾ عف طريؽ تزكيد  وسيمة لمتنمية االجتماعيةك يركز عمى التعميـ عممية مستمرة ك  :االتجاه الثاني -
. األفراد بالمعارؼ ك االتجاىات ك الميارات المينية، ك أم قدرة يكتسبيا اإلنساف باعتباره عضك في المجتمع

( 2):كما يأتي عميمتعريف إجرائي لمتك مف ىذيف االتجاىيف يمكف لمباحث استخبلص 

فالتعميـ إذف ىك الكسيمة أك العممية التي يتـ بمقتضاىا إعداد فئات ك ككادر مختمفة مف ذكم        
كساب األفراد المعرفة ك الميارات  التخصصات المتباينة إعدادا اجتماعيا كاقتصاديا ك سياسيا ك ثقافيا كا 

يـ، ك تنمي التككيف الكمي لمشخصية اإلنسانية األكثر البلزمة، ك تنمي فييـ القدرات ك اإلستعدادات ك الؽ
فاعمية ك تكافقا ك تفاعبل ك إنتاجية في مجتمعيا، ك يتـ ذلؾ عف طريؽ المدارس ك المعاىد التعميمية التي 

فيك بيذا المعنى  .تنشئيا الدكلة ليذا الغرض ك ذلؾ بيدؼ المشاركة في التنمية االجتماعية ك االقتصادية
يات التي تتـ مع األفراد مف أجؿ اكتسابيـ أك تزكيدىـ بمختمؼ المعارؼ كالقيـ كتنمية قدراتيـ مجمكع العمؿ

ثراء معارفيـ كزيادة مؤىبلتيـ الفنية أك المينية كتغيير سمككاتيـ أك مكاقفيـ مستيدفيف التنمية الشاممة . كا 
كما يمكننا حصر مفيكـ التعميـ . افيةكالكاممة لشخصيتيـ كاإلسياـ في التنمية االجتماعية كاالقتصادية كالثؽ

.  (3) في ككنو تحصيؿ عممي يطكر مبدأ الكفاءات
فالتعميـ في ىذا البحث يشير إلى جميع العمميات الرسمية التي يكتسب مف خبلليا الفرد معمكمات       

كما أنو يتضمف  جديدة كالتي ينقؿ بيا المجتمع ثقافتو إلى األجياؿ البلحقة بيدؼ استمرار كجكده كتنميتو،
. تمقيف الميارات الحرفية كالمينية الضركرية لبلندماج الميني السكم داخؿ المجتمع

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .38ص 1990، طرابمس، 2، منشكرات كمية الدعكة اإلسبلمية، ططرق التدريس وفق المناىج الحديثة: المبركؾ عثماف أحمد -1

 .30 -29ص ، ص2004 ، األردف،1مؤسسة الكراؽ لمنشر، ط -رؤية نظرية و دراسة واقعية -لتنميةالتعميم وا :جاب اهلل سيد -2

 .21، ص2000، دار لمعرفة الجامعية، القاىرة، قاموس التنمية االجتماعية والخدمات االجتماعية: أحمد شفيؽ السكرم -3

كؿ تنتقؿ فيو ثقافة المجتمع إلى حيث أف الجانب األ. كىكذا فإف التعميـ يتضمف جانبيف نظرم كعممي     
. األفراد مبمكرة في شكؿ أىداؼ تختمؼ مف مرحمة تعميمية إلى أخرل 

كبيذا يككف الفرد المتشبع بثقافة مجتمعو قادرا عمى احتبلؿ مركزه االجتماعي كممارسة المنكطة بو بشكؿ  
طبيعة المرحمة كحسب نكع فعاؿ حيث أف درجة الكعي كالحس االجتماعي عند كؿ فرد تككف كبيرة حسب 

. الثقافة الدخيمة عف طريؽ مختمؼ كسائؿ االتصاؿ الحديثة ،كالتي قد تؤثر عمى ثقافة المجتمع يشكؿ سمبي
ىذا الكعي يصبح الركيزة األساسية لمحفاظ عمى ثقافة المجتمع بالشكؿ الذم يخدـ التنمية االجتماعية ألنو ال 

.   افة المجتمعجدكل مف مشاريع تنمكية غير مرتبطة بثؽ
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أما الجانب العممي فإنو يتمثؿ في عمميتي التدريب كالتككيف المينييف مف حيث أنيما عمميتاف ىامتاف في     
تمقيف األفراد كافة الميارات الحرفية كالمينية التي تساعد األفراد عمى التكيؼ المستمر مع التطكر التكنكلكجي 

. جي لمفرد بصفة خاصة كلممجتمع بصفة عامة بما يساعد عمى رفع مستكل األداء اإلنتا
ميمة التعميم ميمة " : كفي ىذا السياؽ كنظرا لما لمتعميـ مف أىمية في حياة اإلنساف، قاؿ ابف خمدكف    

 (1)." عظيمة المقدار، كثيرة األخطار، دقيقة المعنى، صعبة المرتقى

: التعميم الثانوي -3
 ( rawa)" راوا"تعريفات لمصطمح التعميـ الثانكم منيا تمؾ التي جمعيا  لقد حاكؿ بعض التربكييف تقديـ       

بمعنييف ،أحدىما محدكد حيث يشير  (Rivlin)ريفمين في مقاالتو عف مفيكـ التعميـ الفني كالميني حيث عرفو
لمباشرة إلى التدريب الكظيفي لمعمؿ المفيد، كاآلخر شامؿ يتضمف التعميـ كالخبرة الحياتية المباشرة كغير ا

التي تناسب الفرد لمحصكؿ عمى كظيفة مفيدة أك تحسيف أدائو الكظيفي أثناء الخدمة، كيتضمف التعميـ التقني 
فقد عرفو بأنو ما يحتكم عمى جميع األنشطة داخؿ المدرسة  (Terry)تيريأما .كالصناعي كالزراعي كغيره

كىك ذلؾ الجانب مف الخبرة . ريبيـ أثناء الخدمةكخارجيا كالمصممة لمساعدة األفراد في إعدادىـ لممينة أك تد
أما . (2)التعميمية الذم يساعد الفرد عمى اكتشاؼ قدراتو كاستعداداتو كاستخداميا في العمؿ في كظيفة ما 

ما يشير إلى تمؾ البرامج التي تقدـ في المرحمة الثانكية كالمصممة إلعداد "فيعرفو بأنو  ( Howes) ىاويز
فقد كضعت تعريفا أكثر شمكلية لمتعميـ الذم  اليونسكوأما منظمة . م كظائؼ متخصصةالمتعمـ لمعمؿ ؼ

يشمؿ إضافة إلى جكانب التعميـ العاـ المتضمنة في العممية التعميمية دراسة التكنكلكجيا كالعمـك المرتبطة بيا، 
معرفة لكظائؼ القطاعات في كاكتساب الميارات العممية كاالتجاىات اإليجابية نحكىا ،باإلضافة إلى الفيـ كاؿ

. (3) "الحياة االقتصادية كاالجتماعية
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .200، مرجع سابؽ، صالفكر التربوي عند ابن سحنون والقابسي:عبد األمير شمس الديف -1
 .325، ص 2002، القاىرة ،1، دار الفكر العربي، ط عمم اجتماع التربية:عمي السيد محمد الشخيبي -2
  .326المرجع نفسو ، ص  -3
الخصائص  كمف خبلؿ ىذه التعريفات لمتعميـ الثانكم عامة كالتقني عمى الخصكص يمكننا تحديد بعض  

المميزة لو كمنيا اىتمامو بنقؿ المعرفة كفيميا، كتككيف اتجاىات مكجبة نحك الكظائؼ العممية كالتدريب عمييا 
.    ل مف المتكسط، كما يعّد القكل العاممة لمستكيات أعؿ

فيك ذلؾ التعميـ الذم يتكسط النظاـ التعميمي الرسمي كيقابؿ " أما التعريؼ اإلجرائي لمتعميـ الثانكم     
مرحمة المراىقة، ك ىي أحد أىـ مراحؿ النمك عند اإلنساف، ك يمتد ىذا التعميـ مف انتياء المرحمة االبتدائية ك 

(1)" العالياإلكمالية ك ينتيي عند مدخؿ التعميـ 
ك تمتد المرحمة الثانكية في معظـ النظـ التعميمية الدكلية مف . 
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إلى سف االكتماؿ ك النضج ك تحصيؿ القدرة عمى اإلسياـ في ( حدكد الثانية عشر)سف انتياء الطفكلة 
 (.حدكد الثامنة عشر)نكاحي النشاط االجتماعي 

سمة المراحؿ التعميمية ، فيي فضبل عف قياميا باستقباؿ كتعتبر مرحمة التعميـ الثانكم حمقة ىامة في سؿ      
ك إعداد التبلميذ لمكاصمة تعميميـ الجامعي، فيي تتحمؿ أيضا عبئ إعداد العناصر البشرية مف ذكم 

الميارات الفنية ك التقنية المتكسطة البّلزمة لتنفيذ خطط التحكؿ االجتماعي كاالقتصادم كمقابمة احتياجات 
كالتعميـ الثانكم يعد مف أىـ ركائز النظاـ التعميمي كالتربكم ليس فقط بسبب . ات التنميةالمجتمع كمتطمب

نما بكصفو يمثؿ مرحمة منتيية  مكقعو كيمزة كصؿ بيف مرحمة التعميـ االبتدائي كإلكمالي، كالتعميـ الجامعي، كا 
ف المكظفيف كالفنييف، فيك مف جية يعمؿ عمى تخريج حممة الشيادات المتكسطة ـ. ك مكصمة في آف كاحد

كمف جية أخرل يؤىؿ التبلميذ لبللتحاؽ بالجامعات ك الكميات كالمعاىد العميا لمف يرغب في مكاصمة تعميمو 
كيحتؿ التعميـ الثانكم مكقعا إستراتيجيا في اليـر التعميمي إذ يقع بيف مرحمتيف .في مختمؼ التخصصات 

م كمرحمة التعميـ العالي، كىك تعميـ مفتكح يتصؿ بجميع تعميميتيف ، فيك يتكسط مرحمة التعميـ األساس
المجاالت الحيكية في مختمؼ المياديف كذلؾ بفضؿ تنكعو كتعدد شعبو كتخصصاتو ، كتدـك الدراسة بو ثبلث 

سنكات عمى العمـك ، حيث تمثؿ السنة األكلى الجذع المشترؾ ، ثـ فيما بعد ثبلث شعب تضـ كؿ شعبة 
 .عدة تخصصات  

تعد مؤسسات التعميـ الثانكم مؤسسات عمكمية لمتعميـ تتمتع بالشخصية المعنكية ك االستقبلؿ المالي، ك ك    
قد تككف الثانكية العامة مرحمة منتيية بالنسبة لبعض التبلميذ الذيف .  (2)المدارس الثانوية و المتاقنتدعى 

لحصكؿ عمى البكالكريا لمكاصمة التعميـ العالي، يكتفكف بيذا القدر مف التعميـ ، أك الذيف ال تؤىميـ قدراتيـ ؿ
كتمثؿ مرحمة الدراسة   ،(3)أك الذيف يفضمكف استكماؿ تعميميـ بعد فترة مف حصكليـ عمى الثانكية العامة 

 الثانكية فترة تعميـ مكاطف  يمكف أف يمعب دكرا في التنمية االقتصاديػة كاالجتماعيػة، كفي ىذه 
 

 

ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .120ص  2002، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، التعميم الثانوي في البالد العربية: محمد الفالكقي ك رمضاف القذافي -1

.  1976.04.16، المتضمف تنظيـ مؤسسات التعميـ الثانكم ك سيرىا، أمرية 16/04/1976المؤرخ في 76/72المرسـك  -2
.   1990، القاىرة، البدائل المقترحة لنظام التشعيب ومدة الدراسة في التعميم الثانوي: ة كالتنميةالقكمي لمبحكث التربكم المركز -3

المرحمة ينطمؽ نمكه في جميع النكاحي انطبلقا مف ككنو يسير بو نحك المكاطنة الصالحة باعتباره شخصا 
ق يشغؿ نفسو بمشكبلت قكمية منتجا ك مسؤكال، فشعكره باالنتماء إلى المجتمع يقكيو إلى الحد الذم يجعؿ

( 1)،كبالقيادة المستنيرة كاإلرشاد الصائب ينمك خمقيا ك اجتماعيا بشكؿ يحقؽ فيو صفات المكاطف اإليجابي 

 (:األكاديمي)التعميم الثانوي العام   -أ
 ىك أحد األنماط الدراسية التي تدخؿ ضمف مسافات ك شعب متنكعة تقدـ لمتمميذ في مرحمة مف مراحؿ    

(2): التعميـ الثانكم، ك ينقسـ التعميـ الثانكم العاـ إلى شعبتيف رئيسيتيف كىما
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ك تندرج تحتيا ك بشكؿ عاـ الدراسات األدبية ك المغات ك العمـك :  شعبة اآلداب و العموم اإلنسانية -1
الطبيعية اإلنسانية ، كما قد تشمؿ خطة الدراسة عمى تقديـ بعض مكاد العمـك االقتصادية ك العمـك 

كالرياضيات ببعض الشعب األدبية بنسب متفاكتة حسب ما ىك معمكؿ بو في البمداف العربية ك يستطيع 
خريجك ىذه الشعبة االلتحاؽ بالجامعات ، ك المعاىد ك الكميات التي تقدـ دراسات مماثمة بعد االنتياء مف 

. الدراسة بالمرحمة الثانكية 
العمـك الطبيعية ك العمـك الرياضية ك العمـك التقنية بصفة خاصة ك تتضمف تدريس : شعبة العموم -2 

كيمتحؽ . باإلضافة إلى بعض الدراسات التي تشمؿ التربية الدينية ك المغات ك العمـك اإلنسانية بصفة عامة
. خريجك ىذه الشعبة بالكميات العممية الجامعية ك المعاىد التقنية المختمفة 

لتعميـ الثانكم العاـ تتجو أساسا إلى إعداد التمميذ لمكاصمة الدراسات األكاديمية إف الدراسة في مرحمة ا    
دكف التركيز بشكؿ قكم عمى عممية إعداد التبلميذ لمحياة العممية في حالة عدـ رغبتيـ في مكاصمة التعميـ أك 

. عدـ حصكليـ عمى شيادة البكالكريا بعد االنتياء مف مرحمة الدراسة الثانكية 
كيقصد بالتعميـ الثانكم العاـ في بحثنا ىذا التعميـ األكاديمي بفركعو الثبلثة كالتي تشمؿ العمـك الطبيعية      

كىك التعميـ الذم يستقبؿ التبلميذ مف سف الخامسة عشرة إلى الثامنة . ،كالعمـك الدقيقة، كالعمـك اإلنسانية
. عشرة، كيركز غالبا عمى الجكانب النظرية مف المعرفة

: التعميم الثانوي التقني -ب
 (3):إف ىذا النكع مف التعميـ يتخذ شكميف رئيسيف أك نمكذجيف في الدكؿ العربية كىما    

نمكذج يحدد مجاؿ الدراسة بالمدرسة الثانكية التقنية فيما تقدمو الشعب المختمفة في إطار ثبلثة أنكاع  -   
. التعميـ التجارم –التعميـ الصناعي –الزراعيالتعميـ : رئيسية مف التعميـ الفني ك التقني ك ىي

 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
  187 -185، ص ص 1996، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، فمسفة النظام التعميمي وبنية السياسة التربوية: أحمد حسف عبيد -1
 .164 -163مرجع سابؽ، ص ص : محمد الفالكقي ك رمضاف القذافي -2
  .164 -163نفسو ، ص ص  المرجع -3

أما ىذا النمكذج فيحدد مجاؿ الدراسة بالمدرسة الثانكية التقنية في إطار ما تقدمو كؿ مدرسة عمى إنفراد  -   
:  حسب تخصصيا ك بحيث تتعدد أنكاع التعميـ بتعدد التخصصات، ك نجد في ىذا المجاؿ

لمدارس الثانكم الزراعية كغيرىا إضافة إلى المعاىد المدارس الثانكية الصناعية، المدارس الثانكم التجارية، ا
غيرىا، ىذا إلى  كالثانكية الخاصة بالنفط ك الصحة ك المياه ك الخدمة االجتماعية ك اليندسة التطبيقية 

ك تقـك المدارس الثانكية التقنية ك المينية بتقديـ برامج . "جانب تخصصات أخرل لـ يشمميا ىذا الحصر
غطية جميع النشاطات الصناعية ك الزراعية ك االقتصادية ك االجتماعية كالتقنية، كىي دراسية متنكعة لت
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إذ أنيا تؤدم إلى عالـ الشغؿ ك اإلنتاج في نفس الكقت الذم تقكد فيو . مدارس مكصمة كمنتيية في آف كاحد
يؤكد عمى اكتساب  ك يقصد بو التعميـ الذم. مف يرغب مف التبلميذ القادريف عمى مكاصمة الدراسة الجامعية

 .(1)" الميارات ك األساليب الفنية ك التقنية، ك ييدؼ إلى إعداد الفنييف دكف الحصكؿ عمى درجة جامعية 
كالتعميـ الثانكم التقني ىك التعميـ الذم يستقبؿ التبلميذ مف سف الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة، كيشمؿ 

كالبيككمياكم، كاالقتصادم كغيرىا مف التخصصات، كيرّكز  فركع عديدة كالتعميـ الصناعي، كاإللكتركتقني،
كبخصكص مدة التعميـ الثانكم العاـ أك التقني المشار إلييما فقد حددتيا كزارة . فيو عمى الجكانب التطبيقية

ككزارة التربية الكطنية ىي التي تحدد شركط . سنكات بعد االنتياء مف التعميـ المتكسط 3التربية الكطنية في 
فالثانكيات تختص بالتعميـ العاـ، أما المتاقف فيي متخصصة في التعميـ . لقبكؿ في التعميـ الثانكم بنكعيوا

 ( 2).التقني كالميني، كتختتـ الدراسة الثانكية بشيادة البكالكريا
اإلكمالية  كالخبلصة أف بالتعميـ الثانكم ىك ذلؾ النكع مف التعميـ النظامي الذم يبدأ بعد إنياء المرحمة      

كتقكـ مرحمة التعميـ الثانكم (. التعميـ الجامعي)، كينتيي عند مدخؿ التعميـ العالي ( التعميـ المتكسط)
عداد التبلميذ لمكاصمة تعميميـ الجامعي، كفضبل عف ذلؾ فيي تتحمؿ عبئ إعداد كتككيف  باستقباؿ كا 

تنفيذ خطط  كمشاريع التحكؿ االقتصادم ، العناصر البشرية ذكم الميارات كالتقنية المتكسطة البّلزمة ؿ
. كيقابمو متطمبات التنمية

كما يمثؿ التعميـ الثانكم مرحمة تعميـ منتيية كمكصمة في كقت كاحد، ألنو يعمؿ مف جية عمى تخريج     
حممة الشيادات المتكسطة مف المكظفيف، كمف جية أخرل يؤىؿ الخريجيف لبللتحاؽ بالجامعات كالكميات 

كتتميز ىذه المرحمة مف التعميـ . د العميا لمف يرغب في مكاصمة الدراسة في مختمؼ التخصصاتكالمعاه
ككنيا تكسب التبلميذ الميارات كالخبرات، كتكّكف لدييـ القدرة عمى تحمؿ المسؤكليات ، كخاصة فيما يدكر 

.  في محيطيـ االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي مف أحداث كتغّيرات
 
ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ 
، (رسالة دكتكراه غير منشكرة)، دراسة مقارنة لدور التعميم الفني في التنمية في جميورية مصر والعراق: جماؿ الديف حرب حسيف -1

 .1983كمية التربية، جامعة عيف شمس القاىرة، 
 .68، مرجع سابؽ، صأصول التربية و التعميم: رابح تركي -2

: التنمية -4
نمى " في المغة العربية ىي مصدر الفعؿ " تنمية " فاىيـ التي تحدد ىذا المصطمح، فكممة تعددت الـ     

نماء الشيء بمعنى زيادتو، كنما ينمك نمكا بمعنى زاد ككثر" بمعنى جعمو ناميا  ، (نمى)كتنمى، تنميا  .(1)كا 
عمى كجو النميمة،  كيقػاؿ نّمى، ينّمي، تنمية، الحديث أذاعو .بمعنى ارتفع مف مكضعو إلى مكضع آخر

الحديث شاع، كالماء : نمى، كينّمي، نماء كنميا : يقاؿ. كقكدىا، كالشيء جعمو ناميا كمزدىرا فالنار أشيع
.  (2)الشيء زاد ككثر: أما نما، ينمك نماء كنمكا. ارتفع
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يركز عمى المعنى المغكم لمتنمية يختمؼ نكعا ما عف معنى التنمية التي يقصدىا ىذا البحث فيك  كىذا    
الكـ أكال، أما المعنى المقصكد في ىذا البحث ىك التركيز عمى كيفية تنمية رأس الماؿ البشرم األساس في 

سياسة تمجأ إلييا الدكؿ النامية لكي :"لقد عرفت مكسكعة السياسة التنمية بأنيا  .تحقيؽ أم برنامج تنمكم
كمف . مف اإلنتاج البدائي إلى اإلنتاج المصّنعتتخمص مف التبعية االقتصادية لمدكؿ األجنبية ، كتتحكؿ 

ارتفاع مستكل االستيبلؾ الفردم كتكزيع اليد العاممة عمى كافة القطاعات االقتصادية كنمك : مؤشراتيا
عمى الرغـ مف إغفاؿ ىذا ك.(3)"القطاع الصناعي، كتحسيف قطاعات الخدمات كالمكاصبلت كالصحة كغيرىا

األخرل التي يجب أف يتضمنيا مفيـك التنمية كالجانب االجتماعي كالسياسي  التعريؼ كابتعاده عف الجكانب
إف مصطمح تنمية يعني الزيادة كالنمك في كافة المجاالت  .كالثقافي، إضافة إلى الجانب االقتصادم

 االقتصادية كاالجتماعية كالبشرية، ليذا تمركزت تعريفات عديدة تناكلت ىذا المفيـك حكؿ اإلنساف باعتبار
. أف الزيادة كالنمك تتناكؿ كؿ ما مف شأنو تطكير حياة البشر، لذا ارتبط مفيـك التنمية ارتباطا كثيقا باإلنساف

(4) 

ليذا فمفيـك التنمية ال ينتمي إلى عمـ كاحد، بؿ ال بد مف تعاكف العمـك المختمفة كالتخصصات المتباينة      
ف في تحديدىـ لمفيـك التنمية كأبعادىا كثمة تعريفات كقد اختمؼ المفكركف االجتماعيك. في ىذا المعنى

النمك المدركس عمى أسس عممية كالذم قيست أبعاده بمقاييس عممية سكاء كانت : " عديدة لمتنمية منيا
تنمية شاممة متكاممة ، أك تنمية في أحد المياديف الرئيسية مثؿ الميداف االقتصادم أك االجتماعي أك 

كما يمكف القكؿ أنيا عممية . الخ...ف الفرعية كالتنمية الصناعية أك الزراعية أك التجاريةالسياسي ، أك الميادم
تغيير اجتماعي مخطط يقكـ بيا اإلنساف لبلنتقاؿ بالمجتمع مف كضع إلى كضع أفضؿ، كربما مع احتياجاتو 

مكانياتو االقتصادية كاالجتماعية كالفكرية   .(5)" كا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 .119 -118، بيركت، ص 2، طالمنجد في المغة واألدب والعموم: لكيس اليسكعي -1
 .242مرجع سابؽ، ص : المنجد األبجدم -2
 .795، ص 1985، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، الجزء األكؿ، موسوعة السياسة: عبد الكىاب الكيالي -3
 .142، ص 2005، األردف، 1ر الفرقاف لمنشر كالتكزيع، ط، داالتربية في الوطن العربي: يعقكب حسيف نشكاف -4
 .165، ص 1998، اإلسكندرية، 3، المكتب الجامعي الحديث، طقاموس عمم االجتماع: عبد اليادم الجكىرم -5

تغيرات :" باعتبار أف التنمية ىي نمك مقصكد، أم بمعنى( النمك)مفيـك  عاقل رفاخك يكضح الدكتكر       
التي تحدث أثناء انتقاؿ العضكية الفردية مف أصميا إلى نضجيا كيستعمؿ المصطمح أيضا البناء كالشكؿ 

 (1)." لمداللة عمى نمك المغة كالفيـ كالميارة
: " كما يأتي" التنمية االجتماعية"فقد حدد مفيـك التنمية في كتابو المشيكر عبد الباسط محمد حسن  أما    

نما يشير إلى النمك المعتمد الذم يتـ عف طريؽ الجيكد المفظ العربي لمتنمية ال يشير إلى  النمك التمقائي، كا 
كفي ىذه الحالة يصبح التفريؽ بيف النمك كالتنمية، . المنظمة التي يقكـ بيا اإلنساف لتحقيؽ أىداؼ معينة
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ؿ في مدل كالتفريؽ بيف التطكر كالتطكير كالتغّير كالتغيير، فالفارؽ بيف االصطبلحات المختمفة إنما يتمث
 (2)." تدخؿ اإلنساف في إحداث التنمية أك التطكير أك التغيير

فالتنمية إذف باعتبارىا نمكا مقصكدا ىي التغيير المقصكد في شخصية الفرد كقدراتو، كىي أيضا تكسيع    
 نميةفالت.كتعميؽ لمفيـ كالميارة ككؿ ىذا ال يحصؿ دكف عممية تدفع لمتنمية كىي اإلعداد الجيد لممتككنيف

تغير اجتماعي إرادم مقصكد بالمجتمع مف الحاؿ الذم ىك عميو فعبل إلى الحاؿ الذم ينبغي أف يككف " ىي
عميو أمبل كتطكرا، فيي عممية ديناميكية مقصكدة، متداخمة كمتشابكة تيدؼ إلى تطكير اإلنتاج كرفع كفاءتو 

ل إحداث تغيير شامؿ في الييكؿ باستخداـ كافة المكارد المتاحة عمى مختمؼ المستكيات، كتؤدم إؿ
  .(3)" االقتصادم كاالجتماعي لمدكلة كزيادة قدرة المجتمع عمى البقاء كالنمك

بأنيا محاكلة إحداث تغيرات ايجابية :" " التنمية واإلصالح اإلداري"في كتابو  عمي السمميكيعرفيا     
ناحية، كتقكد إلى أنماط متطكرة مف متراكمة لتطكير اإلنتاج كرفع كفاءتو عمى مختمؼ المستكيات مف 

 . (4) "السمكؾ االقتصادم كاالجتماعي مف ناحية أخرل
مفيـك معنكم " بأنيا ": مناخ جديد في التنمية االجتماعية"فيعرؼ التنمية في كتابو  مختار حمزةأما       

قتصادم لئلنتاج يعبر عف عممية ديناميكية تنتج مف التدخؿ اإلرادم لممجتمع كالنسؽ االجتماعي كاال
كاإلبداع كقكاـ ىذه العممية إحداث سمسمة مف التغيرات الكظيفية كالييكمية في المجتمع، بيدؼ زيادة قدرة 

ذلؾ الكؿ المعقد مف اإلجراءات " بأنيا  فيعرفيا عبد المنعم دسوقيأما الدكتكر ".المجتمع عمى البقاء كالنمك
بيا اإلنساف لمتحكـ بقدر ما في مقتضيات كاتجاىات كسرعة التغير كالعمميات المتتالية كالمستمرة ،التي يقـك 

 .(5)" الثقافي أك الحضارم في مجتمع مف المجتمعات بيدؼ إشباع حاجاتو 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 .34، ص1971، دار العمـ لممبلييف، بيركت، لبناف، معجم عمم النفس: فاخر عاقؿ -1
.  91، ص1977، القاىرة، 2، مكتبة كىبة، ط نمية االجتماعيةالت: عبد الباسط محمد حسف -2
، المكتب الجامعي الحديث، التنمية االجتماعية من منظور الممارسة المينية لمخدمة االجتماعية: محمد عبد الفتاح محمد -3

.  49  –48، ص ص 2000اإلسكندرية، 
 .157ر المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ب ت، ص، داالتخطيط التربوي،عممياتو، مداخمو: فاركؽ شكقي البكىي -4
.    6مرجع سابؽ، ص -رؤية نظرية و دراسة واقعية -التعميم و التنمية :سيد جاب اهلل -5

عبارة عف منيج ديناميكي كعممية مستمرة تحدث مف خبلليا "فيرل بأنيا  محمد عاطف غيثأما       
( 1)"... تنفيذ أسمكب معّيف في الحياة عمميات مختمفة مف التعميـ كالتفكير كالتخطيط ك

عممية ذاتية مكجية كفقا إلرادة كطنية مستقمة مف أجؿ إيجاد : " التنمية بأنيا خميفة الكواريكما يعرؼ عمي 
حداث تغييرات سياسية، اجتماعية كاقتصادية تسمح بتحقيؽ دعـ كقدرة المجتمع المعني  تحكالت ىيكمية كا 

( 2)" ة فيو كتحسيف مستمر لنكعية الحيا

 (3): كقد أكرد العمماء كالباحثكف في ىذا الصدد عدة تعريفات لمتنمية منيا
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أنيا عممية تغيير اجتماعي كاقتصادم كسياسي عميؽ، كأف ىدفيا األكبر ىك تحقيؽ تغير جذرم كشامؿ  -1
. في الحياة

ف أجؿ مكاجية التخمؼ أكال، التنمية جيد منظـ كمتكامؿ ييدؼ إلى تنمية مكارد المجتمع ماديا كفكريا ـ -2
 .   ثـ المحاؽ بركب التقدـ الحضارم لتكفير حياة كريمة ميسرة لكؿ فرد مف أفراد المجتمع ثانيا

، كأنو مف الضركرم النظر إلى أم نشاط تنمكم التنمية ذات مفيوم شاملكمف ىذيف التعريفيف، نرل أف    
فالتنمية  .ره باألنشطة األخرل، كبخاصة النشاط التربكمفي أم مجاؿ مف مجاالت الحياة مف خبلؿ تأثيره كتأث

إذف تتناكؿ كافة الجكانب االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية، أم تتناكؿ كافة مظاىر الحياة في 
. المجتمع، فالتنمية مف ىذا المنطمؽ عممية متكاممة ال تيتـ بجانب دكف آخر

أف التنمية " فقد جاء فيو  (UNESCO)منظمة اليونسكوم تذىب إليو أما التعريؼ الشامؿ لمتنمية كالذ    
  (4) "ينبغي أف تككف متمركزة حكؿ اإلنساف كتتناكؿ كافة نشاطاتو، فيي عممية ارتقاء اإلنساف بو كمف أجمو 

أف التنمية ىدؼ عاـ شامؿ لعممية  "محمود الكرديكلعّؿ أىـ تعريؼ ىك ذلؾ الذم يرل فيو  الدكتكر    
اميكية تحدث في المجتمع كتتجمى مظاىرىا في تمؾ السمسمة مف التغيرات البنائية كالكظيفية التي تصيب ديف

مككنات المجتمع كتعتمد ىذه العممية عمى التحكـ في حجـ كنكع المكارد المادية كالبشرية المتاحة لمكصكؿ بيا 
رفاىية االقتصادية كاالجتماعية إلى أقصى استغبلؿ ممكف في أقصر فترة ممكنة ، كذلؾ بيدؼ تحقيؽ اؿ

 . (5)"المنشكدة لمغالبية العظمى مف أفراد المجتمع
 
 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .172ت، ص. ، دار النيضة العربية، بيركت، لبناف، تدراسات في عمم االجتماع التطبيقي: محمد عاطؼ غيث -1
 .5، ص2000، القاىرة، 2لفجر لمنشر كلتكزيع، ط ، دار ااإلعالم والتنمية الشاممة: محمد منير حجاب -2
 .146، ص 2004،عماف، األردف، 1، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، طأساسيات في التربية: أخميؼ يكسؼ الطراكنة -3

 .143مرجع سابؽ، ص :محمد عاطؼ غيث -4 
 .72، ص 1977، دار المعارؼ، القاىرة، التخطيط لمتنمية االجتماعية: محمكد الكردم -5
 

ىدؼ عاـ كشامؿ لعممية ديناميكية تحدث في المجتمع كتتجمى مظاىرىا : "كىناؾ مف يرل أف التنمية     
في سمسمة مف التغيرات البنائية كالكظيفية التي تمس مككنات المجتمع، كتعتمد ىذه العممية عمى التحكـ في 

ستغبلؿ ممكف في أقصر فترة ممكنة، حجـ كنكعية المكارد لبشرية كالمادية المتاحة لمكصكؿ إلى أقصى ا
. (1)" العظمى مف أفراد المجتمع أك قؿ المنشكدة لمغالبية الرفاىية االقتصادية واالجتماعيةكذلؾ بيدؼ تحقيؽ 

فالتنمية بيذا المعنى ىي عممية حضارية شاممة لمختمؼ أكجو النشاط في المجتمع بما يحقؽ رفاه اإلنساف 
تحرير لو كتطكير لكفاءاتو ك إطبلؽ لقدراتو لمعمؿ البّناء، كىي كذلؾ اكتشاؼ ككرامتو، فيي بناء لئلنساف ك
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لمكارد المجتمع ك تنميتيا كاستخداميا االستخداـ األمثؿ مف أجؿ بناء الطاقة اإلنتاجية القادرة عمى العطاء 
كمف أجمو، بيدؼ  عممية كاعية كمدركسة كمخطط ليا، تتـ باإلنساف:" فالتنمية بمفيكميا الكاسع . (2)المستمر

االنتقاؿ بالمجتمع إلى كضع أفضؿ يحقؽ لو التقدـ كاألمف كالرخاء كالمشاركة كاالستقبللية سكاء أكاف ذلؾ 
 .(3)" في المجاالت االقتصادية أـ السياسية أـ الثقافية أـ االجتماعية، أـ غيرىا مف المجاالت

تحديدىـ لمفيـك التنمية كأبعادىا المختمفة، فقد كما اختمؼ المفكركف االجتماعيكف كاالقتصاديكف في       
عمى العمميات التي يمكف عف طريقيا الكصكؿ بمتكسط دخؿ  "عمماء االقتصادانصب معنى التنمية عند 

الفرد في دكلة ما إلى مستكل معيف، كما يتضمف معنى التخمؼ عند ىؤالء الباحثيف مقارنة أية دكلة مف 
كبذلؾ تتمثؿ التنمية . اصطمح عمى أنيا تمثؿ المستكل المتقدـ في ىذه الناحية الكجية االقتصادية بدكؿ معينة

عندىـ في قدرة اإلنساف كالدكلة عمى استخداـ األسباب التكنكلكجية لمسيطرة عمى المكارد الطبيعية بيدؼ رفع 
ير مف أسباب فيركف أف الجيؿ ىك العامؿ الرئيسي في التخمؼ كأف الكث التربويونأما . "مستكل دخؿ الفرد

فيحاكلكف دراسة اإليديكلكجيات  عمماء السياسةأما . أمراض المجتمع كتخمفو مرجعو إلى الجيؿ كاألمية
كىكذا يمكننا .  (4)"كالمعتقدات السياسية بيدؼ التعرؼ عمى التأثير الذم يمكف أف يحدثو في عممية التنمية 

ير في جانب منيا دكف اآلخر، كىي تيدؼ إلى زيادة أف التنمية عممية متشابكة متداخمة ال يمكف الس: القكؿ
الدخؿ القكمي بمعدؿ أكبر مف معدؿ نمك السكاف كبالتالي زيادة متكسط دخؿ الفرد بغرض رفع مستكاه 

فيي بيذا المعنى ىدؼ أساسي تسعى إليو كؿ الدكؿ ك بكؿ إمكانياتيا لرفع شأف شعكبيا ك رفاىية . المعيشي
التنمية ك تختمؼ باختبلؼ المنظكر الذم يراىا مف خبللو الباحثكف، فيناؾ المنظكر مكاطنييا ك تتعدد مفاىيـ 

.  االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي كالديني ك اإلدارم لمتنمية
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .72، المرجع السابؽ، ص التخطيط لمتنمية االجتماعية: محمكد الكردم -1
 .189، ص 2003، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، معالتربية والمجت: شبؿ بدراف -2
، 47، العدد مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية وسائل اإلعالم والتنمية في اإلمارات العربية المتحدة،: صالح خميؿ أبك أصبع -3

 .156، ص 1986السنة الثامنة عشر، الككيت، 
. 5 -4مرجع سابؽ، ص ص : سيد جاب اهلل  -4

لكننا نرل مف األفضؿ استخداـ مصطمح التنمية بصفتو المطمقة كالشاممة، خاصة ك أنو ال يمكف      
الفصؿ بيف مختمؼ جكانب التنمية كما سبؽ ذكره، حيث يمكف أف نكتشؼ عمى سبيؿ المثاؿ جكانب 

ية لتككف اجتماعية في عمميات التنمية االقتصادية كالعكس جكانب اقتصادية في عمميات التنمية االجتماع
كنرل أف المقصكد بيا ىك خمؽ ظركؼ   .فيما بعد نسيجا كاحدا يشترؾ فيو الناس عمى اختبلؼ فئاتيـ

النيكض كتييئة عكامؿ التقدـ لكؿ ظكاىر المجتمع عف طريؽ مساىمة أفراده كجماعاتو، مع االستغبلؿ 
ينة تحدد عمى أساس مدركس كلكيات معّ ، ككفقا أل(المادية كالبشرية)األمثؿ لكافة المكارد كاإلمكانيات المتاحة 

 (1)لتحقيؽ التنمية الشاممة ك المستيدفة 
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نما ىي قبؿ كؿ ىذا عممية بناء   كالتنمية بالمفيكـ الشامؿ ليست مجرد عممية اقتصادية كتكنكلكجية، كا 
 حضارم تؤكد فيو المجتمعات ذكاتيا كخصائصيا، كتطّكر مقكمات ىكيتيا اإلنسانية في إطار التعاكف

كييتـ ىذا النمك اإلنمائي الجديد عمى اإلنساف، كؿ إنساف إلشباع حاجاتو األساسية ...اإلقميمي كالدكلي
جسميا كعقميا كاجتماعيا كنفسيا كركحيا، كيفيـ مف ىذا التعريؼ أف التنمية تعني بالمجتمع مف خبلؿ 

ممة في إطار التفاعؿ بيف االىتماـ باإلنساف مف كافة الجكانب، كاف ىذه التنمية ينبغي أف تككف شا
ليذا لـ تعد التنمية مكضكع عمـ كاحد، بؿ ىي نتاج لعمـك مختمفة كتخصصات .(2)المجتمعات اإلنسانية 

كما . متباينة سكاء كانت في العمـك العامة أك الجزئية كىذا ال يقع الباحثكف أسرل لمتحيز األكاديمي الضيؽ
كيرجع ىذا . بيف عمماء االجتماع كاالقتصاد كرجاؿ السياسة تعتبر قضية التنمية مف أكثر القضايا خبلفا

االختبلؼ إلى حداثة دراسة ىذه القضية في الفكر السكسيكلكجي مف ناحية، كاختبلؼ المتطمبات الفكرية 
كىذا االختبلؼ انعكس عمى تصكر العمماء كالباحثيف . كاإليديكلكجية التي تقؼ كراء دراستيا مف ناحية أخرل

. نميةلمفيـك الت
عممية تكافؽ اجتماعي، بينما يعرفيا آخركف بأنيا تنمية طاقات :"كيذىب البعض إلى تعريؼ التنمية بأنيا    

أك ىي إشباع الحاجات االجتماعية لئلنساف، أك الكصكؿ بالفرد إلى مستكل . الفرد إلى أقصى حد مستطاع
كمف المسمـ بو (.3)شباع احتياجات األفرادمعيف في المعيشة،أك أنيا عممية تغيير مكجو يتحقؽ عف طريقيا إ

عالميا إلى حد اآلف عمى األقؿ، أف التنمية ىي عممية تحريؾ مخطط كمجمكعة مف العمميات االجتماعية 
كاالقتصادية مف خبلؿ إيديكلكجية معينة لتحقيؽ التغيير المستيدؼ مف أجؿ االنتقاؿ مف حالة غير مرغكب 

 .(4)ىا فييا إلى حالة مرغكب الكصكؿ إلي
 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
         .37، ص1984، السنة الثامنة، السعكدية، 91، العدد مجمة الفيصل لماذا التنمية الشاممة ؟: معكض محمد -1
 .143المرجػع نفسػو، ص  -2
 .95 -92، مرجع سابؽ، ص التنمية االجتماعية: عبد الباسط محمد حسف -3
. 6 -5ابؽ، ص صمرجع س :سيد جاب اهلل  -4

كىذا يعني أف عممية التنمية تستيدؼ إحداث تغيير أساسي في البناء االجتماعي بما تتضمنو مف      
كعمى الرغـ مما ...تنظيمات مختمفة األىداؼ كتعديبل في األدكار كالمراكز كتحريؾ اإلمكانيات االقتصادية

الث، فإف تجارب التنمية بمفيكميا الشامؿ كتب عف التنمية كما كضع في خطط تنمكية في دكؿ العالـ الث
مازالت تعاني مف القصكر في تحقيؽ األىداؼ المكجكدة في التحرر مف التبعية االقتصادية كالثقافية بؿ 

عممية كاعية كمدركسة كمخطط ليا، تتـ باإلنساف كمف أجمو، :"فالتنمية بمفيكميا الكاسع ىي. كحتى السياسية
ل كضع أفضؿ يحقؽ لو التقدـ كاألمف كالرخاء كالمشاركة كاالستقبللية سكاء أكاف بيدؼ االنتقاؿ بالمجتمع إؿ

إف التنمية كما ىك  .(1)"ذلؾ في المجاؿ االقتصادم كالسياسي ك الثقافي أك االجتماعي، كغيره مف المجاالت 
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اث تغيير كمي عممية مكحدة تستيدؼ إحد: معركؼ في تكامميا كآثارىا كنتائجيا العامة يمكف تعريفيا بأنيا
كقد جرل الفرؽ بيف المحمميف كالدارسيف ليذه العممية عمى . ككيفي في المجتمع عمى مراحؿ زمنية مخططة

 (2) :تقسيميا مف قبيؿ التكضيح إلى نكعيف ىما
: تنمية اقتصادية -أ

في تغيير بنياف تمؾ اإلجراءات ك السياسات ك التدابير المعتمدة ك تتمثؿ " كيقصد بالتنمية االقتصادية       
االقتصاد الكطني ك ىيكمو ك تيدؼ إلى تحقيؽ زيادة سريعة ك دائمة في متكسط دخؿ الفرد الحقيقي عبر فترة 

 .(3) "ممتدة مف الزمف ك بحيث تستفيد منيا الغالبية العظمى مف األفراد 

الطبيعية كالفيزيقية، كىي كتركز ىذه التنمية عمى إحداث تغيير في الظكاىر االقتصادية كعكامؿ اإلنتاج      
التي تؤثر عمى الجانب المادم لمتنمية فتيتـ بطريقة تحسيف كتنظيـ كاستغبلؿ المكارد االقتصادية بغية تحقيؽ 

زيادة في اإلنتاج الكمي مف سمع كخدمات بمعدؿ أسرع مف الزيادة في السكاف، كىي ليست مجرد زيادة في 
نما تتضمف إلى جانب ذلؾ حدكث تغيير جذرم في ىيكؿ  الدخؿ القكمي، كال في متكسط نصيب الفرد منو كا 

اإلنتاج كفي البنياف االقتصادم لممجتمع مف خبلؿ تطكير كسائؿ كطرؽ اإلنتاج المستخدمة كتغيير أنكاع 
السمع المنتجة كتغيير في ىيكؿ العمالة، ككذلؾ تغييرالييكؿ االجتماعي كالثقافي لؤلفراد كالسمكؾ االقتصادم 

التنمية ىي السياسات "  :ك يتفؽ ىذا التعريؼ مع التعريؼ القائؿ بأف .(4)ت االقتصادية في المجتمع لممؤسسا
ك اإلجراءات المقصكدة ك المخططة ك التي تيدؼ إلى تحقيؽ التقدـ االقتصادم ك االجتماعي ك التي تقـك 

ك دائمة في متكسط دخؿ  بإحداث تغييرات في ىيكؿ االقتصاد القكمي ك القصد منيا تحقيؽ زيادة سريعة
 ( .5)" الفرد الحقيقي ، ك يستفيد منيا غالبية أفراد المجتمع

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .156، مرجع سابؽ، ص وسائل اإلعالم والتنمية في اإلمارات العربية المتحدة: صالح خميؿ أبك أصبع -1
 .44 -43، ص ص 1986، جكيمية 112، العدد فيصلال مجمة ، الشباب والتنمية: حامد عبد المقصكد عبد اليادم  -2

 .85، ص 1986مكتبة جامعة عيف شمس، القاىرة،  –دراسة تحميمية  –التنمية االقتصادية: عمي لطفي -3

 .78، ص 2000، القاىرة، 2، دار الفجر لمنشر كلتكزيع، طاإلعالم والتنمية الشاممة: محمد منير حجاب -4 
.  56 -55ص ص  1979، مكتبة األنجمك المصرية ، القاىرة ، ليم والتنمية االقتصاديةالتع: محمد نبيؿ نكفؿ  -5

تغّير بنائي يككف مف شأنو تحقيؽ معدؿ مرتفع لمزيادة في "  :بأنيا  زكي الشافعيكما يعرفيا محمد      
لمقاكمة الداخمية الدخؿ الفردم الحقيقي عبر فترة مف الزمف ، كدفعة قكية يتييأ بفضميا التغمب عمى عكامؿ ا

التي يمكج بيا االقتصاد المتخمؼ ، كاستراتيجيو مبلئمة يتسنى بمقتضاىا تكفير أسباب الدفعة القكية البلزمة 
.  (1) لتحقيؽ ذلؾ التغيير البنائي الذم تتطمبو

يمة ىي عممية مستمرة لمدة طك: " بقكلو( اقتصاديات تنمية المدن)في كتابو  (H.Myint)  مينتكيعرفيا     
 . (2)"  ، كليست جيدا آنيا لزيادة اإلنتاج فقط
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أف التنمية االقتصادية ىي استغبلؿ المكارد المتكفرة لدل المجتمع " إلى( J. Kennith)جون كنيث كيذىب     
.  (3)" لزيادة اإلنتاج في الحاضر ك المستقبؿ ك استثمار المدخرات لزيادتيا

القتصادية ذاتيا، ال تتـ إال داخؿ إطار سكسيكلكجي عاـ تتفاعؿ يضاؼ إلى ىذا أف عممية التنمية ا      
ىذا باإلضافة إلى أف عمميات التنمية االقتصادية ليست في . داخمو مجمكعة مف النظـ كالمتغيرات المتكاممة

  .(4)نياية األمر إال كسيمة لتحقيؽ أىداؼ التنمية االجتماعية الشاممة 

عريؼ الذم يرل أف التنمية االقتصادية ىي العممية التي تمّكف شعبا أك أّمة مف ىنا فالباحث يأخذ بالت       
أك دكلة مف استخداـ مكاردىا الطبيعية ك البشرية معا خير استخداـ في سبيؿ تحقيؽ زيادة مستمرة في دخؿ 

عتبر كما م. الفرد ك رفع مستكل معيشتو، كالحصكؿ عمى نصيبو مف السمع ك الخدمات التي ىك بحاجة إلييا
مكضكع التنمية االجتماعية مف أكثر المكضكعات شيكعا في الكتابات السكسيكلكجية ك االقتصادية 

المعاصرة، ك بخاصة تمؾ الدراسات التي تيدؼ إلى كضع خطط ك برامج لبلرتقاء بالمجتمع في عمكمو أك 
تنمية أصبح يمثؿ أف مكضكع اؿ" كمما الشؾ فيو. المجتمعات المتخمفة إلى مستكل أحسف مما ىي عميو

الصدارة في العمكـ االجتماعية ك االقتصادية كتزداد أىمية ىذا المكضكع بالنسبة لممجتمعات المتخمفة التي 
 .(5)" أصبحت تعتمد عمى التنمية كأساس لدفع مجتمعاتيا نحك األخذ بأساليب التقدـ ك التحديث

 :تنمية اجتماعية -ب
افؽ اجتماعي تسعى لتنمية طاقات الفرد إلى أقصى حد مستطاع عممية تك كالتنمية االجتماعية ىي     

إلشباع الحاجات االجتماعية لئلنساف كالكصكؿ بالفرد إلى مستكل معيشي معيف، كالتنمية االجتماعية ىي 
 .ىدؼ، أسمكب، كعممية

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .76، ص1960قاىرة، ، اؿ1دار المعارؼ، ط التنمية االقتصادية،: محمد زكي الشافعي -1
 .152، ص 1982، منشكرات جامعة دمشؽ ، سكريا ،  التنمية االقتصادية: مطانيكس حبيب  -2

3 – John  Kennith : le développement  économique ; Université of oxford ; Presse ; 1969 ; P.77                
  . 68، ص1986، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، الرسمي في الجزائر التنمية االجتماعية ونظام التعميم: مصطفى زايد -4
 .3، ص1978، مكتبة الطميعة، مصر، دراسات في التنمية االجتماعية: عبد اليادم الجكىرم -5
 

االجتماعي يقـك عمى  عبارة عف أسمكب حديث لمعمؿ: "ىي  محي الدين صابرفالتنمية االجتماعية كما يراىا 
في حيف يرل . ّير حضارم في طريقة التفكير كالعمؿ كالحياة عف طريؽ إثارة كعي البيئة المحميةإحداث تغ

منيج عممي كاقعي لدراسة كتكجيو نمك المجتمع مف :" أف التنمية االجتماعية ىي  (R. Word)رتشارد وارد
كالترابط بيف مكّكنات  النكاحي المختمفة مع التركيز عمى الجانب اإلنساني منو كذلؾ بيدؼ إحداث التكامؿ

كتيتـ بتطكير المكارد البشرية كما ككيفا، كمف األفضؿ ىنا أف نطمؽ عمييا الجانب االقتصادم  .(1)المجتمع 
كتعرؼ التنمية . كالجانب االجتماعي لمتنمية باعتبارىما عممية شاممة، كلما بينيما مف تكامؿ ال يمكف إغفالو

ماعي يمحؽ بالبناء االجتماعي لممجتمع ككظائفو بغرض إشباع االجتماعية بأنيا عبارة عف تغير اجت
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أك ىي عبارة عف تمبية نمك العبلقات االجتماعية بيف األفراد كبيف الجماعات . الحاجات االجتماعية األخرل
في المجتمع عمى أساس أف المجتمع ىك مجمكعة مف األفراد كالجماعات تسكد فيما بينيـ عبلقات 

 .(2)... اجتماعية
فالتنمية االجتماعية ىي تغيير األكضاع االجتماعية القديمة لتي لـ تعد تساير ركح " كمف زاكية أخرل 

. (3)" العصر بطرؽ ديمقراطية إلى بناء اجتماعي جديد تنبثؽ عنو عبلقات جيدة كقيـ مستحدثة 
عامة، كالعربية  كىكذا أصبحت قضية التنمية الشاممة مف التحديات التي تكاجو المجتمعات النامية بصفة

عمى التحريؾ الفعاؿ لطاقات المجتمع كالتي  -اقتصادية كاجتماعية  –بصفة خاصة، كتعتمد التنمية الشاممة 
يمكف تحديدىا في الطاقات البشرية كالمادية كالمعنكية، كالتي ال ينبغي أف تتعرض ألم اىتزاز أك اضطراب 

 .ألف ذلؾ يمثؿ عائقا أماـ جيكد التنمية
تمؾ الجيكد المنظمة المتكاممة لتنمية مكارد المجتمع اقتصاديا " في النياية نخمص إلى أف التنمية ىيك       

كاجتماعيا كسياسيا كفكريا مف أجؿ مكاجية التخمؼ أكال، ثـ المحاؽ بالركب الحضارم لتكفير حياة أفضؿ لكؿ 
ىدؼ إلى صياغة بناء حضارم متكامؿ، فيي بيذا المعنى عممية إرادية ت. (4)" فرد مف أفراد المجتمع ثانيا 

بداعو  (5): ىناؾ ثبلثة اتجاىات في تحديد مفيـك التنمية االجتماعية كىي.يؤكد فيو المجتمع ىكيتو كا 
ك ىك االتجاه الذم يذىب أنصاره إلى اعتبار مفيـك التنمية االجتماعية مرادفا لمفيـك  :االتجاه األول  -

الخدمات التي تقدـ لمجماعات التي ال تستطيع االستفادة بصكرة تامة مف  الرعاية االجتماعية التي يقصد بيا
 .الخدمات االجتماعية القائمة ، التعميمية ، الصحية ك السكنية

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .51 -50، مرجع سابؽ، صالتنمية االجتماعية من منظور الممارسة المينية لمخدمة االجتماعية: محمد عبد الفتاح محمد -1
 .76، مرجع سابؽ، ص اإلعالم والتنمية الشاممة: محمد منير حجاب -2
.  77المرجػع نفسػو، ص  -3
.  89ت، ص.، دار غريب لمطباعة كالنشر، القاىرة، ب مشكالت التربية والمجتمع: سيد إبراىيـ الجيار -4
 .10 -9مرجع سابؽ ، ص ص  :سيد جاب اهلل  -5
اه الذم يرل أنصاره أف التنمية االجتماعية عبارة عف خدمات اجتماعية تقدـ ك ىك االتج :االتجاه الثاني -

في مجاؿ الصحة ك التعميـ ك اإلسكاف ، فمحصمة التنمية االجتماعية إذف في ىذا التعريؼ ىك تكفير 
. الخدمات االجتماعية التي تؤدم إلى أقصى استثمار ممكف لممكارد البشرية المتاحة في المجتمع

كىك االتجاه الذم يشير إلى أف التنمية عبارة عف عمميات تغير اجتماعي تمحؽ بالبناء  :الثالث االتجاه -
االجتماعي ك كظائفو بيدؼ إشباع الحاجات االجتماعية لمفرد ك الجماعة، ك حيث أف التغيير االجتماعي 

القات ك المعايير ينصب عمى التركيب السكاني كاألنظمة كالطبقات كالمؤسسات االجتماعية ك أنماط الع
االجتماعية بدراسة المشاكؿ المرافقة لمتغيير االجتماعي، كالفكارؽ الطبقية كاإلصبلح الزراعي ك مشاكؿ 

ك مف خبلؿ إلقاء الضكء . الطبقة العاممة، كما يظير مف مشاكؿ اجتماعية نتيجة لمتغّير االجتماعي السريع
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ية نخمص إلى أف ىناؾ عناصر أساسية تشخص ذلؾ عمى أىـ التعريفات لمتنمية االجتماعية كاالقتصاد
، لعؿ أىما ما يأتي  (1): المفيـك

إف التنمية مفيكـ شامؿ ك متكامؿ، أم أف التنمية ال تقتصر عمى جانب معّيف مف جكانب البناء  -1
 ، كذلؾ بيدؼ تحقيؽ زيادة تراكمية في معدالت(االقتصادية، االجتماعية، السياسية كالثقافية)االجتماعي

اإلنتاج  كالدخؿ كاالستيبلؾ مف ناحيػة، كمف ناحيػة أخرل فإف التنمية  تسعى إلى زيادة معدالت النمك  
االجتماعي أم زيادة في معدالت التعميـ كالرعاية الصحية كاإلسكاف كالرعاية االجتماعية التي تساىـ بفاعمية 

. في نمك المجتمع
الشعبية، كىذا يعني ضركرة أف يساىـ جميع أفراد    المجتمع تعتمد التنمية بصفة رئيسية عمى المشاركة  -2

بتداءا مف التخطيط لمتنمية حتى آخر مراحؿ التنمية . في كؿ مراحؿ التنمية كا 
إف التنمية مفيـك معنكم لعممية دينامكية مكجية أصبل إلى اإلنساف باعتباره العنصر البشرم الذم يساىـ  -3

التنمية تيدؼ إلى تحقيؽ الرفاىية االقتصادية ك االجتماعية لئلنساف أم أف  في عممية التنمية، كما أف عممية
. اإلنساف ىك كسيمة التنمية كغايتيا 

إف التنمية عممية إرادية ك مكجية يقكـ بيا اإلنساف لبلنتقاؿ بالمجتمع مف كضع إلى كضع بما يتفؽ مع  -4
عرؼ التنمية االقتصادية ك االجتماعية بأنيما جيكد تكىكذا .احتياجاتو ك إمكانياتو االقتصادية ك االجتماعية

منظمة تبذؿ إلحداث سمسمة مف التغييرات الييكمية ك الكظيفية في المجتمع لبلستفادة مف المكارد بجميع 
أنكاعيا عمى الكجو األمثؿ مف أجؿ زيادة اإلنتاج ك مف ثـ زيادة الدخؿ القكمي ك زيادة مستكل دخؿ الفرد، 

ىي اليدؼ األساسػي الذم فالتنمية . (2)د محكر عممية التنمية باعتباره ىدؼ التنمية ك كسيمتيا كعميو يعّد الفر
 تسعى إليو الدكؿ بكؿ إمكاناتيا  لرفع شأف شعكبيا، كرفاىيػة مكاطنييا، كتتعدد مفاىيـ 

 
ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .11، ص  المرجع السابؽ :سيد جاب اهلل  -1
 .12، ص 1986 ،، دار النيضة لمطباعة ك النشر، لبناف، بيركتمعجم العموم االجتماعية: أحمد زكي بدكم -2

الذم يراىا الباحثكف مف خبللو، فيناؾ المنظكر السياسي  لكنيا تختمؼ باختبلؼ المنظكر التنمية    
مطمقة دكنما لكننا نرل أف مف األفضؿ استخداـ مصطمح التنمية بصفتو اؿ ...كاالقتصادم كاالجتماعي كالديني

كصفو بأم صفة اجتماعية أك سياسية إلى آخر ما ىنالؾ مف تسميات، خاصة كأنو ال يمكف الفصؿ بيف 
مختمؼ جكانب التنمية، حيث يمكف أف تكشؼ عمى سبيؿ المثاؿ جكانب اجتماعية في كؿ ظكاىر المجتمع 

كنرل أف المقصكد بيا خمؽ . ككميا تككف فيما بينيا نسيجا كاحدا يشترؾ فيو الناس عمى اختبلؼ فئاتيـ
ظركؼ النيكض كتييئة عكامؿ التقدـ لكؿ ظكاىر المجتمع عف طريؽ مساىمة أفراده كجماعاتو، مع 

:" كيشرح أحد تقارير األمـ المتحدة مفيـك التنمية بالقكؿ. االستغبلؿ األمثؿ لكافة المكارد كاإلمكانات المتاحة
. ، كىك كيفي ك كميكالتغيير بدكره اجتماعي كاقتصادم كثقافيإف التنمية تشمؿ عمى النمك كعمى التغيير، 
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نما تحيط بكافة جكانب الحياة عمى  فالتنمية إذف ال تيتـ بجانب كاحد كالجانب االقتصادم كاالجتماعي، كا 
. (1) "اختبلؼ صكرىا كأشكاليا فتحدث فييا تغّيرات  كيفية ككمية عميقة كشاممة كعمى مستكيات مختمفة

تحاكؿ الكصكؿ  ظر بعض المفكريف االجتماعييف إلى التنمية كيدؼ كأسمكب، فيي كيدؼكما يف     
باإلنساف إلى محاكلة االستمتاع بالرفاىية كاإلحساس بالكرامة كزيادة فاعمية في أداء دكره الكظيفي مف خبلؿ 

تحاكؿ  كأسموب كىي. مؤسسات كىيئات المجتمع في حدكد معينة تسير عمييا حياة الناس في المجتمع
بطريقة معينة تنمية الطاقات البشرية كحسف استثمارىا كزيادة فاعمية المشاركة الشعبية مع الجيكد التي تبذليا 

عف طريؽ مجمكعة مف المشركعات الخدمية تقدميا ألفراد المجتمع لتككف مبلذا كمتاعا ألبناء المجتمع 
الة االجتماعية ، فيي السياسة العامة التي فيي إذف حؽ لكؿ الناس دكف تفرقة كعامؿ لتحقيؽ العد.جميعا

ترسـ خطكطيا األجيزة العميا في الدكلة، كتترجميا األجيزة التنفيذية إلى مجمكعة مف الخطط ذات البرامج 
كالمشركعات القابمة لمتنفيذ في ظؿ نظـ تحيطيا بالضمانات كالقكاعد التي تمـز المسؤكليف بالقياـ بأعباء 

. (2)تكافؤ الفرص كتجعؿ مف الخدمات حقكؽ مشركعة لمناس جميعا  مسؤكلياتيـ التي تحقؽ
الذم يمكف تحديده ىك أف التنمية ىي عممية تكسيع كتعميؽ قدرات كميارات كمعارؼ  والتعريف اإلجرائي

الفرد الذم يتمقى إعدادا خاصا عمى أداء كظيفة اجتماعية أك اقتصادية بكؿ جدية ككفاية دكف أم إخبلؿ أك 
كمف ىذا المنطمؽ يتضح لنا مفيـك التنمية باعتباره عممية تغيير تعنى بجكانب الحياة . ذه الميمةتقصير بو

المادية كالبشرية لممجتمع، ككذلؾ ما يتصؿ بثقافة المجتمع مف عادات كتقاليد كأنماط السمكؾ التي تحكـ 
صادية ك تتضمف كؿ ما يتعمؽ إف فقضايا التنمية تصنؼ عمى العمكـ إلى تنمية اقت. اتجاىات كميكؿ األفراد

بالجكانب المادية كاإلنتاج كالدخؿ، كتنمية اجتماعية ك تتضمف كؿ ما يتعمؽ بالجكانب البشرية كالصحة 
. كالتعمـ كغيرىا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 .13، المرجع السابؽ، ص معجم العموم االجتماعية: أحمد زكي بدكم -1  
. 248، مرجع سابؽ، صسة في التنمية االجتماعيةدرا :عبد اليادم الجكىرم -2 
 

كما تتضح أىمية التنمية كتبرز جكانبيا االجتماعية كاالقتصادية التي تيدؼ إلى إيجاد صيغة مف       
نتاجية الخدمات التي تستند إلى الدكر االجتماعي لمعمؿ اإلنساني بكجو خاص،  التكازف بيف إنتاجية السمع كا 

إلى تحقيؽ التكامؿ بيف الجانبيف االقتصادم كاالجتماعي كزيادة مردكد كؿ منيما  حيث تيدؼ ىذه الصيغة
بالنسبة لآلخر، كذلؾ بيدؼ تحقيؽ الخدمات األساسية التي يحتاج إلييا المجتمع، كالتي ال يمكنيـ االستغناء 

ككنة ليا، كىك أف يتضمف كافة العناصر الـ  كفي النياية يمكننا الظفر بتعريؼ محدد كشامؿ لمتنمية.  عنيا
التنمية عممية تغيير كاع لممجتمع يحدث مف خبلؿ تظافر جيكد المكاطنيف كالّدكلة بيدؼ االستفادة مف كافة 

المكارد المادية كالبشرية المتاحة في المجتمع، كتحقيؽ الرفاىية االقتصادية كاالجتماعية كذلؾ كفؽ خطة 
. مرسكمة مسبقا
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         : الدراسات السابقة -سابعا

: تمييد 
إف مرحمة مراجعة الدراسات السابقة تعّد كاحدة مف أىـ مراحؿ البحث العممي، ألنيا تكفر اإلجابات       

العممية لبعض األسئمة التي تعّد أساسية في كضع الدراسة الحالية في مكانيا المبلئـ في إطار التراكـ 
بالبدء مف حيث انتيى غيره مف الباحثيف، كما لـ  كما تكفر لمباحث إمكانية تكجيو مجيكده العممي. المعرفي

إضافة إلى أف الدراسات السابقة تنجز في إطار مراجعة نقدية لتحديد . يبحث بعد مف جكانب مشكمة دراستو
إف عرض نتائج . نقاط القكة كنقاط الضعؼ فييا، ككذلؾ األساليب كالمناىج التي استخدمت في تمؾ الدراسة

اجعة األساليب المنيجية كالطرؽ المتبعة في معالجة البيانات تعّد ميمة لمباحث حتى الدراسات السابقة كمر
يتسنى لو تدارؾ بعض نكاحي القصكر في تمؾ المناىج كاألساليب كمف ثـ معالجتيا بشكؿ مناسب في 

ف سبقكه إف الدراسات السابقة تكتسي أىمية بالغة ككنيا تساعد الباحث عمى االستفادة مـ.  الدراسة الحالية
إذ يتفؽ الباحثكف في الدراسات كاألبحاث العممية عامة كالسكسيكلكجية خاصة،عمى . إلى دراسة ىذا المكضكع

أىمية االطبلع عمى الدراسات السابقة، ذلؾ لككنيا تمقي الضكء عمى الكثير مف المعالـ التي تفيد الباحث في 
ضكع بحثو، كمف ثـ تقديـ تبرير منطقي لمشكمة دراستو، خاصة كأنيا تمكنو مف تككيف خمفية نظرية عف مك

.   (1)" البحث أك جانب مف جكانب ىذه المشكمة 
كعند مراجعة الباحث لمدراسات السابقة يتكجب عميو تحديد بعض المكاصفات لنكع كعدد الدراسات التي       

ت ذات صمة مباشرة فمف حيث نكع الدراسات مثبل يجب عمى الباحث أف يختار دراسا. سيقـك باستعراضيا
(. مشابية)لمكضكع بحثو أك ذات صمة غير مباشرة ( مطابقة)
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 2000، دراسات في المنيجية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، األسس المنيجية في توظيف الدراسات السابقةفي:سفارم ميمكد -1

. 39، ص
ابقة التي عمى الباحث مراجعتيا كتكظيفيا، فإف ذلؾ يرجع إلى تقدير أما مف حيث عدد الدراسات الس    

الباحث، ألف إمكانية مراجعة كؿ الدراسات السابقة ذات الصمة بمشكمة البحث غير متيسرة كليست باألمر 
ائؿ اليّيف نظرا لعدد البحكث كالدراسات العممية التي تنشر اليكـ في المجبلت كالدكريات العممية كالكتب كالرس

مكانياتو المادية كالعممية ىي  التي ىي المصدر األساسي لمدراسات السابقة، ليذا فإف تقدير الباحث كا 
كما الحظو الباحث في ىذا السياؽ . الفيصؿ في تحديد العدد المناسب مف الدراسات التي تخدـ مكضكعو

نكم كعبلقتو بالتنمية االقتصادية ىك ندرة مثؿ ىذه الدراسات في الجزائر، كخاصة فيما يتعمؽ بالتعميـ الثا
.  كاالجتماعية
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كما أف مف أىـ العكامؿ التي تساعد الباحث عمى تحديد مشكمتو تحديدا دقيقا ىي قراءاتو لمدراسات     
السابقة ذات الصمة بمكضكع بحثو، ألنو بذلؾ يستطيع أف يحدد نقطة البداية بالنسبة لبحثو، كما يستطيع أف 

: عف األسئمة التاليةيحدد إجابات صحيحة 
ىؿ ىناؾ نقص أك قصكر في البحكث كالدراسات السابقة ما زالت تحتاج إلى إجراء بحكث حكليا ؟  -
ىؿ سيتطرؽ البحث الحالي إلى مكضكع جديد لـ تعالجو الدراسات السابقة ؟  -
ما مدل استفادة الدراسة الحالية مف نتائج ىذه الدراسات كمقترحاتيا ؟  -

راءة أك مراجعة الدراسات السابقة يزّكد الباحث بأفكار كفركض كتفسيرات تساعده عمى تحديد كما أف ؽ    
كعميو سيتعرض الباحث في ىذا الفصؿ إلى عدد مف الدراسات السابقة . أبعاد مشكمتو كعمى تفسير نتائجيا

تكضيح مدل ك بعد عرضيا سيتـ التعميؽ عمييا ب. ذات الصمة بمكضكع البحث مطابقة كانت أك مشابية
صمتيا بالبحث الحالي، ألف مراجعة الدراسات السابقة يحقؽ لمباحث عدة أىداؼ كتحديد مشكمة البحث ، 

. كاالستفادة مف النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا ىذه الدراسات
:      برصد تسعة عشر دراسة سابقة تـ تصنيفيا إلى ثبلثة محاكر رئيسيةكقد قاـ الباحث

 06كيشمؿ الدراسات المقارنة كعددىا  :األول المحـور -
 06كيشمؿ دراسات تناكلت تطكير التعميـ الثانكم كعددىا  :المحـور الثاني -
 06كيشمؿ دراسات تناكلت تجديد التعميـ الثانكم كعددىا  :المحـور الثالث -
ارىا تخدـ بشكؿ مباشر البحث كقد اختار الباحث ىذا العدد مف الدراسات ال باعتبارىا لذاتيا، كلكف باعتب    

فاستعرض الباحث . الحالي في جكانب عديدة سكاء مف حيث المفاىيـ النظرية أك مداخؿ الدراسة الميدانية
دراسة سابقة عربية كأجنبية، تعّد كؿ منيا نمطا متميزا مف الدراسة التي عالجت دكر التعميـ الثانكم في  18

. التنمية
 
 



 
. راسات مقارنةد:      المحور األول -

(                   1)  دراسة محمد عمي الدويري:   ـ الدراسة األولى 

التعميـ الثانكم العاـ في التنمية االقتصادية ك االجتماعية في كؿ مف  لدكرمقارنة  :موضوع الدراسة  -
 .األردف ك مصر ك المممكة المتحدة ك اإلتحاد السكفيتي 

ىـك التنمية ك أنكاعيا ك العبلقة بيف التعميـ ك التنمية كما تعرضت بالشرح تناكلت ىذه الدراسة مؼ      
المفصؿ إلى كاقع التعميـ الثانكم العاـ ك الفني في كؿ مف األردف ك مصر ك المممكة المتحدة ك اإلتحاد 
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ق كؿ ذلؾ السكفيتي مف حيث نشأتو ك تطكره ك فمسفتو، ك أسس القبكؿ ك أنكاع التعميـ الثانكم ك مدل انسجاـ
.   مع خطط التنمية في ببلد الدراسة في ظؿ القكل ك العكامؿ الثقافية ك االجتماعية المؤثرة في ىذا التعميـ 

كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تكضيح فمسفة التعميـ الثانكم العاـ ك أكضاعو ك أىدافو في كؿ مف األردف       
لخركج بتصكر مستقبمي لما يجب أف يككف عميو التعميـ ك مصر ك المممكة المتحدة ك اإلتحاد السكفيتي، كا

كقد تكصمت . الثانكم مف خبلؿ تقديـ جممة مف التكصيات تكجد ضمف خطة اقترحتيا الدراسة ليذا الغرض
: ىذه الدراسة بعد ىذه المقارنات إلى النتائج التالية

: يما يميكتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج يمكف تمخيصيا ؼ    :نتائج الّدراسة - 
. أف دكر التعميـ الثانكم في األردف في مجاالت التنمية االقتصادية ك االجتماعية كاف محدكدا جدا -1
. عدـ كجكد تكازف بيف أنكاع التعميـ الثانكم في األردف  -2
. أف دكر التعميـ الثانكم في التنمية في مصر أكثر فعالية ك كضكحا منو في األردف -3
ؽ بيف المدرسة ك المؤسسات الصناعية ك التجارية في المممكة المتحدة ك اإلتحاد كجكد اتصاؿ كثي  -4

. السكفيتي 
أف التعميـ الثانكم بنكعيو العاـ كالتقني لعب دكرا ىاما في التقدـ الصناعي كاالقتصادم كاالجتماعي في  -5

. كؿ مف المممكة المتحدة ك اإلتحاد السكفيتي
:  أوجو التشابو و االختالف -
ك تختمؼ ىذه الدراسة عف البحث الحالي في ككنيا اقتصرت عمى التعميـ الثانكم العاـ في األردف     ك     

مصر ك دكلتيف متقدمتيف ك ىما المممكة المتحدة ك اإلتحاد السكفيتي ، بينما تناكلت الدراسة الحالية كاقع 
. ك االجتماعية في الجزائرالتعميـ الثانكم العاـ ك التقني ك دكره في التنمية االقتصادية 

 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
دراسة مقارنة لدور التعميم الثانوي العام في التنمية االقتصادية و االجتماعية في كل من األردن ومصر : محمد عمي الدكيرم -1

.  1982عيف شمس، القاىرة،  ، كمية التربية، جامعة(رسالة دكتكراه غير منشكرة ) ،المتحدة و اإلتحاد السوفيتي والمممكة

   (1)  (ALECSO) دراسة لممنظمة العربية لمتربية و الثقافة و العموم   :الدراسة الثانية ـ
 . التعميـ الفني ك الميني ك مكانتو بالنسبة لمتعميـ العاـ في الببلد العربية :موضوع الدراسة -

: تناكلت ىذه الدراسة بالتحميؿ النقاط التالية     
. كانة التعميـ الثانكم التقني بالنسبة لمتعميـ العاـ ـ -1
. دراسة أىـ االتجاىات العالمية كتجارب بعض الدكؿ المتقدمة في مجاؿ التعميـ التقني ك الميني  -2
أثر المفاىيـ االجتماعية عمى عدـ إقباؿ التبلميذ عمى التعميـ التقني كالميني في الببلد العربية بالمقارنة  -3

. ليـ العاـ مع التع
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. التككيف التقني ك الميني لمتمميذ كأثره عمى التنمية االقتصادية كاالجتماعية في الكطف العربي  -4
. عبلقة التعميـ الثانكم التقني ك الميني بتنمية الكطف العربي  -5

حتقار كقد نكقشت ىذه المكضكعات مف خبلؿ جذكر التعميـ التقني كالميني كتطكره كبياف مدل اال       
. لمعمؿ اليدكم في فترات ماضية، كتأثير كؿ ذلؾ عمى األكضاع االقتصادية ك االجتماعية

كما تناكلت الدراسة تجارب الدكؿ المتقدمة ك الجيكد المبذكلة في تطكير التعميـ الثانكم ك تحسينو مف أجؿ  
قة عمى الدكؿ النامية مف خبلؿ مسايرة التقدـ العممي ك التكنكلكجي الذم تسمكو ىذه الدكؿ ك حتى تبقى متفك

اىتماميا بتنكيع التعميـ الثانكم مقارنة بأكضاع ىذا التعميـ في الببلد العربية كال سيما تجارب المدرسة الثانكية 
. الشاممة 

: نتائج الدراسة -
العربية  لقد حققت ىذه الدراسة جممة مف النتائج مف أجؿ تحسيف كتطكير التعميـ التقني كالميني في الببلد   

: منيا 
أف تضع كؿ دكلة عربية إستراتيجية لمقكل العاممة مبينة عمى السياسات العامة ك اتجاىات التنمية كأف  -1

. يتـ التخطيط لمتعميـ التقني ك الميني في ضكء ىذه اإلستراتيجية
عمى كؿ المراحؿ أف يعنى القائمكف عمى التعميـ في الكطف العربي بالعمؿ عمى أف يككف التعميـ مفتكحا  -2

مكاناتو مستفيدا  كمستمرا كمتكاصؿ الحمقات بحيث يستطيع كؿ فرد أف يدخؿ في الحمقة التي تناسب حاجتو كا 
مف دراستو السابقة متابعا لما يحدث مف تطكير في مينتو كالعمؿ عمى إزالة الحكاجز بيف التعميـ ك التدريب 

. كالعمؿ 
ية لتشجيع اإلقباؿ عمى ىذا النكع في التعميـ كرعاية المتخرجيف ك العمؿ عمى إيجاد حكافز مادية ك معنك -3

. تأميف مناصب العمؿ ليـ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
ي البالد ـمكانة التعميم التقني  بالنسبة لمتعميم العام ف" اجتماع مسؤكليف ك خبراء لدراسة : المنظمة العربية لمتربية ك الثقافة كالعمـك  -1

 .1980، القاىرة،  ، إدارة التربية1978أفريؿ  6 -1، المنعقد في دمشؽ في الفترة "  العربية
االىتماـ بالتكجيو التربكم كالميني لمتمميذ في مختمؼ المراحؿ الدراسية كالعمؿ عمى إعداد األطر  -4

. المتخصصة في مجاؿ التكجيو التربكم 
: أوجو التشابو و االختالف -

الدراسة الحالية في أنيا تناكلت مكضكعات عامة مف خبلؿ عبلقة التعميـ التقني  ك تختمؼ ىذه الدراسة عف
كالميني بالتعميـ العاـ كتجارب الدكؿ المتقدمة في مجاؿ التعميـ التقني، في حيف اقتصرت الدراسة الحالية 

اعية في الجزائر مف عمى دكر التعميـ الثانكم التقني كالميني في تمبية احتياجات التنمية االقتصادية كاالجتـ
. خبلؿ تطكره كأىدافو كمناىجو كمدل ارتباط ىذا التعميـ بخطط التنمية 
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كقد مكنت ىذه الدراسة الباحث مف اإلطبلع عمى كاقع التعميـ التقني كالميني في البمداف العربية كالعكامؿ     
دل إسياـ الدكؿ المتقدمة في تطكير التي تحد مف عدـ اإلقباؿ عميو كنظرة المجتمع ليذا النكع مف التعميـ، كـ

ىذا النكع مف التعميـ مف خبلؿ الجمع بيف المكاد النظرية كالمكاد التطبيقية دكف الفصؿ بينيما خبلفا لما ىك 
. جارم في البمداف العربية  

(                                    1) ة عثمان يوسف عثمانـدراس      :ـ الدراسة الثالثة

.  دكر التعميـ الثانكم في التنمية بالسكداف عمى ضكء بعض االتجاىات المعاصرة :الدراسة موضوع -
لقد تناكلت ىذه الدراسة جممة مف القضايا المرتبطة بالتعميـ الثانكم كالتنمية في السكداف كبعض الدكؿ      

 :المتقدمة يمكف حصرىا فيما يمي

تو ك تطكره، نظامو، أىدافو ك مناىجو كدكر خطط التنمية ليذا نشأ: التعميـ الثانكم الصناعي في السكداف -1
. النكع مف التعميـ في السكداف، دراسة نظرية ك ميدانية

دكر التعميـ الثانكم الفني في التنمية االقتصادية ك االجتماعية في إنجمترا مف حيث النشأة ك التطكر  -2
ككذا عرض أنكاع المدارس . ا في التنمية الشاممةكدكر التعميـ الصناعي قبؿ الثكرة الصناعية كما بعده

الثانكية ك أىدافيا ك فمسفتيا، ككذا مناىجيا كدكر معمـ التعميـ الثانكم في التنمية مع بياف القكل كالعكامؿ 
. كالقكل المؤثرة عمى ىذا النكع مف التعميـ في إنجمترا

جتماعية في اإلتحاد السكفيتي مف حيث تطكر دكر التعميـ الثانكم الصناعي في التنمية االقتصادية كاال -3
التعميـ الصناعي، فمسفتو، أىدافو، كمناىجو، كاتجاىات الدارسيف نحك العمؿ ثـ دكر المعمـ في التنمية 

كقد ناقش الباحث ىذه . االقتصادية كاالجتماعية، مع بياف العكامؿ المؤثرة في عمى ىذا النكع مف التعميـ
بقة مف خبلؿ عرض دكر التعميـ الثانكم الصناعي في التنمية الشاممة بالسكداف  القضايا كالمكضكعات السا

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

رسالة دكتكراه غير )  دور التعميم الثانوي في التنمية بالسودان عمى ضوء بعض االتجاىات المعاصرة: عثماف يكسؼ عثماف -1
 .1986، ، كمية التربية، جامعة عيف شمس، القاىرة(منشكرة

كانجمترا كاإلتحاد السكفيتي كعبلقتو باحتياجات المجتمع، كمدل مساىمتو في دفع عجمة التنمية إلى األماـ  
ككاف ىدؼ ىذه الدراسة تقكيـ دكر التعميـ الثانكم الصناعي في تمبية احتياجات التنمية . في تمؾ البمداف

. جاىات العالمية المعاصرةاالقتصادية كاالجتماعية بالسكداف مسترشدا في ذلؾ باالت
: نتائج الدراسة  -

: ك انتيت الدراسة إلى عدة نتائج يمكف تمخيصيا فػي
. أف دكر التعميـ الثانكم في التنمية بالسكداف محدكدا جدا -1
. عدـ كضكح أىداؼ التعميـ الثانكم الصناعي بالسكداف -2
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. م بالسكدافعدـ استقرار السياسة التعميمية لمتعميـ الثانكم الصناع -3
. عدـ ارتباط السياسة التعميمية بمشاريع كطنية طكيمة المدل لمقكل العاممة المدربة -4
. عدـ اىتماـ التعميـ الثانكم الصناعي بميكؿ الدارسيف كرغباتيـ نحك الدراسة النظرية كالتطبيقية -5
. القصكر في التدريب العممي بمكاقع العمؿ ك اإلنتاج بالسكداف -6
. السياسة التعميمية لمتعميـ الثانكم الصناعي في انجمترا ك اإلتحاد السكفيتيكضكح  -7
استقرار السياسة التعميمية التي تيدؼ إلى تعميؽ مفيـك الحرية كالمساكاة كالتحديث ك تنمية المكاىب في  -8

. انجمترا 
. يةترابط مكاد منيج الدراسة الثانكية الفنية ك تكامميا في مكاد ثقافية ك ميف -9

اىتماـ التعميـ الثانكم الفني في انجمترا برغبات الدارسيف كاستعداداتيـ ك ميكليـ نحك الدراسة النظرية  -10
. التطبيقية

. أىداؼ التعميـ الثانكم الصناعي في اإلتحاد السكفيتي محدكدة ك كاضحة المعالـ -11
. عي ك سياسي في آف كاحدسعى المدرسة الثانكية إلى تقديـ تعميـ أكاديمي كفني ك اجتما -12
.  التدريب العممي سمة أساسية لمنيج التعميـ الثانكم في جميع حمقاتو في انجمترا كاإلتحاد السكفيتي -13
 : أوجو التشابو واالختالف -

تختمؼ ىذه الدراسة عف البحث الحالي الذم تناكؿ كاقع التعميـ الثانكم بأنكاعو العاـ ك التقني كدكره في     
ة االقتصادية ك االجتماعية في الجزائر، القتصارىا عمى التعميـ الثانكم الصناعي فقط  في كؿ مف التنمي

كقد أفادت الدراسة الحالية فيما تناكلتو تمؾ الدراسة مف محاكر كما . السكداف كانجمترا كاإلتحاد السكفيتي
. تكصمت إليو ىذه الدراسة مف نتائج كتكصيات

 
 

 

                                    (  1) دراسة أسامة شاكر عبد العميم       :الدراسة الرابعةـ 

    . دراسة مقارنة لتنكيع التعميـ الثانكم بمصر ك بعض البمداف األجنبية :موضوع الدراسة  -
اتجيت ىذه الدراسة نحك التعرؼ عمى مشكبلت تنكيع التعميـ في المرحمة الثانكية بمصر كالتي تعيؽ       

ككذلؾ دراسة االتجاىات المعاصرة، كتجارب الدكؿ المتقدمة في مجاؿ تنكيع التعميـ . حقيؽ بعض أىدافيات
:  كتمحكرت مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية. الثانكم كأىميتو في إعداد كتأىيؿ المتخرجيف

؟  عاـ ك الفني ما ىي األسس التي يقكـ عمييا تكزيع التبلميذ عمى مسارات التعميـ الثانكم اؿ -
؟  ىؿ التعميـ الثانكم العاـ بكضعو الحالي قادر عمى تحقيؽ أىداؼ التنمية  -
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ىؿ المدارس الثانكية في مصر بكضعيا الحالي قادرة عمى إعداد العماؿ الميرة في مجاالت الصناعة  -
؟ كالزراعة ك التجارة 

: نتائج الدراسة  -
ف نشأة أنكاع التعميـ الثانكم ك تطكرىا في مصر ارتبطت لقد أكضحت الدراسة في شقيا التاريخي أ -1

. ارتباطا قكيا بالتطكرات المستمرة في المجتمع المصرم
. لقد أشارت الدراسة إلى عدـ كجكد استقرار عمى سياسة تعميمية كاحدة في تنكيع التعميـ الثانكم  -2
قامت بمكاجية مشكمة ازدكاجية التعميـ  لقد بينت الدراسة في جزئيا المقارف أف كؿ الدكؿ المقارنة قد -3

. كاختمفت سبؿ ك طرؽ ىذه الدكؿ في إعادة تنظيـ تعميميا الثانكم
أكضحت الدراسة أيضا أف الكاليات المتحدة األمريكية أخذت بتنظيـ تعميميا الثانكم في مدارس ثانكية  -4

ا حيث نظمت تعميميا في صكرة كنفس الشيء بالنسبة لبريطاني. عميا تسير عمى أساس المدرسة الشاممة
(. عاـ كميني)المدرسة الشاممة، بينما أخذت ألمانيا في تنظيـ تعميميا عمى أساس مدرسة مكحدة 

: كما كشفت الدراسة عف العكامؿ التي تدفع التبلميذ إلى اختيار نكع مف الدراسة دكف أخرل منيا -5
. اـزيادة الطمب االجتماعي عمى التعميـ الثانكم الع -أ   
. النظرة المتدنية لمعمؿ الميني كمف ثـ قمة اإلقباؿ عمى التعميـ الفني كالميني بأنكاعو المختمفة -ب  
             .عدـ قدرة التعميـ الثانكم في مصر عمى تحقيؽ أىدافو حسب ما جاء في التشريعات الرسمية -جػ  
في مصر، كفي مقدمتيا تغميب الطابع النظرم ظيكر مشكبلت نكعية متعددة يعاني منيا التعميـ الثانكم  -6

. عمى المناىج الدراسية كبعدىا عف مجاالت العمؿ ك حياة التبلميذ
 
ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
رسالة دكتكراه غير )،  دراسة مقارنة لتنويع التعميم في المرحمة الثانويـة بمصر و بعض البمدان األجنبية: أسامة شاكر عبد العميـ  -1
.  1989، جامعة األزىر ، القاىرة ، ( شكرة مف

    (                           1) دراسة مكتب التربية العربي لدول الخميج      :ـ الدراسة الخامسة

 .التطكر الكمي ك النكعي ألنكاع التعميـ الميني ك الفني في دكؿ الخميج العربي  :موضوع الدراسة  -
بي لدكؿ الخميج المتكاجد بالرياض بإعداد دراسة مقارنة لمتطكر الكمي كالنكعي قاـ مكتب التربية العر     

دكؿ عربية خميجية كصدرت  6كقد طبقت ىذه الدراسة عمى . ألنكاع التعمـ الميني ك الفني في دكؿ الخميج
متعمقة ، كاعتمد فييا عمى مجمكعة مف االستبيانات كعمى البحكث كالدراسات السابقة اؿ1980في أكاخر عاـ 

 .بتطكير التعميـ الميني خبلؿ فترة الخمس السنكات السابقة إلعداد التقرير
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حاكلت ىذه الدراسة التعرؼ عمى كاقع التعميـ الميني كالفني بأنكاعو في الدكؿ األعضاء كطرح لقد       
لمشتركة في تكفير كما تقترح البدائؿ في ىذا المجاؿ خدمة لؤلىداؼ ا. الحمكؿ المناسبة لممشاكؿ القائمة فيو

. القكل العاممة الماىرة
: و قد تناولت الدراسة المواضيع الرئيسية التاليـة  
 .التمكيؿ ك التكاليؼ الخاصة بالتعميـ  -

 .القكل العاممة ك دكرىا التربكم  -
 .التعميـ الفني ك الميني ك تمبية احتياجات خطط التنمية  -

 .تعميـ الثانكم الصناعي في دكؿ الخميجمقارنة التطكر الكمي ك النكعي في اؿ  -

 :نتائج الدراسة -

 .ضعؼ مستكل التعميـ الفني كعدـ االىتماـ بالتخصصات التي يحتاجيا سكؽ العمؿ -1

 .تدني اإلقباؿ عمى التعميـ الميني كالفني كزيادة الطمب عمى التعميـ العاـ -2
ـ الفني كالميني لمكاصمة دراستيـ كربط التعميـ الفني ضركرة فتح المجاؿ أماـ التبلميذ المتفكقيف في التعمي -3

 .ك التدريب الميني بمتطمبات خطط التنمية

 :عالقة الدراسة بموضوع البحـث -

الكاقع أف ىذه الدراسة تعتبر دراسة مشابية لمكضكع بحثنا ك ال سيما فيما يتعمؽ بصمة التعميـ الفني      
اإلقباؿ عمى التعميـ التقني كالميني كضركرة رفع مستكل مؤسساتو ك  كالتقني بخطط التنمية، كفي مشكمة تدني

التشجيع عمى االلتحاؽ بو مف قبؿ التبلميذ المتفكقيف في التعميـ العاـ، كصمة ىذا النكع مف التعميـ بسكؽ 
عداد القكل البشرية البلزمة لئلنتاج كاإلسياـ في التنمية االقتصادية كقد  . العمؿ ك مساىمتو في تطكير كا 

احتكت ىذه الدراسة عمى أفكار بناءة ك تكصيات إيجابية ، ألف المشكبلت التي تطرقت إلييا ال تزاؿ قائمة ك 
. جديرة بالدراسة ألنيا تمثؿ تحديا كبيرا في الكقت الراىف

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
، الرياض، نواع التعميم الميني والفني في دول الخميج العربيدراسة عن التطور الكمي والنوعي أل: مكتب التربية لدكؿ الخميج العربية  -1

1990 .

(             1) (   KAZUO   ISHIZAHA) دراسة  كاوزيو إسيزاىا     :ـ الدراسة السادسة

الفركؽ الجكىرية بيف اإلصبلحات التعميمية في كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية   :موضوع الدراسة -
الدراسة الكقكؼ عمى أىـ جكانب القكة كالضعؼ في النظاـ التعميمي لكؿ مف الكاليات  ىذه حاكلت .كالياباف 

كىذا بيدؼ التكصؿ إلى . المتحدة األمريكية كالياباف باعتبارىما مف الدكؿ الناجحة في سياستيا التعميمية 
تبمكرت مشكمة الدراسة  ك.مجمكعة مف التكجيات المستقبمية لئلصبلح التربكم كالتعميمي في ىذيف البمديف 

 :في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي التالي
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ما ىي التكجيات المستقبمية في سياسة اإلصبلح التعميمي في كؿ الكاليات المتحدة األمريكية كالياباف ؟     
كما الفرؽ بينيما ؟ 

:  وقد أسفرت ىذه الدراسة عمى مجموعة من النتائج أىميا -
.   تربكم كالتعميمي أصبحت مف األكلكيات في كؿ مف أمريكا كاليابافأف مسألة اإلصبلح اؿ -1  
أشارت الدراسة إلى أف المدرسة الثانكية في الكاليات المتحدة األمريكية أصبحت ىدفا أساسيا ليذا  -2  

تباع نظاـ البلمركزية في التعميـ مف أسباب . اإلصبلح كأصبح ينظر إلى التنكع المعمكؿ بو في أمريكا كا 
كمف ىنا كاف مف أىـ التكجيات المستقبمية في ىذا الشأف . ىكر مستكل األداء عند التبلميذ كالطبلبتد

.    ضركرة األخذ بمبدأ تكحيد المناىج ، كالعكدة إلى سياسة مركزية التعميـ 
أف اإلصبلحات في النظـ التعميمية التي بدأت في البمديف أخذت اتجاىيف متعاكسيف ، إذ يسير  -3  
.   صبلح في الكاليات المتحدة األمريكية نحك التكحد، بينما يسير في الياباف نحك التنكع اإل
كما أظيرت الدراسة مف جانب آخر أف اليدؼ الرئيسي مف اإلصبلح التعميمي في المدرسة الثانكية   -4  

القبكؿ كالنجاح  في الياباف ىك أساليب التقكيـ كنظاـ االمتحانات، كخاصة التنافس الشديد في امتحانات
 " . بجحيـ االمتحانات " كااللتحاؽ بالجامعة، كىك ما يسمى في الياباف

أشارت الدراسة إلى أف تبلميذ المدارس األمريكية بحاجة إلى تعميـ أكثر صرامة، إذا كاف لزاما عمييـ  -5  
.  دخكؿ مجاؿ المنافسة عمى المستكل االقتصادم كالسياسي

 :ة مع البحث الحالي في النقاط التاليةوقد تقاطعت ىذه الدراس -
                                    . ضركرة إصبلح نظاـ التعميـ كتطكيره مف حيث المناىج كأساليب التقكيـ، ك االمتحانات -
 . ربط جميع الصفكؼ الدراسية بالتكنكلكجيا الحديثة كاستخداـ أجيزة الكمبيكتر كشبكة المعمكمات -
 .تثقيؼ التبلميذ تكنكلكجيا إلى جانب تكفير بيئة مدرسية خالية مف مظاىر العنؼ العمؿ عمى -
 . تكفير بيئة مدرسية تعمؿ عمى جذب التبلميذ إلييا ، كتعّمميـ طرؽ التفتح عمى البيئة الخارجية -

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

1- KAZUO ISHIZAHA: Essential Differences between the Education Reforms in the U.S.A and JAPAN; 

National Institute for Educational Research; TOKYO; JAPAN; 1988              
 

دراسات تناولت تطوير التعميم الثانوي  :     المحور الثاني -
(                 1) .دراسة محمد مصطفى متولي          :الدراسة السابعة ـ

مقارنة إلعادة تنظيـ التعميـ الثانكم في الكاليات المتحدة األمريكية كانجمترا  دراسة :موضوع الدراسة  -
 .كالسكيد، مع اإلشارة إلى السياسة التعميمية المتبعة حاليا في مصر

ككاف ىدؼ ىذه الدراسة ىك إيجاد سبؿ لتطكير تطكير التعميـ الثانكم في مصر بما يحقؽ التغمب عمى اليكة 
ف العجز بيف القكة البشرية كاحتياجات قطاع العمؿ كاإلنتاج مما يتطمب إعادة النظر في بنية ، بي(الفجكة )
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كتركزت مشكمة الدراسة في أنو عمى الرغـ مف الجيكد المبذكلة مف طرؼ .  كتنظيـ التعميـ الثانكم في مصر
تعميـ الثانكم، إال أف الدكلة المصرية مف اجؿ تحقيؽ التحديث كالتطكير في مختمؼ المجاالت بما فييا اؿ

كقد استخدـ . األكضاع كنظرا لتعدد مشكبلت اإلصبلح فمـ تستطيع الدكلة المصرية حؿ ىذه المشكبلت
مجموعة الباحث المنيج الكصفي التحميمي باعتباره المنيج المناسب ليذا المكضكع، ليخمص في النياية إلى 

:     أىميا من النتائج
اية الخمسينات ىي تمؾ الزيادة المطردة في عدد المسجميف في كؿ مستكيات أف الظاىرة البارزة في بد  -

فقد تعرض التعميـ خبلؿ القرف العشريف إلى ضغكط كمية كأخرل نكعية، كتعزل . التعميـ في الدكؿ الثبلثة
. ىذه الضغكط الكمية إلى النمك الديمغرافي كاالنفجار السكاني

سنة، كالتي  15-10انت نسبة الزيادة عند مف تقع أعمارىـ بيف مثبل ؾ 1965-1950في الفترة ما بيف   -
تقابؿ المستكيات الدنيا في المرحمة الثانكية كبيرة جدا ، فعمى سبيؿ المثاؿ في الكاليات المتحدة األمريكية  

، بينما في  % 34.50، كفي بريطانيا كانت حكالي % 66.10ترتفع أعداد الممتحقيف بتمؾ المرحمة حكالي 
 19-15، كذلؾ في الكقت الذم كانت نسبة الزيادة عند مف تقع أعمارىـ ما بيف  % 20كيد بمغت حكالي الس

،  % 58.70سنة كالتي تقابؿ المستكيات العميا في المرحمة الثانكية في الكاليات المتحدة األمريكية حكالي 
.    % 51.70، كفي السكيد  % 57.20كفي بريطانيا 

التي يجب أف تقّدـ ليؤالء الشباب حتى تساير التقدـ العممي كالتكنكلكجي، مما فرض  أىمية نكع التربية  -
عمى التربية أعباء ىؤالء الشباب لمكاجية الحياة المتطكرة كالسريعة التغير مع األخذ بعيف االعتبار قدرات 

بالتعميـ الثانكم  المتعمميف كحاجاتيـ ، كما استدعى إعادة النظر في النظـ التعميمية كضركرة االىتماـ
. الشامؿ

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
-1 MOSTAFA  MOHAMED METWALLY: A comparative study of the reorganization of secondary  education 

in the united state ,England and swiden . With reference in the Arab republic of Egypt; Egyptian education. 

London; March; 1986.     
   

لقد استفاد البحث الحالي مف ىذه الدراسة في التعرؼ عمى نكع التعميـ الذم يجب أف يقدـ لتبلميذ       
التعميـ الثانكم، كالذم ينبغي أف يساير التقدـ العممي كالتكنكلكجي كمف ثـ ضركرة االىتماـ بالتعميـ الشامؿ أم 

. ما يسمى بالمدرة الشاممة
ككذلؾ مف . كما تقاطع البحث الحالي مع ىذه الدراسة فيما يتعمؽ بتكجيو التبلميذ نحك الدراسة كالعمؿ      

حيث النتائج الخاصة بإتاحة الفرصة لمتبلميذ باالنتقاؿ مف فرع دراسي إلى آخر أك مف نكع مف التعميـ إلى 
.  آخر تيسيرا ليـ الستكماؿ تعميميـ في ظركؼ حسنة



 40 

ىت الدراسة الحالية مع البحث الحالي في جعؿ التعميـ الثانكم يتبلءـ مع تحديات العصر كما تشاب     
لتحقيؽ مستكل أعمى مف اإلنجاز ، بحيث  يصبح الخريجيف مثقفيف عمميا كتكنكلكجيا ، ككذلؾ منحيـ 

.   الفرصة لتحقيؽ مستكيات عالية مف التعميـ كالكفاءة كالميارة البلزمة لمعمؿ 
اطعت الدراسة مع البحث الحالي في دعكتيا إللى ضركرة ربد التبلميذ بالبيئة الخارجية لممدرسة كما تؽ     

.    الثانكية
كيختمؼ البحث الحالي مع ىذه الدراسات في ككنيا استخدمت المقارنة لمكاقع التربكم كالتعميمي في      

التحميمي لكاقع العميـ الثانكم في الجزائر بعض الدكؿ الغربية، بينما البحث الحالي استخدـ  المنيج الكصفي 
.  كالدكؿ العربية عامة ، كدكر ىذه المرحمة مف التعميـ في التنمية

(        1)  .دراسة محمود سمطان     :ـ الدراسة الثامنة

. دكرالتربية التعميـ في خطة التنمية االقتصادية : موضوع الدراسة  -
إلى المدخؿ التحميمي الكصفي عمى جممة مف النقاط جاءت في صكرة كقد ركزت ىذه الدراسة التي استندت 

: تساؤالت ، نكجزىا فيما يمي
ما كمية التعميـ المطمكب لكؿ مرحمة مف المراحؿ المختمفة لمنمك االقتصادم ؟  -
طمكب متى يككف التعميـ أكثر فاعمية في الجامعات أـ في الثانكيات أـ في االبتدائي ؟ كما نكع التكازف الـ -

إحداثو بيف المراحؿ كأنكاع التعميـ لتحقيؽ أقصى معّدؿ لمكفاية اإلنتاجية ؟ 
ما نكع التعميـ المناسب لمتنمية االقتصادية ؟   -
إذا نظرنا إلى التعميـ الثانكم عمى انو استثمار اقتصادم، فما ىي إستراتيجيتو في التخطيط االقتصادم ؟  -
التخطيط لمتعميـ في إحداث تغيير عمى المستكل الميني كالكظيفي ما ىك الدكر الذم يمكف أف يؤديو  -

لؤلفراد ، ككذا عمى الييكؿ اإلنتاجي كالحراؾ االجتماعي ؟  
ما دكر التعميـ الثانكم في خطط التنمية ؟  -
 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
.  1986كمية التربية جامعة عيف شمس، القاىرة، ، (رسالة ماجستير غير منشكرة)،دورالتربية في خطة التنمية: محمكد سمطاف -1

:  كقامت الدراسة عمى العمميات اآلتية     
. التحميؿ االقتصادم لبلستثمار البشرم، حيث أكلت أىمية لمعنصر البشرم في عممية التنمية -1
اإليجابية عمى  التخطيط التربكم كآثاره عمى المجتمع، حيث أكلت الدراسة أىمية لمتخطيط التعميمي كآثاره -2

. المجتمع
صمة الطاقة العاممة بالتعميـ، حيث أكلت الدراسة أىمية لممداخؿ المختمفة ذات الصمة بالتعميـ كمتطمبات  -3

. التنمية االقتصادية كاالجتماعية
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: كىكذا تقاطعت ىذه الدراسة مع البحث الحالي في نقاط عديدة نذكر منيا
. ؽ نمك اقتصادم كاجتماعينكع ككمية التعميـ المطمكب لتحقي  -
. نكع التعميـ المناسب لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية -
. إستراتيجية التعميـ في التخطيط االقتصادم كاالجتماعي -
. التخطيط لمتعميـ كدكره في إحداث تغيير عمى المستكل اإلنتاجي -

كزت عمى التنمية االقتصادية أكثر مف كقد اختمفت ىذه الدراسة مع البحث الحالي في جانبيف، األكؿ ككنيا ر
كالثاني ككنيا لـ تحدد مرحمة تعميمية معينة لتبّيف دكرىا في التنمية رغـ انيا . تركيزىا عمى التنمية االجتماعية

.  تساءلت عف نكع التعميـ المناسب لمتنمية
        (1)  دراسة عبد الكريم األحول و آخرون     :الدراسة التاسعة -

. التعميـ الفني ك متطمبات التنمية في مصر : الدراسة  موضوع -
مفيكمو ك مكقعو في السمـ التعميمي  لقد تناكلت ىذه الدراسة بالبحث كاقع التعميـ الثانكم الفني مف حيث    

ك مدل التخطيط التفصيمي ليذا التعميـ مف حيث إعداد التبلميذ، ك تكفير المستمزمات، كنكعيػة المناىج ك 
.  الخ... ج الدراسية كىيئة التدريسالبراـ
 :نتائـج الدراسة -
أف ىناؾ جيكدا لخفض عدد المقبكليف في التعميـ الثانكم العاـ مقابؿ زيادة في عدد المقبكليف بالتعميػـ  -1

 .الثانكم التقني
 .يعاني قصكرا مف حيث الكـ كالكيؼ كالمستكل –حسب نتائج الدراسة –أف التعميـ الفني في مصر -2
 أف التعميـ التقني في مصر يعاني أكجو قصكر مف حيث األبعاد التشريعية كالتجييزية كاإلداريػة  -3

. كالتمكيمية كالتنفيذية كالعبلقة بيف المؤسسات المعنية كغيرىا
 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .1988لتخطيط القكمي، القاىرة، ، معيد االتعميم الفني و متطمبات التنمية في مصر: عبد الكريـ األحكؿ كآخركف  -1

أف معظـ الخرجيف ال يكظفكف في مجاالت تخصصيـ كال يحصمكف عمى التدريب الكافي كال يحصمكف   -4
 .عمى أجكر مرضية

أنو ال بد أف يقـك أم تخطيط لمتعميـ العاـ ك التقني بشكؿ خاص عمى أساس مف تخطيط القكل العاممة  -5
عادة ىيكمة التعميـ الفني لتكزيع التبلميذ بيف فركعو كتكفير اإلحصائيات لحاجة سكؽ  العمؿ الفعمية، كا 

 .األفقية، ك ربط مخرجات ىذا التعميـ بمتطمبات سكؽ العمؿ في الببلد العربية بالذات

 :موقع ىذه الدراسة من البحـث الحالي  -
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ا نبلحظ كجكد تشابيا في كعند مقارنة ىذه النتائج بكضع التعميـ التقني في الجزائر عمى ضكء دراستف  
 :التكجيات ك المشكبلت كما يمي

تشابو مصر كالجزائر في القصكر الذم أصاب التعميـ الثانكم مف حيث الكـ ك الكيؼ، كضعؼ      -1
. المستكل ، كنفس الشيء بالنسبة لممشاكؿ التشريعية ك اإلدارية ك التجييزية ك التمكيمية

الت إلى حد بعيد بيف مصر كالجزائر في عدـ كضع الخريج في المكاف بالنسبة لمخريجيف فتتشابو المشؾ -2
.  المناسب لتخصصو كقد يتحّكؿ إلى مكظؼ يشغؿ أم منصب كاف

(     1)   دراسة عبد القادر حسن خميفة:       ـ الدراسة العاشرة 

 .االستثمار في التعميـ الثانكم في مصر   :موضوع الدراسة   -
: تبمكرت مشكمة الدراسة حكؿ السؤاؿ ك  :مشكمة الدراسة  -
 إلى أم حد تستثمر الدكلة خريجي التعميـ الثانكم الفني كالميني في قطاعات التنمية ؟   -

 :كتفرع عمى ىذا السؤاؿ األسئمة  الفرعية التالية     

 ىؿ ىناؾ تفاكت بيف خريجي التعميـ الفني ك بيف المكزعيف عمى قطاعات العمؿ ؟ -
 ؟ تخصصات الخريجيف مع طبيعة األعماؿ التي تـ تكزيعيا عمييـىؿ تتناسب  -
 ما مدل اقتناع الخريجيف بدكرىـ االقتصادم في المجتمع ؟ -

 :منيج الدراسة  -

:  أما عف إجراءات الدراسة فقد تمثمت في الخطكات التالية. ك قد استعانت الدراسة بالمنيج الكصفي 
.  عمى تدفؽ الخريجيف عمى مؤسسات العمؿجمع اإلحصاءات ك جدكلتيا لمكقكؼ  -1 
 .الخريجيف بكاسطة القكل العاممة ك أماكف تكزيعيـ إحصاءات -2 

 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
، استثمارية التعميم الفني الصناعي في مصر، دراسة وصفية لتدفق المتخرجين و توزيعيم في سوق العمل: عبد القادر حسف خميفة -1

. 1993رابطة التربية الحديثة، القاىرة، " مستقبؿ التعميـ الفني في مصر"السنكم الثالث المؤتمر العممي 
 
 :نتائج الدراسـة  -

متخرجا، ك  40927تضاعفت أعداد المدارس الفنية الصناعية خبلؿ العشر سنكات، كبمغ عدد الخريجيف  -1
مف   % 90.1مف إجمالي الدفعة  %10 .25لـ يتـ تعييف سكل بعض أفراد الدفعة السابقة ك بمغت نسبتيـ 
 .إجمالي المتخرجيف في السنكات العشر التي حددتيا الدراسة
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ك مف ثـ مارست " أعماؿ إدارية ك مكتبية" غالبية المكزعيف بكاسطة القكل العاممة تـ تكزيعيـ عمى -2
كيا إلى العمؿ قد المدرسة الصناعية نفس الدكر التقميدم لممدرسة عامة، كىك دفع اآلالؼ مف الخرجيف سف

. أصيب بالشمؿ لضيؽ سكؽ العمؿ عف استيعاب األيدم العاممة المتخرجة كتزايد نسبة البطالة
عدـ تناسب الميف التي تـ تكزيعيا عمى الخرجيف مع ميكليـ ك كفاءتيـ، ك قبميا البعض لندرة فرص  -3

 .العمؿ مما يتطمبو البحث عنيا المشقة ك التعب

بيف المتخرجيف مف التعميـ الفني الصناعي يتطمب األمر ربط تخطيط التعميـ الفني حؿ مشكمة البطالة  -4
الصناعي بخطط التنمية الصناعية، كمراعاة زيادة معدالت النمك االقتصادم في إيجاد فرص عمؿ حقيقية 

. لمشباب المتخرجيف ك االعتماد عمى المشركعات كثيفة العمالة الستيعاب األيدم العاممة المتزايدة
 (                1) دراسة كامل حامد جاد عمي          :الدراسة الحادية عشر ـ

:  موضوع الدراسة  -
كاتجيت الدراسة . تطكير التعميـ الثانكم في مصر العربية في ضكء المتغيرات المجتمعية ك التعميمية       

.  م ضكء المتغيرات الحاليةنحك التعرؼ عمى كاقع التعميـ الثانكم في مصر ك بنيتو ك تطكره ؼ
: ىدف الدراسة  -
. تحميؿ الخمفية التاريخية لنشأة التعميـ الثانكم ك مراحؿ تطكره بمصر  -1
. تحميؿ المتغيرات المجتمعية في مصر منذ منتصؼ السبعينات ك انعكاساتيا عمى أكضاع التعميـ -2
. لثانكم في مصر منذ منتصؼ السبعيناتالتعرؼ عمى اتجاىات السياسة التعميمية، كحركة التعميـ ا -3
تحميؿ االتجاىات العالمية المعاصرة في مجاؿ تنظيـ بنية التعميـ الثانكم ، ك تحديد مفيـك التطكير  -4

. التربكم ك خصائصو ك دكافع تطكير التعميـ الثانكم في مصر 
. رم كضع تصكر مقترح لتطكير نظاـ التعميـ الثانكم ك بنيتو في المجتمع المص -5
: ك تتبمكر الدراسة في التساؤؿ الرئيسي اآلتي   :مشكمة الدراسة  -
كيؼ يمكف تطكير التعميـ الثانكم ك بنيتو في ضكء ما يشيده المجتمع المصرم مف متغيرات كما تفرضو   

التنمية الشاممة في عصر المعمكماتية ك العكلمة مف تحديات ؟ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
رسالة دكتكراه غير )تطوير التعميم الثانوي في جميورية مصرالعربية في ضوء المتغيرات المجتمعية والتعميمية:د جاد عميكامؿ حاـ -1

. 1996، كمية التربية ، جامعة عيف شمس، القاىرة ، (منشكرة
 كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في رصد ك تحميؿ المتغيرات المجتمعية ك التعميمية في    

، ك تقييـ التجربة العالمية في  1996إلى عاـ  1975مصر،  كحركة التعميـ الثانكم خبلؿ فترة الدراسة مف 
مجاؿ تطكير بنى التعميـ الثانكم ك تنظيمو، إلى جانب استخداـ المنيج التاريخي مقركنا بالتحميؿ ك التفسير 

. كره في دراسة الخمفية التاريخية لنشأة التعميـ الثانكم بمصر ك تط
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: نتائـج الدراسة  - 
: انتيت ىده الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا   
ال تزاؿ الحاجة قائمة إلى إعادة النظر فيما يتعمؽ بنظاـ التخصص، ك التشعيب ك البنية بصفة عامة  -1

. ت سكؽ العمؿفي التعميـ الثانكم فيما يتفؽ ك ميكؿ الطمبة المتنكعة، ك تكافؤ الفرص التعميمية، كاحتياجا
ضركرة البحث عف بديؿ لممدرسة الثانكية بكضعيا الحالي ينتيي فيو نظاـ التقسيـ بيف التعميـ الثانكم  -2

. العاـ كالتقني الذم يتعارض ك مبادئ الديمقراطية ك تكافؤ الفرص التعميمية
ات اإلعداد الكافي لمتعميـ الحالية لمتعميـ الثانكم عف الكفاء بمتطمب( المحيط االجتماعي ) عجز البيئة  -3

 .الجامعي مف جية ك متطمبات الثقافة العامة ك اإلعداد لممكاطنة الصالحة مف جية أخرل

تطكر األكضاع االقتصادية ك االجتماعية ك السياسية في مصر خبلؿ الفترة األخيرة في صكرة تحكالت  -4
. االجتماعية  متسارعة زادت مف تعقيد مشكبلت التعميـ الثانكم ك حدة آثارىا

ظيكر مشكبلت نكعية متعددة يعاني منيا التعميـ الثانكم في مصر، ك في مقدمتيا تغميب الطابع النظرم  -5
. عمى المناىج الدراسية ك إىماؿ الفركؽ الفردية بينيـ  ك إتباع طرؽ تقميدية في تنفيذ البرامج الدراسية 

 (                1) .نيـةدراسة بمقاسم سالط        :الدراسة الثانية عشر ـ

 .التككيف الميني كسياسة التشغيؿ في الجزائر : موضوع الدراسة  -
كانت ىذه الدراسة عبارة عف مزاكجة بيف اإلطار النظرم الذم يتحدد أساسا في محاكلة إبراز   

يو، كبيف االستنتاجات التي خمصت إلييا أىـ البحكث بصدد التككيف الميني كمختمؼ العكامؿ المؤثرة ؼ
كقد . اإلطار الميداني الذم اعتمد فيو بشكؿ كبير عمى تقنيات الدراسة الميدانية كاالستمارة كتقنية المقابمة

كتمحكرت إشكالية الدراسة في إبراز العبلقة التبادلية بيف  .أجريت بمركب المحركات ك الجرارات بقسنطينة
كقد ركزت ىذه الدراسة عمى دكر مراكز التككيف الميني . التككيف الميني ك الفعالية االقتصادية كاالجتماعية

 .في تأىيؿ كتككيف الخريجيف ك السيما العاطميف منيـ عف العمؿ إلعادة إدماجيـ في العممية التنمكية

 
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، معيد عمـ االجتماع ، جامعة منتكرم (رةرسالة دكتكراه غير منشك) -دراسة امبريقية -التكوين الميني والتنمية: سبلطنية بمقاسـ -1

. 1996قسنطينة، 

ىؿ التككيف : كفي ىذه الدراسة طرح سؤاال عمى العامؿ المتكّكف حكؿ ىدؼ التككيف الذم تمقاه مفاده    
يساىـ في زيادة كتحسيف إنتاجية العامؿ فقط ؟ أك تحسيف قدرتو الفكرية ك الجسمية فقط ؟ أـ االثنيف معا ؟    

 : جابات المبحكثيف كما يميجاءت إ

أف فعالية التككيف الذم تمقكه كاف ىدفو مف أجؿ زيادة اإلنتاج   % 50.42عامبل أم ما نسبتو  59أقّر  -
. كتحسيف قدراتيـ الجسمية كالعقمية معا



 45 

أف ىدؼ التككيف ارتبط بتحسيف إنتاجيتيـ كزيادة اإلنتاج كفضبل عف ذلؾ   %45.30عامبل بنسبة  53أّكد  -
 . برزت ىذه الدراسة جممة مف المسائؿ المتعمقة باستقرار العامؿ كتحسيف ظركفو أ

فإذا كاف التككيف يرتبط بالترقية المينية فإف المشرفيف عمى ىذه العممية بمركب المحركات كالجرارات    
إف . ركزه فقطبقسنطينة عمدكا إلى منح العامؿ المتككف شيادة تسمح لو بالترقية كالحراؾ الميني في نطاؽ ـ

نتائج ىذه الدراسة ال تختمؼ كثيرا عف نتائج الدراسة الحالية، ك يتجمى ىذا التشابو في عدد مف المسائؿ ذات 
: األىمية البالغة أسفرت عمييا ىذه الدراسة يمكف حصرىا في النقاط التالية

ق في أية تنمية اقتصادية  يشكؿ التعميـ كالتككيف المينييف استثمارا كرأس ماؿ ال يمكف االستغناء عف -1
. تستند إلى أسس رشيدة

ترتبط التنمية الناجحة بالتعميـ كالتككيف الذم يمبي احتياجات االقتصاد الكطني مف األيدم العاممة المدربة  -2
. كالمؤىمة

. يرتبط التعميـ كالتككيف المينييف بالتدرج الميني كتحسيف ظركؼ العامؿ كاستقراره في عممو -3
التعميـ كالتككيف الميني عمى تنمية قدرات العامؿ كمف ثـ رفع كفاءتو المينية لممساىمة في التنمية يعمؿ  -4

. االقتصادية
يمثؿ التككيف الميني مثمو مثؿ العميـ الثانكم إحدل المتطمبات األساسية ألية سياسة تنمكية، باعتباره  -5

نمية الكطنية، كىذا اإلنتاج يقـك عمى المعرفة الحديثة إنتاجا اجتماعيا يمعب الدكر الحاسـ في تحديد معالـ الت
. كالرغبة الذاتية كاإلثراء الكظيفي مف ناحية، كيرتبط بالبناء االجتماعي الذم يشكمو مف ناحية أخرل

تحديد األدكار كتقسيـ العمؿ مف خبلؿ عممية التنمية يتطمب التكزيع الرشيد ك العقبلني لؤلفراد عمى  -6
خبرة أك المعرفة أك الشيادة، كىذا يشكؿ إحدل المرتكزات األساسية في االقتصاديات الكظائؼ كفؽ اؿ

. المتطكرة، عمى اعتبار أف ىناؾ عبلقة جدلية بيف الجماعات المينية كتحديد مسارات التنمية
 
 
 
دىا      كعف دكرالتككيف الميني في التنمية االقتصادية كاالجتماعية، تكصؿ الباحث إلى أف نتيجة ىامة مفا 

إنتاج اليد العاممة الماىرة لمقابمة احتياجات النمك : أف دكر التككيف الميني في التنمية يكمف في عنصريف ىما
االقتصػادم مف جية، كمف جية أخرل في تنمية الّسعػة الفكرية كالجسدية لممتككنيف إلشبػاع متطمباتيـ الذىنية 

في مجتمعيـ كلتييئتيـ لتنفيذ حقكقيـ ككاجباتيـ كمكاطنيف  
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مرتبطة مباشرة باإلنتاج ، كمف كجية نظر ىذه الكظيفة فإف التككيف يعتبرعامبل ال غنى فالوظيفة األولى   -
عنو لمنمك االقتصادم، ك بإنتاجو لميد العاممة الماىرة التي ىي أحد العكامؿ الرئيسية لئلنتػاج، فيك يمعب دكرا 

.لعبو كسائؿ اإلنتاج األخرلاقتصاديا مشابيا مف عدة كجكه لمدكر الذم ت  
فتعكد إلى االستيبلؾ الفردم كالجماعي ، كىي تيتـ بإشبػاع طمبات المتكّكف  الوظيفة الثانيـة أما -

.اىتماما بمتطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية لممجتمع ككؿ  
اىتماميا بالعنصر  لقد تقاطعت نتائج ىذه الدراسة مع البحث الحالي في نقاط كثيرة سكاء مف حيث     

. البشرم في التنمية أك فيما يتعمؽ بأىمية التككيف كالتدريب كدكرىما في التنمية االقتصادية كاالجتماعية
لكنيا اختمفت مع البحث الحالي في ككنيا اىتمت بدراسػة التككيف الميني في حيف اىتمت الدراسػة الحالية 

 .بالتعميـ الثانكم
                                   .   ت تناولت تجديد التعميم الثانويدراسا:   المحور الثالث -

(                       1)( ALESCO)دراسة المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم  :ـ الدراسة الثالثة عشر

.  قضايا التعميـ الفني كالميني في الببلد العربية :موضوع الدراسة  -
: كلت ىذه الدراسة المكضكعات التاليةك قد تنا        
. االتجاىات الحديثة نحك تكامؿ التعميـ العاـ ك التعميـ التقني -1
. بناء برامج التعميـ التقني عمى أساس األداء ك الكفاية -2
. تكنكلكجيا التعميـ التقني ك تحسيف مستكل األداء  -3
. التعميـ التقني كتعميـ مستمر  -4
. لتعميـ التقني في الكطف العربيإعداد المربيف ؿ -5
. إعادة ىيكمة التعميـ التقنػي كالتدريب الميني بما يتبلءـ كمعطيات القكل العاممة كمتطمبات التنمية -6
كقد تناكلت ىذه الدراسة قضايا التعميـ التقني كالميني في الدكؿ العربية مف خبلؿ نشأتو كتطكره،  

عمت منو تعميما مف الدرجة الثانية بعد التعميـ الثانػكم العاـ كالصعكبات كالمشكبلت التي تكاجيو، كج
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
، دراسة أعدت في اجتماع المسؤكليف عف  من قضايا التعميم الفني في البالد العربية:المنظمة العربية لمتربية ك الثقافة ك العمـك  -1

 .1980، تكنس، 1979نكفمبر 15  –10لككيت في الفترة التعميـ التقني في الببلد العربية المنعقدة في ا
ثـ انتقمت ىذه الدراسة لعرض بعض االتجاىػات الحديثة . كأسباب عزكؼ التبلميذ عف االلتحاؽ بو    
. بيف التعميـ التقني ك التعميـ العاـ لتجعؿ منيما تعميما شامبل كمتكامبل"صيغة التكامؿ " مف أجؿ تحقيؽ    
: و االختالف أوجو التشابو  -
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كتختمؼ ىذه الدراسة عف البحث الحالي في أنيا اىتمت بالمشكبلت التي يعاني منيا التعميـ الثانكم     
في البمداف العربية عامة، في حيف ييدؼ البحث الحالي عمى بحث دكر التعميـ الثانكم في التنمية 

الفني كالميني فقط بينيا اىتمت الدراسة  كما أنيا ركزت عمى التعميـ.االقتصادية كاالجتماعية في الجزائر
كمع ذلؾ فقد استفاد الباحث مف بعض المحاكر التي أكردتيا . الحالية بالتعميـ الثانكم بنكعيو التقني كالعاـ

. الدراسة ك كذا ما تكصمت إليو مف نتائج ك تكصيات
  (1)  دراسة محمود عبد الرزاق شفشق وآخرون  :ـ الدراسة الرابعة عشر 

. العبلقة بيف التعميـ الثانكم العاـ ك التعميـ الثانكم الفني    :موضوع الدراسة   -
تناكلت ىذه الدراسة نشأة التعميـ الثانكم العاـ ك التعميـ الفني عربيا ك دكليا ، ك كذا النظرة إلى       

يا ك دكليا سعيا منيا لربط المحاكالت الجادة إلعادة التكازف لمتعميـ العاـ في النظـ التعميمية المختمفة عرب
كما أشارت . النظرية بالتطبيؽ ك إدخاؿ العمؿ كركيزة أساسية إلعداد الشباب، ك ربط التعميـ بالتنمية 

الدراسة إلى الممارسات التربكية ك التعميمية التي انفصؿ فييا عالـ التعميـ عف عالـ العمؿ، أم فصؿ 
التطبيقية بحيث أصبح لمتعميـ العاـ مساره الخاص ك التعميـ  الدراسات النظرية ك األكاديمية عف الدراسات

. التقني ك الميني مساره الخاص بو
كما طرحت ىذه الدراسة قضية ضركرة التكامؿ بيف التعميـ العاـ ك التعميـ الميني في محاكلة       

بعاد التي تعد األفراد اللتماس األساليب التي يمكف أف تحقؽ التنمية الشاممة ، في مدرسة تتكامؿ فييا األ
لى الدراسات العميا  . لمحياة ك متطمبات سكؽ العمؿ كا 

: كقد تمخضت عف ىذه الدراسة عدة نتائج يمكف حصرىا فيما يمي -
. عدـ ربط التعميـ الثانكم بالمجتمع ك حركة تطكره ك متطمبات سكؽ العمؿ -1
. بيف الدراسة األكاديمية ك الدراسة الفنية افتقار المدرسة الثانكية في الدكؿ العربية إلى التكازف -2
. لذا ينبغي إحداث ىذا التكازف حتى ترتبط المدرسة الثانكية بسكؽ العمؿ ك احتياجاتو 
ضعؼ الصمة بيف التعميـ التقني كالميني كبيف سكؽ العمؿ في أغمب الدكؿ العربية في الكقت  -3

. مؤسسات الصناعية كاالقتصادية كقطاع الخدماتالحاضر، مما يستكجب العمؿ عمى ربط ىذا التعميـ باؿ
كقد أفادت ىذه الدراسػة البحث الحالي في جكانب كمتغيرات كثيرة كال سيما قضية الربط بيف التعميـ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

ف المركز العربي لمبحكث التربكية ، دراسة مقدمة ـالعالقة بين التعميم العام و التعميم الميني: محمكد عبد الرزاؽ شفشؽ ك آخركف   -1 
 .1981لدكؿ الخميج العربي، الجمعية العممية الككيتية، الككيت، 

الثانكم العاـ كالتقني في إطػار مدرسة كاحدة  تفي باحتياجػات كأغراض الخريجيف مف جية كمتطمبات سكؽ 
مف نتائج ك تكصيات تخدـ  ىذا كما استفاد الباحث مما تكصمت إليو ىذه الدراسة. العمؿ مف جية ثانية 

. مكضكع البحث
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(                        1) دراسـة مصطفى عبد ا رجب      :ـ الدراسة الخامسة عشر

. دكر التعميـ الفني ك الميني في تحقيؽ أىداؼ التنمية في البحريف: موضوع الدراسة -
:               ةتناكلت ىذه الدراسة بالتحميؿ كالمناقشة المحاكر التاليكقد    

. التعميـ الفني ك الميني مف حيث نشأتو تطكره ك نظامو -1
. دكر التربية في التنمية االقتصادية ك االجتماعية في البحريف -2
. دكر التعميـ في عممية التنمية كمتطمباتيا مف القكل البشرية العاممة -3
. تنمية قدرة التعميـ الفني ك الميني عمى الكفاء باحتياجات اؿ -4

ك قد ناقش الباحث المكضكعات السابقة مف خبلؿ عرضو لمفيـك التنمية كأنكاعيا كعبلقة التعميـ      
في البحريف مف خبلؿ ( الصناعي ك التجارم ) ك كذلؾ عرض كاقع التعميـ الثانكم الفني كالميني . بالتنمية

تطمبات التنمية ك مدل مساىمة ىذه األىداؼ ك البرامج ك المناىج ك ىيئة التدريس كعبلقة كؿ ذلؾ بـ
. العكامؿ في تغطية احتياجات البحريف مف العمالة الفنية المدربة ك الماىرة

كما ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مفاىيـ التنمية كأبعادىا، كفيـ الكاقع االقتصادم                  
ككذا العمؿ عمى تحميؿ . التي تعترض طريقو كاالجتماعي الذم تعيشو البحريف كاتجاىات نمكه كالصعكبات

ثـ كصؼ كاقع التعميـ الثانكم الفني كالميني مف . ىيكؿ العمالة خبلؿ عممية النمك االقتصادم كاالجتماعي
مكانياتو كتكجياتو  ك تحميؿ ىذا الكاقع في ضكء العبلقات القائمة بينو كبيف التغيرات ... حيث طبيعتو كا 

. االقتصادية كاالجتماعية
  :وقد أسفرت ىذه الدراسة عمى النتائج التالية -
انعداـ التنسيؽ كالتكامؿ بيف القطاعات االقتصادية كاالجتماعية كالتربكية ال سيما فيما يتعمؽ بخطط  -1

. التنمية ك مطالب اإلنتاج ك العمالة 
. ة العاممة عدـ كجكد دراسة عممية دقيقة الحتياجات سكؽ العمؿ كمتطمباتو مف القكل البشرم -2
كجكد فائض في العمالة في بعض التخصصات يعكؽ عممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية في  -3

. البحريف
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
، كمية التربية، (رسالة دكتكراه غير منشكرة ) ، دور التعميم الثانوي و الميني في تحقيق أىداف التنمية: مصطفى عبد اهلل رجب  -1

. 1981عة المنصكرة، جاـ
 
عدـ كجكد إستراتيجية كاضحة لتنمية القكل البشرية العاممة مبنية عمى اتجاىات التنمية ك تطكراتيا  - 4

. المستقبمية 
: عالقة الدراسة بالبحث الحالي -
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م الكاضح أف ىذه الدراسة ك إف كانت تناكلت بالبحث في بمد غير الجزائر إال أنيا أفادت البحث الحاؿ     
في مجاالت التنمية ( البحريف)مف حيث تناكلو األكضاع التربكية ك التنمكية التي يمر بيا بمد عربي 

ف كانت ىذه الدراسة قد اقتصرت عمى التعميـ الفني كالميني . االقتصادية كاالجتماعية ( الصناعي كالتجارم)كا 
لعاـ كالتقني معا كدكرىما في تحقيؽ أىداؼ فقط في حيف أف الدراسة الحالية ىي دراسة لكاقع التعميـ الثانكم ا

. التنمية االقتصادية ك االجتماعية
ك قد أفادت ىذه الدراسة البحث الراىف في الكثير مف المحاكر التي عالجت كاقع التعميـ الثانكم في      

جع السبؿ الجزائر مف حيث بنيتو كنظامو كعبلقتو بالتنمية، ككذلؾ أىـ الصعكبات التي تكاجيو كما ىي أف
.    كما أفادت ىذه الدراسة البحث مف جية ما تكصمت إليو مف نتائج ىامة... لمعالجتيا

.  (1)( الككيت) دراسة المركز العربي لمبحوث التربوية    :ـ الدراسة السادسة عشر
 .االتجاىات الحديثة في التعميـ الثانكم بدكؿ الخميج العربية      :موضـوع الدراسة  -
 :ك تكصمت ىذه الدراسة إلى نتائج ىامة مفادىا      :الدراسة نتائج  -
. إف التعميـ الثانكم لـ يحقؽ أىدافو التقميدية في اإلعداد لمجامعة أك اإلعداد لمكظائؼ العامة -1
إنو لـ يحقؽ ىدؼ تككيف اإلنساف القادر عمى تحقيؽ ذاتو، كاالستمتاع بقدراتو كالمشاركة البناءة في حياة  -2

. تمع االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية المج
إنو لـ يحقؽ ىدؼ إعداد اإلنساف لمكاكبة التغير السريع في المعمكمات كالتكنكلكجيا بإكسابو ميارات  -3

.  التعمـ الذاتي، كالتفكير الناقد كتقبؿ التغيير ك التبلـؤ معو
   .ق إال في كقت قريب إنو لـ يجعؿ ىدؼ اإلعداد لمعمؿ كالمينة بشكؿ عاـ مف أكلكيات -4
عدـ كفاءة التعميـ الثانكم بشكمو الحالي كعدـ تمبيتو الحتياجات المجتمع االقتصادية كاالجتماعية مما  -5

. أدل إلى محاكلة استحداث أنماط جديدة لمتعميـ الثانكم تتماشى كتطكرات العصر
كىذا ما لـ . يئة العامميف فيو ليذا التغيير إف كفاءة التعميـ الثانكم تتحقؽ فقط بتغيير مبناه كمناىجو كتو -6

. تأخذه بعض الدكؿ مأخذ الجد بؿ اكتفت بالحديث عنو أكثر مف التنفيذ
كمع التحفظ فقط عمى العمكمية القاطعة ليذه االستنتاجات التي تكصمت إلييا الدراسة المذككرة  :التقييم -

. عدـ الرضا عمى أنماط التعميـ الثانكم الحاليةكغيرىا مف الدراسات السابقة الذكر ، فإنيا تؤكد كميا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج، "االتجاىات الحديثة في التعميم الثانوي بدول الخميج العربية": المركز العربي لمبحكث التربكية -1

. 1981الككيت، 
ذا نظرنا إلى ىذه النتائج مع حجـ التعميـ الث انكم بكؿ أنكاعو كفركعو ، فإف العمؿ المطمكب إنجازه في ىذا كا 

كىذا ما يبرر المحاكالت العديدة الجارية إلصبلح كتطكير التعميـ الثانكم في بمداف العالـ . الشأف ليس بالييف
 كلعؿ أكلى المحاكالت الجارية في البمداف العربية بشكؿ عاـ. بصفة عامة كفي البمداف النامية بصفة خاصة



 50 

تتمثؿ في الجيكد المبذكلة لمعناية بالتعميـ التقني الذم تمت إقامتو في ىذه الدكؿ بشكؿ منفصؿ عف التعميـ 
كلكف نتائج ىذه المحاكالت لـ تكف مشجعة أبدا كمف عدة جكانب، األمر الذم ... العاـ في المحاكالت األكلى

. جعؿ ىذه الدكؿ تعيد النظر في ىذا النكع مف التعميـ
(                                       1)  دراسة دالل ياسين محمد:    سة السابعة عشر ـ الدرا

  2001تجديد التعميـ الثانكم المصرم في ظؿ تكقعات التغير في ىيكؿ العمالة عاـ  :موضوع الدراسة 
يفي باحتياجات  حاكلت ىذه الدراسة التعرؼ عمى التجديد المناسب لمتعميـ الثانكم في مصر، كالذم      

، ألف ىذه المرحمة في 2001التنمية مف القكل العاممة في ظؿ تكقعات التغيير في ىيكؿ العمالة حتى عاـ 
ك كذلؾ التكصؿ إلى التجديد في التربية ك التعميـ بما يسيـ في إحداث . التعميـ يمكنيا أف تفي بيذا الغرض

. الطمب عمى القكل العاممة حتى نياية القرف العشريف التكازف المطمكب بيف خريجي التعميـ الثانكم ك بيف
ك في ىذا السياؽ ترل الباحثة أف ىناؾ نكعا مف الخمؿ في النظاـ التعميمي ألنو ينتج أعدادا كبيرة ال      

يحتاج إلييا سكؽ العمؿ ، في الكقت الذم ال ينتج فيو األعداد الكافية التي يتطمبيا سكؽ العمؿ، األمر الذم 
لى ظيكر مشكبلت اقتصادية حادة نظرا لعدـ التكازف بيف المعركض مف القكل العاممة ك الطمب عمى أدل إ

(. فقداف التكازف بيف العرض كالطمب)الميف المختمفة 
:  وكان السؤال الرئيسي الذي حاولت الباحثة دالل ياسين محمد اإلجابة عنو ىو -

م مصر حتى يسيـ في تحقيؽ احتياجات التنمية مف القكل ما ىك التجديد المناسب لمتعميـ الثانكم ؼ      
؟  2001العاممة في ظؿ تكقعات التغيير في ىيكؿ العمالة حتى عاـ 

كقد استخدمت الباحثة جممة مف المداخؿ منيا عمى الخصكص المدخؿ المعيارم متناكال اتجاىات تطكر      
المؤثرة في ذلؾ السكؽ، مع اإلشارة إلى التكقعات التعميـ الثانكم في مصر كمكقعو مف سكؽ العمؿ ، كالقكل 

، ك مقارنة العرض المتكقع منو بالطمب عمى الميف  2001المستقبمية لخريجي الثانكيات إلى غاية عاـ 
. المختمفة خبلؿ ىذه الفترة ك تحديد جكانب الخمؿ عدـ التكازف

المقارف بيف عرض كطمب التعميـ كما استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي  :منيج الدراسة  -
. الثانكم

 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
( رسالة دكتكراه غير منشكرة)، 2000تجديد التعميم الثانوي المصري في ظل توقعات التغير في ىيكل العمالة عام : دالؿ ياسيف محمد -1

.  2000جامعة عيف شمس، القاىرة، 
 

 :ئج أىمياأسفرت ىذه الدراسة عمى عدة النتا وقد -
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لقد تأكد لدل الباحثة ك مف خبلؿ دراستيا النظرية، أف مشكبلت التعميـ الثانكم لـ تكف كليدة الحاضر ك  -1
دخاؿ نظاـ التعميـ الحديث عمى النمط  إنما تمتد إلى أعماؽ الماضي، فيي مشكبلت ليا جذكرىا التاريخية، كا 

. عاممة الغربي في مصر لتمبية احتياجات الدكلة مف األيدم اؿ
.  لـ تبذؿ مف قبؿ الدكلة حتى زمف الدراسة أية جيكد إيجابية إليجاد حمكؿ لمشكبلت التعميـ الثانكم -2
فقد أظيرت نتائج الدراسة أف عممية االلتحاؽ بالتعميـ الثانكم تسيطر عمييا بعض االتجاىات  -3

يذ عمى االلتحاؽ بالتعميـ الثانكم العاـ االجتماعية، ك األفكار العامة السائدة، حيث يحرص األكلياء ك التبلـ
. كما يترتب عميو مف مميزات اجتماعية مرغكب فييا، كيعزفكف عف التعميـ التقني كالميني

. في إعاقة تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص( عاـ ك تقني ) لقد ساىمت ازدكاجية التعميـ الثانكم  -4
ة، بحيث يسير كؿ منيما في اتجاه منفصؿ عف كجكد انفصاؿ بيف سياسات التعميـ ك سياسات العماؿ  -5

كانتيت الدراسة . اآلخر دكف محاكالت جادة لمربط بينيما ، كما تكصي التصريحات المتعددة بيذا الخصكص
إلى كضع تصكر مستقبمي لتجديد التعميـ الثانكم المصرم في ظؿ تكقعات التغيير في ىيكؿ العمالة حتى 

: يقكـ عمى محكريف 2001عاـ 
: المبادئ التي يرتكز عمييا التصكر المستقبمي كىي: محكر األكؿ اؿ -
. التكامؿ بيف األنكاع المختمفة لمتعميـ الثانكم ك إلغاء االزدكاجية  -1
( . التربية المستدامة)األخذ بنظاـ التعميـ المستمر -2
. إسناد ميمة التدريب لمؤسسات العمؿ  كاإلنتاج -3
. عة مف البدائؿ المقترحة لمتصكر المستقبمي لتجديد التعميـ الثانكمك يمثؿ مجمك: المحكر الثاني -
كيمثؿ ىذا البديؿ الكاقع الراىف الذم ييدؼ إلى مكاجية بعض مشكبلت التعميـ الثانكم مف : البديؿ األكؿ -

خبلؿ عبلقتو بسكؽ العمؿ عف طريؽ إدخاؿ بعض التغّيرات في ىيكؿ التعميـ الثانكم العاـ كذلؾ بإضافة 
. عض التخصصات العممية كالتقنية لسد العجز المكجكد في سكؽ العمؿ ب
. المدرسة الثانكية المتخصصة:  البديؿ الثاني -
  (.مف حيث المناىج ك مّدة الدراسة ) المدرسة الثانكية العممية المكحدة :  البديؿ الثالث -
 :عالقة الدراسة بالبحث الحالي  -

ة نقاط كجكانب سكؼ تقـك الدراسة الحالية مف التأكد منيا مف خبلؿ كقد كشفت ىذه الدراسة عف عد    
ف كانت ىذه الدراسة قد اختمفت عف البحث . اإلجابة عمى فرضيات البحث ككضع النتائج النيائية لمدراسة كا 

الحالي في ككنيا ركزت عمى التككيف الميني كدكره في التنمية االقتصادية كالصناعية بينما تذىب الدراسة 
.  لحالية إلى البحث في دكر التعميـ الثانكم في التنمية كاالقتصادية كاالجتماعية أيضاا
 

كقد أكضح الباحثاف األىمية التي يشغميا التعميـ كالتككيف الميني في خمؽ قاعدة عمالية ذات تأىيؿ     
ىذا ما مف شأنو أف . عالي يبنى عمييا اقتصاد قكم كمتيف باالعتماد عمى التقنيات كالتكنكلكجية الحديثة 
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مف ىنا يبدك جميا أف سياسة التعميـ كالتككيف . يحقؽ مطالب التنمية االقتصادية التي يتطمع إلييا المجتمع
. المينييف تمثؿ مطمبا أساسيا ألية تنمية تعتمد عمى االستخداـ العقبلني لمكاردىا البشرية

                   (1)  (BESNARD .P- LIETARD.B) دراسة بيسنار وليطار    :ـ الدراسة الثامنة عشر 
 .تحميؿ العبلقة بيف التعميـ كالتككيف كاالقتصاد    :موضوع الدراسة  -

ىذه الدراسة التي جمعا مف خبلليا بيف الجانب النظرم ( بيسنار كليطار)قدـ كؿ مف الباحثيف الفرنسييف     
إلى تفسير استراتيجيات التككيف عمى ضكء تخطيط  كالتطبيقي كمحاكلة بيف المحاكالت الحديثة التي سعت

.  الدكلة لممسائؿ االقتصادية كالصناعية
تدكر مشكمة ىذا البحث حػكؿ التككيف باعتباره مف أىـ عكامؿ النمك االقتصادم، كما أنو  : مشكمة البحث -

مصدر الخدمات  كما أكدا الباحثاف أيضا عمى أف التككيف ىك. استثمار كفير لبلحتياجات االقتصادية
التككيف الجيد ىك : " كفي ىذا اإلطار كرد في الدليؿ العممي لمتككيف بالمؤسسات الفرنسية ما يمي. اإلنتاجية

 ."أفضؿ كسائؿ االستثمار
 :وقد توصمت ىذه الدراسة إلى جممة من النتائج يمكن تمخيصيا عمى النحو التالي -
يؽ أية تنمية اقتصادية أك صناعية، فضبل عف أنو يؤدم يشكؿ التككيف الميني المتطمب األساسي لتحؽ -1

.  إلى إيجاد تكازف اقتصادم يحافظ عمى استقرار المجتمع 
. يرتبط رفع مستكل التأىيؿ بتجديد القدرات اإلنتاجية كالمعارؼ العممية  -2
احثاف مف خبلؿ ىذه كقد أكضح الب. يشكؿ التككيف الميني استثمارا فّعاال لدفع عجمة التنمية إلى األماـ  -3

الدراسة أف التككيف يمعب دكرا أساسيا عمى مستكل سكؽ العمؿ باعتباره ميكانيزما يخمؽ نكعا مف االنسجاـ 
. بيف احتياجات االقتصاد مف اليد العاممة كالقادميف الجدد إلى سكؽ العمؿ 

ف ىدره ، ىذا إلى جانب ما تذىب ىذه الدراسة إلى اعتبار التعميـ كالتككيف رأس ماؿ ال يمؾ:  التقييم -
فإنو مكّكف مف مككنات الحضارة الصناعية المعاصرة . يتضمنو مف طرؽ تجديد الميارات كالقدرات كالتحفيز

كيمكف أف نجد تأييدا ليذا المكقؼ في بعض . التي تقـك عمى التخصص المتجدد كالدقيؽ لمخبرات كالميارات 
التككيف عبارة عف قيمة مضافة لرأس الماؿ البشرم تزّكده  الدراسات األكركبية الحديثة التي أكضحت أف

بالطاقة اإلنتاجية، كتعّممو المعارؼ كالميارات كالتقنيات التي تجعمو يكاكب التطكرات المعرفية كالتكنكلكجية، 
كما كشفت ىذه الدراسة أف التككيف الجيد يسمح بخمؽ نكع مف التكازف بيف . كبيذا يمكف تحقيؽ استثمار متيف

. العرض الكمي كالنكعي في اليد العاممة
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

1- BESNARD.P-LIETARD.B : LA FORMATION CONTINUE ; PARIS ; P.U.F ; 1976 ; PP. 27-28 
                      

 التعميق عمى الدراسات السابقة                             
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ت الدراسات السابقة، كما تكصمت إليو مف نتائج ك مقترحات تتعمؽ بمرحمة يبدأ ىذا البحث حيث انتو      
التعميـ الثانكم كمرحمة حاسمة في حياة التبلميذ الدراسية كالعممية باعتبارىا مرحمة إعداد كتأىيؿ لمككادر 

يكاكب تطكرات  كما تناكلت ىذه الدراسة مسالة تطكير التعميـ الثانكم بما. المتكسطة التي يتطمبيا عالـ الشغؿ
العصر كالتغيرات الحادثة عمى المستكل المحمي، اإلقميمي كالعالمي، كمف ثـ مكاجية التحديات العممية 

.  كالتكنكلكجية التي تتطمبيا التنمية االقتصادية كاالجتماعية
لتي كانت ك مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة التي تناكلت التعميـ الثانكم كدكره في التنمية، كا      

متعددة ك متنكعة، ك ىذا رغـ اختبلؼ البيئات كالظركؼ التي تناكلت ىذا مكضكع سكاء عمى المستكل 
فإف جميع ىذه الدراسات أشارت إلى ضركرة السعي إلى إصبلح كتطكير التعميـ الثانكم  . العربي أك العالمي

متكسط، لكنيا بالغة األىمية في  لما لو مف  أىمية قصكل في إعداد فئة مف الشباب ذات مستكل تعميمي
ما  حياة المجتمع االقتصادية كاالجتماعية، حيث ينطمؽ بعدىا التبلميذ إما الستكماؿ دراستيـ الجامعية، كا 

كقد انصبت البحث الحالي عمى ىذا التكجو األخير ك تكصؿ إلى رؤية شاممة حكؿ . التكجو إلى سكؽ العمؿ 
م بما يخدـ أىداؼ كمتطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية في فمسفة إصبلح كتطكير التعميـ الثانك

كما أشارت أغمب ىذه الدراسات إلى كجكد العديد مف المشكبلت التي يعاني منيا التعميـ الثانكم في . الجزائر
ع كمف ىنا أنتقؿ الباحث إلى تحميؿ كمراجعة ىذه الدراسات بما يتفؽ ـ. الدكؿ العربية عامة كمنيا الجزائر
: محاكر البحث الحالي كما يمي

.  الدراسات المقارنة:  المحور األولـ 
يتشابو البحث الحالي مع دراسات المحكر األكؿ في ككنيا دراسات مقارنة، ك يتشابو أيضا مع       

ليـ الدراسات في اختيار دكلة بريطانيا، الكاليات المتحدة األمريكية، فرنسا، كركسيا كدكؿ مقارنة إلصبلح التع
إضافة إلى مقارنتو مع بعض .الثانكم ك تطكيره بما يتماشى ك احتياجات المجتمع االقتصادية ك االجتماعية

... الدكؿ العربية مثؿ العراؽ كاألردف كمصر كالسكداف
ك تختمؼ ىذه الدراسات عف البحث الحالي في أف بعضيا تناكؿ مشكبلت التعميـ الثانكم كأخرل تنكيع       

ثانكم كأىدافو أك إلى دكر التعميـ الثانكم في التنمية االقتصادية فقط أك االجتماعية فقط، بينما التعميـ اؿ
كما تختمؼ أيضا في . البحث الحالي يتعرض إلى دكر التعميـ الثانكم في التنمية االقتصادية كاالجتماعية

ىذه الدراسات في التعرؼ عمى كقد استفاد البحث الحالي مف . الظركؼ كاألكضاع السائدة في دكؿ المقارنة
كاقع التعميـ الثانكم كبياف القكل كالعكامؿ التي تؤثر في بنيتو كمساره كمف ثـ عمى الحياة االقتصادية 

كما استفاد البحث الحالي مف التعّرؼ عمى نكع التعميـ الكاجب . كاالجتماعية كالسياسية لممجتمع الجزائرم
 .كف مف المساىمة اإليجابية في خدمة أىداؼ التنميةتقديمو لخريج المدرسة الثانكية ليتـ

.  دراسات تناولت تطوير التعميم الثانوي:  المحور الثانيـ 
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يتشابو البحث الحالي مع دراسات المحكر الثاني في التعرؼ عمى اتجاىات تطكير التعميـ الثانكم        
لتعميـ، أك العكامؿ التي تتحكـ فيو كذلؾ بيدؼ الحديثة في بعض الدكؿ المتقدمة سكاء تعمؽ األمر ببنية ىذا ا

االستفادة مف خبرة ىذه الدكؿ في مجاؿ تطكير التعميـ، كفي ضركرة البحث عف السبؿ التي  تجعؿ التعميـ 
الثانكم يتبلءـ مع متطمبات العصر االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لتحقيؽ مستكيات عالية مف اإلنجاز 

. ة الثانكية مؤىؿ معرفيا كتقنيا عند االلتحاؽ بعالـ الشغؿحتى يككف خريج المدرس
كتختمؼ ىذه الدراسات عف البحث الحالي ككنيا انصبت عمى فمسفة التعميـ الثانكم كتطكره فقط، دكف      

.  البحث في مدل مساىمة ىذه المرحمة مف التعميـ في تمبية احتياجات المجتمع االقتصادية كاالجتماعية
البحث الحالي مف الدراسات السابقة مف خبلؿ أىداؼ السياسة التعميمية الجديدة كدكرىا في  كما استفاد 

تطكير مرحمة التعميـ الثانكم، كالتعرؼ عمى الخمفية التاريخية لنشأتو كتطكره في بعض البمداف العربية، 
ة المجتمع، كمف ثـ كتشخيص المشكبلت التي تعاني منيا ىذه المرحمة مف التعميـ ك انعكاساتيا عمى حيا

التكصؿ إلى مجمكعة مف التكجيات المستقبمية فيما يتعمؽ بإجراءات تطكير التعميـ مف جميع جكانبو، ككذلؾ 
ضركرة المشاركة الفعالة مف طرؼ مختمؼ األطراؼ المعنية بصنع القرار التعميمي لتحقيؽ جممة مف القيـ 

اطية كغيرىا مف المبادئ المجتمعية بيدؼ تحقيؽ مستكيات أىميا مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية، كمبدأ الديمقر
.  عالية مف التعميـ لمحصكؿ عمى الميارات البلزمة لمتنمية 

.  دراسات تناولت تجديد التعميم الثانوي:  المحور الثالث -
عميـ يتشابو البحث الحالي مع دراسات المحكر الثالث في التعرؼ عمى التجارب الرائدة لتجديد الت        

الثانكم ك مدل إمكانية تطبيقيا في المجتمع الجزائرم، كما يتشابو أيضا في استخداـ المنيج المقارف، كالمنيج 
الكصفي التحميمي بصفة خاصة مف خبلؿ رصد كاقع التعميـ الثانكم في الجزائر ك كصفو كتحميمو لمكقكؼ 

أىمية تكجيو التبلميذ نحك التخصصات التي  كما يتشابو أيضا في. عمى أىـ معالمو مقارنة بالدكؿ المتقدمة
. تتناسب مع قدراتيـ كرغباتيـ 

كتختمؼ ىذه الدراسات عف البحث الحالي في أنيا تناقش مسألة تجديد التعميـ الثانكم كتقدـ بعض      
قيؽ الدراسات بدائؿ مقترحة لنظاـ التشعيب، بينما البحث الحالي يعالج مدل مقدرة التعميـ الثانكم عمى تح

ك قد استفاد الباحث مف ىذه الدراسات في تحقيؽ ىدؼ . أىداؼ كمتطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية
أساسي كىك أف يككف التعميـ الثانكم مرحمة منتيية تؤىؿ التبلميذ لمحياة العممية ، كتعدىـ إعداد كافيا ألف 

راسات مف خبلؿ عرض كاقع التعميـ الثانكم في كما استفاد أيضا مف ىذه الد. يككنكا أفراد صالحيف ك منتجيف
الجزائر كالعكامؿ التي جعمت منو تعميما غير قادر عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة منو، ك كذلؾ التعرؼ عمى 

. احتياجات سكؽ العمؿ مف القكل العاممة المدربة كالمؤىمة في ظؿ التغيرات الحاصمة
ـ تنسيؽ بيف سياسات التعميـ ك سياسات التشغيؿ في كما كشفت ىذه الدراسات عف كجكد انفصاؿ كعد 

: كبعد عرض الدراسات السابقة كالتعميؽ عمييا تكصؿ الباحث إلى ما يمي .البمداف العربية
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إف كؿ دراسة مف الدراسات السابقة إنما تناكلت العديد مف الجكانب االجتماعية ك االقتصادية ك خرجت  -
. ة العكامؿ التربكية ك التعميمية عند التخطيط لمتنميةكميا بنتائج تدعك إلى ضركرة مراعا

كما تناكلت ىذه الدراسات العبلقة بيف التعميـ ك التنمية، ك أثر السياسات التعميمية السائدة في التغيرات  -
.  االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لممجتمع

ل دكر التعميـ الثانكم في خطط التنمية، كالميـ أف غالبية ىذه الدراسات كانت تيدؼ إلى التعرؼ عؿ      
 لكف البحث الحالي. كأىـ العكامؿ التي تتحكـ في ىذه العممية مف جية، ككذلؾ أىـ المشكبلت التي تكاجيو

مع الدراسات السابقة حكؿ دكر التعميـ بصفة عامة ك التقني بصفة خاصة في تحقيؽ أىداؼ كمتطمبات  يتفؽ
ككاف تركيز الدراسة الميدانية عمى أىمية التخطيط لمتربية كالتعميـ بالنسبة . يةالتنمية االقتصادية كاالجتماع

كقد استفاد . لمتغيرات االقتصادية ك االجتماعية التي يشيدىا المجتمع الجزائرم في ظؿ التحكالت الجارية
: ثبات ما يميالباحث مف ىذه الدراسات في إعداد اإلطار النظرم ليذا البحث، كما استفاد منيا أيضا في إ

إف مرحمة التعميـ الثانكم تعد مرحمة حاسمة في حياة التمميذ الدراسية بالمقارنة مع المراحؿ التعميمية  -1
األخرل ألنو يتكسط مرحمة التعميـ األساسي كالتعميـ العالي، كألنو أقرب إلى المساىمة في قضية التنمية، 

.   سطى التي يطمبيا سكؽ العمؿزيادة عف ككنو مرحمة تسيـ في إعداد الككادر الك
كسابو الكثير كالمبادئ التي  -2 إف ىذه المرحمة مف التعميـ تعمؿ عمى تنمية شخصية التمميذ كصقؿ مكاىبو كا 

. تجعؿ منو مكاطنا صالحا قادرا عمى تحمؿ المسؤكلية كمف ثـ المساىمة في بناء المجتمع
.  لبحث كالدراسةإف ىذه المرحمة مف التعميـ بحاجة إلى مزيد مف ا -3

:                        بعد عرض كمراجعة الدراسات السابقة كالتعميؽ عمييا يمكف مبلحظة ما يمي    

لقد اشتمؿ الجانب األكبر مف ىذه الدراسات عمى أبحاث ك دراسات تتعمؽ بكاقع التعميـ الثانكم الفني ك  -1
( الميني ) لنظرة التقميدية لمتعميـ اليدكم ك الحرفي كما بينت ىذه الدراسة أف ا. الصعكبات التي تكاجيو

مازالت مكجكدة في الكثير مف الدكؿ العربية ك منيا الجزائر باعتباره تعميما مغمقا ال يؤدم إلى مكاصمة التعميـ 
العالي في الكثير مف الحاالت، كال يسمح لمحصكؿ عمى مكانة اجتماعية مرمكقة  مقارنة  مع التخصصات 

  .األخرل 
الدراسات السابقة الذكر مع الدراسة الحالية في أف لمتعميـ الثانكم دكرا ىاما في التنمية الشاممة،  تتفؽ كما -2

كأنو يمثؿ الحمقة الكسطي كالركيزة األكلى بيف الحرفي ك األخصائي الفني ، كما يعتبر المصدر الرئيسي 
إلى ككنو استثمار ذم عائد متميز في مسيرة التنمية  لتزكيد مشركعات التنمية بالقكل العاممة الماىرة ، إضافة

. ك التطكر
: ىذه الدراسات عف الدراسة الحالية فيما يمي  ك تختمؼ -3
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أف الدراسة الحالية انصبت عمى كاقع التعميـ الثانكم العاـ كالتقني كدكره في تحقيؽ أىداؼ كمتطمبات  -أ  
ظـ ىذه الدراسات ركزت عمى التعميـ الثانكم الفني ك الميني التنمية االقتصادية كاالجتماعية، في حيف أف مع

. فقط كدكره في التنمية االقتصادية فقط
أف البحث الحالي تناكؿ التعميـ الثانكم العاـ ك التقني في الجزائر كدكرىما في خدمة أىداؼ كمتطمبات  -ب  

.  ا ىك معركؼالتنمية االجتماعية كاالقتصادية معا نظرا الرتباطيما كتداخميما كـ
: كما أفادت ىذه الدراسات البحث الحالي في المجاالت التالية -
. التعرؼ عمى نشأة التعميـ الثانكم ك تطكره ك المشكبلت التي كاجيتو كتكاجيو منذ االستقبلؿ  -1
ىا سكؽ كأظيرت ىذه الدراسات أىمية التعميـ الثانكم في تزكيد المجتمع باليد العاممة الماىرة التي يتطمب -2

. العمؿ ك اإلنتاج
المدرسة " كما أكضحت ىذه الدراسات أىمية تنكيع التعميـ الثانكم كاألخذ باالتجاىات الحديثة مثؿ  -3

. ، كالعمؿ عمى الربط بيف الدراسة النظرية ك التطبيقية خبلؿ مرحمة التعميـ التككيف"الشاممة 
قول بأنيا جميعا عمى درجة كبيرة من األىمية وفي النياية وبعد مراجعة ىذه الدراسات يمكن ال      

، إالّ أن بعضيا يختمف إلى حد ما مع هلدراستنا الحالية، حيث أفادت الباحث في كل خطوة من خطوات
لقد ركز بعضيا عمى دراسة التعميم الثانوي من حيث بنيتو ومكوناتو وتنظيمو وسبل . البحث الحالي

الحالية إلى البحث عن الدور الذي يمكن أن يمعبو التعميم  إصالحو وتطويره، في حين ذىبت الدراسة
كما أسفرت المراجعة ليذه الدراسات عن أن . الثانوي في تمبية احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية
فمن حيث نوعية التعميم ركزت الدراسات السابقة . معظميا يركز عمى جانب أو بعض جوانب البحث الحالي

التقني والميني فقط ، ومن حيث نوع التنمية ركزت عمى التنمية االقتصادية فقط، ىذا مما عمى التعميم 
يعطي لدراستنا أىمية كبرى حيث جمعت بياناتيا بين التعميم الثانوي العام و التقني من جية، وأثرىما عمى 

تبطتان ال يمكن الفصل التنمية االقتصادية واالجتماعية من جية ثانية باعتبارىما عمميتان متداخمتان ومر
و الشئ الجامع بين نتائج مختمف الدراسات التي تم استعراضيا ىنا ىو . بينيما عند التخطيط ألية تنمية

وجود مجموعة من المؤشرات توحي بضرورة إعادة النظر إلى ىذا النوع من التعميم سواء في بنيتو أو 
ادية واالجتماعية والثقافية حتى يحقق األىداف أو ربطو بمؤسسات المجتمع االقتص... تنويعو أو إدارتو

 .  المرجوة منو
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 الفصل الثاني                                                             

 اقتصادية لعالقة التعميم بالتنمية –المعالجة السوسيو           

 :تمييد -               

( المفيـوم والعالقـة: )نميةالتخمف والت -أوال           
مفيكمو كمظاىره : التخمؼ -1                 

مفيـك التخمؼ  -أ                          
عكامؿ التخمؼ   -ب                        

 مفيكميا كأنكاعيا  :التنميػة -2                     

مفيـك التنمية  -أ                          
  أنكاع التنمية -ب                        
العبلقة بيف التخمؼ كالتنمية   -3                     

:  أىم المداخل النظرية في التعميم والتنمية -ثانيا            
المدخؿ اإلنسانػي  -1                   
المدخؿ االقتصادم  -2                     
  االجتماعي –خؿ االقتصادمالمد -3                     

  نظرية رأس الماؿ البشرم - 4                    

  :التعميـم و التنميةطبيعة العالقـة بين   -ثالثا            

 كالتطكر لمتنمية التخطيط  أىمية التعميػـ في -1                     
ة كاالجتماعية  دكر التعميـ في التنمية االقتصادم -2                     
  جدليػة العبلقػة بيف التعميػـ كالتنميػة -3                     

  ئك ػي الزٌوُخ االلزصبدَخ واالخزوبػٍ زمب – 4                      

 

          :تمييد  
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دراسات مكضكع التعميـ كالتنمية أك باألحرل دكر التعميـ في التنمية، أىمية كبرل في مجاؿ اؿؿ          
فالحاجة إلى كضع ىذا المكضكع عمى بساط البحث كالدراسة تنبع . اقتصادية -تربكية كالسكسيك-السكسيك

تنطمؽ مف التعريؼ سكعميو فدراستنا الحالية . مف استمرار أكضاع التخمؼ التي تعيشيا بمداف العالـ الثالث
ل دراسة التنمية في عبلقتيا التفاعمية بظاىرة التخمؼ كمظاىره، كالتنمية كأنكاعيا، لننتقؿ بعد ذلؾ إؿ

بالتعميـ عف طريؽ دراسة أىـ المداخؿ النظرية في التعميـ كالتنمية قصد دراسة األطر الخاصة بكفاية 
 . النظاـ التعميمي كدكره في التنمية

 (المفيوم والعالقة)التخمف والتنمية : أوال -
. مفيومو، أسبابو، ومظاىره: التخمف   –1
: وم التخمفمفو -أ    
العالـ الثالث، التخمؼ، التنمية، كممات ثبلثة تكاد تككف متبلزمة، طارحة أكبر تحّد تكاجيو البشرية     

كقد برز مصطمح  .مف سكاف العالـ لمحاؽ بركب البمداف المتقدمة 3/4بػ كنعني بو تحدم النيكض . اليكـ
بير مف الدكؿ المتخمفة المستعمرة عمى التخمؼ بعد نياية الحرب العالمية الثانية بعد حصكؿ عدد ؾ

كاختمفت اآلراء حكؿ . استقبلليا، فذاع صيتو ككثرت الكتابات حكلو ابتداء مف خمسينات القرف الماضي
مفيكمو كمقارباتو، كيرجع ذلؾ إلى تعّدد الخائضيف في ىذا المكضكع كاختبلؼ تكجياتيـ 

بات مكضكع المفكريف كالباحثيف مف عمماء  كاختصاصاتيـ، فبعد أف كاف حكرا عمى عمماء االقتصاد،
كىكذا أصبح مصطمح التخمؼ كنظرية التنمية التي . االجتماع، كالسياسة، كالقانكف، كالتاريخ كغيرىـ

يتضمنيا بالضركرة خاصا بكضعية بمداف العالـ الثالث ، إذ لـ يعد اعتبار التخمؼ مشكمة اقتصادية 
.   (1)، خارج إطار الزماف كالمكاف محضة مرتبطة بنظرية االقتصاد التقميدم

ليس مف السيؿ إيجاد تعريؼ عاـ لمتخمؼ، غير أنو تكجد بعض السمات االجتماعية كاالقتصادية التي  
  (2) :تشكؿ دليبل عمى كجكد مستكل معّيف مف التخمؼ أىميا

 .انخفاض مستكل دخؿ الفرد عف المتكسط -1

. تفشي ظاىرة البطالة المقنعة -2
. مستكل التعميـ انخفاض -3
. انتشار األمية بيف الذككر كاإلناث عمى السكاء -4
 (.عمالة األطفاؿ)انتشار ظاىرة تشغيؿ الشباب  -5

 
ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   .19، ص 1976، بيركت، 1، معيد اإلعبلـ العربي، طالتخمف االجتماعـي: مصطفى حجازم -1
 .145، مرجع سابؽ، ص ربيـةأساسيات في الت: أخميؼ يكسؼ الطراكنة  -2

. التبعية االقتصادية كالسياسية لمدكؿ المتقدمة -6
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 .عدـ تكافؤ الفرص التعميمية كالعممية -7

   .عدـ تطبيؽ الديمقراطية الحقيقية ك احتراـ حقكؽ اإلنساف -8

عمى  إف مفيـك التنمية في الحقيقة ال ينفصؿ عف مفيـك التخمؼ، فقد طرحت قضية التنمية نفسيا    
العالـ الثالث بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، لتعطي محتكل مكضكعي لشعار االستقبلؿ السياسي 
الذم رفعتو حركات التحرر الكطني منذ سنكات طكيمة، كحيث تخمصت دكؿ مف السيطرة االستعمارية 

االجتماعي كالثقافي، كحصكليا عمى االستقبلؿ السياسي لتتفرغ بعد ذلؾ لتحقيؽ االستقبلؿ االقتصادم ك
كىكذا أصبح كاضحا أف . بمعنى العمؿ عمى رفع مستكل المعيشة كالقضاء عمى التخمؼ بمختمؼ مظاىره

نما ىك بداية لمتطكر االقتصادم كاالجتماعي كالمحاؽ بركب  االستقبلؿ السياسي ليس غاية في حد ذاتو، كا 
البمداف النامية كالحاجة الممحة لدفع عجمة التنمية في كمع ازدياد االىتماـ بالتنمية في .  (1)الدكؿ المتقدمة 

ىذه البمداف في اقصر كأسرع كقت ممكف، تبدك الحاجة ممحة أيضا لتشخيص كتفسير كاقع البمداف 
 .المتخمفة ككضع إستراتيجية تساعد عمى تجاكز تخمفيا

ذا كاف التخمؼ يعتبر مسألة نسبية، فإف المفكريف قد اىتمكا بتحديد       مفيـك التخمؼ كخكاص الدكؿ  كا 
المتخمفة، كفسركا ظاىرة التخمؼ باعتبارىا مركبا مف الظكاىر كالعكامؿ المتباينة، كالتي تؤدم في شكميا 

. العاـ إلى الحكـ بانخفاض مستكل المعيشة في ىذه الدكؿ
الكفيمة بالقضاء  البمد الذم يفتقر إلى الكسائؿ" البمد المتخمؼ بأنو (P.Hoffman ) بول ىوفمانيعّرؼ    

فالطرؽ كالسكؾ الحديدية غير كافية، كشبكة المكاصبلت غير منتظمة، كالمصانع كأدكات . عمى الفقر
. (2)" الزراعة ناقصة، كالناس ذكك التدريب البلـز لئلسياـ بطريقة مفيدة في عممية التنمية قميمكف

." كة في تحقيؽ التنمية الذاتيةظاىرة تصيب المجتمعات كتعني بطئ الحر" كما يعرؼ التخمؼ بأنو 
كاستنادا لما سبؽ يمكف القكؿ أف الدكؿ المتخمفة تنخفض فييا مستكيات المعيشة، كينخفض فييا الدخؿ، 
كبالتالي ينخفض مستكل الغذاء كمستكل التعميـ، كترتفع نسبة البطالة، كسكء المستكل الصحي، كيقؿ 

. (3)" قّكة العاممة الماىرة كالكفاءات البشرية المدربة االستثمار، كيضعؼ التصنيع كالزراعة، كتنقص اؿ
  (4) :مظاىر التخمؼ كعكاممو عديدة كمف أبرزىا : عوامل التخمف ومظاىره -ب
التبعية السياسية لمدكؿ األخرل، كالحرمػاف مف االستقبلؿ الحقيقي الذم يمنح المجتمع حرية إدارة  -1
 

 

ػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  29  -28، ص ص 2006، اإلسكندرية، 1، دار الكفاء الطباعة كالنشر، طالتعميم العالي والتنمية: حمد عبد الحيرمزم أ -1
.  29، صنفسػو عػالمرج -2
.  31المرجػع نفسػو، ص -3
 .311-310، ص ص 1967، دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر، القاىرة، عمم االجتماع ومدارسو: مصطفى الخشاب  -4
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يـ حياتو، فكثير مف دكؿ العالـ الثالث ما تزاؿ محركمة مف ىذا االستقبلؿ، رغـ أنيا منحت كتنظ
. استقبلال سياسيا ظاىريا، مما جعميا متخمفة عف ركب التنمية كالتطكر االقتصادم كاالجتماعي

ستغبلؿ األنماط االجتماعية كالثقافية كالسياسية السائدة حيث إف ىذه األنماط قد أعاقت عمميات ا -2
مصادر الثركة استغبلال مناسبا مما أدل إلى عدـ تحقيؽ نمك اقتصادم مناسب، فبعض الشعكب عمى 

. سبيؿ المثاؿ تفضؿ األعماؿ الكتابية عف األعماؿ اليدكية في مشاريع التنمية الزراعية كالصناعية
كعات، كقد يككف السبب زمة الستثمار المكارد الطبيعية كتشغيؿ المشرعدـ تكفر رؤكس األمكاؿ البلّ  -3

كقد ... إلى ذىب يكنز في البيكت( شرياف التنمية ) في نقص ىذه األمكاؿ البّلزمة ظاىرة تحكيؿ الماؿ 
يؤدم نقص الماؿ إلى االقتراض مف الدكؿ الغنية بفائدة عالية قد تؤثر عمى االستقبلؿ السياسي لتمؾ 

البّلزمة لئلنتاج المحمي، كترجع ىذه الظاىرة إلى مف أىـ أسباب التخمؼ قمة األيدم العاممة ك. البمداف
قمة مطالب الحياة، انخفاض مستكل العمؿ كعدـ الرغبة فيو، انعداـ الخبرة : عكامؿ كثيرة أىميا

ىذه العكامؿ ممحكظة عمى نطاؽ كاسع في البمداف المعركفة بالتخمؼ االقتصادم . الخ...الفنية
عكامؿ تخمؼ بمداف العالـ الثالث رغـ مساعدات التنمية  كالمبلحظ أف طرح السؤاؿ عف .كاالجتماعي

التي تقدميا الدكؿ الغنية إلى تمؾ البمداف حتى اآلف، يطرح عددا مف اآلراء المتنكعة كالمتضاربة سكاء 
. تعمؽ بعكامؿ التخمؼ، أك أسباب القصكر في ميداف أك مجاؿ معّيف مف مجاالت الحياة في تمؾ الببلد

التنكع كالتضارب في التفسيرات المطركحة قد يعكد إلى التحّيز أك إلى عدـ  كأىـ ما يمّيز ىذا
 .التخصص

 (1): كسنحاكؿ فيما يمي حصر أىـ مؤشرات التخمؼ

النمك البطيء لمدخؿ القكمي كسكء تكزيعو في ىذه البمداف، مقابؿ سرعة نمك السكاف مقابؿ ما طرأ  -1
ة ليذا ىي أف تذىب جيكد التنمية أدراج الرياح، كالنتيجة المنطقي. مف تحسف في الظركؼ الصحية

بحيث نجد . حيث تفقد جدكاىا أماـ تزايد السكاف اليائؿ كانخفاض في نصيب الفرد مف الدخؿ القكمي
انقساـ أفراد المجتمع إلى أغمبية ىائمة تعيش فقرا مدقعا ، كشريحة صغيرة العدد تعيش حياة شديدة 

سطى التي تظـ أصحاب الميف الحرة كاأليدم العاممة الماىرة تمثؿ الرفاىية ، بينما نجد الطبقة الك
. قطاعا ضئيبل كؿ الضآلة

ارتفاع نسبة األمّية بشكؿ خطير، كيعكد ذلؾ إلى انخفاض مستكل التعميـ، كما يتركو ىذا العامؿ  -2
مستكل مف آثار سمبية عمى اإلعداد الميني كالفني لؤلجياؿ البلحقة، كما نبلحظ ىبكطا خطيرا في 

التككيف كالتأىيؿ في التعميـ الفني كالميني كعجزه عف إمداد السكؽ المحمي باحتياجاتو مف اليد العاممة 
الماىرة، مما يضطر الكثير مف ىذه الدكؿ إلى استيرادىا مف الخارج رغـ اآلثار السمبية التي 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  457  –456، ص ص1984، القاىرة، 1، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، طالمدخل إلى عمم االجتماع:  محمد الجكىرم -1
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.  تعكد عمى النمك االقتصادم كاالجتماعي
انخفاض متكسط العمر في تمؾ : سكء الظركؼ الصحية، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ المظاىر التالية -3

تشرد لعشرات اآلالؼ مف البمداف، كانتشار األمراض كاألكبئة، كالفقر كالمجاعات كما يترتب عمييا مف 
أبناء تمؾ الببلد، ىذا إضافة إلى انخفاض مستكل التغذية كعدـ تكازف المكّكنات الغذائية في غالبية 

.  البمداف النامية
انخفاض متكسط اإلنتاجية في البمداف النامية، يعّد مف أىـ أعراض التخمؼ كسماتو في ضكء  -4

يدم العاممة المتاحة لـ تعد تستجيب الحتياجات مختمؼ الظركؼ السابؽ ذكرىا، خاصة كأف األ
كالسبب في ذلؾ ىك حرماف الناس مف فرص التدريب عمى تطكير . العصر الصناعي الحديث

فيـ . مبادراتيـ الفردية الخاصة كمف ثـ تحسيف ظركؼ معيشتيـ كأكضاعيـ االقتصادية كاالجتماعية
حكافز نظاـ اإلنتاج الجديد كعمى إيقاع الحياة  بحاجة إلى التدريب عمى أساليب العمؿ الحديثة كعمى

كىذا ما تؤكده بشكؿ كاضح إحصائيات األمـ المتحدة التي تنشرىا أجيزتيا المختصة كؿ . الجديدة
. عاـ

كجكد عبلقة عدـ تناسب بيف عكامؿ اإلنتاج المختمفة، حيث نجد قصكرا ممحكظا في عنصر رأس  -5
كفرة في عنصر الطبيعة كفي األيدم العاممة، مما يترتب عنو الماؿ كرجاؿ األعماؿ األكفاء مقابؿ 

قصكر شديد في استغبلؿ اإلمكانيات اإلنتاجية الضخمة المتاحة في الببلد النامية بسبب ىذا االختبلؿ 
في عكامؿ اإلنتاج سكاء مف حيث نقص أدكات العمؿ الحديثة البلزمة، أك انخفاض الكفاءة في 

.  نصيب الفرد مف الدخؿ القكميتشغيميا، أك انخفاض متكسط 
لى رؤكس األمكاؿ  -6 لى األيدم العاممة المدربة، كا  الخ، قد أدل إلى ...االفتقار إلى الخبرة العممية، كا 

كال شؾ أف ىذه التبعية لؤلسكاؽ األجنبية . عبلقة تبعية اقتصادية كثقافية إلى الدكؿ الصناعية المتقدمة
ا قكيا كمباشرا بما يصيب البمداف المتقدمة مف أزمات اقتصادية مف جعمت البمداف النامية تتأثر تأثير

ىذه . انقطاع أك نقص في المكاد المستكردة مف تمؾ الببلد في ظركؼ الحرب أك حاالت التضخـ الحاد
العبلقة غير السّكية بيف الدكؿ المتقدمة كالنامية تمثؿ مشكمة خطيرة كعائقا مف معّكقات التنمية في 

 .  ميةالببلد النا

يتضح لنا مف كؿ ما سبؽ كبكضكح العبلقة الكثيقة بيف مؤشرات التخمؼ االقتصادية كاالجتماعية، 
كالتي تكشؼ لنا جانبا مما نحاكؿ إلقاء الضكء عميو ىنا كالمتمثؿ في دكر كأىمية التعميـ في إعداد اليد 

. ضخمة المتكفرة في البمداف الناميةالعاممة المدربة كدكر ىذه األخيرة في استغبلؿ اإلمكانيات المادية اؿ
 

 
  
. وأنواعيا مفيوميا: التنمية -2
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ك إزاء المفاىيـ التي أشرنا إلييا لمتنمية يستحسف أف نتعرض ليذا المفيـك بشيء   :مفيوم التنمية -أ
التفصيؿ، ك لعمنا ال نتجاكز الكاقع إذا قمنا أنو ال يكجد مفيـك معاصر أثار نقاشا كجدال بيف  مف
ختصيف في المجاالت االقتصادية ك التخطيط ك التربية أكثر مما أثاره مفيـك التنمية، فكثير مف الـ

الباحثيف يعرؼ التنمية مف خبلؿ النمك كيعرؼ النمك مف خبلؿ التغيير كالتقدـ، كما إلى ذلؾ مف 
االختبلفات في  كلعؿ مف أبرز األسباب التي أّدت إلى ىذه. مفاىيـ تكقع الباحث في دكامة ال نياية ليا

لى كثرة الجدؿ ك النقاش حكؿ مفيكـ التنمية، ىك أف ىذا المفيكـ نسبي ال يمكف كضع حدكد  اآلراء كا 
 . مكضكعية لو

قد تعرض عدد مف رجاؿ التربية ك الميتميف بالشؤكف االقتصادية لتعريؼ مفيـك التنمية إذ نجد  ك    
» : لتربية ك الثقافة ك العمـك الذم يعرفيا بأنيارئيس المنظمة العربية ؿ محي الدين صابر الدكتكر

تجديد قدرات اإلنساف كتغيير اتجاىاتو، ثـ تغيير البيئة مف حكلو فيما يمبي حاجتو االجتماعية كالمادية 
محمد اليادي يعرفيا الدكتكر  ك .( 1)« ك الركحية، ك التنمية ال حدكد ليا كال نياية ك ىي مستمرة 

بيئتيـ كالمكاقؼ التي يعيشكف فييا في ىذه  األفراد مف أجؿ استنباط إمكانيات بأنيا جيكد»  العفيفي
البيئة ك ابتكار الكسائؿ المناسبة الستغبلؿ ىذه اإلمكانيات ك إحداث تغييرات ىادفة عف طريقيا في 

أبعد مف أف تككف » : فيرل أف التنمية ىي محمد لبيب النجيجيأما  .(2) «حياتيـ ك ظركفيـ معا 
السيطرة عمى القكل الطبيعية ك زيادة القدرة اإلنتاجية، كأبعد مف أف تككف مجرد استخداـ  مجرد

المصادر الطبيعية  المتاحة، إنيا أيضا عممية تحرير طاقات الشعب ك إمكانياتو كقدراتو إلى أقصى 
حد ليا مف أجؿ المشاركة في تحديد أىداؼ المجتمع ك اإلسياـ بكفاءة خبلقة في تحقيؽ ىذه 

كجاء في كثيقة العمؿ الرئيسية لبلجتماع االستشارم اإلقميمي األكؿ لبرنامج التجديد  .(3)«األىداؼ
التربكم تحديد لمفيـك التنمية عمى ضكء الدركس المستفادة مف التجربة الجديدة لمتنمية تنص عمى أنيا 

مجتمعات لتحسيف نكعية مجمكعة العمميات الرشيدة الشاممة المتكاممة التي يقـك بيا مجتمع مف اؿ» :
الحياة ك مستكل الثقافة كبخاصة في القطاعات الفقيرة أك المتدنية منو، بما يقربو مف مثمو كأممو في 

 .(4)« التقدـ ك الرفاىية 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ية عف دكر التربية في التنمية في الببلد ، دراسة مقدمة إلى الحمقة اإلقميـدور التربية في التنمية في البالد العربية: محي الديف صابر -1
 .9، ص 1979العربية، بإشراؼ مكتب اليكنسكك، أبك ضبي 

 .106، ص  1975، القاىرة ، 4، مكتبة األنجمك المصرية، ط التربية والتغيير الثقافي: محمد اليادم العفيفي -2
.    35، ص1976، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، يـة لمدول الناميةدورالتربية في التنمية االجتماعيـة واالقتصاد: محمد لبيب النجيجي -3
، مجمة التربية الجديدة، برنامج التجديد التربوي من أجل التنمية في الدول العربية: في الببلد العربية لمتربية مكتب اليكنسكك اإلقميمي -4

.  30، ص 1979العدد الثامف، السنة السادسة، بيركت، 
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أنيا عممية " تتفؽ المصادر العممية المتخصصة مف حيث تحديد مفيـك التنمية الشاممة عمىكما تكاد   
نقؿ المجتمع مف األكضاع القائمة إلى أكضاع أكثر تقّدما لتحقيؽ أىداؼ محّددة تسعى أساسا لرفع 

 (1): ىي كالتنمية الشاممة ليا ثبلثة أبعاد". مستكل معيشة المجتمع ككؿ اقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا 
كىك الذم يحدد نكع التغير المطمكب كحجمو في مختمؼ القطاعات االقتصادية : البعد النوعي -1

.  كاالجتماعية كالثقافية
كىك الذم يحدد الجدكؿ الزمني إلحداث التغير، كأف يككف سريعا أك بطيئا، متكسطا : البعد الزمني -2

.   أك طكيؿ المدل
كبعد . دد مكاقع التغّير في حيز الدكلة، أم ما يعرؼ بالتنمية اإلقميميةكىك الذم يح: البعد المكاني -3

ىذا العرض السريع آلراء عدد مف الباحثيف كالميتميف بشؤكف التنمية حكؿ تحديد مفيكميا نستطيع 
وأخرى  التنمية تعني إحداث تغيير مخطط ألىداف آنيةالقكؿ بأف كؿ اآلراء تكاد تتفؽ عمى أف 

ف أك عّدة أبعاد ا تتبايف آراء الباحثيف كتختمؼ، فيركز كؿ كاحد منيـ عمى بعد معيّ كبعده. مستقبمية
فيناؾ مف يركز عمى البطالة أك األمّية كمف يركز عمى الزيادة . يرل أنيا تحتاج إلى التغيير قبؿ غيرىا

ؿ كمف خبل. الطبيعية في السكاف، كمف يركز عمى االستيبلؾ أك القيـ إلى غير ذلؾ مف األبعاد
 -أ :المفاىيـ السابقة الذكر نستطيع أف نحدد جممة مف الخصائص األساسية لمتنمية فيما يأتي

إف التنمية في أحسف صكرة ليا يجب أف تككف شاممة بحيث تصيب جميع فئات الشعب  :الشمول
. كبخاصة القطاعات الفقيرة ك المحركمة

ات ىذا العصر، كبالتالي فمف ال     حيث أف التغيير أصبح سمة أساسية مف سـ :االستمرارية -ب
يتفاعؿ مع ىذه السمة يعتريو الجمكد كالتحجر، كلذا فإف خطة التنمية الكاحدة ال يجكز أف تمبي  
االحتياجات اآلنية المرتبطة بأىداؼ تمؾ الخطة فحسب، بؿ يجب أف تتناكؿ الحاجات اإلنسانية 

. ددة لعممية التنميةكالمتجددة ك ىذا يقتضي كجكد إستراتجية مستمرة كمتج
ذلؾ أف التنمية إنما كجدت مف أجؿ رفاىية اإلنساف كسعادتو فيك  :اإلنسان محور التنمية -ج

المحرؾ األكؿ لخططيا كىك محكرىا فعمى عاتقو عبء تنفيذ برامجيا التي تعكد عميو بالنفع كتجعمو 
ثباتا لقدرتو عمى ا مف ىنا يمكننا القكؿ بأف . البتكارأكثر عطاء كنفعا لمجتمعو كأقدر تحقيقا لذاتو كا 

التنمية ىي الحالة التي يشعر بيا اإلنساف بإنسانيتو، ك ىذا الشعكر ال يتحقؽ إال إذا تكفرت لو 
الحاجات األساسية مف الخدمات الصحية ك التعميمية كالترفييية كاالجتماعية كاالقتصادية، بحيث 

. يصبح قادرات عمى التعامؿ مع الحياة بنجاح
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػ 
، المجمد مجمة العموم االجتماعية، أبعاد التنمية العمرانية الشاممة في المممكة العربية السعودية: خالد بف محمد العنقرم -1

      .235، ص 1989السابع عشر، العدد الثالث، جامعة الككيت، 
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كالتطكر العممي كالتكنكلكجي،  إف مف أكبر التناقضات في ىذا العصر، عصر االنفجار المعرفي     
كالنمك االقتصادم ىك أف اإلنساف رغـ نجاحو في غزك الفضاء فحط عصا رحالو كالنزكؿ فكؽ سطح 

قد فشؿ فشبل ذريعا في اقتحاـ أككار الفقر  القمر متحفزا  لمتابعة انطبلقو إلى الككاكب البعيدة إال أنو
الفقر ك كأنو يتقيقر ، حتى أصبح العالـ ينقسـ إلى القريبة منو عمى سطح األرض، بؿ بدا  أماـ شبح 

قسميف متناقضيف ، قسـ متقدـ ينعـ بالثركة كالحياة الكريمة كىك ما يعرؼ اآلف  بدكؿ الشماؿ ، كقسـ 
متخمؼ يعاني مف الجيؿ كالفقر كالحرماف كىك ما يعرؼ بدكؿ الجنكب، كىك القسـ الذم تسكنو الغالبية 

راضيو عمى معظـ الثركات الطبيعية العالمية كفقا لئلحصائيات األمـ المتحدة مف سكاف العالـ كتحتكم أ
1970لعاـ 

 (1) .
لقد تكلد اقتناع لدل معظـ الدكؿ الناميػة بأف التنميػة ىي العامؿ الحاسـ في تحريرىا مف الفقر ك         

في مجاؿ تصميـ برامج  التخمؼ، لذا فقد شيدت السنكات العشركف األخيرة محاكالت جادة مف ىذه الدكؿ
كقد شجعت األمـ المتحدة ىذه . طمكحة بقصد تغيير بنائيا االجتماعي ك االقتصادم نحك األفضؿ

كما دعت في مطمع السبعينات أيضا ،  '' العقد األول لمتنمية'' الدكؿ فدعت في مطمع الستينات إلى
ة إلى التقدـ كالنمك، كالدكؿ المتقدمة إلى يحدكىا بذلؾ األمؿ نحك دفع الدكؿ النامي'' العقد الثانـي ''إلى

بذؿ المزيد مف المساعدة ليذه الدكؿ، كيبدك لمدارس المتفحص لتمؾ البرامج في كثير مف الدكؿ أنيا لـ 
تؤدم إلى تغيير أساسي في خريطة الفقر أك التخفيؼ مف كطأتو عمى عامة الناس، بؿ عمى العكس 

عكامؿ داخمية كثيرة، منيا "كيرجع ذلؾ إلى . عظـ ىذه البمدافمف ذلؾ يبلحظ ازدياد عدد الفقراء في ـ
ارتفاع معدالت النمك السكاني، كاالستراتجيات الغير سميمة المتبعة في تحقيؽ التنمية ، فقد سادت خبلؿ 

النمو »العشريف  سنة الماضية مفاىيـ خاطئة أك ضيقة مؤداىا أف التنمية ىي أكال كقبؿ كؿ شيء 
 « االقتصادي

%  6 أك%  5يعبر عنو ارتفاع الناتج القكمي أك المحمي اإلجمالي  بمعدالت سنكية ال تقؿ عف الذم
كذلؾ افتراضا بأف ىذا النمك سكؼ يؤدم تمقائيا أك بطريقة آلية إلى تحقيؽ أىداؼ التنمية ، مثؿ اتساع 

جتماعية كازدياد فرص العمؿ كالتشغيؿ كزيادة األجكر كنمك الخدمات كتقريب الفكارؽ بيف الطبقات اال
بينما المفاىيـ الصحيحة لمتنمية تفيد أف التنمية .   (2)" كعي الجماىير كمشاركتيا 

ما ىػي إاّل جممة مف العكامؿ التي يتكقؼ عمييا ما ينعـ بو اإلنسػاف مف يسر بأكسع معاني ىذه  » 
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
. 47، ص1976، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة ،ي عالمي جديدنحو نظام اقتصاد: إسماعيؿ صبرم عبد اهلل  -1
، التربية الجديدة، السنة الرابعة، التنمية التربوية من أجل مكافحة الفقر: مكتب اليكنسكك اإلقميمي لمتربية في الببلد العربية -2    
. 7، ص1977بيركت،  



 65 

اع المستكل االقتصادم جكانب أخرل قد يصعب ألف الحياة اليسيرة تتطمب إلى جانب ارتؼ الكممة، 
قياسيا بدقة الحساب كالصحة العامة كالخمك مف األمراض، كالتربية كتكافؤ الفرص كضماف الحياة 

كالمتتبع لمدراسات كالبحكث التي تناكلت تمؾ المفاىيـ المختمفة لمتنمية سكاء عمى  .(1)« الكريمة 
اتجاىيف أساسيف في ىذه البحكث ك الدراسات ، األكؿ ييتـ المستكل العالمي أك العربي يبلحظ كجكد 

بدراسة األبعاد البنائية األساسية المعكقة لمتنمية سكاء بصفة عامة أك مف خبلؿ مثاؿ أك أمثمة محدكدة، 
كالثاني يركز عمى جممة األساليب كالمداخؿ التي تساعد في إحداث التنمية كتعظيـ عكائدىا أك ما 

(. 2).ق بتكنكلكجيا التغيير مف أجؿ التنمية يحمك لمبعض أف يصؼ

لقد اختمؼ المفكركف االجتماعيكف كاالقتصاديكف في تحديدىـ لمفيـك التنمية كأبعادىا المختمفة،      
عمى العمميات التي يمكف عف طريقيا الكصكؿ بمتكسط  عمماء االقتصادكقد انصب معنى التنمية عند 

عيف، كما يتضمف معنى التخمؼ عند ىؤالء الباحثيف مقارنة أية دخؿ الفرد في دكلة ما إلى مستكل ـ
. دكلة مف الكجية االقتصادية بدكؿ معينة اصطمح عمى أنيا تمثؿ المستكل المتقدـ في ىذه الناحية

كبذلؾ تمثمت التنمية عندىـ، في قدرة اإلنساف كالدكلة عمى استخداـ األسباب التكنكلكجية لمسيطرة عمى 
فيركف أف الجيؿ ىك العامؿ الرئيسي  التربويونأما . ة بيدؼ رفع مستكل الدخؿ الكطنيالمكارد الطبيعي

عمماء أما . في التخمؼ كأف الكثير مف أسباب أمراض المجتمع كتخمفو مرجعو إلى الجيؿ كاألمية
فيحاكلكف دراسة اإليديكلكجيات كالمعتقدات السياسية بيدؼ التعرؼ عمى التأثير الذم يمكف  السياسة

إال أف تفسير الظكاىر بالعامؿ الكاحد قد ثبت عقمو، مما حدا  (3) .ف يحدثو في عممية التنميةأ
بالدراسات المعاصرة إلى اعتماد مبدأ التكامؿ في تفسير الظكاىر االجتماعية كاالقتصادية، فاتجو 

. (4) لدكؿ المتقدمةأصحاب ىذا االتجاه إلى اتخاذ معايير متعددة األبعاد لمتمييز بيف الدكؿ المتخمفة كا
ليذا لـ تعد التنمية مكضكع عمـ كاحد، بؿ ىي نتاج لعمـك مختمفة كتخصصات متباينة سكاء كانت في 

كما تعتبر قضية . العمـك العامة أك الجزئية كىذا ال يقع الباحثكف أسرل لمتحيز األكاديمي الضيؽ
،كرجاؿ السياسة، كيرجع ىذا االختبلؼ التنمية ىي أكثر القضايا خبلفا بيف عمماء االجتماع كاالقتصاد

إلى حداثة دراسة ىذه القضية في الفكر السكسيكلكجي مف ناحية، كاختبلؼ المتطمبات الفكرية 
كاإليديكلكجية التي تقؼ كراء دراستيا مف ناحية أخرل، ىذا االختبلؼ انعكس عمى تصكر العمماء 

 .الباحثيف لمفيـك التنمية
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يذىب البعض إلى تعريفيا بأنيا عممية تكافؽ اجتماعي، بينما يعرفيا آخركف بأنيا تنمية طاقات الفرد  
إلى أقصى حد مستطاع، أكىي إشباع الحاجػات االجتماعية لئلنساف كالكصكؿ بالفرد إلى مستكل  
.  (1)أك أنيا عممية تغيير مكجو يتحقؽ عف طريقيا إشباع احتياجات األفراد. في المعيشة معيف 

كمف المسمـ بو عالميا إلى حد اآلف عمى األقؿ، أف التنمية ىي عممية تحريؾ مخطط كمجمكعة مف 
العمميات االجتماعية كاالقتصادية مف خبلؿ إيديكلكجية معينة لتحقيؽ التغيير المستيدؼ مف أجؿ 

بما تتضمنو مف تنظيمات . (2)االنتقاؿ مف حالة غير مرغكب فييا إلى حالة مرغكب الكصكؿ إلييا 
إلى جانب العمؿ عمى ... مختمفة األىداؼ كتعديبل في األدكار كالمراكز، كتحريؾ اإلمكانيات االقتصادية

ذلؾ الكؿ المعقد مف " ىا التنمية بأف عبد المنعم دسوقييعرؼ الدكتكر . تغيير المكجيات الفكرية كالقيمية
اإلجراءات كالعمميات المتتالية كالمستمرة ،التي يقكـ بيا اإلنساف لمتحكـ بقدر ما في مقتضيات كاتجاىات 

ىناؾ مف يرل  .(3)"كسرعة التغير الثقافي أك الحضارم في مجتمع مف المجتمعات بيدؼ إشباع حاجاتو 
دث في المجتمع كتتجمى مظاىرىا في سمسمة مف أف التنمية ىدؼ عاـ كشامؿ لعممية ديناميكية تح

التغيرات البنائية كالكظيفية التي تمس مككنات المجتمع، كتعتمد ىذه العممية عمى التحكـ في حجـ 
كنكعية المكارد لبشرية كالمادية المتاحة لمكصكؿ إلى أقصى استغبلؿ ممكف في أقصر فترة ممكنة كذلؾ 

  (.4)الجتماعية أك أقؿ المنشكدة لمغالبية العظمى مف أفراد المجتمعبيدؼ تحقيؽ الرفاىية االقتصادية كا
كما يمكف استخبلصو مف ىذا التعريؼ أف التنمية ما ىي إاّل عممية تغيير مقصكد ىادؼ كمكجو،      

كىناؾ نمط جديد في االستخداـ لمفيـك . يمكف التحكـ فيو كتكجييو حسب مقتضيات الكضع كمتطمباتو
ل البعض أنيا عبارة عف منيج ديناميكي، كعممية مستمرة تحدث مف خبلليا عمميات التنمية حيث ير

مختمفة مف التعميـ، كالتفكير، كأسمكب الحياة، كالتفاعؿ التعاكني، كال يتأتى ذلؾ إال عف طريؽ التربية، 
تكاجو الفرد  تمؾ العممية الضركرية اليادفة التي تمد األفراد بالمعارؼ كالمشاكؿ العامة كالمشتركة التي

كما احتمت األبعاد النفسية كزنا . في آف كاحد، إلى جانب معرفة كؿ مف ىؤالء بمكقعو داخؿ المجتمع
متزايدا في عممية التنمية، كىناؾ مثاالف يكضحاف ىذا المدخؿ السيككلكجي االجتماعي لتفسير التنمية 

( 5): ىما
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، كالذم أعطى فيو كزنا كبيرا لمجانب (دافيد ماكميالند)الذم ألفو " مجتمع االنجاز" جاء في كتاب     
، ككيؼ تعتبر تمؾ الحاجة "الحاجة إلى االنجاز " النفسي في عممية التنمية، كأشار فيو إلى مبلئمة 

ل االنجاز فسكؼ بمثابة مطمب أساسي لمنمك االقتصادم، كأّكد أنو طالما كانت ىناؾ حاجة ماسة إؿ
يتبعيا مباشرة نمك اقتصادم، كما أنو يعتقد أف المجتمعات تختمؼ مف حيث شعكرىا العاـ بالحاجة إلى 
بذؿ الجيد لمعمؿ االقتصادم الذم ىك األنجع، كأنو كّمما تزايد ىذا الشعكر بالحاجة كانت النتيجة تزايد 

سب كالعمؿ ليككنكا بالتالي أداة دافعة المنظمات كأصحاب المشركعات الذيف تدفعيـ الرغبة في الؾ
. لئلسراع بمشاريع بالتنمية

 : المثال الثاني -
العالـ االقتصادم لـ يقتنع بالتغيرات االقتصادية فحاكؿ البحث، عف حؿ ( أيفرن ىاجن)أما دراسة    

لمجتمع تصدع ا: لبعض المشكبلت في المتغيرات الثقافية كالسيككلكجية، كليذا ركز بحثو عمى عكامؿ 
ىاجن التقميدم كاتجاىو نحك العصرية، كالتنمية االقتصادية، كليذا كاف التساؤؿ الرئيسي الذم طرحو 

لماذا تحقؽ بعض الشعكب في بعض المجتمعات تقدما تكنكلكجيا بفاعمية كأسرع : في ىذا المجاؿ مؤداه
 في مجتمعات أخرل ؟

ة كيدؼ كأسمكب، فيي كيدؼ تحاكؿ الكصكؿ كما ينظر بعض المفكريف االجتماعييف إلى التنمي     
باإلنساف إلى محاكلة االستمتاع بالرفاىية كاإلحساس بالكرامة كزيادة الفاعمية في أداء دكره الكظيفي مف 

. خبلؿ مؤسسات كىيئات المجتمع في حدكد معينة تسير عمييا حياة الناس في المجتمع
بشرية كحسف استثمارىا كزيادة فاعمية المشاركة كىي كأسمكب تحاكؿ بطريقة معينة تنمية الطاقات اؿ

الشعبية مع الجيكد التي تبذليا عف طريؽ مجمكعة مف المشركعات الخدمية تقدميا ألفراد المجتمع 
كما أنيا حؽ لكؿ الناس دكف تفرقة كعامؿ لتحقيؽ  . (1)لتككف مبلذا كمتاعا ألبناء المجتمع جميعا 

لعامة التي ترسـ خطكطيا األجيزة العميا في الدكلة، كتترجميا العدالة االجتماعية، فيي السياسة ا
األجيزة التنفيذية إلى مجمكعة مف الخطط ذات البرامج كالمشركعات القابمة لمتنفيذ في ظؿ نظـ تحيطيا 
بالضمانات كالقكاعد التي تمـز المسؤكليف عف األداء بالقياـ بأعباء مسؤكلياتيـ التي تحقؽ تكافؤ الفرص 

. (2) ف الخدمات حقكؽ مشركعة لمناس جميعاكتجعؿ ـ
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ل بكافة الجكانب الحياتية لمفرد ك سبؽ القكؿ بأنو مف المبادئ األساسية في التنمية أف تككف شاممة تعف 
لذا فانو مف الصعب أف   نتحدث عف تنمية . كالمجتمع، سكاء أ كانت جكانب اجتماعية أك اقتصادية

اقتصادية دكف أف نتناكؿ بالحديث الجكانب االجتماعية، ألف كبل منيما تكمؿ األخرل، بؿ ىما كجياف 
يمكف أف تبدأ أك تستمر أك تتحقؽ مف غير تنمية كذلؾ فاف التنمية االقتصادية ال . لعممة كاحدة

مف اإليديكلكجيات أك المذاىب السياسية ما ترل أف االقتصاد الكطني كنمطو بنية  " ك إذا كاف. سياسية
تحتية  لكؿ تركيبة اجتماعية كسياسية  فإف الكاقع  يدؿ عمى أف النظاـ السياسي بفمسفتو كاتجاىاتو 

قتصاد كنمكه ، كيصدؽ الشيء نفسو عمى البناء االجتماعي فيك بدكره كتنظيمو يمثؿ بنية تحتية لبل
سبب مثمما ىك نتيجة لمتطكر االقتصادم الذم يكجد فيو مجتمع مف المجتمعات ، مف ىنا تبرز حتمية 

. (1)" العبلقة بيف التنمية االقتصادية كاالجتماعية 
ىي تغيير جذرم في أسمكب اإلنتاج السائد أف التنمية االقتصادية  عمر محي الدين كيؤكد الدكتكر    

كىذا يعني أف ىناؾ اختبلفا . (4)بما يتطمبو ذلؾ مف تغيير في األبعاد المختمفة لمبنياف االجتماعي كمو 
كاضحا بيف التنمية االقتصادية بيذا المفيـك ك بيف مفيـك التحضر الغربي الذم انتشر في قطاعػات 

لذم يتمخص في اكتساب بعض سمات الحضارة الغربية  كثيرة في المجتمعات النامية، ك ا
دكف أف تككف ىناؾ تنمية اقتصادية حقيقية، بؿ عمى العكس يعكؽ تنفيذ خططيا ألف اكتساب مظاىر 
التحضر الغربي قد يؤدم بالمجتمع إلى أف يصبح مجتمعا مستيمكا لمسمع ك الخدمات دكف أف تتكفر 

تقدـ مف الناحية االجتماعية، أم دكف أف تتكفر لديو القاعدة لديو اإلمكانات ألف يتحكؿ إلى مجتمع ـ
فالياباف . المتينة كالمقكمات ألف يصبح مجتمعا متقدما تكنكلكجيا كمنتج لمسمع ، كليس كمستيمؾ ليا فقط

تمارس التنمية االقتصادية عمى حيف أف الككيت كأبك ظبي مثبل تمارساف نكعا مف اكتساب مظاىر 
التنمية االقتصادية كما تشير معظـ الدراسات الحديثة لـ يعد ينظر إلييا عمى أنيا  إف. التحضر الغربي

مجرد زيادة في الناتج أك الدخؿ الكطني، أك أنيا مجرد نمك في الكفاية اإلنتاجية، ك إنما ىي تكفير 
 فرصة عمؿ منتج لكؿ فرد في سف العمؿ كالسعي الجاد نحك تحقيؽ العدالة االجتماعية كتمكيف كؿ

" معناىا الكاسع" المقصكد بالتنمية في ىذا البحث ىك. مكاطف مف المشاركة الفعالة في تطكير مجتمعو
الذم يشمؿ التنمية االقتصادية كاالجتماعية نظرا لتداخميا كصعكبة الفصؿ بينيما، كألف كبلىما يكمؿ 

اآلخر، بحيث يمكف اعتبارىما كجييػف لعممة كاحدة، 
 
ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
، السنة الثالثة، 7، العددمجمة التربية الجديدة، مطالب التنمية عمى محتوى التربية في الوطن العربي: سعاد خميؿ إسماعيؿ -1

. 32، ص 1975مكتب اليكنسكك اإلقميمي في الببلد العربية، بيركت، 
. 212، ص 1975، دار النيضة لمطباعة ك النشر، بيركت، التخمف و التنمية: عمر محي الديف -2 

كلما كانت .فبل يمكف لمتنمية االقتصادية أف تبدأ أك تستمر أك تتحقؽ دكف تنمية اجتماعية أك سياسية 
التنمية االجتماعية مبلزمة لمتنمية االقتصادية إذ ال مجاؿ لبلستمرار أحدىما دكف تفاعميا مع األخرل 
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كؿ منيا نظرا ألىميتيا في حياة  كتأثرىا بيا، فإف ىذا البحث سيحاكؿ إلقاء الضكء عمى خصائص
 .المجتمعات كالشعكب

تعتبر التنمية االقتصادية المحرؾ األساسي لكافة أنماط التنمية األخرل، فيي   :التنمية االقتصادية –
التي تشتمؿ عمى كافة األنشطة الزراعية ك الصناعية ك التجارية ك الفنية ك التكنكلكجية، ك كؿ ىذه 

ككمما تطّكرت القكل البشرية المكمفة . نساف ثـ تعكد بالفائدة عميو كعمى المجتمعاألنشطة يقكـ بيا اإل
بيذه المياـ كمما أدل ذلؾ إلى نمك اقتصادم مكازم، كما أف ىذا النمك االقتصادم بدكره قد يؤدم إلى 

أنيا ال  "كرغـ اختبلؼ بعض المفكريف في تحديد مفيكـ التنمية االقتصادية إاّل . تطكير القكل البشرية
تخرج عف ككنيا عممية تحقيؽ زيادة في مقدار السمع كالخدمات المتاحة لممجتمع، كعميو فإف مفيـك 

كمف ىذا المنطمؽ تصبح التنمية . التنمية في ىذه الحاؿ يعني زيادة الطاقة اإلنتاجية لبلقتصاد الكطني
لناتج الكطني القتصاد معّيف خبلؿ االقتصادية تعرؼ بأنيا عممية يتـ بمكجبيا تحقيؽ زيادة حقيقية في ا

كما تعني إضافة إلى ذلؾ رفع مستكل الدخؿ الفردم كمف ثـ رفع مستكل . فترة طكيمة مف الزمف
( 1.)"المعيشة كالتقميؿ مف درجة الفقر

بيدؼ ( المكارد البشرية) عممية تحسيف كتنظيـ كاستغبلؿ المكارد اإلنتاجية "يعّرفيا البعض بأنيا  ك    
إلنتاج الكمي مف السمع كالخدمات بمعدؿ أسرع مف معدؿ الزيادة في السكاف لتحقيؽ زيادة زيادة ا

متكسط الدخؿ الحقيقي لمفرد مف السكاف عامة، كالفرد مف القكل العاممة بصفة خاصة خبلؿ فترة 
 . (2)محددة مف الزمف

ة فيي تستيدؼ مجمكعة كثيرة التنمية االقتصادية باعتبارىا عممية تحسيف في المكارد اإلنتاجي إف      
مف التغيرات العميقة المتسمسمة كالمترابطة في صميـ اليياكؿ االقتصادية كاالجتماعية ال يمكف أف 

تحقؽ بمحض استيراد المصانع كاآلالت العممية كالتكنيكية أك بمستكيات عالية مف تراكـ رؤكس األمكاؿ 
لب العمؿ عمى تنمية الميارات الفنية كاإلدارية المادية ،ذلؾ ألنيا عممية ذات عمؽ كشمكؿ  ال تتط

فحسب، إنما تيدؼ إلى تطكير النظـ القائمة كاالتجاىات االجتماعية كالفكرية السائدة بما يتسنى معو 
استخداـ كتطكير األساليب العممية كالكسائؿ التكنكلكجية الحديثة عمى نحك يتبلءـ كظركؼ االقتصاد 

الت ذاتيا أك لبلستثمار كاالدخار ىذه المستكيػات المرتفعة لممعيشة حيث ال تعزل إلى اآل القكمي،
ارات ػالسائدة في الببلد المتقدمة، إنما تساىـ  أيضا القدرات  كالمو

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  131مرجع سابؽ، ص التعميم العالي والتنمية،: رمزم أحمد عبد الحي -1
 .127، ص2000، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، عيةالتنمية االجتما: ىناء حافظ بدكم -2
البشرية فضبل عف السمكؾ االقتصادم الذم يكفؿ تطكير المنتجات كيضمف كفاءة استخداميا، كذلؾ  

 يشير(. كاإلصبلحات السياسية)كالعامؿ السياسي ( كتغيير القيـ البالية)يساىـ العامؿ االجتماعي 
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التنمية االقتصادية بدرجة حيكية عمى تككيف قكة عاممة تتمتع تتكقؼ » في ىذا الصدد  جونسون
بالميارات الفنية البلزمة لئلنتاج الصناعي الحديث كتتخمؽ بفمسفة تدعكا إلى استيعاب التغيير 

 (1)« االقتصادم كالتكنكلكجي كالتحريض عمى استحداثو 
 شأنيما زيادة االىتماـ بمكضكعلقد شيدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حدثيف كاف مف     

تككيف رأس الماؿ البشرم كزيادة االستثمار في اإلنساف كتنمية الكعي النظرم كاإلدراؾ العممي بأىمية 
:  كجكد قكل عاممة ذات تعميـ كتدريب مناسب ىما

بيعية القفزة الكبيرة في حجـ الناتج القكمي لمببلد المتقدمة بالقياس إلى الزيادة في المكارد الط -1
بارتفاع مستوى كساعات العمؿ كرؤكس األمكاؿ المنتجة، األمر الذم يمكف تفسيره إلى حّد كبير 

حيث أشارت التقديرات اإلحصائية في الكاليات المتحدة إلى أقؿ مف ) االستثمار في رأس المال البشري
أما الباقي أم   نصؼ الزيادة في الناتج القكمي يرجع إلى زيادة أرصدة رأس الماؿ كساعات العمؿ

. يمكف أف تعكد إلى الكفاءة اإلنتاجية الناجمة عف ارتفاع مستكيات التعميـ
تصاعد االىتماـ بالتنمية االقتصادية مف قبؿ شعكب البمداف المتخمفة التي كانت كال تزاؿ تقع تحت  -2

ء بحممو مف طائمة المكت كالبؤس كالحرماف حتى بعد حصكليا عمى االستقبلؿ السياسي بسبب ما تنك
تركة ثقيمة مف األنظمة االقتصادية كاالجتماعية البالية التي تعزؿ اإلنساف فييا كتفقده السيطرة عمى 

 .(2)محيطو فتجعمو عاجزا عف تطكير طاقاتو كقدراتو الكامنة

أما التنمية االجتماعية فتتناكؿ كؿ ما يتصؿ بحياة الفرد كالمجتمع مف حاجات : التنمية االجتماعية –
ككؿ . الغذاء كالتعميـ كالصحة كالعمؿ كمستكل المعيشة، كالنمك السكاني كالعبلقات االجتماعية العامةؾ

ما يمكف أف يقدمو المجتمع بمختمؼ مؤسساتو مف خدمات بغية تحقيؽ التنمية بمفيكميا الكاسع مف 
عدادىا قامة المؤسسات كا  كاإلنفاؽ عمييا  خبلؿ فتح المدارس ك بناء المستشفيات ك تكفير الخدمات كا 

كىذا يتطمب درجة مف الكعي لدل المكاطف بحقكقو ك . مف أجؿ أداء كظائفيا عمى أحسف صكرة
" يذىب البعض إلى أف .كاجباتو، كدرجة الكفاءة لدل كؿ مكاطف كؿ حسب تخصصو كفي مكقعو

ف عمى دراسة التنمية عممية اجتماعية متعددة الجكانب متشعبة األبعاد،كقد حرص المفكركف االجتماعيك
 .(3)" قضاياىا محاكليف تحديد أبعادىا كتحميؿ عناصرىا

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

     .86، ص1981، دار الرشيد لمنشر، العراؽ، التعميم والتنمية االقتصادية: مصدؽ جميؿ الحبيب -1  

 .89المرجػع نفسػو ، ص -2  

 .9مرجع سابؽ، ص التنمية االجتماعية، : عبد الباسط محمد حسف -3  
كما تعني عند البعض اآلخر تحقيؽ التكافؽ االجتماعي لدل أفراد المجتمع كما يحققو ىذا التكافؽ       

أما عمماء االقتصاد كالسياسة فتعني عندىـ الكصكؿ باإلنساف . مف إشباع بيكلكجي كنفسي كاجتماعي
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كما تعني عند المصمحيف . ـ بو الدكلةإلى حد معيف مف مستكل المعيشة باعتباره حقا لكؿ مكاطف تمتز
االجتماعييف تكفير التعميـ كالصحة كالمسكف المبلئـ كالعمؿ المناسب لقدرات اإلنساف، كالدخؿ الكافي 

. أما عند رجاؿ الديف فتعني الحفاظ عمى كرامة اإلنساف باعتباره خميفة اهلل في األرض. لسد احتياجاتو
فالتنمية االجتماعية ىي العممية  .(1)الح القادر عمى دفع عجمة التنميةكالغاية مف ذلؾ إعداد المكاطف الص

التي يمكف عف طريقيا تنسيؽ كتكحيد جيكد األفراد كجيكد الييئات كالمنظمات الحككمية لتحسيف 
كما يذىب البعض إلى أنيا ليست مجرد تقديـ . الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في المجتمع

نما تشمؿ عمى عنصريف اثنيف أساسييفالخدمات لؤل أحدىما تغيير األكضاع االجتماعية القديمة : فراد، كا 
التي لـ تعد تساير العصر، كاألخرل إقامة بناء اجتماعي جديد تنبثؽ عند عبلقات جديدة تسمح لؤلفراد 

  .(2)بتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف إشباع لممطالب كالحاجات االجتماعية 
أف مجاؿ التنمية االجتماعية مجاؿ كاسع، ك أنو يختمؼ باختبلؼ نظاـ الدكلة  مما سبؽ نرل     

االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي، ك قد ينتج عف ىذا التبايف في نظـ الدكؿ المختمفة عدـ القدرة عمى 
كضع تعريؼ جامع مانع لمتنمية االجتماعية، إاّل أنو يمكف أف نخمص مما سبؽ إلى صكرة عامة عف 

ية االجتماعية كىي أنيا االرتفاع بالمستكل التعميمي كالصحي كالثقافي كتمكيف الفرد مف االستفادة التنـ
مف أكقات الفراغ ك تحسيف أحكاؿ معيشتو، ك بالتالي السمك بالفرد حتى يصبح ذا مستكل معيف مف 

ت التعميمية ك الكعي بحيث يككف بمقدكره استغبلؿ المشركعات التي تكفرىا خطط التنمية مثؿ المؤسسا
عممية استثمار إنساني في مجاالت التعميـ كالصحة " فيي إذف . المستشفيات ك المراكز الثقافية ك غيرىا

العامة كاإلسكاف كالرعاية االجتماعية بحيث يكجو عائد تمؾ العممية إلى النشاط االقتصادم المبذكؿ في 
 (3)" المجتمع

يقي يتمثؿ فيما تقدمو الدكلة ألفرادىا مف خدمات أساسية كليذا فإف مقياس التقدـ كالتحضر الحؽ    
كالتعميـ كالصحة العامة كالغذاء كالممبس البلئؽ كالسكف المريح كبقدرة المجتمع عمى تحكيؿ المكارد 

. األكلية لسد حاجتو كحاجة المجتمعات األخرل مستخدما كسائؿ العمـ الحديث
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 .63، ص1985، الدار العربية لمكتاب، تكنس، التربية والتنمية في الوطن العربي: م الشيبانيعمر التك ـ -1

. 63المرجػع نفسػو ، ص -2
. 71، ص1982دار المعارؼ، القاىرة،  أبعاد التنمية، :إسماعيؿ حسف عبد البارم -3  

رية لممجتمع عف طريؽ عممية ديناميكية تتجسد في إعداد كتكجيو الطاقات البش: "كيرل آخر أنيا    
تزكيد األفراد بقدر مف الخدمات االجتماعية العامة كالتعميـ كالصحة كاإلسكاف كالمكاصبلت كغير ذلؾ 
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بحيث يتيح ليـ ىذا القدر فرصة المساىمة كالمشاركة في النشاط االجتماعي كاالقتصادم المبذكؿ 
. (1)"لتحقيؽ األىداؼ االجتماعية المنشكدة 

التنمية ليست مجرد النمك االقتصادم الذم يعبر عف ارتفاع مستكل اإلنتاج كالناتج كمف ىنا فإف    
المحمي، كمتكسط دخؿ األفراد كمستكيات الميارة المينيػة في المجتمع، كما أنيا ليست مجرد إنشاء 

نما التنمية ىي ات التغيرات االجتماعية التي تطرأ عمى البنى كالمؤسس:" قطاع حديث كتكسيع نطاقو، كا 
كاألفراد كما يتصؿ بذلؾ مف قيـ كعادات في مجتمع مف المجتمعات بقصد تعزيز قدرتو أفرادا 

كجماعات كعمى بمكغ مستكيات أعمى مف اإلنتاج كالحرية كالعدالة كاإلخاء كالمحبة كالرفاىية، كىي 
الكريمة  عمى كجو الخصكص في المجتمعات النامية بالذات محاربة الفقر كتكفير حد أدنى مف الحياة

لممجتمع لتمّكنو كـ سد حاجاتو األساسية مف الغذاء كالكساء كالمسكف كالصحة كالنظافة كالمكاصبلت 
. (2)" كالتعميـ كالعمؿ، فضبل عف إتاحة فرصة المشاركة الحّرة كالصادقة لو في كؿ أمر يخصو كيعنيو 

الحياة في مختمؼ النشاطات إف اليدؼ الرئيسي لمتنمية االجتماعية يتمثؿ في تحسيف نكعية       
البشرية مف خبلؿ إحداث التغيرات االجتماعيػة التي تساىـ في تحقيؽ التكازف بيف الجانب الماػدم 
كالجانب البشرم بما يحقؽ لممجتمع نمكه كاستمراره، كيمكف تحقيؽ ىذا اليدؼ الرئيسي مف خبلؿ 

 (3): مجمكعة مف األىداؼ الفرعية التالية
م البناء االجتماعي لممجمع ككظائفو، كيشتمؿ ىذا التغيير في أنماط العبلقات إحداث تغيير ؼ -1

. االجتماعية كالنظـ كالمعايير كالقيـ التي تؤثر في سمككات األفراد كتحدد أدكارىـ في المجتمع
. معالجة المشكبلت االجتماعية الناتجة عف ىذا التغيير كالمتصمة بو -2
ألفراد كبمفيكميا الشامؿ مف خبلؿ تقديـ الخدمات االجتماعية إشباع الحاجات االجتماعية ؿ -3

سكاف كثقافة كرعاية كتنشئة   .المختمفة مف تعميـ كصحة كا 
. تزكيد أفراد المجتمع بالمعارؼ كالميارات التي تساعدىـ عمى تحسيف مستكل معيشتيـ -4
. تيـتقديـ الخدمات الضركرية كالبّلزمة ألفراد المجتمع لتحسيف ظركؼ حيا -5
 .إتاحة الفرصة ألفراد المجتمع ليشارككا بفعالية في تكجيو التنمية االجتماعية كتنفيذ برامجيا -6

 
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .93، مرجع سابؽ، صالتخطيط لمتنمية االجتماعية: محمكد الكردم -1
، السنة السادسة، مكتب 12لة التربية الجديدة، العدد، مجأضواء عمى العالقة بين التجديد التربوي والتنمية: محمد أحمد الغناـ -2

 .16، ص1989بيركت، لبناف،  اليكنسكك اإلقميمي لمتربية في الببلد العربية،
. 101-100، مرجع سابؽ، ص ص التنمية االجتماعية: ىناء حافظ بدكم -3

اف، فالتنمية االجتماعية كالخبلصة أف التنمية االقتصادية كاالجتماعية عمميتاف متبلزمتاف متكاممت      
ضركرية لدفع عجمة التنمية االقتصادية كاستغبلليا كتكجيييا في مسارىا الصحيح، ككذلؾ التنمية 
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االقتصادية ترجع أىميتيا إلى إطبلع عمى أحدث األساليب العممية في المجاؿ االقتصادم كاالستفادة 
. ة كالتخمؼمنيا لمرفع مف مستكل الدخؿ الفردم كالقضاء عكامؿ التبعي

  :العالقة بين التخمف والتنمية  -3
تحدثنا عف التخمؼ بمعناه الشامؿ ال المحدكد الذم يقصره البعض عمى الجانب االقتصادم فقط،     

نما يتناكؿ  كلذلؾ فاف حديثنا عف التنمية ال يتناكؿ التنمية االقتصادية التي تحدث في مجاؿ محدد كا 
إلنساف كرفع مستكل حياتو، فاإلنساف ىك نفسو اليدؼ في التنمية كىك التنمية الشاممة التي تستيدؼ ا

إف المتتبع لخطط التنمية يجد أف التنمية االقتصادية تحظى . أداة تنمية القكل البشرية المؤىمة كالمدربة
باىتماـ أكسع مما تحظى بو التنمية االجتماعية أك السياسية أك الثقافية، كلعؿ السبب في ذلؾ يعكد 

ف مردكدىا مممكس بينما التنمية االجتماعية "  إلى أف التنمية االقتصادية تقكـ عمى معايير مادية، كا 
كمردكدىا ليس مممكسا بنفس درجة مردكد  –مثؿ الماؿ كاآلالت  -كالثقافية ال تقكـ عؿ معايير مادية

فإف أىدافيا تتغير كفؽ كمف سمات التنمية أنيا مسألة نسبية كدائمة التغير، لذلؾ . التنمية االقتصادية
. (1)" حاجات المجتمع

: األمية والتنمية -أ 
إف التعميـ منصكص عميو في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم يقرر أف الجيؿ يعكؽ        

فاإلنساف إذا ظؿ جاىبل فإنو ال يستطيع أف يساىـ في العمؿ اإلنتاجي في . اإلنساف في تحقيؽ ذاتو
فاألمية تجعؿ مف اإلنساف غائبا عف المحظات التاريخية التي يعيشيا . م إليوالمجتمع الذم ينتـ

مجتمعو، كمف ثـ فيك غير قادر عمى متابعة التغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية التي تحصؿ 
 إف اليدؼ الرئيسي مف عمميات التنمية ىك اإلنساف، كعمى ذلؾ فإف التعميـ كالتدريب"  .(2)في المجتمع 

مف الكسائؿ الفّعالة التي ال غنى عنيا إذا ما أريد لمتنمية أف تحقؽ أىدافيا، كبذلؾ فقط يككف اإلنساف 
نجازاتيا كليذا فمف الضركرم بالنسبة لممجتمعات النامية أف . قادرا عمى استيعاب أساليب التنمية كا 

مف . (3)" جتماعية كاالقتصادية تككف ىناؾ خطة قكمية لمتعميـ ترتبط أساسا بالخطة القكمية لمتنمية اال
المعركؼ أف خطط التنمية الناجحة تعتمد إلى حد كبير عمى نكعية الطاقات البشرية المتاحة ليا بنفس 

. درجة اعتمادىا عمى رؤكس األمكاؿ المادية
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     
.   147 -146، مرجع سابؽ، ص ص  أساسيات في التربية: أخميؼ يكسؼ الطراكنة -1   

. 60 -59، ص ص 2005، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، التربية والمجتمع: حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف -2
. 31ت، ص . ، دار المعرفة الجامعية، بعمم االجتماع وقضايا السياسة االجتماعية: أحمد بيكمي -3    

اقات لـ تتمؽ أّم تعميـ أك تدريب يساعد في كمف الطبيعي إذا كانت ىناؾ نسبة كبيرة مف ىذه الط     
كالكقع أف . (1)تحقيؽ أىداؼ التنمية، ففي ىذه الحالة تصبح أىداؼ التخطيط عرضة ألخطار شديدة 
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محك األمية بالنسبة لمدكؿ النامية قضية مسمـ بيا عالميا، كلكف الدكؿ النامية المكتظة بالسكاف كالتي 
مميكف أمي، ال تستطيع أف تكاجو  20لتي يزيد فييا عدد األمييف عف يزداد فييا حجـ األمية مثؿ مصر ا

ليذا يجب أف تتحكؿ . عبء االعتمادات الكافية لتعميميـ القراءة كالكتابة مف خبلؿ كزارة التربية كالتعميـ
  (2)." عممية محاربة األمية إلى معركة تشارؾ فييا كافة ىيئات كمنظمات الدكلة

ية محك األّمية ذات أكلكية مطمقة عمى أاّل يقتصر الجيد عمى تعميـ القراءة كمف ىنا تصبح قض      
كالكتابة إذ سرعاف ما تنسى إذا لـ تستخدـ، كعندما يؤخذ بمفيـك محك األمية الكظيفي، أم تعميـ القراءة 

قع كالكتابة كبعض مبادئ العمـك في إطار يتصؿ اتصاال مباشرا بالعمؿ الذم يمارسو المكاطف، كفي مك
العمؿ ذاتو بحيث ينعكس محك األمية عمى مستكل اإلنتاج المادم كاألدبي، كباستخدامو كنقطة 

انطبلؽ الكتساب معارؼ كميارات جديدة تسد حاجات الفرد كتجعؿ منو قادرا عمى أف يشارؾ بفّعالية 
. في الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية لممجتمع الذم يعيش فيو

: خمف العممي والتكنولوجياألمية والت -ب
تعاني الدكؿ العربية عامة مف تخمؼ كبير سكاء عمى مستكل العممي كالتكنكلكجي أك عمى       

كىذا يرجع في . مستكل أساليب اإلنتاج مقارنة بما بمغتو ىذه المستكيات مف تقدـ في البمداف المتقدمة
ىذا  .كح المبادرة كالقدرة عمى االبتكارجانب كبير منو إلى ضعؼ برامج التعميـ كالتككيف كتنمية ر

، كىي نسبة ليا %60إلى ارتفاع نسبة األمية حيث تزيد في بعض الدكؿ العربية عف " إضافة 
مف %  0.2كما أف الدكؿ العربية ال تنفؽ مجتمعة أكثر مف . انعكاسات خطيرة عمى جيػكد التنمية

%  2.9تراكح ىذه النسبة في الدكؿ المتقدمة بيف ناتج دخميا اإلجمالي في مجاؿ البحث العممي، بينما ت
تشير اإلحصائيات الحديثػة إلى تزايد معدالت األميػة في البمداف العربية بالقياس إلى . (3)% "  3ك 

( 4) :البمداف الصناعية المتقدمة، كبخاصة عند اإلناث، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ اآلتي

 

 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .62،مرجع سابؽ ص التربية والمجتمع: عبد الحميد أحمد رشكاف حسيف -1
 63المرجػع نفسػو، ص -2
، 2006، جامعة منتكرم قسنطينة، الجزائر، 25، العددمجمة العموم اإلنسانية، العالم العربي والتنمية االقتصادية:بمحناشي زليخة  -3

 .138ص 
. 149، ص 1997، إلنمائيبرنامج األمم المتحدة ا: تقرير التنمية البشرية -4
 

 1993 يوضح معّدالت األمية في البمدان العربية والبمدان النامية قياسا إلى مجموع الدول المتقدمة( 1)جدول رقم   
 العالـ بأكمموالبمداف الصناعية البمداف البمداف  البيانات
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 المتقدمة النامية العربية

معدالت 
األمية بيف 

الكبار 
فكؽ سف 

 سنة 15

ذكك
 ر

24.4 22.4 01.3 17.5 

 30.4 01.5 40.2 59.6 إناث

 47.9 2.8 62.6 84.0 المجمكع

 
مف خبلؿ ىذا الجدكؿ تتضح اليكة الكاسعة بيف نسبة األمية في البمداف العربية كالنامية عامة،      

ناثا ) فثمة معدالت مرتفعة مف األمييف . بالمقارنة مع الدكؿ الصناعية المتقدمة م البمداف ؼ( ذككرا كا 
.  العربية خاصة عند اإلناث، كىذا قياسا إلى البمداف النامية كالبمداف الصناعية المتقدمة

ىناؾ عبلقة كثيقة إذف بيف التربية كالتعميـ كالديمقراطية، فالديمقراطية :ديمقراطية التعميم والتنمية -ج
ت عمى قاعدة عريضة مف األفراد مف ناحية ال يمكف أف تتحقؽ كأف تككف في أمف كاستقرار إال إذا قاـ

األذكياء الذيف يشعركف بالمسؤكلية كيقدركنيا، كال يتيسر كجكد مثؿ ىؤالء األفراد إال بتربيتيـ عمى 
... أساليب الديمقراطية كطرقيا

كمف ناحية أخرل تعّد العممية التربكية فرصا عديدة لمنمك إذا كانت في بيئة ديمقراطية حّقة، ألنيا     
التي تسمح بالبحث كالتجريب، كالتي تييئ لؤلفراد فرص التعبير عف ذكاتيـ بحرية كاالشتراؾ مع البيئة 

كؿ ىذا يؤكد ارتباط التربية كالتعميـ . اآلخريف في العمؿ اشتراكا يقـك عمى التعاكف كتبادؿ المنفعة
ذ كالمؤسسة التربكية، كبيف بالديمقراطية ارتباطا كثيقا، كلما كانت العبلقات بيف اإلدارة كاألستاذ كالتممي

المؤسسة التربكية كالمجتمع يتكيؼ باألسمكب الذم يسكد ىذه العبلقات فإف الحاجة إذف كاضحة إلى 
ضركرة تكافر األسمكب الديمقراطي في المؤسسات التربكية، كليس عمينا أف نؤمف بيذا األسمكب فحسب 

بطريقة عممية، فعمى سبيؿ المثاؿ يجب أف  بؿ أف نخمؽ البيئة الصالحة التي تحقؽ فييا كأف نمارسو
تييئ برامج المؤسسة التربكية الفرصة ألف يعيش التمميذ في بيئة ديمقراطية، كقد يتـ ىذا عف طريؽ 
تكفير الفرص لمتمميذ التخاذ القرارات في حؿ المشكبلت نتيجة التفكير السميـ، كعف طريؽ احتراـ 

. ، كالتصرؼ في ضكء قكاعد السمكؾ المقبكؿ مف المجتمعاآلخريف كالعمؿ عمى إظيار شخصية كؿ فرد
 
فمف الصعب عمى التبلميذ أف يتعممكا كيؼ يعيشكف بطريقة ديمقراطية إذا كانكا يخضعكف لنظـ فييا  

مف المؤكد أف التعميـ في البمداف . ضغط كسيطرة مف المؤسسة التربكية كفي البيئة التي يعيشكف فييا
ؿ في فترات تاريخية معينة في االرتقاء بأبناء الفئات االجتماعية الدنيا المتقدمة يساىـ عمى األؽ

كالمتكسطة، كاإلحصائيات المختمفة تنشرىا ىذه البمداف حكؿ المنشأ االجتماعي لمتبلميذ كالطمبة في 
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مرحمة التعميـ الثانكم كالحالي تؤكد ذلؾ بكضكح إلى ىذه الظاىرة يستند غالبا الرأم القائؿ بأف نظاـ 
. التعميـ مف شأنو أف ينتج باستمرار عبلقات تعميمية كاجتماعية أكثر عدالة كديمقراطية

أف أّية ظاىرة تعميمية ال يمكف " : بقكليما (J.C. Passeron) باسرون ك (P. Bourdieu)بورديو يردّ    
عميـ في أف تعطي معناىا الكامؿ كالصحيح ما لـ يحدد مكقعيا الدقيؽ ضمف الكظيفة االجتماعية لمت

عبلقتو بالعبلقات االجتماعية، كمف ىذه الزاكية يمكف القكؿ بأف االرتقاء التعميمي بأبناء الفئات الدنيا 
في المجتمعات الغربية يصاحبو دائما كبأشكاؿ متعددة كمتطكرة االرتقاء بالمستكل التعميمي لجميع 

إف مردكد أم ارتقاء  .(1) "ما بينيا الفئات االجتماعية، مع المحافظة دائما عمى الفركؽ الداخمية في
تعميمي بالفئات الدنيا يبقى مرتبطا بالمجتمع الذم تحتمو ىذه الفئات في سمـ العبلقات االجتماعية، كمف 

 ...كرائيا عبلقات اإلنتاج

يؤكد بكضكح العبلقة : " أزمة التربية في العالمبػ   ( Combs.PH )  فيميب كومبزكلعؿ ما يسميو      
فمف األكيد أف األزمة التربكية المعاصرة تقتصر . االقتصادية-مة بيف التربية كالتشكيمة االجتماعيةالقائ

فقط عمى البمداف الرأسمالية كبمداف العالـ الثالث، كال ريب أنيا كجو مف كجكه أزمة الرأسمالية في 
أسمالية ليست أخيرا غير أزمة كربما صّح القكؿ أف األزمة التربكية التي تعانييا المجتمعات الر". العالـ

لى حد ما الكسطى في ىذه المجتمعات، كما يشاع اليكـ : تعمـ التي تكاجييا الفئات االجتماعية الدنيا كا 
عادة ربط التعميـ باستمرار بالجامعات  في بعض البمداف الرأسمالية ضركرة تخطيط التربية كا 

كضع العراقيؿ فالقيكد المستمرة أماـ تعمـ أبناء االقتصادية، يحمؿ أغمب األحياف في طياتو الرغبة في 
ىذه الفئات التي ال يكجد أم مبرر مكضكعي لممزيد مف تعّمميا في ظؿ . الفئات الدنيا كالمتكسطة

كىكذا يمكف القكؿ أف نظاـ التعميـ ال يمكنو أف يخرج عمى طبيعة . األزمات االقتصادية الحادة
إف منطؽ ىذه : " ئدة في المجتمع، كما يقكؿ بكرديك كباسركف العبلقات االقتصادية االجتماعية السا

العبلقات ينعكس دائما في بنية نظاـ التعميـ ككظيفتو االجتماعية، كحتى أف األحداث االقتصادية 
كالسياسية كالسكانية التي تطرح عمى نظاـ التعميـ أسئمة مغايرة لمنطقو فإنيا ال تستطيع أف تؤثر فيو 

 .(2) "قوإاّل مف خبلؿ منط
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .99، ص 1981، العدد الرابع كالعشركف، السنة الثالثة، ديسمبرمجمة الفكر العربي، ديمقراطية التربية: جميؿ إبراىيـ -1

2-BOURDIEU. P/ PASSERON. J.C : LA REPRODUCTION, EDITION DE PARIS ,1970 P.124               
 

ليس مستقبل عف المجتمع،بؿ يمثؿ كسيمة لتحقيؽ األىداؼ "  نسيب رجمحسب فالنظاـ التربكم     
السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية لممجتمع، كمثؿ ىذه العممية ىي تعبير عف أنساؽ كقيـ 

جديدة ، فيي تعبير عف تغيير في العبلقات االجتماعية كفي السمككات، لكف ىذا ال يمثؿ قطيعة تامة 
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(1)" مع النظـ التربكية في الدكؿ األخرل  كنيائية
                                                                                          

 :أىم المداخل النظرية في التعميم والتنمية -ثانيا
  :تمييد - 

تماع كاالقتصاد تعقيدا تعد قضية التنمية االجتماعية كاالقتصادية مف أكثر قضايا عمـ االج     
لى  كتشابكا ، كيرجع ىذا إلى حداثة دراسة ىذه القضية في الفكر السكسيكلكجي العاـ مف ناحية، كا 

كقد انعكس . اختبلؼ المنطمقات الفكرية كاإليديكلكجية التي تقؼ كراء ىذه الدراسات مف ناحية ثانية
. عالقة التعميم بالتنمية قضيةىذا االختبلؼ عمى تصكرات الباحثيف كتكجياتيـ إزاء 

الكاقع أف قضية التعميـ كالتنمية قضية فرضت نفسيا عمى الفكر العالمي اعتبارا مف النصؼ       
نتيجة لمتغّيرات التي عرفيا العالـ بعد ( أم منذ ستينات القرف العشريف ) الثاني مف القرف العشريف 

الكطني كما نتج عنيا مف أفكار كفمسفات تدعك الحرب العالمية الثانية كاف أىميا حركات االستقبلؿ 
إلى التحرر مف التبعية كالتخمؼ، كمف ىنا ظيرت قضايا التخطيط لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية، 

كبدأت ىذه القضايا تطرح نفسيا عمى مستكل كاسع ... كلمتعميـ بغرض القضاء عمى الجيؿ كاألمية
بكجو عاـ كالسكسيكلكجي بكجو خاص، األمر الذم دفع أماـ دكائر الفكر االجتماعي كاالقتصادم 

بالكثير مف المنظمات العالمية، كحككمات الدكؿ، كعمماء االجتماع كالتربية كاالقتصاد إلى محاكلة 
كيرجع ىذا . قضية التعميم ودوره في التنميةكضع تصّكرات كمقاربات في ىذا الشأف ، كاف مف أىميا 

جة الدكؿ النامية إلى الخركج مف دائرة التخمؼ كاألمية مف ناحية، الطرح إلى عدة أسباب أىميا حا
لى محاكلة مفكرم الغرب تطكير اتجاىات نظرية جديدة في مجاؿ التعميـ كالتنمية تككف قادرة عمى  كا 

. مكاجية التصكرات التقميدية كمكاكبة لمتطكرات الحاصمة 
معات المعاصرة مف المكضكعات التي تحظى لقد أصبح مكضكع التعميـ كدكره في التنمية في المجت   

باىتماـ مركزم مف طرؼ مختمؼ األطراؼ الفاعمة في السياسة كاالقتصاد كاالجتماع كالتربية نظرا 
لمدكر الياـ الذم يمعبو مستكل التعميـ كالتككيف في مختمؼ مجاالت الحياة، كال سيما قطاع العمؿ 

ة، كتماشيا مع التغّيرات السريعة كالعميقة التي عاشتيا كشعكرا بيذا الدكر البالغ األىمي. كاإلنتاج
 الجزائػر منذ  العقديف الماضييف  فيما  يتعمؽ بنظاميا التربػكم كالتعميمػي كخاصة 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 1-REDJEM NECIB : INDUSTRIALISATION  ET  SYSTEME  EDUCATIF ALGERIEN ; O.P.U; 1986 ; P.268.   

كالتي تخص التعميـ الثانكم، كسعيا منيا لمكاكبة التطكرات (  2006-2005)الجارية  الحاتاإلص
الحاصمة في العالـ اليـك جراء ثقافة العكلمة كما يرتبط بيا مف تحديات ، ارتأينا ضركرة بحث احد 

الذم يمكف أف  اإلشكاليات األساسية كالقضايا الجكىرية داخؿ الساحة التربكية كالتعميمية أال كىي الدكر
 . بمعبو التعمية في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية
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عدد مف المدارس الفكرية كالمداخؿ التي عالجت قضية  أدبيات التعميم والتنميةىكذا عرفت      
: عبلقة التعميـ بالتنمية االقتصادية كاالجتماعية كاف مف أبرزىا

  (ل الطاقات البشرية بكؿ أبعادىاتركيز التنمية عؿ) : المدخل اإلنساني -1
تعتبر التربية ك التعميـ مف أبرز ك أىـ الكسائؿ التي اعتمدتيا المجتمعات منذ القدـ لمحفاظ عمى    

كجكدىا كتحقيؽ تطمعاتيا المستقبمية، حيث أثارت اىتماـ الفبلسفة كالعمماء كالمثقفيف ك حتى أكلياء 
عمى أىمية التربية لسبلمة المجتمع حيث ' أفالطون' أكد فقد . التبلميذ كالمربيف عمى مر العصكر

سالمة المجتمع و قوة بنيانو تأتي من سالمة التربية و خطواتيا، و دور الدولة في توعية :" قاؿ
كفركا : " بضركرة تعميـ جميع الناس قائبل أرسطوكما نادل . "الناس و سد احتياجاتيم من التعميم 

ك اىتمكا بتربية األطفاؿ في جميع أطكار نمكىـ، ك طكر نشكء الجسـ حتى تربية متماثمة لجميع الناس 
عف التفاعؿ االجتماعي ( العصكر الكسطى اإلسبلمية) الفارابيكما تحدث  .(1)" السادسة مف العمر

أما ابف ". آراء أىل المدينة الفاضمة "بيف األفراد كعف األسس التي تحكـ السمكؾ الجماعي في كتابو 
حافبل بمبادئ كأسس العبلقات اإلنسانية كالتي ىي مف شركط نشكء "  المقدمة" ف كتابو خمدكف فكا

عمى أف ىدؼ ( العصر الحديث) كمف جيتو أكد ركسك في القرف الثامف عشر. عمـ العمراف البشرم
ذا. (2)التربية حسب رأيو ىك تشكيؿ كائف طبيعي عاقؿ كقادر عمى االجتماع مع اآلخريف كانت  كا 

فإف الطرؽ الحديثة   في أحد تعاريفيا تعني تكييؼ الفرد مع البيئة االجتماعية المحيطة بو، التربية
تتكخى تشجيع ىذا التكّيؼ عف طريؽ استخداـ ما ىك كائف في الطفكلة نفسيا،  كالمدرسة الجديدة 

 لى االجتماعفاإلنساف كما سبؽ ذكره يميؿ إ. تتكجو إلى النشاط الحقيقي العممي لمتمميذ مف أجؿ أنسنتو

. كما جاء عند أرسطك"بطبعو مدني"بأفراد نكعو، فيك
ىي تعبير عف كؿ صمة " مجتمع" إلى اعتبار كممة ( GINSBERG)جينزبرج بػ  لعّؿ ىذا ما حدا    

لئلنساف باإلنساف سكاء أكانت ىذه الصمة مباشرة أـ غير مباشرة، منظمة أـ غير منظمة، كاعية أـ 
.  (3)...عاكف أك بالعداء غير كاعية ، تتميز بالت

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .27، ص2003، بيركت، لبناف 1، شركة المطبكعات لمتكزيع ك النشر، ط التربية و التنمية و النيضة: عبد العزيز محمد الحرّ  -1
 .57، ص1992العربية، بيركت، ، مركز دراسات الكحدة165، العدد مجمة المستقبل العربي، التنمية العربية: أسامة عبد الرحماف -2
. 69 -68مرجع سابؽ، ص : بكعناقة عمي -3

، التفاعل بين اإلنسان وبيئتوإف الفكر اإلنساني أكثر مف أم كقت مضى تكجو إلى االىتماـ بيذا    
لذا . كأف التجمعات اإلنسانية كظيفة تنحصر في مساعدة اإلنساف لمحفاظ عمى بقائو بشتى الكسائؿ

اإلنسانية عمى لساف مفكرييا كضع أسس لمنكاحي األدبية كالفنية كاالجتماعية  حاكلت المدرسة
محّكليف  فإف الحركة تككف قد اتجيت اتجاىا إنسانيا: عبد الحميد لطفي كحسب ما جاء بو . كالسياسية
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 الفكر مف الككف كالطبيعة إلى اإلنساف كمشاكمو ، كخاصة ما تعمؽ منيا بالتربية كالتعميـ كالسياسة،
.   (1)"  اإلنسان ىو األساس الذي يجب أن يقاس بو كل شيء" ككاف شعار ىذا االتجاه 

فاإلنساف الحكيـ في نظر ىذا االتجاه ىك اإلنساف الذم يستطيع التكفيؽ بيف اتجاىاتو كرغباتو     
عف  أما. كبيف القكل االجتماعية األخرل التي يمكف عف طريقيا أف يحصؿ عمى ما يريد كيحقؽ أىدافو

التعميـ في نظر ىذه المدرسة، فإف كؿ مرحمة مف مراحمو ليا مبلمحيا كآثارىا عمى عممية التعميـ، 
كمف ىنا نجد التعميـ في ظؿ . يرّكز فييا عمى تكجو التعميـ كطرقو كمحتكياتو نحك ما يخدـ اإلنساف

ف كمتطمباتو يفترض المدرسة اإلنسانية التي كانت تركز عمى كؿ ما ىك إنساني كيدعـ حاجات اإلنسا
فإف التعميـ ينبغي أف يشتمؿ . أف تككف المدرسة مكانا مبلئما لمتمميذ كالمعمـ كالعممية التعميمية برمتيا

المعمـ، المتعّمـ، المحيط االجتماعي كاألسرم، المكاد التعميمية كالمناىج الدراسية، : عمى عناصر منيا
. اإلدارة التعميمية، كغيرىا

انينات كىك العقد الثالث لمتنمية ليحمؿ معو تحكالت جذرية في الفكر التنمكم مفادىا جاء عقد الثـ    
كالتي ىي في أساسيا عممية تحرر كنيضة " بالتنمية المجتمعية "، أك ما يسمىوحدة التنمية

كتمجيدىا كتكحيدىا لغرض التحرر مف السيطرة ( البشرية)حضارية، قكاميا تعبئة الطاقات الذاتية 
ة التي تحكـ النظاـ االقتصادم، كىذه التنمية يجب أف تككف شاممة، تركز عمى عممية التغيير كالتبعي

المجتمعية الكاعية، ذات األبعاد السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية اليادفة إلى رفع مستكل 
مفيـك التنمية  لقد ظيره كتابات عديدة تؤكد عمى. معيشة الفرد كشعكره بقيمتو كمكانتو في مجتمعو

 (2): المتمركز حكؿ اإلنساف، فالتنمية المتمركزة حكؿ اإلنساف تعني تبييف المبادئ التالية
 .أف التنمية عممية ارتقاء اإلنساف بيا ك مف أجمو، كتسعى الزدىار الكائف اإلنساني في مجمكعة -1

.  ف مصير األفراداإلنساف ىك مركز التنمية، ما يعني أف عممية التنمية تستيدؼ تحسيػ -2
 .إف التنمية ينبغي أف تتكازف في منظكمة العبلقات بيف الفرد كالفرد ك بيف اإلنساف كالبيئة كالحياة -3

كبنظرة سريعة ليذه المبادئ نجد إف اإلنساف كفرد أك جماعة أك مجتمع ىك محكر أساسي فييا، كىك 
 .بيذا التكجو يمثؿ قمب عممية التنمية

 
ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.   240، ص 1981، دار المعارؼ ، مصر ، عمم االجتماع: عبد الحميد لطفي -1
. 26 -25، مرجع سابؽ، ص صالتربية و التنمية و النيضة: عبد العزيز محمد الحرّ  -2   

تؤكد نظرية العبلقات اإلنسانية عمى ضركرة االىتماـ بالعنصر البشرم كاعتباره ىك المحرؾ        
فاإلنساف يتميز بالقدرة عمى التفكير كحؿ المشكبلت كالقدرة عمى الخمؽ كاإلبداع . نتاجيةلمعممية اإل

فالعبلقات اإلنسانية ىي مفتاح التقدـ كالنجاح، إذ عمييا يتكقؼ إنتاج المجتمع كّما . كالتجديد كاالبتكار
كىك . أداء ىذا الدكر ككيفا كعمى مدل اقتناع األفراد بدكرىـ في العممية اإلنتاجية كمدل كفايتيـ في
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األمر الذم ركزت عميو نظرية العبلقات اإلنسانية، كما ركزت ىذه النظرية أيضا عمى التككيف ككسيمة 
أفضؿ لمتغيير في االتجاىات كالسمكؾ، كبالتالي في زيادة الميارات كالقدرة عمى التكيؼ داخؿ الجماعة 

اد، كلذلؾ فإف أكؿ ما يممؾ مف قدرات ىي فالمجتمع إنما ىك مجمكع أفر. (1) كفيـ سمكؾ اآلخريف
قدرات أفراده، كبيذا المدخؿ لمتنمية يعكد اإلنساف ليحتؿ قمب ساحة الفكر كالحركة كالنشاط، عمى 

 .(2)أساس انو ىك صانع التنمية الحقيقي 

يد نتيجة فالتنمية بيذا المعنى عممية تكاممية تتـ في إطار نسيج مف الركابط المتداخمة كالبالغة التعؽ   
كالجدير . التفاعؿ المتبادؿ كالمستمر بيف العديد مف العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية

أف التنمية ليست مجرد أرقاـ أك حسابات إحصائية كليست تطكيرا لثقافة لممجتمع، " بالذكر ىنا ىك
ليست مجمكعة مف القيـ الكاردة مف كليست مجرد استثمار لممكارد البشرية أك تراكـ ليا، كما أنيا 

 .(3) " ومن أجمو تنمية اإلنسانالخارج لتحديث مجتمعاتنا، بؿ ىي في األساس 
ىناؾ مف يرفض إعطاء مثؿ ىذه األىمية لمعنصر البشرم بدعكل أف تنمية المكارد البشرية عممية     

تمع أف ينتظر اقتصاديا تستغرؽ كقتا طكيبل، كتخضع لظركؼ متغيرة باستمرار، كلف يستطيع المج
أكال ممثمة في ( االقتصادية )ليذا ينبغي أف تأتي المكارد المادية . حتى تتـ تنمية المكارد البشرية

الزراعة كالصناعة كالتجارة ، كحينما نصؿ إلى تنمية ىذه النكاحي عندىا يصبح في اإلمكاف االىتماـ 
مف خبلؿ عرضنا  .بعد ذلؾ جنبا إلى جنب كيسير الجانباف( المكارد البشرية )بالعنصر البشرم 

لمفاىيـ كنظريات التنمية خبلؿ العقكد الثبلثة الماضية، يمكننا القكؿ أف ىناؾ جممة مف الصفات 
كالخصائص التصقت بيذه المفاىيـ بطريقة مباشرة أك غير مباشرة، كذلؾ لتفسير محتكاىا، كما أف 

ت التي نادرا ما تصاغ بصراحة، كالتي لـ يتكمؼ ىناؾ خطا فكريا يجمع في عدد محدكد مف المسمما
 .أحد عناء إثبات صحتيا

 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .95 -80، ص2002/2003، منشكرات جامعة منتكرم ، قسنطينة، عمم اجتماع العمل: بشاينية سعد  -1
حكث كمناقشات الندكة الفكرية التي نظميا ، ب(محاولة لتحديد مفيوم مجيول) ، التنمية المستقمة: إسماعيؿ صبرم عبد اهلل -2

.      75، ص 1987مركز دراسات   الكحدة العربية، بيركت، 
، 1985، العدد األكؿ، نكفمبرمجمة دراسات تربوية، دراسات تحميمية نقدية، التعميم ونظريات التنمية: ضياء الديف زاىر -3
. 208، ص1985القاىرة،  
  (1): فيما يأتيكيمكف أف نكجز ىذه المسممات   
التنمية سياسة تمجأ إلييا الدكؿ النامية لكي تتمخص مف تبعيتيا االقتصادية خاصة لمدكؿ األجنبية          -

. كتتحكؿ مف اإلنتاج البدائي إلى اإلنتاج التصنيعي
. اعتبار التقدـ صكرة كحيدة ىي حضارة الغرب، كىي مقياس حضارة األمـ كالشعكب -
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.  فريدا يتعيف عمى كؿ الشعكب أف تتبعو كىك المسمؾ الذم اختارتو الحضارة الغربية أف التقدـ مسارا -
إف تحقيؽ التقدـ كالتنمية مرىكف بمدل تكفير العناصر األساسية لمحياة، كرفع مستكل المعيشة عف  

تاحة  تاحة مزيد مف فرص العمؿ كتحسيف نظاـ التعميـ، كا  طريؽ العمؿ عمى زيادة الدخؿ الفردم كا 
لمجاؿ ألكبر عدد مف الخيارات االقتصادية كاالجتماعية أماـ األفراد كالدكلة لمتخمص مف االستعباد ا

. (2)كاالعتماد عمى الغير كمقاكمة التخمؼ 
ليذا ال ينبغي أف يككف ىناؾ تعارض أك صراع بيف أصحاب االتجاه االقتصادم كاالتجاه اإلنساني،   

ف كاف التقدـ فتنمية اإلنساف كغاية في حد ذاتو، ؽ د ظؿ ىك اليدؼ النيائي لمعممية التربكية كالتعميمية، كا 
عداد الفرد لحياة منتجة كنافعة ىما مف الكسائؿ الرئيسية لبمكغ ىذا اليدؼ ككاف مف بيف . (3)االقتصادم كا 

سانية مف تصدكا لبلقتصادييف كنعتكا عمييـ ال إنسانية تخطيطيـ فريؽ مف ذكم النزعة المبالغة في تأكيد إف
اإلنساف فقد نادم ىؤالء بكجكب رفض فكرة االقتصادييف في تخطيط التنمية ك بكجكب إتباع أسمكب 

إنساني بحت في معالجة تنمية المكارد البشرية، ك تجاىؿ ىذا الفريؽ أنو بمكقفو ذاؾ إنما يقع في غمطة 
كىي . ك المجتمعات الحديثة االقتصادييف فيسيـ مثميـ في تشكيو المعنى الحقيقي آلماؿ اإلنساف الحديث

آماؿ ترغب في التنمية أشّد ما تككف الرغبة كتطمبيا أشّد ما يككف الطمب كلكنيا تريدىا تنمية تحفظ عمى 
مف ىنا ظير   .اإلنساف إنسانيتو ك تعمؿ عمى تنمية تمؾ اإلنسانية ك تطكيرىا ضمف إطار التنمية الشاممة

مف أجؿ أف  االجتماعي –التخطيط البنائي تخطيطيا أكال إلى  فريؽ آخر يدعك شعكب البمداف النامية في
، كفي العبلقات االجتماعية السائدة ثـ بعد ذلؾ االجتماعي -البناء االقتصاديتحدث تغّيرات جكىرية في 

أما الكسط الرئيسي الذم تصدل .تأخذ بالتخطيط الشامؿ لتحدث تغييرات أساسية في كافة مياديف الحياة
ادية بطريقة عممية فيك الكسط التربكم إذ راح رجاؿ التربية يحاكركف رجاؿ االقتصاد ك لمنظرة االقتص

يحاكلكف عف طريؽ إجراء األبحاث ك الدراسات بصكرة عممية منتظمة أف يفتحكا أعيف االقتصادييف عمى 
اتيا مف ناحية العبلقة الكثيقة بيف التربية كالتنمية االقتصادية مف ناحية ك عمى أىمية التربية في حّد ذ

 .أخرل

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 .45، مرجع سابؽ، ص التنمية االقتصادية العربية: إسماعيؿ صبرم عبد اهلل  -1  

، أفريؿ 1985، الحمقة التاسعة لممناقشة، ديسمبردور الموارد البشرية في التنمية باالعتماد عمى الذات: حسيف مختار الجماؿ -2
 .4 -3، ص ص 1986عربي لمتخطيط الككيت، ، المعيد اؿ1986

.  99، مرجع سابؽ ، ص التربية ومشكالت المجتمع: سيد إبراىيـ الجيار  -3
دور التخطيط التربوي في نمو االقتصاد والحياة كمع مركر الزمف ك تقدـ األبحاث اتضح أكثر فأكثر   

مة ك كجد االقتصاديكف كسائر فضبل عف دكره األساسي في نمك الثقافة ك الحضارة عا االجتماعية
المعنييف بتطكير المجتمع أف عمميـ بالتالي رىيف بما يحققو التخطيط التربكم مف تنمية لمعنصر البشرم 

.  (1)رأس كؿ تنمية ك أساس كؿ تطكير
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كنتيجة ليذه األكضاع ك االعتبارات تقاربت اآلراء بيف االقتصادييف ك التربكييف ك صار المفيـك      
لمتنمية يرتكز عمى رؤية شاممة ليا ك صارت كحدات التخطيط العربية في الكزارات أك اإلدارات  السائد

أك السمطات تتألؼ مف مخططيف مختصيف في االقتصاد ك التربية ك اإلحصاء كاالجتماع يعممكف معا 
هلل عبد بتعاكف ك تناسؽ مف أجؿ كضع خطط شاممة لمتنمية في البمد الكاحد ك قد صكر الدكتكر عبد ا

: ( 2)الدائـ ىذا المفيـك تصكيرا دقيقا بقكلو 
إف التنمية إما أف تككف عمبل اقتصاديا ك اجتماعيا ك تربكيا متكامبل ك إما أاّل تككف، كالتخطيط "  

تخطيط كاحد شامؿ لو قطبو االقتصادم ك قطبو االجتماعي ك قطبو الثقافي، كىك ينحدر ك يفقد 
ف ىذه األقطاب الثبلثة ك ال سيما إذا أىمؿ الجانب الثقافي كاالجتماعي ك أغراضو إذا أىمؿ أّم كاحد ـ

اليدؼ مف التنمية بالتالي ليس ىدفا اقتصاديا بحتا ك إنما ىك ىدؼ اقتصادم، اجتماعي، كثقافي محط 
رغـ أىمية عنصر اإلنساف في عممية التنمية ك انتشار ىذا  ".رحالة خمؽ الحضارة الجديرة باإلنساف

ـ، إال انو قد ظيرت اتجاىات تنادم بنظرة أكثر تكازنا لمكقع اإلنساف مف التنمية، الف قيـ المفيك
. اإلنساف كحاجاتو تعد جزءا مف التنمية ك ليست كؿ التنمية

إف التنمية ال تنتج عف ثكرة عفكية ك ليست نتيجة "  (3): فرنسوا بيروكفي ىذا البياف يقكؿ      
فالتنمية ". ، ك ال تكتفي بمجرد مناشدة أخبلقية لتمبية حاجيات اإلنسافلئلجماع عمى المصمحة العامة

تعّد مشركعا متكامبل يسعى لسد الفجكة بيف المطمكب ك الكاقع بطريقة عممية مخططة،  بيروإذف عند 
كبحركة مجتمعية منظمة، ك بقيـ أخبلقية مشتركة، ك ثمرة ذلؾ كمو التنمية المنشكدة كىذا النكع مف 

. تح المجاؿ لظيكر المفاىيـ ك االتجاىات الشاممة لمتنميةالتكجو ؼ
 

 

 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .122، األردف، ص 1980، ديسمبر  مجمة شؤون فمسطينية، دور التربية في دفع عجمة التنمية: عبد المطيؼ البرغكثي -1
 .122المرجػع نفسػو، ص  -2
. 26، مرجع سابؽ، صوالنيضةالتربية والتنمية : عبد العزيز محمد الحر -3
 

     ( تركيز التنمية عمى العامؿ االقتصادم كحده ) : المدخل االقتصادي -2
كلعّؿ مف أىـ مميزات ىذا العصر ىك االىتماـ المتزايد بالتربية كالتعميـ، كيعكد ذلؾ إلى االرتفاع     

رزت كألكؿ مرة كبشكؿ حاسـ كمف ىنا ب. الممحكظ بكعي الناس بدكر التعميـ في تحسيف ظركؼ حياتيـ
مّما دفع المؤسسات الرسمية كاألفراد في مختمؼ البمداف  عالقة االرتباط القوية بين التعميم واالقتصاد
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بؿ كأكثر مف ذلؾ . تسعى جاىدة لتكفير فرص التعميـ لجميع المكاطنيف كأساس لمتقدـ كاالزدىار
عممية استثمار رأسمالي " لقبكؿ أك اعتبار التربيػة  أكثػر استعدادا االتجاىـات الفكريـة الحديثـةأصبحت 

فاالتجاه الذم كاف سائدا قبؿ القرف الثامف ".  تسير جنبا إلى جنب مع االستثمارات الرأسمالية األخرل
عشر لدل الكثير مف المفكريف كالفبلسفة ىك اعتبار الفضائؿ كالمكاىب الخبلقة لئلنساف كنتاج لمتربية، 

ليذا كاف . أدبيات ىذه الفترة ما يشير بكضكح إلى دكر التربية كالتعميـ في االقتصاد كلذلؾ ال يكجد في
االقتصاديكف يتحاشكف عف قصد أك عف غير قصد إدراج ضمف دراستيـ المشاريع االقتصادية 

كما كاف الفكر . كتنظيمات اجتماعية تخضع لمجمكعة مف المعايير كالقيـ المكجية لسمككات األفراد
م الغربي في عمكمو كلمّدة طكيمة مف الزمف يخمك مف تناكؿ طبيعة اإلسيامات التربكية االقتصاد

فالتعميـ في ىذه المرحمة . " كالتعميمية في مجاؿ اإلنتاج كالعبلقة بيف التعميـ كالتدريب كالكفاية اإلنتاجية
عي، ىك الذم االجتما –كاف مقتصرا عمى فئة محدكدة مف الناس انطبلقا مف ككف الكضع االقتصادم

إف المؤسسات التربكية اتخذت مسارىا كفؽ ىذا السياؽ . يحدد الييكؿ البنائي التربكم كالثقافي لممجتمع
فكاف التعميـ مقتصرا عمى األقمية االرستقراطية، في حيف كاف السكاد األعظـ مف األفراد يتعممكف عف 

كانطبلقا مف ككف العبلقة بيف التعميـ .  (1)" طريؽ الخبرة المباشرة لمنشاطات المينية كالحرفية المختمفة 
كاالقتصاد قديمة قدـ الحياة االجتماعية كاالقتصادية لئلنساف ، فكانت ىذه العبلقة ثنائية كليست أحادية، 
. فالتربية تؤثر في التطكر االقتصادم كاالجتماعي بشكؿ كبير كفي تغيير األكضاع االجتماعية لممجتمع

أف التعميـ كالتعّمـ في المجتمع لو كظائفو عمى : " ابف خمدكف تصكرا يرل فيو كفي ىذا السياؽ يقدـ 
صعيد األفراد كالجماعات، كلو نتائجو المترتبة عميو سكاء عمى صعيد العمراف البشرم أك التقدـ 

. (2)" الحضارم لممجتمعات
لمجاؿ التعميمي كىكذا كاف التطكر كالتقدـ في المجاؿ االقتصادم يصاحبو نمك كتطكر في ا     

كالمعرفي العاـ، ككاف ليذا االىتماـ كالتأثير دكر ىاـ في تحسيف مستكل التعميـ، باعتباره عامؿ استثمار 
 .ميـّ في حياة الشعكب كاستراتيجيات الدكؿ

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .71مرجػع سػابؽ، ص: بكعناقة عمي -1
قسـ عمـ االجتماع ، كمية ( رسالة دكتكراه غير منشكرة)،وأبعادىا التربويةنظرية المعرفة عند ابن خمدون : عكاطي بكبكر -2

. 329، ص 2002العمك ـ اإلنسانية كاالجتماعية ، جامعة منتكرم قسنطينة ، 
 (1): كما كاف التعميـ يسعى دائما إلى تطكير األفراد كتأىيميـ لمحياة االجتماعية ، ككاف مف أىدافو 

.   ع االجتماعية كاالقتصاديةالعناية بحاجات المجتـ -1
 . العناية بحاجات الفرد كتحرير طاقاتو كاكتشاؼ مكاىبو -2
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لقد ظير االىتماـ باقتصاديات التربية منذ القدـ، كتعمؽ ىذا االىتماـ إلى ربط عبلقة التربية كالتعميـ  
يو فعبلقة التربية كعؿ. باالقتصاد إلى أف أصبح يصنؼ بالمدرسة االقتصادية في عمـ االجتماع التربكم

كالتعميـ باالقتصاد لـ تأت ىكذا فجأة، بؿ ىي حصيمة مرحمة تاريخية طكيمة كمعقدة كدراسات أضفت 
لقد فّسر ابف خمدكف تطكر العمراف البشرم كالتحضر بالرجكع إلى العبلقة . في النياية إلى ىذا االعتقاد

كبيف العمراف كالحضارة مف جية أخرل، الكطيدة كالتأثير المتبادؿ بيف العمـ كالصناعة مف جانب 
معتبرا ازدىار كتطكر أحدىما مرىكف بازدىار اآلخر، كبالتالي كجكد عبلقة جدلية بيف ما يحصؿ في 

ففي بداية الستينات أك ما يسمى . الفكر كما تقدمو التجارب، أم بيف ما ىك نظرم كما ىك تطبيقي
اعتقادىـ  مفيوم التنميةالقتصادييف كىـ يعالجكف سيطر عمى تفكير الساسة كا العقد األول لمتنمية

بأف االقتصاد ىك العامؿ الكحيد لمتنمية ، حيث ظمت الجكانب االقتصادية دكف غيرىا مدة مف الزمف 
واىتمت بتنمية األشياء وأىممت تنمية ليا األكلكية عمى ما عداىا مف جكانب مجتمعية أخرل، 

اس بمدل التقدـ كالسير في طريؽ التنمية، كمف ىنا نبع فأصبح معدؿ نمك دخؿ الفرد يؽ. اإلنسان
التركيز المفرط لممفيـك التقميدم لمتنمية عمى النمك االقتصادم كيدؼ ككأداة إلزالة الفقر كالتقميؿ مف 

كمف ىنا كاف اىتماـ التنمية االقتصادية في ىذه الفترة بالتغيير في بنية . (2)الفركؽ بيف األفراد 
ككانت تيدؼ إلى تحقيؽ  قطاعات اإلنتاج كالخدمات كزيادة ما بينيما مف ترابط ،االقتصاد كتعدد 

زيادة سريعة كدائمة في متكسط دخؿ الفرد الحقيقي عبر فترة مف الزمف، بحيث يستفيد منيا الغالبية مف 
كما يركز ىذا المدخؿ في عممية تنمية المجتمع عمى عامؿ اإلنتاج االقتصادم،  (3).أفراد المجتمع

. كيدخؿ تحت المدخؿ مدرسة التصنيع كتطكير اإلنتاج الزراعي كأغمب الدارسيف لمتنمية االقتصادية
تحسين الظروف االقتصادية ىي المحرك األول لكافة المتغيرات كتقـك فمسفة ىذا المدخؿ عمى أف 

الظركؼ،  داخؿ النسؽ العاـ، األمر الذم يجعؿ كافة ىذه المتغيرات ليست إال انعكاسا لتمؾ األخرى
كيحاكؿ أنصار ىذا االتجاه معالجة قضايا التخمؼ كالتنمية مف خبلؿ مفاىيـ الدخؿ القكمي، كمتكسط 
الدخؿ الفردم، كبالتالي يقترحكف أف تككف مسيرة التنمية في الدكؿ النامية مماثمة لمسيرة التنمية في 

 .الدكؿ المتقدمة كحركة التقدـ االقتصادم بيا

ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .73مرجػع سػابؽ ، ص: بكعناقة عمي  -1   

 .65، مرجع سابؽ، ص التعميم والتنمية االقتصادية: محمد نبيؿ نكفؿ -2
. 60، ص 1985، القاىرة، 1، دار المعارؼ، طاالتجاىات المعاصرة في دراسة القيم والتنمية: كماؿ التابعي -3

الذم يرل أف  ( B. hagens)ىاجنزمثؿ بنياميف  كيمثؿ ىذا االتجاه أساتذة التنمية االقتصادية    
اإلنفاؽ عمى البرامج التربكية كالصحة ال يعتبر فقط كسيمة لمتنمية االقتصادية بؿ أف ىذه البرامج نفسيا 

التنمية : تصنيؼ التنمية إلى ثبلثة أنكاع  ( Pension)بونسيون كيحاكؿ . برامج لمتنمية االقتصادية
جتماعية، كالتنمية السياسية، ثـ يعكد ليؤكد أف المفيـك االقتصادم لمتنمية االقتصادية، التنمية اال

نتاج السمع كالخدمات كىك  يستكعب كافة األنكاع األخرل، فيك مشركع اقتصادم ألنو يتضمف خمؽ كا 
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اجتماعي ألنو يتضمف خمؽ جماعات اجتماعية جديدة تحتكم عمى بناءات مستحدثة لؤلدكار كالمراكز 
 (1). كانت تسكد داخؿ التجمعات التمقائية كالقيـ التي

أما بالنسبة لممفكريف االقتصادييف خبلؿ الثكرة الصناعية فقد ذىبكا خبلفا لما كاف سائدا مف قبؿ     
بعد أف قّدركا أف التعميـ أكثر ارتباطا بالكاقع االقتصادم كاالجتماعي، لكف ال يعني ىذا أنيـ كضعكا 

مثبل كىك أحد كبار  (Ricardo)ريكاردوفالعالـ . القتصادم كاالجتماعيالتعميـ في مركز اىتماميـ ا
لـ يعط اىتماما لمتعميـ في فكره االقتصادم كلـ يذكره في تعريفو لرأس الماؿ، " المفكريف االقتصادييف

كبالتالي لـ يكف التعميـ بالنسبة لو ىدفا اجتماعيا كاقتصاديا، بؿ عامبل ثانكيا مساعدا في تسييؿ 
كجيت انتقادات شديدة إلى ىذا االتجاه عمى أساس أف مستكل المعيشة لـ .  (2)"ية االقتصادية العمؿ

يعد يقاس في نطاؽ الدخؿ الكطني، بؿ أصبح مؤشر التنمية البشرية ىك الصكرة الحقيقية لمرفاىية 
نقصو التحديد ، كما أف ارتباط التعميـ بالتقدـ كالتطكر ارتباطا عاما م كالتقدـ أكثر مف مستكل الدخؿ

 -كبالتالي بقي مفيـك التربية كالتعميـ مجردا كبعيدا عف الكاقع كعف التطكر االجتماعي. كالكضكح
كما يعتقد ىؤالء، ألف  التنمية ليست ظاىرة اقتصادية صرفةأف " يضاؼ إلى ذلؾ . االقتصادم

ذا جاز ألغراض البحث . المجتمع كالفرد كبلىما كياف كاحد مترابط كمتكامؿ العممي الفصؿ بيف عمـ كا 
كالعمكـ االجتماعية كعمـ الجتماع كعمـ النفس كالسياسة، فإنو لكىـ كبير أف يظف البعض  االقتصاد

إمكاف التقسيـ بيف كياف الفرد ككياف المجتمع، كعميو ال يمكف تصكر ازدىار صناعة حديثة عمى 
سكء التغذية قد جعمو ضعيؼ  شعب أمي كما أنو مف العبث الزيادة في إنتاجية العامؿ الذم كاف

البنية، فالنتيجة ال تقتصر عمى البنياف االقتصادم فحسب، بؿ ىي بنياف قكم متكامؿ اقتصاديا 
إف مثؿ ىذا الفصؿ بيف الجانب المادم كالجانب البشرم أك اإلنساني في التنمية .(3" ) كاجتماعيا كثقافيا

لذلؾ ينبغي أخذىما .كاحدة ال يمكف فصميما  فصؿ تعسفي كغير طبيعي، ألنيما يمثبلف كجياف لعممة
  .معا في االعتبار عند التخطيط لعممية التنمية
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                                                                                                                          .                  136المرجػع نفسػو، ص   -2
 .45  –44، ص ص  2001، عماف ،1، دار المناىج، طاالتصال التربوي وتكنولوجيا التعميم: محمد ىاشـ الياشمي - 3

قتصادم لمتنمية ك الذم الزالت العديد مف الدكؿ تأخذ بو كبمؤشراتو كىكذا كرغـ سيادة التفسير اال    
إلى حد كبير ك ظيكر المفيـك اإلنساني لمتنمية ، ظير تفسير جديد لمتنمية ينقميا مف ككنيا مؤشرات 

إلى ككنيا عمميات ، مف حصرىا في الجانب االقتصادم إلى تضمينيا الجانب االجتماعي كمف 
: التنمية عمى أنيا الفحاديكفي ىذا السياؽ يعرؼ . ل تركيزىا عمى المجتمعتركيزىا عمى الفرد إؿ

.  عممية حضارية شاممة لمختمؼ أكجو النشاط في المجتمع بما يحقؽ رفاىية اإلنساف ك كرامتو"
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كيتضح مف ىذا التفسير أف لمتنمية بعد حضاريا، مجتمعيا، إنسانيا، كقيميا، كليس اقتصاديا     
د ىذا المفيـك الكثير مف الدكؿ النامية عمى التعامؿ مع مشاريعيا التنمكية بطريقة ك قد ساع. فحسب

نما تكسع  دائرة اقتحاماتيا لتصؿ إلى  مختمفة، بحيث ال تركز  فقط عمى العجمة االقتصادية البحتة، كا 
نشكد في اإلنساف كبناء قدراتو كصكال إلنساف التنمية الذم مف خبللو يحدث النمك الكمي كالكيفي الـ

 (1" )الجكانب المختمفة ، كىك األمر الذم يعد جكىر عممية التنمية 
 (حصر التنمية في تضامف البناء االقتصادم كاالجتماعي) االجتماعي -المدخل االقتصادي -3 

فإذا كاف المدخؿ اإلنساني قد . يعّد المدخؿ االقتصادم االجتماعي مرحمة متطكرة لممدخؿ اإلنساني   
ييدؼ إلى تحقيؽ الحياة اإلنسانية، فقد فتح المجاؿ عمى اتجاه آخر يعطي أىمية أكبر  رسـ طريقا

كتجسدت ىذه الحاجات . لحاجات المجتمع كلنمك الفرد االجتماعي في العممية التربكية كالتعميمية
كما أدل ىذا االتجاه .استجابة لبلتجاه االجتماعي الذم بدأ يتضح كمذىب مستقؿ لو نظرتو كأسمكبو

. الجديد إلى بمكرة كظيكر عمـ جديد ىك عمـ االجتماع التربكم
الحقيقة أف ىذه المدرسة لـ تكف متناقضة في اىتماماتيا مع المدارس السابقة، بؿ كانت كما سبؽ    

غير أف االختبلؼ بينيا كاف في . ذكره مرحمة متطكرة ليا، كما كانت متداخمة مع اىتمامات أصحابيا
ا كاف االتجاه النفسي مثبل ييتـ بالنشاط العقمي لمفرد كبالتالي بعممية نمك شخصيتو، مركز االىتماـ، فإذ

فيك اتجاه ثنائي ينظر إلى التنمية  .فإف االتجاه اإلنساني ييتـ بإعداد الفرد لمحياة االجتماعية الكاممة
ية البشرية في بحيث يصنفيا إلى تنمية اقتصادية كىي التنمية المادية، كتنمية اجتماعية كىي التنـ

.  مجاؿ التعميـ كالصحة كالخدمات
أما أصحاب المدرسة االجتماعية فيركزكف جؿ اىتماميـ عمى اعتبار التربية عممية نمك لممجتمع     

كعممية اإلعداد الكامؿ لمفرد ليشارؾ أبناء المجتمع ككؿ في الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، 
د عمى العكامؿ االجتماعية، كعمى تقكية الركح االجتماعية لدل األفراد كما يركزكف في ىذا اإلعدا

. كركح التعاكف كركح االنتماء كغيرىما
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 122، مرجع سابؽ، ص دور التربية في دفع عجمة التنمية :عبد المطيؼ البرغكثي -1
ء كاف ألبحاثيـ الدكر األكبر في بركز كيعكد الفضؿ في ظيكر ىذا االتجاه إلى مجمكعة مف العمما 

الذم ميد ، 1712-1778 (J.J.rousseau)روسو.ج.جكعمى رأسيـ العالـ التربكم الفرنسي  ىذه األفكار
لممدرسة االجتماعية في التربية، كذلؾ بدعكتو جميع أفراد المجتمع بأف يتدبركا صناعيا حتى يساعدكا 

كلتأكيد دكر المجتمع كتأثيره في الفرد كالكصكؿ بو . بعضأنفسيـ كاف يتعممكا التعاكف مع بعضيـ اؿ
التربية في مضمكنيا ىي كؿ ما نفعمو  1806- 1873 (J.S.mill) جون ستيوارت مليعتبر . إلى الكماؿ
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نحف مف أجؿ أنفسنا، ككؿ ما يفعمو اآلخركف مف أجمنا حيف تككف الغاية تقريب أنفسنا مف كماؿ 
. (1)طبيعتنا 
إلى أف التربية ىي جكىر  1859 -1952(J.Dewey)ديوي  جونلسياؽ يذىب كفي نفس ا      

المجتمع معتبرا الحياة في أصؿ طبيعتيا ىي سعي لمحفاظ عمى البقاء عف طريؽ التجدد المستمر، 
كىي مجمكع العمميات التي بيا يستطيع المجتمع أف ينقؿ معارفو كأىدافو المكتسبة ليحافظ عمى بقائو، 

أف المجتمع في تمؾ المرحمة قاـ عمى . إذا تحددت األىداؼ كتفاعؿ اإلنساف مع مجتمعوكىذا ال يتـ إال
أسس كمبادئ مّكنت العممية التعميمية مف أف تقكـ عمى مقاييس كنماذج مجسدة لمحياة االجتماعية 

 ىربرت  1746- 1827 ( J.H.Pestalotzzi) ىنري بستالوتزيكما دعى كؿ مف  .تكائـ ثقافة المجتمع
رغـ اىتماميـ  1782 - 1852 (F. Frobel)فروبل فريدريكك ، 1820- 1903  (H.Spencer)نسر سب

إلى صبغ التربية بالمظير االجتماعي، مما جعؿ أفكارىـ تغمب عمييا النزعة  -الكاضح بطرؽ التدريس
( 2) .االجتماعية التي ظيرت في كؿ جيد كعمؿ تربكم

ر مف أىـ ما يتمقاه التمميذ في المدرسة، كىي عممية فردية يعتب "بستالوزي"إف التعميـ حسب رأم     
أف التربية ىي التي تساىـ في بناء  سبنسرفي حيف يرل . كاجتماعية، كما أنيا عممية ترقية لممجتمع

 فروبلأما  .األخبلؽ كىي تتكخى الخير كالصكاب في خدمة المجتمع كفي العبلقات االجتماعية
. ط االجتماعي معتبرا الفرد كائنا ال يحقؽ ذاتو إاّل في بيئتو االجتماعيةفيكضح تأثير التربية في الكس

،حيث دعت 1790كفي ىذا السياؽ يمكف اإلشارة إلى السياسة التربكية كالتعميمية األمريكية في السنكات 
 ىذه السياسة إلى ضركرة االىتماـ بالتربية كالتعميـ كاعتبارىما مف ضركريات بناء المجتمع األمريكي

تنّكر المجتمع كتحرس : " حسب تصريح الرئيس األمريكي جكرج كاشنطف فالتربية عمى حد قكلو
كىكذا ظيرت النزعة االجتماعية في التربية مع الثكرة الفرنسية كالثكرة األمريكية كالثكرة ". الديمقراطية 
  .(3)" الصناعية 

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .12، ص2002، عماف، األردف،2، دار الشركؽ لمنشر، طالمدخل إلى التربية والتعميم: عنينيعبد اهلل الرشداف ك نعيـ ج-1
.  67مرجع سابؽ، ص: بكعناقة عمي -2
. 68المرجػع نفسػو ، ص  -3  

فالتربية حسب اعتقاد أنصار المدرسة االجتماعية ىي عممية ىادفة مكجكدة في أحد الطرفيف المعمـ  
كفؽ تفاعؿ بيف اإلنساف كمجتمعو حيث يتمقى الفرد المؤثرات كيككف طرفا كالمتعمـ، كىي عممية تتـ 

  (1): كىكذا أصبح االتجاه االجتماعي يتميز بمجمكعة مف الخصائص نذكر منيا.فاعبل فييا فيما
التركيز عمى العامؿ االجتماعي في التربية، أم أنو ال سبيؿ إال التربية كالتعميـ حتى يتمكف الطفؿ  -1

.  ؼ، كعندىا يستطيع االندماج مع المجتمعمف التكي
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عداد األفراد لحياة اجتماعية  -2 اعتبار المدرسة مؤسسة اجتماعية كظيفتيا األساسية التربية كالتعميـ كا 
كفي ىذا الصدد ... كىذا االعتقاد ينطمؽ مف ككف المجتمع جممة مف التصكرات االجتماعية . أفضؿ
". ية ليست إعداد لمحياة ، بؿ ىي الحياة نفسيا الترب: " ذلؾ بقكلو  جون ديوييؤكد 

المدرسة االجتماعية تعطي ألىداؼ التربية الطابع االجتماعي، فتركز عمى الفرد كالمجتمع معا،  -3
. كتحافظ عمى تحقيؽ التكازف بينيما

ذا كاف مف المستحيؿ أيضا  -4 ال يمكف ألم مجتمع إنساني ميما كاف أف يعيش ببل نظاـ تربكم، كا 
كمف ىنا . ف يظؿ الفرد مستسمما لمحياة البيكلكجية، فإنو ال يمكف كذلؾ أف تقـك التربية بدكف مجتمعأ

".  ال تربية بدون مجتمع، وال مجتمع بدون تربية: جاءت المسممة القائمة
اإلبقاء   ( R.Ober)روني أوبيركظيفة التربية كغايتيا مف كجية النظر االجتماعية حسب رأم المربي  -

فقد . فالتربية في نظر ىذا االتجاه ىي حفاظ ك تكاصؿ كاستمرارية.النمكذج المككف لممجتمع  عمى
بناء "تحددت إستراتيجية التنمية في بداية السبعينات أك ما يسمى بالعقد الثاني لمتنمية باعتبارىا  

ينبغي ليذا ، كاف عممية عالمية متكاممة، كلككنيا أصبحت اجتماعي متضامن مع بناء اقتصادي قويّ 
المفيـك أف يقمؿ مف الفكارؽ بيف المجتمعات، لكف المبلحظ أف ىذا اليدؼ لـ يتحقؽ، كالمتمثؿ في تنمية 

.   (2)" اإلنساف الذم ىك ىدؼ التنمية 
ككاف مف أىـ مبررات ىذا التكامؿ كاالرتباط بيف التنمية االجتماعية كالتنمية االقتصادية في ىذا     

مية االقتصادية تعد أىـ كأخطر ىدؼ عممي تسعى التنمية إلى تحقيقو، خاصة كأف أف التف" العقد ىك 
سياسة التنمية االقتصادية تستيدؼ في النياية إلى تحقيؽ ىدؼ شامؿ كىك صبغ الحياة بالصبغة 

كبيذه الطريقة يمكف . الديمقراطية في تنمية المبادرات الفردية، كالسعي إلى تحقيؽ العدؿ االجتماعي
إلى تحصيبلت كمية لفاعمية إجراءات التنمية االجتماعية مقابؿ التنمية االقتصادية، كىك أمر  الكصكؿ

. (3)" لـ يكف مف الميسكر تحقيقو دكف ىذا الربط بيف التنمية االجتماعية كالتنمية االقتصادية
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 68ص  المرجع السابؽ، : بكعناقة عمي -1  
.  36، ص1977، مف دراسات كثائؽ تربكية، القاىرة، 36، مؤتمر أبك ظبي، العدد التعميم في الدول العربية: كنسككمنظمة الي -2    
. 115، ص 1985، القاىرة، 4، دار المعارؼ، طعمم االجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث: محمد الجكىرم -3    

في الكاقع ما يبررىا، فإذا كاف رجاؿ االقتصاد قد إف مثؿ ىذا التصنيؼ كىذه الثنائيات ليست ليا     
أكضحكا أف عمميات التنمية التربكية كالصحية تمثؿ أعمى نسبة استثمار بالمقارنة باالستثمارات المادية 
كذات أثر مباشر عمى اإلنتاجية، ليذا ال يمكف تصنيفيا بعيدا عف التنمية االقتصادية، كيكفي اإلشارة 

.  التعميمية كالصحية عمى العمميات اإلنتاجية ىنا إلى أثر البرامج
 ىيجنكىكذا ال نستطيع الحسـ أيف نضع برامج التنمية التربكية كالصحية خاصة كأف العالـ     

كما ال نتفؽ مع مغاالة االقتصادييف ألف التنمية االقتصادية . يعتبرىا عمميات تنمية اقتصادية بالفعؿ
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طار سكسيكلكجي عاـ ، أم داخؿ نسؽ اجتماعي تتفاعؿ بداخمو ذاتيا ال يمكف أف تتـ إال داخؿ إ
مجمكعة مف النظـ كالمتغيرات المتكاممة ذات البناء التاريخي المتميز،ىذا إضافة إلى أف كافة عمميات 

كىذا . التنمية االقتصادية ليست في نياية األمر إال كسيمة لتحقيؽ أىداؼ التنمية االجتماعية الشاممة
فان درونسكي ك ،(Jean  Delong) جان دي لونجأمثاؿ " ر مف المفكريف كالباحثيفما أكده الكثي

(V.Derwinsky) ، بونسيونك ( Ponsion) ىذا األخير الذم يؤكد عمى أف كافة عمميات التنمية
النكعية تستيدؼ تحقيؽ أىداؼ بسيطة تتكامؿ كتتساند في التحميؿ األخير لتحقيؽ اليدؼ النيائي الذم 

كعندما تكتسب التنمية االقتصادية ىذا المفيـك باندراجيا في إطار . (1)"تماعي في جكىره ىك ىدؼ اج
التنمية االجتماعية ككسيمة أساسية لتحقيؽ أىدافيا، كالتي تتمثؿ أساسا في إطبلؽ طاقات الجماىير 

ققة كتحريرىـ مف التخمؼ كمظاىر االستغبلؿ، فبيذا المعنى تصبح برامج التنمية االجتماعية مح
كبيذا المعنى أيضا . لمتكامؿ بيف التنمية االقتصادية كبيف تحقيؽ العدالة االجتماعية كالنمك الديمقراطي

يمكف تكظيؼ كؿ العمميات كالبرامج اإلنمائية المختمفة بما يخدـ األىداؼ اإلستراتيجية الكبرل لمتنمية 
ة االجتماعية كاالقتصادية، بدعكة كقد كجو البعض انتقادات إلى ىذا النكع مف التنمي. االجتماعية

ضركرة دراسات التنمية مف زاكية متخصصة، إال أف ىذا قد خمؽ نتائج ىزيمة النعداـ التكامؿ كالتنسيؽ 
بينيما،األمر الذم حتـ أىمية دراسة التنمية في إطارىا الشامؿ الذم يساعد اإلنساف عمى تحقيؽ 

  .(2)صكرة أفضؿ احتياجاتو كتمبية طمكحاتو كآمالو في الحياة ب
(  تركيز التنمية عمى االستثمار في اإلنساف)  :نظرية رأس المال البشري  -4
ذا كانت المفاىيـ كالنظريات السابقة ظيرت في العقكد الرابعة السالفة الذكر، فقد ظير مفيكـ      كا 

بقة كتـ التركيز عمى التنمية البشرية في التسعينات كنياية األلفية الثانية، ليتضمف كؿ المفاىيـ السا
، كذلؾ باالستفادة  مف ىذه القدرات عف  طريؽ إيجاد االستثمار في اإلنسان  القدرات البشريػة أم

 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 .140، مرجع سابؽ، ص عمم اجتماع التنمية: نبيؿ السمالكطي -1
. 27، مرجع سابؽ، ص أبعاد التنمية: إسماعيؿ حسف عبد البارم -2
إطار قائـ عمى المشاركة لنمك الدخؿ كفرص العمؿ، كيختمؼ ىذا المفيـك عف بعض مفاىيـ التنمية  

فقد نظر البعض إلى التنمية عمى أنيا تنمية المكارد البشرية، كلكف االستثمار في اإلنساف . األخرل
رية عمى أنيا قضية كقد نظر آخركف إلى التنمية البش. ليس إاّل جانبا كاحدا مف جكانب التنمية البشرية

قطاعية أم أنيا استثمار في التعميـ أك الصحة أك الخدمات االجتماعية األخرل، كمع ذلؾ فإف التنمية 
البشرية ىي أيضا قضية سياسية متعددة القطاعات تشمؿ االقتصاد برمتو، كاليدؼ النيائي ىك ترجمة 

.  (1)النمك االقتصادم إلى تحسيف األحكاؿ المعيشية لئلنساف
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لقد أدرؾ عمماء االقتصاد كالتربية، كمنذ كقت طكيؿ العبلقة الكثيقة بيف التعميـ كالتنمية      
كىك مف سميث،  آدمكظيرت القيمة االقتصادية لمتعميـ كإشارات سريعة عند  ،االقتصادية كاالجتماعية

الكفاية اإلنتاجية  كبار فبلسفة االقتصاد في القرف الثامف عشر الذيف أكدكا عمى أىمية التعميـ لرفع
سميث إلى أىمية التعميـ في إحداث االستقرار السياسي  كما أشار .ريكاردو لمعامؿ خبلفا لما ذىب إليو

كاالجتماعي، ك ىك ما يعتبر شرطا ضركريا لمتنمية االقتصادية ك االجتماعية ألنو اعتبر أف كسب 
ريبو يكمؼ دائما نفقات حقيقية ىي رأس القدرات عف طريؽ رعاية صاحبيا أثناء تعميمو كدراستو أك تد

ماؿ ثابت متحقؽ في شخصو كما أف ىذه المكاىب تعتبر جزء مف ثركة الشخص فإنيا أيضا تشكؿ 
بعالقة كلعؿ أكثر فبلسفة االقتصاد كضكحا فيما يتعمؽ . جزء مف ثركة المجتمع الذم ينتمي إليو

الذم اتفؽ مع سابقيو عمى أف االستثمار في ( K. Marx)ماركس كارلىك  التعميم بالتنمية االقتصادية
التعميـ لو عائد اقتصادم كبير، ك قد أكد أىمية التعميـ ك التدريب في زيادة كفاءة العامؿ ك ميارتو ك 

. اكتسابو القدرة ك المركنة عمى االنتقاؿ مف مينة إلى أخرل
ادم في كثير مف بمداف العالـ عمى أف كقد دّلت األبحاث العديدة التي أجريت لدراسة النمك االقتص         

التعميـ عامؿ أساسي مف عكامؿ ذلؾ النمك ك أنيا أكبر أثر مف رأس الماؿ المادم، كمف أمثمة ذلؾ 
مف النمك االقتصادم الذم حدث  % 21كانتيت إلى أف   (Denison) دينيسوناألبحاث التي قاـ بيا  

كقد كشفت تمؾ األبحاث ك . إلى أثر التربية كالتعميـ يرجع 1957ك  1921في الكاليات المتحدة بيف عاـ 
الدراسات أيضا عف دكر رأس الماؿ البشرم عامة ك التطكر التقني خاصة في النمك االقتصادم 

. (2)كاالجتماعي ك عف دكر التربية في ىذا المجاؿ 
 
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  26، ص 1991، نيكيكرؾ، 1991البشرية لعاـ  تقرير التنمية: برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي -1
، مراجعة محمد عمى (ترجمة إبراىيـ حافظ) ،التعميم و القوى البشرية و النمو االقتصادي: فريدريؾ ىاربسكف ك تشارلز مايرز -2

. 14، ص 1966حافظ، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة،  
عامؿ التطكر التقني : د إلى عامميف مترابطيف ىماكليذا فإف أم انطبلقة اقتصادية في أم بمد تعك     

ك عامؿ رأس الماؿ البشرم ك كميا تجمع عمى حقيقة لدل االقتصادييف مفادىا أف األصؿ في التطكر 
ليس العثكر عمى مصدر الثركات، بؿ ىك خمؽ القدرة عمى إنتاج الثركات ك ميمة التربية ك الشؾ ىي 

عمى ىذا الجانب بشكؿ أكضح عندما يقكؿ أف ما  (J.Vaizy) زيجون فيكيؤكد  .(1) .خمؽ ىذه القدرة
يصرؼ عمى التعميـ ال يضيع ىدرا، ألف التعميـ يساعد عمى نحاج التنمية االقتصادية بإمداد برامجيا ك 
مشركعاتيا بما تحتاجو مف العماؿ الميرة عمى جميع المستكيات، كىك بيذا يعتبر التعميـ مصدرا أساسيا 

ألفرد أما المفكر .(2)دور التعميم اليام في النمو االقتصاديالمدربة ك مف ىنا يتضح  لمقكل العاممة
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فيعتبر أكؿ مف أشار بصكرة مباشرة ككاضحة إلى أف التعميـ نكع مف أنكاع   (A.Marshall) مارشال
أتي مف االستثمار، ك أف ما ينفؽ عمى التعميـ ينبغي أف ينأل بالعائد المباشر لو فيناؾ فائدة عظيمة ت

إعطاء أفراد الشعب فرصا متزايدة مف التعميـ حتى تنكشؼ مكاىبيـ ك قدراتيـ ك قد يعطي اكتشاؼ نابغة 
 .(3)في ميداف الصناعة مثبل تكاليؼ ما أنفؽ عمى مدينة بأسرىا 

اف لمتعميـ اىتماما خاصا كاعتبره استثمارا قكميا مرتبطا بالقكة العاممة، كؾ مارشال ألفريدفقد أعطى      
ليذا . باعتباره أىـ عنصر مكّكف لرأس الماؿ العامل اإلنسانيتركيزه عمى التعميـ منطمقا مف نظريتو إلى 

ضركرة اىتماـ  كمف ىنا جاء تأكيد مارشاؿ عمى. (4) يعد أكؿ مف أخضع التعميـ لمحساب االقتصادم
. رجاؿ االقتصاد بدكر التعميـ في التخطيط لمتنمية االقتصادية 

ترؾ ىذا االتجاه صدل كبير عند رجاؿ االقتصاد كرجاؿ التربية كالتعميـ عمى حد السكاء،  لقد      
 كأحدث ثكرة كبيرة  في المجاؿ التعميمي عمى الخصكص حيث  تركت أثارا مباشرة كغر مباشرة  في

 لعبلقةكلعؿ أبرزىا األثر االقتصادم مما استدعى المزيد مف االىتماـ بدراسة ا. مختمؼ مجاالت الحياة 

بيف االقتصاد كالتربية كالتعميـ، ذلؾ ألف أمرا مكمفا كيذا ال يجب تركو إلى الصدفة، سيما كأف اإلمكانيات 
المادية محدكدة بنفس الكقت الذم تتزايد فيو النفقات التعميمية نتيجة الضغكط المتزايدة مف قبؿ الناس 

بؿ السمطات السياسية كاالقتصادية كالتربكية مف كؿ ىذا زاد مف االىتماـ مف ؽ. عمى تربية كتعميـ أبنائيـ
كرغـ ىذا االىتماـ المتزايد . مختمؼ بمداف العالـ لدراسة العبلقة التبادلية بيف االقتصاد كالتربية كالتعميـ

كالتطكر الكبير في محاكلة فيـ العبلقة بيف االقتصاد كالتربية، إال أف النظريات التقميدية في النمك 
 .عاجزة عف فيـ كتفسير ىذا النمك االقتصادم ظمت

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 304، ص 1972، بيركت ،  2، دار العمـ لممبلييف، ط التخطيط التربوي: عبد اهلل عبد الدائـ -1

VAIZY JOHN: L’Education de demain, n° special, London, 1962, P. 02                                                 2- 
 .  74، ص 1998، عالـ الكتب، القاىرة، تخطيط التعميم واقتصادياتو: محمد منير مرسي -3

. 74مرجع سابؽ، ص  :بكعناقة عمي -4   
لقد زاد تطكر ىذا المفيـك في العصر الحديث حيث تطكرالفكر االقتصادم كراح رجاؿ التربية       

ككاف أكؿ ظيكر منظـ لنظرية رأس الماؿ . خبرة كاإلنتاجيؤكدكف كؿ مرة عمى دكر التعميـ في زيادة اؿ
الحائز على جائزة نوبل حول إسهام التربٌة فً  عندما عرض االقتصادم األمريكي 1960البشرم عاـ 

" ، ثـ كتابو "االستثمار في رأس المال البشري" نظريتو بعنكاف  (TH .Shultz)تيكدكر شكلتز التنمٌة
ككاف الفضؿ األكبر في انتشار ىذه النظرية في العالـ . (1) 1963عاـ "  القيمة االقتصادية لمتربية

أجمع لمنظمة اليكنسكك كمنظمة التنمية لمتعاكف االقتصادم التابعة لؤلمـ المتحدة ، كعف جكابػو عف 
. سؤاؿ ما عبلقة التربية باالقتصاد ؟
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نة ، كتنمية الفرد خمقيا كعقميا التربية ىي استرجاع ما لدل الفرد مف قدرات كاـ: " قاؿ شكلتز     
حتى يصبح حساسا بالنسبة لبلختيارات الفردية كاالجتماعية ، قادرا عمى العمؿ كالنشاط بمقتضى ما 
يختاره منيا ، كما تعني تمكيف الفرد مف االستجابة لدكره االجتماعي عف طريؽ التعميـ المنظـ، كما 

إن ت عية ااشعب  تعليمه هما ااشرطان : " كقكلو". تعمؿ التربية عمى تدريب الفرد كتشكيؿ قدراتو 

كفي دراسة قاـ بيا شكلتز ميدانيا  انتيى إلى أف اإلنساف يمثؿ رأس ".  األساسيان ارفاهية اابشرية
الماؿ الدائـ لمدكؿ ، لذلؾ طمب العناية بو كاعتبر اإلنفاؽ عميو استثمارا ، كأف عائد ىذا اإلنفاؽ أكبر 

 .(2)"مف كمية االستثمار 
أف التعميـ يسيـ بصكرة مباشرة في نمك االقتصاد القكمي مف خبلؿ تحسيف ميارات  شولتز كما أكد    

ك نتيجة لذلؾ بدأ االىتماـ بدراسة أىمية االستثمار في التعميـ . القكل العاممة كزيادة قدرتيا اإلنتاجية
الثمانينات ييتـ مف جديد بالتنمية  كبدأ البنؾ الدكلي خبلؿ. كقد امتدت ىذه الدراسات خبلؿ السبعينات

" تقريرا عف التنمية الدكلية بعنكاف 1980البشرية السيما فيما يتعمؽ منيا بجانب التعميـ كأصدر عاـ 
أن التربية ليست مجرد نشاط كىكذا انتيى إلى افتراض جديد كىك  ."التقرير العالمي لمتنمية 

كما يرل أف اإلنفاؽ عمى التعميـ ال يزيد . ل البشرياستيالكي، بل استثمار يقود إلى تشكيل الرأسما
نما يضاعؼ رصيد المجتمع مف الكفاءات المينية كالفنية  فقط مف ميارات كقدرات اإلنساف الفرد، كا 

، "  الشعب المتعمم ىو شعب أكثر إنتاجية"التي تمثؿ العامؿ الحاسـ في تقدـ المجتمع كتطكره، كأف 
مار بمد ما لمتعميـ كاف اقتحاـ ىذا البمد ألسباب التنمية االقتصادية أسيؿ كبالتالي فإنو كمما زاد استث

. (3) كأيسر
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
، مكتبة األنجمك المصرية، ( ترجمة محمد اليادم لعفيفي ك محمكد السيد سمطاف) ، القيمة االقتصادية لمتربية: تيكدكر شكلتز -1

 .134، ص 1975القاىرة ، 
. 76 -75مرجع سابؽ ، ص ص :اقة عميبكعف -2
. 212 -211، مرجع سابؽ، ص ص التعميم ونظريات التنمية: ضياء الديف زاىر -3  

كتشير الكثير مف الدراسات المتعمقة باقتصاديات التعميـ كالتي بدأت تظير بكضكح في السنكات        
ا كجو أنظار رجاؿ التربية كالتعميـ إلى األخيرة إلى االىتماـ الكبير بالجانب االقتصادم في التعميـ مـ

كيضاؼ إلى ىذه الدراسة أبحاث كؿ  .أىمية ما يسيم بو ميدانيم في التنمية االقتصاديةالتساؤؿ عف 
ىذا األخير الذم أكد أف زيادة النمك االقتصادم  (Denison) دينسونك ،(R.Solow) روبرت سولومف 

التعميـ كتحسينو، كقد ثبت مف خبلؿ ىذه الدراسة الميدانية  في أمريكا مستقببل يتكقؼ بدرجة  كبيرة عمى
كىكذا أجمع الباحثكف عمى تأثير التعميـ في تحسيف نكعية . (1)الدكر البارز لمتعميـ في التقدـ كالتطكر

  (2): العمؿ كزيادة اإلنتاج كمف ثـ الزيادة في الدخؿ الكطني، كيعكد ذلؾ لؤلسباب التالية
. تعميما يقـك بمياـ كظيفية بشكؿ أفضؿ مف الشخص األقؿ تعميماأف الشخص األكثر  -1
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. أف زيادة سنكات التعميـ تجعؿ الناس أكثر تقببل لؤلفكار الجديدة -2
. أف الزيادة في سنكات التعميـ كتنكعو يفتح أماـ الناس فرص عمؿ أكثر -3
. في التقنيات الجديدة أف التقدـ العممي كالتكنكلكجي يفرض تغييرا في ىيكؿ الميف، كخاصة  -4

إن ثر ة األمم تت قف :" بقكلو (  F.Harbisson)  ىاربسون فريدريككقد أكد ذلؾ الزعـ مف جيتو     

على تنمية م اردها اابشرية أكثر مما ترتبط بتنمية م اردها ااطبيعية أ  اامادية ،  أن أد بلد يعجز 

تنمية كفاءات شعبه  معارفه  حسن عن تنمية م ارده ااطبيعية أ  اامادية،  أن يعجز عن 

 ( B.Drokey)دروكي. بأما ".استغالاها في االقتصاد اا طني، ه  بلد عاجز عن تنمية أد شيء آخر
إف احتياطا كافرا مف األفراد المثقفيف ىك شرط بقاء الكطف كأداة :" فيقكؿ بشأف الفرد المثقؼ الكاعي
.  (3)" التنمية االقتصادية كاالجتماعية 

مف خبلؿ المعالجة السابقة لمفاىيـ كنظريات التنمية، دار جدؿ كبير حكؿ العبلقة بيف التعميـ       
كالتنمية، مؤداه أف التعميـ يعد عامؿ حاسـ في عممية التنمية، كىك مف مستمزماتيا ألنو يشجع عمى 

قتصادية في النمك االقتصادم، حيث تكجد عبلقة بيف ما يتعممو الفرد مف ميارات كبيف كفايتو اال
المجتمع، فأصحاب الميارات العالية أكثر إنتاجية ممف ال يممككنيا كتزكيد األفراد بالميارات العممية 

فقد اتسمت . المفيدة كالتدريب الميني المناسب سيجعميـ أكثر قدرة عمى المساىمة في تنمية المجتمع
ة في الكظائؼ التقنية مصحكبة بتقمص االقتصاديات المتقدمة في السنكات األخيرة بازدياد نسبة العماؿ

في العمالة غير الماىرة، كفي نفس الكقت كبدكف أم مبالغة فإف العبلقة بيف التعميـ كنكعية الكظيفة 
. تشيد تشدد كبير السيما ليؤالء الشباب الراغبيف في الدخكؿ في سكؽ العمالة

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .253 -250، ص ص1993، عماف، األردف، 1، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، طبادئ التربيةالمرجع في م: أحمد أبك ىبلؿ -1
. 76مرجع سابؽ، ص  :بكعناقة عمي -2
.  77المرجػع نفسػو، ص  -3  

كطبقا لنظرية رأس الماؿ البشرم التي تنظر لمتعميـ عمى أنو نكع مف االستثمار فإننا نستطيع أف نقدـ  
تظؿ محؿ نزاع شأنيا شأف  المشكمة التاريخية بين سوق العمل والتعميم تفسيرا ليذا المنيج كلكف

 مولد اقتصاديات التعميم" في كتابو   (M. Blag)مارك بالج كيؤكد . مشكمة العبلقة بيف الدخؿ كالتعميـ
أماـ الرابطة االقتصادية  تيودور شولتزأف صيغة نظرية رأس الماؿ البشرم متضمنة في خطاب " 

أف التعميـ باإلضافة إلى ككنو نكع مف االستيبلؾ فإنو "  16فقرة  1960م ديسمبر عاـ األمريكية ؼ
كالشؾ أف ىناؾ مف األسباب العديدة التي جعمت نظرية . (1)" أيضا استثمار اجتماعي فردم منتج 

رأس الماؿ البشرم سائدة في األكساط األكاديمية كالسياسية عمى حد سكاء، خاصة في الكاليات 
تمعب منظمة التعاكف كالتقدـ االقتصادم كالخاصة باقتصاديات الدكؿ المتقدمة األمريكية حيث دة المتح
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في تشجيع النمك االقتصادم دكرا ىاما في تشكيؿ مفاىيـ نظرية رأس الماؿ البشرم فقد أعمنت ىذه 
 (2): اليفأف االستثمار في مجاؿ التعميـ يقدـ مج 1961المنظمة في أحد مؤتمراتيا في كاشنطف عاـ 

. زيادة إنتاجية العمالة -2.  تقديـ ابتكارات تكنكلكجية -1
كمرشد لتبرير زيادة اإلنفاؽ عمى التعميـ "  رأس المال البشري" كخبلؿ الستينات استمرت نظرية       

كلكف في نياية ىذا العقد تصاعدت الشككؾ حكؿ عدد مف االفتراضات النظرية، خاصة كأف العائد 
إنتاجا أكبر، إف االختبلفات القكية في نسب النمك االقتصادم ترجع إلى اختبلؼ درجات  الكبير يعكس

االستثمار التعميمي عبلكة عمى ىذا بدأ النقاد في التحقؽ مف مصداقية بعض االفتراضات التي تزعـ 
 1975كلقد انقمب الحاؿ في عاـ . بأف سكؽ العمالة يتكاءـ مع النمكذج الكبلسيكي الكامؿ لممنافسة

( منظمة التعاكف كالتقدـ ) إلى خط الدفاع، حيث عقدت  نظرية رأس المال البشريحيث انتقؿ مؤيدك 
مؤتمرا شككت فيو بقكة في جدكل اإلنفاؽ عمى التعميـ كىؿ ىك كسيمة مناسبة لتحقيؽ النمك االقتصادم 

بأف االستثمار في رأس :" فإف القائؿ شولتز ودينسون وبيكركما أشرنا سالفا ككما ذكره . كاالجتماعي
الماؿ البشرم لؤلشخاص محدكدم الدخؿ سيككف إستراتيجية جيدة لمحك الفقر، كقد تـ فحص ىذه 

 1975 عاـ" المدرسة في المجتمع التعاوني"في كتابو    (  Bluston) بموستونالنتائج عف طريؽ 
اؿ البشرم تنحصر في تدريب كالذم يؤكد فيو بأف السياسة المناىضة لمفقر كالتي تتبع نظرية رأس الـ

كتركز النقد عمى لب الفكرة كىك أف . لتحسيف اإلنتاجية كزيادة اإلنتاجية االقتصادية .(3)القكة العاممة 
 ف أمثػاؿػالنمك االقتصادم يمكف أف يعزل إلى االستثمػار في التعميـ، كظير متحدكف ليذه الفكرة ـ

التعميـ  الذم عارض الدعكة بأف 1974 عاـ ( Birg) بيرج
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .153، ص1986،دار الشؤكف الثقافية العامة،العراؽ، (ترجمة حمدم حميد يكسؼ) ،مدخل لسوسيولوجيا التنمية: أندرك كيبستر -1
 .462، مرجع سابؽ، ص أسس التربية: شبؿ بدراف ك أحمد فاركؽ محفكظ -2
 .463 – 462ص ص ، المرجػع نفسػو  -3
كأف  "الشعب المتعمم ىو شعب منتج" بزيادة القدرة اإلنتاجية كىي لب فكرة النظرية التي ترل أف يرتبط 

لكف ىذه . الفرد يتمتع بميارة كبيرة تكّكف قدرتو عمى اإلنتاج أكبر كيستطيع أف يجد كظيفة أفضؿ
ؼ السكانية النظرية لـ تأخذ بعيف االعتبار عكامؿ أخرل في زيادة اإلنتاجية كظركؼ العمؿ كالظرك

. كغيرىا مف العكامؿ
: مناقشة النظرية -

إف نظرية رأس الماؿ البشرم تقكؿ بأف بناء المجتمع الحديث بكمف في الخصائص أك السمات      
كما أثير جدؿ كبير حكؿ ارتباط . الفردية لمبشر لكنيا تركز عمى اإلنتاجية ال عمى العكامؿ االجتماعية

كرغـ النقد الشديد الذم كجيو بعض المفكركف ليذه النظرية فيـ . مينتو التعميـ بتحسيف دخؿ الفرد أك
ال ينكركف أىمية االستثمار في التعميـ في تحسيف اإلنتاجية البشرية كىـ يؤكدكف عمى ضركرة تمحيص 
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العبلقة بيف التعميـ كالتنمية تمحيصا دقيقا، كىذه األكجو العديدة مف النقد قد أدت في النياية إلى فتكر 
الحماس لنظرية رأس الماؿ البشرم كالتردد في تقبميا، كانتيى بيا األمر إلى أنيا أصبحت ال تخرج عف 

كلكف مف دكف شؾ فسيضؿ التعميـ ببل . ككنيا إحدل الطرؽ التقميدية لدراسة القيمة االقتصادية لمتعميـ
ألنو يعتبر أساس  منازع مف أىـ مجاالت بناء المجتمع الحديث ميما تعددت صكره كتنكعت أشكالو

كما . كؿ تنمية كقاعدتيا التي ترتكز عميو بصرؼ النظر عف تعدد كتنكع صكر ىذه التنمية كنماذجيا
أف المشاىدات الكاقعية كالحسابات التي تمت لحساب معدؿ العائد مف االستثمار في التعميـ لعديد مف 

 حيث تـ حساب معدالت العائد "رأس المال البشري"العالـ أّدت إلى تعزيز ما عرؼ بنظرية  دكؿ

لقد شيدت ستينات  (.معدالت فردية كاجتماعية)بحسب مستكيات التعميـ في البمداف المتقدمة كالنامية 
القرف الماضي اىتماما كبيرا مف جانب المخططيف بدراسة العبلقة بيف التعميـ كسكؽ العمؿ، ككاف 

ب النمك االقتصادم السريع كلكف تجرم الرياح اليدؼ إعداد القكل المدربة حتى تستطيع الكفاء بمطاؿ
بما ال تشتيي السفف، كجاءت رياح التغيير بما ال تشتيي الدكؿ فقد شيدت الكثير مف الدكؿ ال سيما 
الدكؿ الغربية رككدا اقتصاديا كانت نتائجو كخيمة عمى االقتصاد الكطني كتفاقمت مشكمة البطالة بيف 

قطاعات الصناعة مف تغّيرات تكنكلكجية سريعة، كاف ليا  الشباب كيتصؿ بذلؾ ما شيدتو بعض
كنتيجة . تأثيرىا الكمي كالنكعي عمى سكؽ العمؿ مف حيث اإلعداد المطمكب لمعمؿ كنكعيتيا كميارتيا

ليذه التغّيرات فقد اعتمدت الدكؿ عمى أسمكب التنبؤ بالقكل العاممة ك بأسمكب التخطيط لمقكل العاممة 
، بمتطمبات سوق العمل و نوعية خريجيو من النظام التعميميعمكمات المتصمة الذم يعتمد عمى الـ

ككشفت تجارب كثيرة في ىذه الدكؿ أف الشباب المتخرج حديثا مف التعميـ يصعب عميو الحصكؿ عمى 
. كظيفة أك االحتفاظ بالكظيفة التي تحّصؿ عمييا، كذلؾ لنقص إعدادىـ كتأىيميـ لمكظائؼ المعركضة

  

 
 (1): صر أىـ االنتقادات التي كجيت ليذه النظرية فيما يميكيمكف ح

غفاؿ مظاىر البناء االجتماعي -1 . اىتماـ النظرية بالخصائص الفردية لمعماؿ كا 
. شيكع البطاليف بيف خريجي التعميـ كصمت لمستكيات خطيرة -2
دل الخريجيف، األنظمة إغفاؿ عكامؿ أخرل كثيرة تؤدم إلى النجاح في العمؿ مثؿ القدرات الكامنة ؿ -3

.  السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية
إغفاؿ عكامؿ أخرل تؤثر في تحسيف األداء ال تعكد إلى اإلنساف كرأس ماؿ بشرم، بؿ تعكد إلى  -4

.  تكفير التكنكلكجيا كالقدرة عمى التحكـ فييا
:  مناقشة عامة -

إعطاء األكلكية لعامؿ دكف اآلخر،  فيي كالخبلصة أف ىذه االتجاىات النظرية ميما اختمفت في    
تجمع كميا عمى أىمية التعميـ في تككيف الفرد كتأىيمو إيجابيا ليساىـ في عممية التنمية، كفضبل عما 
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فػإف الجديد في السنكات "كاف سادا منذ قركف خمت حكؿ ضركرة التعميـ كسبيؿ ألّم نيضة كتقّدـ ، 
نما أصبحت قضية تييئة الفرد والمجتمع لـ تعد مجرد تعّمـ األخيرة ىك تزايد اإلدراؾ بأف المسألة ، وا 

وىي الثورة التي تعتمد أساسا ، لحقائق وديناميات عصر جديد ىو عصر الثورة التكنولوجية الثالثة
، كاإللكتركنات الدقيقة كالكمبيكتر، كتكليد المعمكمات كتنظيميا كاختزاليا كاستردادىا عمى العقل البشري

رعة متناىية، كيمكف لجميع الشعكب أف تخكض غمار ىذه الثكرة التكنكلكجية الحديثة، إذا كتكصيميا بس
ىكذا أصبح ينظر إلى التعميـ في عصرنا الحاضر . (1)" ما أحسنت إعداد أبنائيا تربكيا كتعميميا لذلؾ

ضة ، كلكف عمى أنو استثمار لممكارد البشرية، كما ارتبط التعميـ بمخططات التنمية في خطكطيا العرم
ىذا الربط بيف التعميـ كخطط التنمية لـ يغفؿ األىداؼ التربكية اإلنسانية إذ ينبغي أف يقكـ ىذا الربط 

.  عمى أسس عممية سميمة
 :التعميم و التنمية بين طبيعة العالقة -ثالثا
كرفع يمكف النظر إلى التعميـ مف حيث ىك غاية في ذاتو لتحقيؽ نمك فكرم كثقافي عند الفرد     

كنحف في ىذه . مستكل كعيو، كىك مف ىذه الزاكية حؽ مكتسب مف حقكؽ الفرد في المجتمعات الحديثة
ففي كؿ . الدراسة ننظر مبدئيا عمى أنو كسيمة كعامؿ ميـ مف عكامؿ التنمية االجتماعية كاالقتصادية

يجابي بيف التعميـ كالتقدـ اال جتماعي كاالقتصادم تتجمى مجتمع ناجح تنمكيا ىناؾ عبلقة تفاعؿ جدلي كا 
خاصة في العبلقة بيف التعميـ كالعمؿ، أم أف العمؿ المنتج ىك الحمقة التي تربط بيف التعميـ كالتنمية، 

. كىذه العبلقة التربكية كالفكرية كالسمككية متسقة مع أىداؼ العمؿ المنتج كقيمو ككظائفو
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 36 -35، ص ص 1980، دار القمـ ، بيركت، (ترجمة يكسؼ عكض)، م المقيورينتعمي: باكلك فرا يرم   -1
 
:  أىمية التعميم في التخطيط لمتنمية والتطور  -1

أصبح مف المسمـ بو أف التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالتخطيط ليا يأتي ثمرة جيكد متضافرة ك       
كغيرىـ، ىؤالء جميعا  ع كرجاؿ اإلحصاء كاإلدارةمتكاممة مف رجاؿ االقتصاد ك التربية ك االجتما

أصبحكا ينظركف إلى التعميـ ك النظـ التعميمية نظرة فاحصة شاممة مقّدريف أىمية الدكر الذم يمعبو 
لقد أصبحت التنمية . التعميـ ك التدريب في استثمار القكل البشرية ك إعدادىا النجاز مشركعات التنمية

سره ك خاصة منذ نياية الحرب العالمية الثانية، التي كانت نقطة تحكؿ ىامة ىي محكر اىتماـ العالـ بأ
 .في العالـ نظرا لمتناقضات التي أصبحت تعاني منيا الكثير مف الدكؿ اليكـ

ىناؾ دكؿ متقدمة قطعت أشكاطا بعيدة في عممية التطكر كالتنمية، بينما ال تزاؿ دكؿ كثيرة في بداية    
مكاناتيا الماديةالطريؽ لظركؼ تتعمؽ ب . تاريخيا السياسي كاالجتماعي، أك لنقص في مكاردىا الطبيعية كا 
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كىكذا أصبح ىناؾ اىتماـ عالمي يثير االىتماـ بالتنمية كالبحث في جكانبيا المختمفة كالسعي لتحقيقيا ك 
كالتعميـ في مجاؿ كقد أبرز ذلؾ كمو االىتماـ بالدكر الذم يمكف أف تمعبو التربية . خاصة في العالـ الثالث

كأصبح ينظر إلى التعميـ ك التدريب عمى أنيما يقفاف عمى قدـ المساكاة مع رأس الماؿ المادم ك . التنمية
كمف ىنا بدأت التربية ك . التقدـ التكنكلكجي ككسائؿ قكية ك ال غنى عنيما في الحصكؿ عمى التنمية

لة في الببلد النامية، كمف رؤكس األمكاؿ التي مشركعاتيا تمتص جانبا متزايدا مف النفقات العامة لمدك
كمف الشائع اآلف أف الدكؿ النامية أخذت في السنكات األخيرة . تكزع عالميا ك محميا لمتنمية االقتصادية

ك إذا . (2)ترفع بحدة مستكل األنفاؽ عمى التعميـ، حتى ك صؿ إلى نسبة ال تقبؿ الزيادة في بعض الدكؿ
في  -كىك عقد التنمية األكؿ -المي فقد بدأ االىتماـ بالتربية كالتعميـ منذ الستيناتنظرنا إلى المستكل الع

مف رأس الماؿ الخاص باألمـ المتحدة، إضافة إلى برامج المساعدة الفنية لؤلمـ  1/5أف اليكنسكك تدير 
عممية منذ كىناؾ ثبلث عبلمات مميزة في ىذه اؿ. المتحدة كالييئات المتخصصة في التنمية االقتصادية

 (3) :ك يمكف تمخيصيا فيما يمي أىمية التعميم في عممية التنميةبدايتيا تبرز 
ك التي عاممت ألكؿ مرة التعميـ  1960في ديسمبر ( UNESCO)ػ قرارات المؤتمر العاـ لميكنسكك 1  

.   كعامؿ أساسي في التنمية االقتصادية إلى جانب ككنو قكة ثقافية كاجتماعية
خمسا كعشريف بعثة مككنة مف رجاؿ اقتصاد ك تربية  لنصيحة  1962-1961اليكنسكك منذ ػ أرسمت  2  

الدكؿ في التخطيط لمتربية، كفي بعض الحاالت في تحضير مشركعات تربكية مناسبة لممساعدة المالية 
. العالمية

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
، 1992، مركز ابف خمدكف كدار سعاد الصباح، القاىرة،  روعات التعميميةالتخطيط الشبكي لمبرامج والمش: ضياء الديف زاىر -1
 .8 -7ص ص 
 .101، ص1982، مكتبة األنجمك المصرية ، القاىرة،  دراسات في التربية: زينب محمد فريد  -2
 . 102  -101المرجػع نفسػو، ص ص -3
معيدا دكليا لمتخطيط  مؤسسة فكرد يمّكؿ اليكنسكك بالتعاكف مع (BIRD)ككذلؾ المكتب الدكلي لمتنمية  

كتنظـ المؤتمرات اإلقميمية . التربكم في باريس، كمعاىد أخرل لمتخطيط التربكم في مختمؼ أنحاء العالـ
في إفريقيا ك أمريكا البلتينية ك آسيا لمساعدة الدكؿ في كضع أىدافيا التربكية، كفي العممية المعقدة 

. قتصادية ة كاالجتماعية عندىـبالنسبة لربط ذلؾ بخطط التنمية اال
،بأنو 1961ػ ككذلؾ قرار البنؾ الدكلي لمتعمير كالتنمية المعمف عنو في االجتماع العاـ في سبتمبر  3 

أف يقبؿ قركضا كاعتمادات لمتعميـ كجزء مف التنمية  يجيز كيساعد في اجتماع التنمية العالمي
كىي  1962في نكفمبر  (AID)جمعية الدكلية لمتنمية االقتصادية، ككذلؾ أعمف عف المنحة المقدمة مف اؿ

. أكؿ قرض عالمي لمتعميـ
كىكذا يتضح مف البداية المساعي ك الجيكد التي يبذليا رجاؿ االقتصاد في المجاؿ التربكم كيأتي      

ة، عمى رأس تمؾ الجيكد ما تقدمو المنظمة العالمية التربية كالثقافة كالعمـك ، كالبنؾ الدكلي لمتنمي
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، كالتي تتضاعؼ عاما بعد عاـ خدمة لمتربية كالثقافة (ALECSO)كالعمـك كالمنظمة العربية لمتربية كالثقافة 
. كالعمـك في شتى أنحاء العالـ

إف دكر التعميـ في التنمية ال يتحقؽ إاّل إذا اتضحت الرؤية التنمكية في كؿ مجاالتيا كمنيا المجاؿ      
يتطمب تحديد دكر التعميـ كالعمؿ بحـز عمى إنفاذه مف خبلؿ تطكير النظاـ  التربكم كالتعميمي، فاألمر
كما أف مكضكع التنمية ككؿ كما يمكف لمتعميـ أف يمعبو مف دكر فيو يخضع . التربكم كالتعميمي نفسو

لى كؿ األطراؼ المعنية بيذه العممية ك إف التعميـ ق. أكال كأخيرا لئلرادة السياسية الكاضحة كالمعمنة كا 
المحكر األساسي ألية خطة تنمكية، كبدكف اإلدارة المقتدرة تظؿ خطط التنمية عاجزة عف تحقيؽ 

أىدافيا، كمف أجؿ ذلؾ شّددت الكثير مف الدراسات الصادرة عف منظمات كىيئات عالمية عمى دفع 
مستكل الكفاءة في الجياز التعميمي بشكؿ عاـ مف أجؿ خمؽ عنصر بشرم مؤىؿ كمدرب ليتحمؿ 

 إف."كمف خبلؿ االستثمار في العنصر البشرم يستطيع المجتمع أف يحقؽ طمكحاتو المستقبمية. ألعباءا

النتائج التي كصؿ إلييا االقتصاديكف منذ مطمع الستينات ىي أف المحؾ الرئيسي لـ يعد يقتصر عمى 
تعميمي ليفي نشر التعميـ كالتكسع فيو ليشمؿ جميع فئات المجتمع فحسب، بؿ رفع كفاءة النظاـ اؿ

. (1)" بأغراض النمك االقتصادم كاالجتماعي كتحقيؽ التنمية الشاممة 
 (2): إف الدكر الذم يمكف لمتربية أف تقكـ بو لتحقيؽ التنمية يمكف تمخيصو في ثبلثة نقاط 
إيجاد قاعدة اجتماعية عريضة تضمف حد أدنى مف التعميـ لكؿ مكاطف يمكنو العيش في مجتمع  -1

. القراءة ك الكتابة، ك ىنا تأتي أىمية إلزامية التعميـ في المرحمة األساسية عمى األقؿيعتمد عمى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .56، ص1989، الككيت، 1، طالتنمية والتعميم وجيا لوجو: حسف عمي إبراىيـ -1
 .148، ص2004، مرجع سابؽ ،  أساسيات في التربية: أخميؼ يكسؼ الطراكنة -2
اىمة في تعديؿ نظاـ القيـ ك االتجاىات، بما يتناسب ك الطمكحات التنمكية في المجتمع، كمف المس -2

. ذلؾ تعزيز قيمة العمؿ ك اإلنتاج، ك دعـ االستقبللية في التفكير ك المكضكعية في التصرؼ
: تأىيؿ القكل البشرية ك إعدادىا لمعمؿ في القطاعات المختمفة كعمى كؿ المستكيات مف خبلؿ -3

 .التزكد بالمعارؼ ك الميارات ك القيـ البلزمة لمعمؿ المستيدؼ -أ     
التييئة لمتعايش مع العصر التقني، ك تطكير كسائمو ك تمكيف التعميـ في إطار إنساني  -ب    

. شمكلي، يدرؾ قيمة العمكـ ك المعارؼ األخرل
مع إعطاء األكلكية لؤلطر الفنية  التكازف في تأىيؿ القكل العاممة حسب االحتياجات المتغيرة، -ج   

 .كمف بينيا الجزائر  المتكسطة، التي تمثؿ نقصا خطيرا في معظـ البمداف النامية

إف التربية تخدـ الخطة التنمكية في كافة المجاالت، كذلؾ ألنيا تتـ عبر مؤسسات رسمية ك غير      
خصائص مميزة تساعد عمى إدماجيا رسمية، تيدؼ إلى تحكيؿ األفراد إلى طاقات منتجة، ك إكسابيا 
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ك ال يعّد التعميـ ضركريا فقط مف أجؿ إعداد العناصر البشرية المؤىمة التي تحتاج . في الحياة العامة
إلييا التنمية، ك لكف ضركرم أيضا لمقضاء عمى أغمب المعّكقات االجتماعية لتقدـ التصنيع ك النمك 

ا ال يقتصر عمى ما ىك فكرم كثقافي فحسب، بؿ لقد أصبح إف التعميـ في رأيف. االقتصادم كاالجتماعي
الميداف المسئكؿ عف كؿ المياديف األخرل، إنو الميداف الذم يسيـ مساىمة فّعالة في عممية التخطيط 
لتنمية المجتمعات في حاضرىا كمستقبميا، كما يعمؿ بالبحث كالدراسة في كيفية التغمب عمى المشاكؿ 

كمف ىنا تظير العبلقة . في تخمؼ مجتمع ما كفي عرقمة مسيرتو التنمكية التي بإمكانيا أف تساىـ
فالتعميـ بالرغـ لما يتعرض  .الجدلية بيف التعميـ كالتنمية كالتي بدكنيا ال يمكف أف يتحقؽ التطكر كالتقدـ
 –بقا كما سبؽ أف أشرنا سا –لو مف محاكالت لمتحريؼ كالتشكيو بسمعتو، إال أنو يبقى الميداف المسئكؿ 

عف االىتماـ بكؿ القضايا المتنكعة كالمتعددة بصفة عامة، كعف مدل التفاعؿ بينو كبيف إشكالية 
إف التعميـ ال يقتصر عمى . الخ...نظرا الرتباطو بقضايا اجتماعية كاقتصادية كسياسية كأخبلقية. التنمية

نما ممارساتو كأىدافو بمفيكمو الشامؿ كالكاسع، كبما ىك نظرم  –التعميـ النظامي  –المدرسة  فقط، كا 
مف ىنا تنتفي عف التعميـ تمؾ . ككظائفو تتعدل ما قمناه لتساىـ مساىمة فعالة في األنشطة العممية

كالحديث عف التعميـ  !التيمة الخطيرة التي تعزكه إلى ما يسمى بالقطاع غير المنتج في المجتمع
عد عف الكاقع الحقيقي كالمعاش لمحياة اإلنسانية، باعتباره القطاع غير المنتج في اعتقادم بعيد كؿ الب

ما ىو الدور الذي كانت سوف تمعبو : " نمخصو في ىذا التساؤؿ البسيط كالعميؽ في نفس الكقت
الميادين األخرى المسماة بالقطاعات المنتجة في غياب الّدور الذي لعبو التعميم وال زال يمعبو حتى 

اآلن ؟ 
 
 

مية التعميـ كفي الكظائؼ كاألدكار الكثيرة التي يقدميا في خدمة اإلنسانية كفي ال نشؾ إطبلقا في أه    
تطكير حياة الشعكب في كؿ زماف كمكاف كعمى جميع المستكيات النظرية كالتطبيقية، الفكرية كالثقافية، 

عات الخ، كتبدك ىذه الميمات العظيمة لمتعميـ كاضحة المعالـ في المجتـ...االقتصادية كاالجتماعية
اإلنسانية مف خبلؿ التطكرات الحاصمة في ىذه المجتمعات بفضؿ محاكالت اإلنساف الفكرية 

كىناؾ دراسات كثيرة كاىتمامات متنكعة حتى في الدكؿ المسماة بالمتقدمة صناعيا، تعمؿ ما .كالعممية
ذلؾ مف خبلؿ لدييا عمى إبراز أىمية التعميـ في كؿ المجاالت كالنشاطات التي يقكـ بيا اإلنساف، ك

كبما أننا أبرزنا مكقفنا بالدعكة . الدكر األساسي الذم يقكـ بو في الحياة االجتماعية كاالقتصادية لؤلفراد
إلى ربط التعميـ بالتنمية فيذا يرجع باألساس إلى أف أّية تنمية ال يمكنيا أف تحقؽ أىدافيا إال باالعتماد 

.  عمى تخطيط عممي كعقبلني دقيؽ
يط ىذه ال يمكف أف تتـ ىي األخرل بدكرىا إال بفضؿ التعميـ اليادؼ إلى حياة أفضؿ كعممية التخط

مشكمة بطالة الخريجيف التي تعاني منيا بمداف كطننا العربي غنية كفقيرة، لف تجد حميا " ألف. لئلنساف
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يجيف في إطار تنمية مستقمة تتـ عمى مستكل الكطف العربي ككؿ، كذلؾ ألف بطالة الخر الصحيح إالّ 
التي تجاكزت المبلييف الستة ليست ناتجة عف فائض في التعميـ كالتككيف، بؿ ىي راجعة أساسا إلى 

 . (1)"  نقص عمى مستكل النمك االقتصادم كالتنمية معا
نما        كالكاقع أف بطالة الخريجيف ليست ناتجة عف كثرة الخريجيف في ميداف التعميـ كالتككيف، كا 

ـ تمّكف بمداف العالـ مف التحرر كالتخمص مف قيكد التبعية كالتخمؼ المفركضاف راجعة أساسا إلى عد
عمييا، كعف عدـ التمكف مف ربط عبلقة جدلية بيف التعميـ كالتنمية عمى مستكيات التخطيط كالتنسيؽ 
ؿ كالدراسات كاألبحاث النظرية كالتطبيقية الجادة، باإلضافة إلى عدـ تمّكنيا مف مكاجية حّدة المشاؾ

المتعددة التي أصبحت إشكالية التنمية كالتخمؼ في رأم كثير مف المفكريف كالميتميف ال تقتصر فقط 
عمى عمماء السكسكلكجيا كالباحثيف كالدارسيف الميتميف كحدىـ، بقدر ما أصبحت ىي إشكالية الساعة، 

شكالية العصر، بؿ إشكالية كؿ الناس اف الذم بإمكانو أف أما التعميـ فقد أصبح ىك اآلخر الميد. كا 
 .(2)يحقؽ الحرية كالتحرر مف التبعية كالتخمؼ 

نحف تعتقد أف ىناؾ شبو اتفاؽ لدل الميتميف كالمنشغميف بقضايا الكطف العربي، عمى قضايا ىامة      
كأساسية تكجد في مقدمتيا إشكالية التبعية كالتخمؼ كعدـ االنطبلؽ مف الكاقع المعاش كاالىتماـ بو، 

قد ترتب عنو عدـ تكفير الشركط الكافية مف أجؿ تحقيؽ التطكر الفعمي مف جية، ككذلؾ  كىذا ما
.  اتساع نطاؽ ىّكة التخمؼ بيف الدكؿ المتخمفة كالدكؿ المتقدمة مف جية ثانية

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .193، مرجع سابؽ، ص التربية والمجتمع: شبؿ بدراف -1
. 194المرجػع نفسػو، ص  -2

تنمية مف المفركض أف تتكفر فييا شركط ذاتية كمكضكعية ككذلؾ تطّكرات كتغّيرات كمية ككيفية، فاؿ
نجدىا تقع في بمداف العالـ الثالث تحت تأثير عكامؿ كثيرة داخمية كخارجية سنتطرؽ ليا الحقا في 

ذا كانت العديد مف الدراسات كالكتابات تؤكد عمى أىمية الخصكصية اؿ. الفصؿ الخامس كطنية لكؿ كا 
قطر عربي، ككذلؾ خصكصية الكاقع العربي، فإننا بدكرنا كذلؾ نؤكد عمى االرتباط بالكاقع المعاش 
كىذا . كاالنطبلؽ منو، كالعناية بو كاالىتماـ بنمكه في كؿ المجاالت مف غير قطع الصمة نيائيا باألخرل

االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية يستدعي نظاما تعميميا كطنيا حقيقيا ككاقعيا، تراعى فيو المصالح 
لبمداف العالـ العربية، كذلؾ لنتخطى مشاكؿ التخمؼ كالتنمية، كيعتبر التعميـ أحد العناصر األساسية في 

عممية التنمية الفعمية اليادفة إلى تخطي كتجاكز الصعكبات المتعددة التي تعاني منيا بمداف العالـ 
. عية كالتخمؼالثالث عمكما كعمي رأسيا مأزؽ التب

تعّد قضية ذات أىمية كبرل بالنسبة لممجتمع الجزائرم، فيي قضية دائمة  إف قضية التعميـ كالتنمية     
الحيكية، بؿ ىي تمثؿ النكاة لعدد كبير مف قضايا المجتمع لكجكد ارتباط كثيؽ بينيا كبيف اإلنساف الذم 
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ؽ مف مشكمة ترتبط بتككيف اإلنساف في فترة مف كلما كاف ىذا البحث قد انطؿ. يعّد محكر عممية التنمية
فترات نضجو كنمكه كبمرحمة تعميمو مف مراحؿ ىذا التككيف، فإف الباحث يرل ضركرة أف يتضمف ىذا 

لعبلقة التكامؿ بيف التعميـ كالتنمية عمكما، كبيف التعميـ الثانكم كالتنمية االقتصادية اإلطار تكضيح 
. كاالجتماعية عمى كجو الخصكص

كالكاقع أف االىتماـ المتزايد برأس الماؿ البشرم كدكر التعميـ في التنمية لـ يبرز إاّل في السنكات      
التي تمت الحرب العالمية الثانية، كذلؾ بعد تقدـ الدراسات االقتصادية كاالجتماعية كاالىتماـ المتزايد 

كلنا في . متطمبات التنمية الشاممةبالتنمية االقتصادية كدكر رأس الماؿ البشرم في تحقيؽ أىداؼ ك
تجربة الياباف كالد نمارؾ مثاالف حياف عمى أف رأس الماؿ البشرم ىك الدعامة الرئيسية لمتقدـ ك بالتالي 

فالمعركؼ عف حالة ىذيف البمديف عدـ كفرة المكارد الطبيعية فييما، ك مع . تصبح التربية كراء كؿ تنمية
دم مثمما حدث في غيرىما مف الدكؿ األكربية المجاكرة التي تتمتع ذلؾ حدثت فييما حركة نمك اقتصا

 .بكفرة المكارد الطبيعية

حركة النيكض بالتعميـ قد سبقت حركة النيكض " ك قد تبّيف لمف درسكا تقدـ ىذيف البمديف أف     
ارؾ مثبل يكمف فالدنـ. االقتصادم أك التنمية االقتصادية، ك كاف سببا مف أسبابيا أك عامبل مف عكامميا

كراء نجاحيا االقتصادم أنيا سبقت غيرىا في الدكؿ في تعميـ التعميـ اإللزامي ك شيكع المدارس الثانكية 
. الزراعية في المناطؽ الريفية

 
 
 
ك كذلؾ الياباف كاف العامؿ األساسي في نيضتيا االقتصادية اليائمة اإلجراءات الضخمة في إنشاء  

 .(1)كاف مف نتائجو القضاء عمى األمّية في نياية القرف التاسع عشر  نظاـ تعميـ عاـ ك إلزامي
مف ىنا يمكف لمدكؿ العربية كدكؿ العالـ الثالث ىي األخرل أف تستفيد في تنمية مكاردىا البشرية     

مازالت في مصاؼ الدكؿ المتطمعة " حيث تتكفر لدييا إمكانيات مادية كطاقات بشرية ىائمة، إال أنيا 
بسبب عدـ تنمية مكاردىا البشرية كيفا كبالدرجة المرجكة كىذا يرجع إلى قصكر في نظميا  لمنمك

كىذا ما يؤكد أف التعميـ يمعب دكرا كبيرا كقّكة . (2)" التعميمية عف الكفاء باحتياجات األفراد كالمجتمع
 (3) :فّعالة في التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كيمكف رد ذلؾ إلى العكامؿ التالية

اإلدراؾ المتزايد لدكر التربية في االقتصاد كالتنمية االقتصادية كخاصة بعد األبحاث التي أكضحت  –1
. أف التربية عممية استثمار لرأس الماؿ

تزايد نفقات التربية في مختمؼ أبعاد العالـ تزايدا ىائبل، كضخامة ما ينفؽ عمييا مف ميزانية الدكلة  -2
إلى البحث فيما مدل الفائدة االقتصادية التي ترجى مف ىذه األمكاؿ التي تنفؽ  العامة، األمر الذم دعا
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عمى التربية ك مقدار ما يعكد منيا عمى االقتصاد ك عمى المجتمع، كما دعيا إلى المكازنة بيف العائد 
. في التربية ك عائد األمكاؿ التي تستثمر في المشركعات االقتصادية المختمفة

دكؿ العالـ عف القياـ بأعبائيا التعميمية كاممة أماـ التزايد الكبير في عدد الطبلب  عجز الكثير مف -3
. ك ظيكر الحاجة إلى دراسة نفقات التعميـ دراسة عممية لمكصكؿ إلى أفضؿ عائد ممكف بأقؿ النفقات

يـ البحث عف مصادر التمكيؿ المختمفة التي يمكف أف تغطي نفقات التعميـ كتكزيع أعباء التعؿ -4
.  المالية عمى مختمؼ ىذه المصادر كالسمطات المركزية ك المحمية ك مساىمة مختمؼ المؤسسات

  (4): كما تتضح عبلقة التعميـ أيضا بالتقدـ االقتصادم ك االجتماعي مف خبلؿ ما يأتي 
. جتماعيأنو يزكد مختمؼ الميف بالميارات التقنية ك الفنية البلزمة لمنمك ك التقدـ االقتصادم ك اال -1
. أنو ينمي القدرة االبتكارية عند اإلنساف ذات األثر المضاعؼ في النمك ك التقدـ عند األفراد -2
أنو يزيد مف قدرات اإلنساف عمى اختيار عممو ك عمى استقراره ك تكيفو الكظيفي ك عمى الرضا عف  -3

. ىذا العمؿ ك االستمتاع بو
. كاالستثمار ك حسف اإلنفاؽ ك المحافظة عمى ثركة بيئتو أنو ينمي في الفرد القدرة عمى االدخار -4
. أنو ينمي في الفرد القدرة عمى التغيير ك تقبمو ك اإلسياـ في إحداثو ك تكّيؼ مع مستمزماتو -5
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .40-39، ص ص1968ط القكمي،القاىرة،، معيد التخطيالتخطيط التعميمي في مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية:أبكالفتكح رضكاف -1
، العدد العشركف، السنة السابعة، مكتب اليكنسكك اإلقميمي مجمـة التربيـة الجديـدة ،2000العالم العربي سنة : محمد أحمد الغناـ -2

 .16، ص 1980لمتربية في الببلد العربية، بيركت، 
 .132، ص 1984دار القمـ، الككيت، –بيعتيا األساسيةط -التربية المعاصرة: محمكد عبد الرزاؽ ك شفشؽ كآخركف -3
 .13مرجع سابؽ، ص  –راية لتعميم في منظور اقتصادي واسع -المدرسة المنتجة: محمد أحمد الغناـ -4

(. تحسيف مستكل الصحة العامة ) أنو يساعد عمى تحسيف المستكل الصحي لمفرد كالمجتمع  -6
. ببيئتو ك قضاياىا كالمشاركة في أنشطتيا ك خدماتيا أنو يزيد مف التزاـ الفرد كارتباطو -7
أنو يزيد في قدرة الفرد عمى ممارسة حقكقو السياسية كالديمقراطية السميمة كعمى اتخاذ القرارات  -8

. اليادفة ك البناءة ك عمى االلتزاـ بالصالح العاـ
. ة كالمساكاةأنو يسيـ في نشر السبلـ كالتفاىـ الدكلي عمى أساس الحرية كالعداؿ -9

أنو ينمي في الفرد القدرة عمى القراءة ك االطبلع ك أكثر مف ىذا عمى التعميـ الذاتي كما يزيد  -10
. قدرتو عمى التفكير ك الكصكؿ إلى مصادر المعرفة

لى حد كبير عمى مستكل      يبلحظ أف التطكر االقتصادم كاالجتماعي كالتفكؽ التكنكلكجي يعتمداف كا 
مو، فالتقدـ الذم أحرزتو في ىذا المجاؿ كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية، كاإلتحاد التعميـ ك تقد

السكفييتي سابقا ك الياباف ك الدانمرؾ كغيرىـ إنما يعكد إلى تطكر التعميـ الثانكم ك تنكيعو في كقت 
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ذا كانت العبلقة كثيقة بيف التعميـ ك التمنية بكجو عاـ، فإف ـ. مبكر في ىذه الدكؿ كضع االىتماـ كا 
. الخاص في ىذا البحث ىك العبلقة بيف التعميـ الثانكم كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية

: دور التعميم في التنمية االقتصادية واالجتماعية -2
:  دور التعميم في التنمية االقتصادية -أ

ة التربكية، كفي الكقت إذا كاف اليدؼ النيائي لمتنمية ىك اإلنساف، فاإلنساف ىك محكر العممي      
كىكذا يصبح ىدؼ . نفسو محكر التنمية االقتصادية كاالجتماعية كاليدؼ النيائي لياتيف العمميتيف

التنمية ىك تكفير الحاجات األساسية كتحرير اإلنساف كتنمية قدراتو عمى المشاركة في العمؿ اإليجابي، 
يا جكىرية أكليا معالجة الفقر، كالثانية تكفير كيتضمف مفيـك التنمية القائـ عمى المشاركة ثبلثة قضا

. (1)فرص العمؿ، كالثالثة فيي تحقيؽ قدر مف المساكاة كالعدالة االجتماعية 
إف التغمب عمى ىذه القضايا الثبلثة كتحقيؽ المطالب االجتماعية المرتبطة بيا ال يتـ إال عف      

الجانب الفكرم كالمعنكم في الثقافة فحسب، بؿ  طريؽ التربية كالتعميـ، فدكر التعميـ ال يقتصر عمى
االقتصادية كالتخطيط لمستقبميا،   -أصبح نشاطا يسيـ إسياما فعّاال في عممية التنمية االجتماعية

(Processus du Développement Socio-économique ) . كىكذا ربط المعنيكف بالتخطيط لمتربية
كاالجتماعية كبيف التعميـ لمطاقات البشرية المدربة كالمؤىمة  كالتعميـ بيف حاجات التنمية االقتصادية

القادرة عمى تسيير دفة التنمية ىذه ، ألف التعميـ يمعب دكرا أساسيا في إعداد القكل العاممة المؤىمة  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
دار النيضة  -سية، واالجتماعيةالجسمية، النف -عوامل التربية:أبك طالب محمد سعيد ك رشراش أنيس عبد الخالؽ -1

. 111، ص 2001، بيركت،  لبناف، 1العربية،ط
 

كاالجتماعية ، كما أنيا تضطمع بمياـ تككيف االختصاصييف  البلزمة لسير عممية التنمية االقتصادية
يظير في البمد مف حاجات متزايدة إلى الميارات كالمعارؼ، كفي  كالفنييف كأف أكبر مياميا أف تكاجو ما

أف تككيف الكفاءات كالميارات ىك المفتاح الذىبي لمنمك االقتصادم في (:" ىاربسون)ىذا الصدد يقكؿ
إف البمداف التي تتطمع إلى تطكير اقتصادىا تتجو إلى التعميـ  .(1)"البمداف المتخمفة السائرة في طريؽ النمك

سع التربكم كالتعميمي تحمؿ في ككسيمة فعالة لخمؽ ذلؾ التطكر، إال أف ىذه الحاجة االقتصادية لمتك
طياتيا عكامؿ التغيير الثقافي ليذه البمداف حيث أف المؤىؿ التعميمي ما ىك إال أداة تشكيؿ أفراد كميارات 

كعمى ضكء ذلؾ يمكف القكؿ بأف التعميـ . فنية كعممية، كما أنو أداة لتشكيؿ كبناء الميارات االجتماعية
. (2)د األيدم العاممة الفنية المطمكبة في جميع المياديف الكظيفية أداة تغير اقتصادم تسعى إلى إعدا

كمف خبلؿ الدراسة التي أجريت حكؿ أثر التعميـ عمى إنتاجية العمؿ، حيث تمت المقارنة بيف مجمكعتيف 
مف المنتجيف، نالت أحدىما درجة مف التعميـ المدرسي العاـ، ثـ بدأت تدريباتيا العممية أثناء العمؿ، 

جمكعة الثانية بدأت تدريباتيا العممية أثناء العمؿ دكف إعداد مدرسي سابؽ، فكانت النتيجة أف كالـ
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كمف ىذه الدراسة يمكننا أف . المجمكعة األكلى زادت إنتاجيتيا بدرجة سريعة جدا فاقت المجمكعة الثانية
االستثمار األخرل، كما أف  نؤكد كبدرجة كبيرة أف التعميـ ىك استثمار لو عائد مرتفع بالمقارنة مع عكامؿ

 .(3)ىذا العائد يستمر إلى مدة طكيمة  يمكف مقارنتيا مع نكع آخر مف أنكاع االستثمار 
تعتبر التربية عامؿ ىاـ في التنمية االقتصادية، كيبرز ذلؾ في أىمية العنصر البشرم الذم يتمتع     

أىـ ما تممكو أم دكلة، حتى بالنسبة  فالعنصر البشرم ىك. بخبرة كاسعة كثقافة عالية، كتعميـ جيد
الياباف مثبل تعتبر نمكذجا حيا لدكر التربية " لمدكؿ الفقيرة في مكاردىا الطبيعية كثركاتيا االقتصادية، 

 .(4)" كالتعميـ في تنمية العنصر البشرم القادر عمى تحقيؽ التقدـ كاالزدىار

لحاسـ في التنمية، حيث يرل مفسركا التاريخ أك الكثبة فقد لعب التعميـ االبتدائي في الياباف الدكر ا     
المفاجئة التي حققيا االقتصاد الياباني مرجعيا إلى تطبيؽ إلزامية التعميـ االبتدائي كالقضاء عمى 

أما في الدانمرؾ فقد كاف النتشار التعميـ اإللزامي منذ كقت مبّكرىكالذم مّكف مزارعييا مف  .األمية
. (5)تاجيـ بفضؿ مستكاىـ الثقافي، كتغيير بنية اقتصادىـ تغييرا جذريا النجاح في تمكيؿ إف

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .114المرجع السابؽ، ص : أبك طالب محمد سعيد ك رشراش أنيس عبد الخالؽ -1
التكزيع، عماف، األردف، ، دار الشركؽ لمنشر كالواقع والمستقبل: السياسة التربوية في الوطن العربي:عبد السبلـ الخزرجى -2
 .48، ص2000 
 .68، مرجع سابؽ،  صالتربية والتنمية في الوطن العربي: عمر التكمي الشيباني -3
 .2، ص2001، عالـ الكتب، القاىرة، أصول التربية: محمد منير مرسي -4
. 28، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ب ت، ص أصول التربية: أحمد الطبيب -5

ناؾ الكثير مف الدراسات العالمية التي أكلت اىتماما كبيرا لدراسة العائد االقتصادم لمتعميـ كه    
كبينت أف ىذا العائد يفكؽ أضعافا مضاعفة نظيره مف أم عائد آخر عف طريؽ االستثمار في أم 

العالـ  مجاؿ آخر غير مجاؿ التعميـ، إف الفرد إذف ىك ىدؼ التنمية ككسيمتيا، كىك أمر ما فتئت دكؿ
   .(1)المعاصر تضعو نصب أعينيا 

 :تعتبر العبلقة بيف التعميـ كاالقتصاد عبلقة كطيدة، كمف الصعب الفصؿ بينيما كيتبيف ذلؾ فيما يمي

أف التعميـ ىك أساس النمك االقتصادم، كعندما بدأت المدارس في الظيكر ألكؿ مرة كاف نبراسيا  -1
. مف التكيؼ مع سنوالمعرفة العممية التي تمكف اإلنساف 

االقتصاد كالتعميـ يحدداف التنمية الشاممة ألف التفاعؿ بيف االقتصاد كالتعميـ يصبح قكة ىائمة في  -2
( 2)تحقيؽ أىداؼ التنمية الشاممة 

لكحظ أف ىناؾ أثرا متبادال بيف التعميـ كاالقتصاد، مما دفع بعض المفكريف إلى القكؿ باف أساس      
فالفرد الذم يتمقى تدريبا عمميا في مجاالت . عات المعاصرة ىك االقتصاد كالتربيةالتقدـ في المجتـ

 .التنمية كالعمؿ المبلئـ كميكلو ينتج أكثر مف الفرد الذم لـ يتدرب
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 (3): كيمكننا  تمخيص ىذه العبلقة المتبادلة بيف التعميـ كاالقتصاد فيما يمي
كؿ الّدعامة الرئيسية التي يستند عمييا التكسع في النظاـ االقتصادم في أّم مجتمع ىك الذم يش -1

. نظاـ التعميـ
كّمما زاد معدؿ التنمية االقتصادية كّمما ارتفع مقدار الماؿ المخصص لئلنفاؽ عمى التكسع في  -2

. التعميـ كرفع مستكاه
كفر المجاؿ االقتصادم ىك المجاؿ الذم يفتح أبكابو لعمؿ األيدم المتعممة فيو، كىك بذلؾ م -3

. مصدرا رئيسيا لمدخؿ الفردم في المجتمع
كمما أحرزت الدكلة مزيدا مف التقدـ االقتصادم كمما ازدادت فرص العمؿ كتحسنت معدالت  -4

. األجكر التي تؤثر بدكرىا عمى مستكل معيشة كرفاىية أفراد المجتمع
حاجة األفراد إلى مزيد مف كمما تقدـ مستكل التكنكلكجيا في حقكؿ اإلنتاج في المجتمع كمما زادت  -5

التعميـ الذم يحققكف بو مستكل أعمى مف الميارات الفنية كالمينية عف طريؽ استيعاب التكنكلكجيا، 
 .كىذا ما حدا بالعممػاء إلى الحديث عف المردكد التربػكم في تنمية كتطكير المجتمع

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .24جع سابؽ، صمرأصول التربية،  :محمد منير مرسي -1
 .17، مرجع سابؽ، صالتربية في الوطن العربي: يعقكب حسيف نشكاف -2
 .151، مرجع سابؽ، ص أساسيات في التربية: أخميؼ يكسؼ الطراكنة  -3
كيتكقؼ المردكد التربكم . يعني الحصكؿ عمى أحسف النتائج الممكنة بأقؿ النفقات الممكنة" فالمردكد " 

ة عف طريؽ تحسيف مناىج التربية كبرامج الدراسة، كالتدريب، كاإلدارة عمى تخفيض نفقات التربي
كأخيران . كأساليب اإلشراؼ، كطرؽ التدريس، كتكفير مكاد التعميـ، كاآلالت الضركرية البلزمة األخرل

الذم أبرز   -أصول االقتصاد -في كتابو(  ألفرد مارشال) نجد مف المفيد أف ننيي ىذه العبلقة بقكؿ 
إف فئة متعممة مف الناس ال يمكف أف تعيش فقيرة، : " مة العنصر البشرم في التنمية االقتصاديةفيو قي

ذلؾ ألف اإلنساف بالعمـ كالمعرفة كالكعي كالطمكح كالقدرة عمى العمؿ كاإلنتاج، كالقدرة عمى الخمؽ 
كقيا كاإلبداع يستطيع أف يسخر كؿ قكل الطبيعة كمصادرىا، ككؿ ما في باطف األرض كما ؼ

يعّد التعميـ استثمار، فقد كاف ينظر  .(1)" لصالحو، كاالرتفاع بمستكل معيشتو كتكفير الحياة الكريمة لو 
إلى التعميـ عمى أنو مجرد استيبلؾ، بمعنى أف الدكلة تقدـ الخدمات التعميمية لمكاطنييا ككاجب عمييا 

األمر الذم أدل إلى تدني مستكياتو نحكىـ، كىذه النظرة لـ تسمح بتطكر التعميـ كالعناية بو كىك 
 .خاصة في الدكؿ المتخمفة

أما في الدكؿ المتقدمة فقد تـ االلتفات إلى ىذه النظرة كأعيدت الحسابات في بنية التعميـ كأىدافو،     
كينبغي   كبينت المؤتمرات كالدراسات التي أجريت بيذا الشأف أف التعميـ استثمار كليس مجرد استيبلؾ
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التعميـ حاجة النمك االقتصادم في تكفير تخصصات جديدة، كيختمؼ النمك االقتصادم مف أف يمبي 
. (2)كيحتاج النمك االقتصادم إلى قكل بشرية مدربة في مجاؿ التعميـ . مجتمع آلخر كمف عصر آلخر

ال أف إف البمداف التي تتطمع إلى تطكير اقتصادىا تتجو إلى التعميـ ككسيمة فعالة لخمؽ ذلؾ التطكر، إ
ىذه الحاجة االقتصادية لمتكسع التربكم تحمؿ في طياتيا عكامؿ التغير الثقافي ليذه البمداف، حيث أف 
المؤىؿ التعميمي ما ىك إال أداة لتشكيؿ أفراد ذكم كميارات فنية كعممية، كما أنو أداة لتشكيؿ كبناء 

 .الميارات االجتماعية أيضا 
د إلى ترقية الطبقات الفقيرة إلى مستكيات أعمى مما كانت عميو إف مثؿ ىذا البناء المزدكج يقك     
بأف التعميـ أداة تغير اقتصادم تسعى إلى إعداد األيدم العاممة " كعمى ضكء ذلؾ يمكف القكؿ . سابقا

لقد أغفمت األبحاث كالدراسات االقتصادية كالتربكية  .(3)"الفنية المطمكبة في جميع المياديف الكظيفية 
االقتصادييف كالتربكييف الميتميف بالتنمية االقتصادية كالعكامؿ المؤثرة فييا، مجمكعة مف  ككتابات

. المصطمحات التي تؤكد معانييا الصمة المباشرة كالقكية بيف التنمية االقتصادية كالتعميـ
 

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .152 -151ابؽ ، ص صالمرجع الس ، أساسيات في التربية: أخميؼ يكسؼ الطراكنة -1
 .180، مرجع سابؽ، ص التربية في الوطن العربي :يعقكب حسيف نشكاف  -2
. 48، مرجع سابؽ، ص السياسة التربوية في الوطن العربي الواقع والمستقبل: عبد السبلـ الخزرجى -3

مف  كمف خبلؿ دراسة أجريت حكؿ أثر التعميـ عمى اإلنتاجية تمت المقارنة بيف مجمكعتيف     
المنتجيف نالت أحدىما درجة مف التعميـ المدرسي العاـ ثـ بدأت تدريباتيا العممية أثناء العمؿ، 

إعداد مدرسي سابؽ، فكانت النتيجة أف  كالمجمكعة الثانية كبدأت تدريباتيا العممية أثناء العمؿ دكف
كمف جميع ىذه الدراسات المجمكعة األكلى زادت إنتاجيتيا بدرجة سريعة جدا تفكؽ المجمكعة الثانية 

التعميم ىو استثمار لو عائد مرتفع تزيد نسبتو عن كثير  نستطيع أف نقرأ بدرجة كبيرة مف الثقة أف
، كما أف ىذا العائد يستمر مدة طكيمة ال يمكف مقارنتيا بأم نكع آخر مف من أوجو االستثمار األخرى

. (1) أنكاع االستثمار
قتصاد تنبع مف ككف التعميـ نشاط اجتماعي يمثؿ نشاط نظاـ أصغر إف العبلقة بيف التربية كاال    

يككف جزءا مف النظاـ االجتماعي األكبر الذم تربط بيف أنظمتو الصغرل عبلقات متبادلة بحيث ال 
يعمؿ أحدىما بمعزؿ عف األخرل، كىناؾ عبلقات أفقية كأخرل عمكدية تربط ىذه األنظمة فيما بينيا 

. (2) مع النظاـ األكبر
كانطبلقا مف ىذه العبلقة ذات المساريف يككف العامؿ االقتصادم سببا لمتربية كنتيجة ليا، فبقدر      

ما يككف النظاـ االقتصادم غنيا كمتطكرا يككف التعميـ متطكرا كبالعكس كمما كاف النظاـ التعميمي 
ة تبعية تعمـ لبلقتصاد كما فالعبلقة إذف ليست عبلؽ. متقدما كمتطكرا بقدر ما يثرم االقتصاد كيزدىر
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كاف يعتقد البعض كليس االقتصاد كليد لمنظاـ التربكم ككأف التربية بيدىا العصا السحرية، فالقضية 
قضية عطاء مف كبل طرفي ىذه المعادلة كلف ينجح ىذا العطاء في تحقيؽ أىدافو ما لـ تقدـ األنظمة 

كبذلؾ يصبح ىدؼ التنمية . كأنظمتو الصغرل الصغرل كالمجاكرة بمياميا تجاه كحدة النظاـ األكبر
 (3):تكفير الحاجات األساسية كتحرير اإلنساف كتنمية قدراتو عمى المشاركة ثبلث قضايا جكىرية كىي

. معالجة أسباب الفقر كمخمفاتو  :القضية األولى  -
التنمية، كالعمؿ  تكفير فرص العمؿ لكؿ فرد مف أجؿ القياـ بدكر إيجابي في عممية:  القضية الثالثة -

. المفيد كالنافع اجتماعيا شرط ضركرم لتنميػة الذات اإلنسانيػة تفجير طاقاتيا اإلبداعيػة
فيي تحقيؽ قدر كافي مف المساكاة كالعدالة االجتماعية فالبّلمساكاة تشكه  :أما القضية الثالثة  -

. الشخصية كتشكه التنمية
 
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .68، مرجع سابؽ ، صالتربية وتنمية المجتمع العربي: الشيباني عمر تكمي -1
  .  107، مرجع سابؽ، صعوامل التربية الجسمية والنفسية واالجتماعية: أبك طالب محمد سعيد، كرشراش أنيس عبد الخالؽ -2
  .107المرجػع نفسػو، ص  –3

مرتبطة بما ال يتـ إال عف طريؽ أما التغمب عمى ىذه القضايا الثبلث كتحقيؽ المطالب المجتمعة اؿ
التربية بشقييا المدرسي كالبّلمدرسي، فدكر التعميـ ال يقتصر عمى الجانب الفكرم كالمعنكم مف الثقافة 

. فحسب بؿ أصبح نشاطيا يسيـ أسياما فعاال في عممية التنمية االقتصادية كالتخطيط لمستقبميا
تقدـ مف جية كالسير إلى طريؽ تقدـ أعمى بالنسبة كلمتعميـ دكر في نقؿ المجتمع مف التخمؼ إلى اؿ

. لممجتمع المتطكر مف جية أخرل
حيث نشأ اتجاه جدلي العالقة الجدلية بين التربية والتعميم والتنمية االقتصادية، كىكذا تبرز      

كأف يربط بيف التعميـ كمتطمبات الكاقع، كذلؾ مف أجؿ مكاجية المشكبلت الكثيرة داخؿ المجتمع خاصة 
النظرة إلى التربية كالتعميـ تغّيرت، فبدال مف اعتبارىما قطاعا استيبلكيا أصبح ينظر إليو عمى أنيا 

.      قطاع إنتاجي في نظر العديد مف الباحثيف كخاصة االقتصادييف منيـ
ؿ كىكذا نجد أف التنمية االقتصادية الحقيقية ال تتحقؽ إذا لـ تصاحبيا تنمية اجتماعية كتّحك     

شامؿ في أحكاؿ المجتمع كال يكفي في التنمية االقتصادية مجرد رفع المستكل المعيشي كتكفير الرخاء 
المادم، بؿ ال بد أف تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ اجتماعية تتمثؿ في تماسؾ بنياف المجتمع كتقكية 

شاعة العدؿ كاألمف كالطمأنينة كا لتنظيـ كالحرية العبلقات كالركابط االجتماعية بيف كؿ الناس، كا 
السياسية التي ال يمكف أف تنفصؿ عف الحرية كاالقتصاد، ألف ىذه التنمية قد تقع في مجتمع كتككف 
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مصدرا الستغبلؿ أىمو كلشقاء فئة كبيرة مف الناس إف لـ تحمييا مبادئ العدؿ االجتماعي الذم يعتبر 
 .        (1)األساس القكيـ في كؿ تنمية كفي كؿ تقدـ 

  :لتعميم في التنمية االجتماعية دور ا -ب
ينحصر دكر التعميـ كأداة لمتنمية االجتماعية، في تمؾ الحقيقة التي مفادىا أف التعميـ عبارة عف        

فالقائمكف عمى التعميـ عبارة عف فاعميف اجتماعييف يعكسكف . تنظيـ ىيأتو التحيزات االجتماعية لممجتمع
إف التعميـ قناة ىامة لممكافأة االجتماعية . خاصة في المجتمعتكجيات، بؿ ك يعززكف أكضاعيـ اؿ

كليذه األسباب فإف الذم يتحّكـ في التعميـ ىك تمؾ . كاالقتصادية لممجتمع، فيك ضركرم لبلقتصاد
الجماعات المسيطرة عمى التعميـ، ىك تمؾ الجماعات المسيطرة في المجتمع،بحيث أنو يعكس تحديدىا 

ك ال يككف التعميـ عامبل مستقبل في المجتمع إال بقدر ما تحظى أشكالو . معالخاص ألكلكيات المجت
التنظيمية ببعض التحرر مف التحكـ الخارجي المباشر، ك ال يككف كذلؾ أيضا إاّل بالقدر الذم يككف فيو 

. (2) (النتائج غير المتكقعة لمتنظيـ التعميمي)تأثير التعميـ مسألة ال يمكف أف تككف مخططة أك متكقعة 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .135، مرجع سابؽ، ص التربية والتنمية في الوطن العربي: عمر تكمي الشيباني   -1
 .365، ص2003، بيركت، لبناف، 1، دار النيضة العربية، طعمم االجتماع العام: سامية محمد جابر -2

ـ أفرادا يدخمكف في عبلقات اجتماعية لمتعميـ دكر ىاـ في التنمية االجتماعية لؤلفراد مف حيث ككنو
تفرضيا عمييـ أدكارىـ المتعددة في المجتمع كالقياـ بدكر المكاطنة الصالحة القادرة عمى عمؿ 
المسؤكليات كالقياـ بالكاجبات التي تفرضيا ىذه المكاطنة، كممارسة الحقكؽ كالكاجبات الكطنية 

 ـ بيذه األدكار يتكقؼ عمى درجة النضج التربكم كال شؾ في أف نجاح القيا.كاألخبلقية كاالجتماعية

كالكعي الثقافي كالفكرم لدل الفرد، كبعبارة أخرل يتكقؼ ذلؾ عمى مدل نجاح التربية في تككيف 
االتجاىات السميمة لدل األفراد نحك أنفسيـ كنحك المؤسسات المختمفة كنحك مجمعيـ ككؿ، بؿ كنحك 

مع ىي عممية متعددة الجكانب، متشعبة األبعاد تدريجية كمستمرة إف تنمية المجت .(1)اإلنسانية جمعاء 
عممية التغيير كالتّحكؿ التي تترؾ بصماتيا عمى حياة :" كنستطيع القكؿ بأنيا. كذات طبيعة تراكمية
العممية التي يمكف عف طريقيا : " كلقد تـ تعريؼ التنمية االجتماعية بأنيا .(2) "األفراد كالجماعات

د جيكد األفراد كجيكد الييئات الحككمية لتحسيف الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية تنسيؽ كتكحي
عبارة عف عمميات تغّير اجتماعي : " كما عّرفت التنمية االجتماعية أيضا بأنيا". كالثقافية في المجتمع 

يقو كما أنيا تسعى إلى إقامة بناء اجتماعي جديد يمكف عف طر. تمحؽ بالبناء االجتماعي ككظائفو
نما ". إشباع الحاجات االجتماعية لؤلفراد  كما يعرفيا البعض بأنيا ليست مجرد تقديـ الخدمات كا 

 (3) :تشتمؿ عمى عنصريف أساسييف
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. تغيير األكضاع االجتماعية القديمة التي لـ تساير العصر: أحدىما -
كيسمح لؤلفراد بتحقيؽ  إقامة بناء اجتماعي جديد تنبثؽ عنو عبلقات جديدة كقيـ مستحدثة: كاآلخر -

  .اكبر قدر ممكف مف إشباع المطالب كالحاجات
كالخمط في  -االجتماعية –كترجع صعكبة تحديد مفيـك التنمية االجتماعية إلى عدـ كضكح كممة     

استخداماتيا فأحيانا يقصد بيا التغير االجتماعي الذم يحدث نتيجة لمتصنيع تحت تأثير التقدـ العممي 
 .(4)ىارون وىوزلتز  حسب رأم"كأحيانا تستخدـ بمعنى تحسيف الخدمات االجتماعية ." جيكالتكنكلك

كيمعب التعميـ دكرا ىاما في عممية التنمية االجتماعية بجكانبيا المتعددة التي تؤثر بدكرىا بصكرة 
.  مباشرة أك غير مباشرة في التنمية االقتصادية

".  عامؿ محّدد لمنجاح كمفيد لمفرد كلممجتمع معا أىـ " كىكذا يمكننا القكؿ بأف التعميـ ىك
 
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .24، مرجع سابؽ، ص أصول التربية: مجمد منير مرسي -1
.   157، ص 1989دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  مداخمو ، -عممياتو -التخطيط التربوي: فريد شكقي البكىي -2
 .63، مرجع سابؽ، ص ربية والتنمية في الوطن العربيالت: عمر تكمي الشيباني -3
.  98 -47، مرجع سابؽ، ص دور التنمية االجتماعية واالقتصادية لمدول النامية: محمد لبيب النجيجي -4

 (1) :كيمكننا تحديد أىـ جكانب التنمية االجتماعية فيما يمي
ية تقـك عمى أساس المكاطف الكاعي فالديمقراطية الحقيؽ :الممارسة الصحيحة لمحقوق والواجبات -1

. الذم يعرؼ حقكقو ككاجباتو ك يمارس ىذه الحقكؽ كالكاجبات بطريقة فعالة
فالدكلة بمسؤكلياتيا االجتماعية نحك األفراد تقكـ بالعديد مف :  االستفادة من الخدمات االجتماعية -2

تفتح المستشفيات كتنشئ المدارس  الخدمات الصحية كالتعميمية كاإلرشادية كغيرىا، كىي في سبيؿ ذلؾ
كتقيـ المؤسسات كتعدىا كتنفؽ عمييا لتستثمر في أداء كظيفتيا كال شؾ في أف االستفادة الكاممة مف 

ككاضح أف المشكمة في جكىرىا . ىذه الخدمات تتطمب درجة معينة مف الكعي مف جانب المكطف
. ةتربكية كتتصؿ اتصاال مباشرا ككثيقا بالتنمية االجتماعي

لدل الفرد نحك األمكر الحيكية التي تؤثر بصكرة مباشرة عمى التنمية  تنمية االتجاىات الصحيحة -3
االقتصادية، فتككيف االتجاىات السميمة نحك االستيبلؾ كتنظيمو كاالدخار كأىميتو كتحديد النسؿ 

االجتماعية المترتبة  كضركرتو كمراعاة العادات الصحية كالسميمة في الغذاء كالمسكف كالممبس كاآلثار
عمى كؿ ىذه األمكر بالنسبة لمفرد كالمجتمع، تمثؿ كميا مشكبلت تربكية ىامة ليا أىميتيا بالنسبة لمتنمية 

. االقتصادية
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كذلؾ بتمكيف األفراد مف خبلؿ تحسيف مسؤكلياتيـ  تنشيط عممية الحراك االجتماعي في المجتمع -4
الترقي في السمـ االجتماعي كيتصؿ بذلؾ أيضا ما يسبؽ أف التعميمية كالحصكؿ عمى كظائؼ مرمكقة ك

. اشرنا إليو مف دكر التعميـ في إذابة الفكارؽ الطبقية بيف الناس كالتقريب بيف مستكيات معيشتيـ
كما أف البرامج التعميمي فشؿ في تقديـ مبادئ الفيـ كالحكـ الضركرية لمكاجية المكاقؼ الجديدة ال  -

إف التربية .دؼ القكمي كنتيجة تفكؾ الشخصية اإلنسانية كفكضى النظاـ االجتماعييستطيع أف يخدـ الو
في الحاضر كاإلعداد لممستقبؿ يجب أف تككف تربية تعّد الناس لممتغيرات االجتماعية المنظكرة كغير 

ما مع المنظكرة، كتعّدىـ عمى أساس الميارات الشخصية كالنظرة الشاممة القادرة عمى التكّيؼ تكّيفا سمي
كما أف تنمية المجتمع تعني تنمية كؿ ما يتعمؽ بالمجتمع مف عناصر مادية مثؿ . المكاقؼ الجديدة

العادات كالتقاليد كاألعراؼ كأنماط الحياة : المكاصبلت كالمباني السكنية، كعناصر اجتماعية معنكية مثؿ
اعية المرغكب في تحقيقيا ال بد ليا كما أف التنمية االجتـ. كالقيـ كاالتجاىات كالنظـ كالعبلقات كغيرىا

مف تخطيط مسبؽ مف أجؿ اإلصبلح كالتكعية كالتكجيو السميـ، ليمر ذلؾ التغير المراد إحداثو بأقؿ 
لذلؾ فقد أصبح التخطيط لمتنمية بجميع أنكاعيا . مشاكؿ كالكتساب األفراد إدراكا لفكائده كفيما ألبعاده

الحديثة، كأصبح التغير االجتماعي ضركرم مف ضركريات مف األسس التي تقكـ عمييا المجتمعات 
. المجتمعات الحديثة

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
. 88، مرجع سابؽ، ص تخطيط التعميم واقتصادياتو: محمد منير مرسي -1

 إف التنمية االجتماعية يجب أف ينظر إلييا نظرة كمية ك شاممة لجميع جكانب الحياة االجتماعية بما     
في ذلؾ الجكانب الثقافية كاالقتصادية لدرجة إىماؿ العكامؿ األخرل كما يظنو البعض بحجة أف التنمية 
االقتصادية ىي المتغير المستقبؿ كىي السبيؿ إلحداث التقدـ االجتماعي، كأف التنمية االجتماعية ال 

القكمي  مف ضعؼ في الدخؿ تعدك أف تككف متغيرا تابعا كالحقا ، كيرل البعض أف الفقر كما يترتب عنو
فإذا ما نجحنا في التغمب عمى مشكمة الفقر كفي تكفير الدخؿ . كالفردم ىك سبب أساسي في التخمؼ

الحسف لممكاطنيف أمكنيـ ذلؾ مف حؿ مشكبلتيـ كأفراد ككمجتمع كتحسنت بشكؿ مباشر أكضاعيـ 
اه الفكرم فيو تبسيط زائد لظاىرة التخمؼ الصحية كالتعميمية كالثقافية كالركحية، كلكف ىذا الرأم أك االتج

ما دفع معظـ االقتصادييف المعاصريف ىذا . (1) كالنمك نظرا لتشابؾ ظكاىر الحياة االجتماعية كتداخميا
بيذه الحقيقة كاتجيكا إلى دراسة قضايا التخمؼ معتمديف عمى نيج تكاممي يأخذ في االعتبار جميع 

ف مبدأ العممية الدائرية التراكمية يقكـ عمى أف النظاـ االجتماعي تؤثر إ. العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية
فيو مجمكعة مف القكل االقتصادية كاالجتماعية، كما أف جميع جكانب حياة الفرد مترابطة يؤثر بعضيا 
في بعض في عممية دائرية متراكمة، كالتنمية االقتصادية التي ال تكاكبيا تنمية اجتماعية منذ البداية 

كما تعتمد التنمية االجتماعية أيضا عمى التعميـ، كذلؾ .(2).ترتب عمييا كثير مف المشكبلت االجتماعيةم
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مف خبلؿ إدراؾ المشكبلت االجتماعية التي تدكر في المجتمع، كالدكر الذم ينبغي القياـ بو في بناء 
تصادية، كاالجتماعية، المجتمع كتككيف أسرة كتربية األبناء كرعايتيـ كاإلسياـ في المؤسسات االؽ

فالتعميـ ىك الترجمة الحقيقة لمتقدـ االجتماعي، بؿ ىك المعيار األساسي في الحكـ عمى تقدـ .  كالثقافية
. (3) المجتمعات كتطّكرىا

 :جدلية العالقة بين التعميم والتنمية  -3
ت تشغؿ الفكر إف مكضكع العبلقة بيف التعميـ كالتنمية، يعّد مف أىـ المكاضيع التي أصبح    

كذلؾ لما لتمؾ العبلقة مف إشكالية . اإلنساني عامة كاألبحاث كالدراسات التربكية كالتعميمية خاصة
كتمثؿ العبلقة بيف التعميـ كالتنمية احد . جدلية، حيث يتكقؼ دكر كأىمية كؿ منيما عمى اآلخر

عات عمـ اجتماع التنمية في المؤشرات األساسية لمتنمية البشرية التي تمثؿ مكضكعا ىاما بيف مكضك
حبلؿ محميا  العصر الحديث، حيث بات كاضحا تعديؿ مفيكـ التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كا 

مفيـك التنمية الشاممة كالتي تأخذ في عيف االعتبار اإلنساف بكؿ أبعاده كسيمة كىدؼ لمتطكر 
 .االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كالسياسي

 
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .76، مرجع سابؽ، صالتربية والتنمية في الوطن العربي:عمر تكمي الشيباني -1
 .77المرجػع نفسػو ، ص  -2
. 174، مرجع سابؽ، صالتربية في الوطن العربي :يعقكب حسيف نشكاف -3

مف ىنا أصبح مف الضركرم كضع ىذه اإلشكاليات في إطارىا الصحيح أثناء البحث كالدراسة بربطيما 
فالتنمية عممية حضارية شاممة . بالعناصر األخرل التي تتككف منيا الكضعية اإلنسانية كاالجتماعية

لمختمؼ أكجو النشاط في المجتمع بما يحقؽ رفاه اإلنساف ككرامتو، فيي بناء لئلنساف كتحرير لو 
طبلؽ لقدراتو لمعمؿ البناء، كما أنيا اكتشاؼ لمكارد المجتمع ك تنميتيا كاالستخداـ كتطكير لكفاءاتو كا 

يتضح مف المفاىيـ السابقة  .(1)األمثؿ ليا مف أجؿ بناء الطاقة اإلنتاجية القادرة عمى العطاء المستمر
أف اإلنساف ىك محكر التنمية كىدفيا، كتنميػة قدراتو يتـ مف خبلؿ المشاركة في اإلنتاج، كالمشاركة في 

مفيـك التنمية القائـ عمى المشاركة ثبلث قضايا كيتضمف . العائد مف خبلؿ التكزيع العادؿ لمثركة
 (  2) :جكىرية ىي

كتكفير الحاجات األساسية لمجميع، سكاء . معالجة الفقر مف خبلؿ مشاريع التنمية الريفية كالحضرية -1
كانت حاجات مادية أك حاجات اجتماعية، كالتعميـ كالحقكؽ السياسية، فكؿ ىذه األشياء جميعيا حاجات 

. كؿ فردأساسية ؿ
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تكفير فرص العمؿ لكؿ فرد لممشاركة مع الجماعة في القياـ بدكر مقبكؿ في عممية التنمية كالعمؿ  -2
طبلؽ طاقاتيا كالمشاركة في العمؿ أيضا . المفيد النافع اجتماعيا شرط ضركرم لتنمية الذات اإلنسانية كا 

. ىذا الدخؿ معناه المشاركة في إنتاج الدخؿ القكمي، كأيضا المشاركة في عائد
تحقيؽ قدر إنساني مف المساكاة كالعدالة االجتماعية، كالقضاء عمى كؿ تفاكت اجتماعي اقتصادم  -3

ذا . بيف الطبقات االجتماعية، فالبلمساكاة تشكه نمك الشخصية كتشكه التنمية، كتعتبر مف عكائؽ التنمية كا 
اسات التي تعمؿ عمى ربط قطاع التعميـ كنا نستطيع رصد ىذه العبلقة فإنيا تبدكا كاضحة في بعض الدر

.  بالحياة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالثقافية
ىذه الدراسات التي تيتـ باإلنساف كىك يحيا في مجتمع معّيف لو نمطو في الحياة كالتفكير،      

مجتمعو، المشكمة  التي تسكد –في الغالب  -اإلنساف الذم يعكس المبادئ التربكية كالتعميمية كالمعرفية
ىنا يكضحيا لنا التداخؿ كالتشابؾ كالتفاعؿ بيف المككنات كالمحددات التي ساىمت بشكؿ أك بآخر في 

كىكذا حيف نتحدث عف مكضكع التعميـ كالتنمية . تككيف ىذا المجتمع، بما في ذلؾ التعميـ كالتربية
فتككف . يقي لمتحميؿ كالنقد كالتقكيـيتبيف لنا أف الكاقع المعاش ىك المصدر األساسي كالمعيار الحؽ

. معالجة إشكالية التربية كالتعميـ مف خبلؿ القضايا االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالفكرية كالثقافية
كما تكجد في ىذا الكاقع المعاش كتككف الحمكؿ في رأينا ليذه اإلشكالية القائمة ىي العمؿ عمى تقديـ 

. حمكؿ بإمكانيا تجاكز الكاقع المتأـز كالمتردم حمكؿ بديمة لؤلزمة الفعمية،
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .189، ص1993، سبتمبر، 68، العدد مجمة التربية المعاصرة، ك 1993عدد أغسطس  مجمة الياللنشر ىذا المقاؿ في  -1
.  190، مرجع سابؽ، ص التربية والمجتمع: شبؿ بدراف  -2

ألبحاث مف التكاصؿ إلى نتائج ميمة كأساسية ترتبط بما ىك جكىرم كىكذا تتمكف الدراسات كا     
ىذا .كمتبلئـ مع الكاقع االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي كالثقافي في مجتمع مف المجتمعات اإلنسانية

المكقؼ يعتمد عمى أسباب كعكامؿ كمبررات كثيرة، مكقؼ ينطمؽ مف فشؿ التبعية لدكؿ العالـ الثالث 
ىذا المكقؼ ينطمؽ مف االىتماـ بالكاقع الفّعاؿ . م مجاؿ التربية كالتعميـ بصفة خاصةبصفة عامة، كؼ

كبطاقاتو الممتزمة كالنشيطة الميتمة بالقضايا الكاقعية الشائكة كالطاقات التي تطرح قضايا الكاقع بشكؿ 
ث التي ال كاع كناضج يجعميا قابمة لممعالجة كقادرة لتجاكز األزمة، عمى عكس الدراسات كاألبحا

يجاد حمكؿ . تتعمؽ في المشكؿ بحثا كفيما كتحميبل كمناقشة كمف ىنا يصعب عمييا تغيير الكاقع كا 
 فالدكر األساسي الذم يجب أف يقـك بو التعميـ في ببلدنا يكمف في. ايجابية كمفيدة لمشاكمو كقضاياه 

مجتمعي كاالجتماعي، كذلؾ عمقو، كما نرل ذلؾ في الربط الجدلي بيف التعميـ كمتطمبات الكاقع اؿ
. لمكاجيػة المشاكؿ الكثيػرة التي أصبحت تحيط اإلنساف العربي
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فالبحث في الدراسات عف الحقائؽ االجتماعية ككشفيا أصبح مف الضركريات لتجاكز األزمة     
ؿ الراىنة، كلكف مف غير إغفاؿ دكر اإلنساف المسئكؿ كالكاعي في عممية التنمية، ككذلؾ مف غير إىما

إف تحرير المجتمعات السائرة في طريؽ . االستفادة مف األبحاث العممية بصفة عامة في ىذا المجاؿ
النمك مف الييمنة اإلمبريالية كمف التبعية االقتصادية كالسياسية، أصبح كما نراه كاقعا بالغ األىمية، كال 

قا مف ىذا االقتناع يصبح يمكف تحقيؽ أم تقدـ أك تطكر مف غير تحقيؽ ىذا الكاقع الياـ، كانطبل
التعامؿ مع ىذه اإلشكالية يقـك باألساس عمى إيجاد حمكؿ نسبيػة لمتناقض الصػارخ القائـ بيف دكؿ 
العالـ المتقدـ صناعيا كدكؿ العالـ المتخمؼ، كيتكزع ىذا العامؿ كما يراه كثيرا مف المفكريف بيف 

 (1): ميمات متعددة كمتشابكة مف بينيا
 .قع بمفيكمو الشامؿ ككشؼ حقيقة المشاكؿ كمحاكلة إيجاد الحمكؿ المناسبة ليادراسة الكا -1
جعؿ قطاع التربية كالتعميـ يقـك باألساس عمى ىذه الميمة بالمساىمة الفعمية في عممية التنمية لما  -2

. فيو صالح الكطف كالمكاطنيف بدكف تمييز أك انتقاء طبقي أك اجتماعي
الكاقع اإلنساني الراىف عمى جميع المستكيات حتى ال نظؿ في عزلة عف الحرص عمى ما يجرم في  -3

ىذا عمى مستكل الطرح العاـ لئلشكالية، أما عمى مستكل .تاريخنا كمقّكمات حضارتنا الحديثة كالمعاصرة
الطرح الخاص فقد يتفاكت البحث في ىذه اإلشكالية مف حيث أنو مكضكع تتداخؿ فيو مجمكعة مف 

.  بع ثقافي، فكرم، اقتصادم، كاجتماعي كسياسيالمشاكؿ ذات طا
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يرل الباحث أف تكضيح عبلقة التعميـ بالتنمية عممية تقتضي التعرؼ كالكقكؼ عمى كجية نظر كؿ       
أداة لمتنمية كما بسيـ بو في الرفع مف االقتصادييف كاالجتماعييف، إذ يرل عمماء االقتصاد أف التعميـ 

نتاجيتو في حيف يرل عمماء االجتماع كبعض االقتصادييف التنمكييف كالذيف ينظركف .مف نكعية العمؿ كا 
إلى التنمية نظرة أكسع كأشمؿ في المفاىيـ االقتصادية، إلى أف التعميـ حاجة أساسية لمفرد كالمجتمع، 

. ؿ االستعماؿ في سكؽ العمؿ ضمف منافع أخرل لوبغض النظر عف ككنو حاجة أساسية مف أج
ككانت كجية النظر األكلى تيتـ بأثر التعميـ عمى التنمية، بينما كجية النظر الثانية تيتـ بأثر التنمية في 

  .(1)التعميـ
إذا اعتبرنا التربية عممية اجتماعية تشكميا طبيعة المجتمع كفمسفتو، ك النظاـ التربكم جزء مف     
تعّد التربية أداة لمتنمية ـ االجتماعي العاـ يؤثر كيتأثر بو بفضؿ عبلقات تفاعمية دائمة، ليذا النظا

كفي ضكء التقدـ العممي ككثافة المعمكمات، فانو . ووسيمة إلعداد لقوى العاممة لتحقيق النمو والتقدم
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يير في البرامج كالمناىج البد أف تساعد التربية المجتمع عمى التكيؼ مع العالـ المتغير مف خبلؿ التغ
 ككنا قد أشرنا سابقا إلى أف األنظمة التعميمية في عالـ اليـك قد شيدت كثيرا مف محاكالت. كالكسائؿ

كفي ظؿ سعي . التطكير كاإلصبلح بما يتبلءـ مع متطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية لممجتمع
التربكية تعتبر الشغؿ الشاغؿ ال بالنسبة  كؿ المجتمعات لتحقيؽ تنمية  شاممة ، فإف اإلصبلحات

نما لكافة الميتميف باالجتماع كالسياسة كاالقتصاد مف ىنا تتحدد . (2)لمعامميف في الحقؿ التربكم فقط، كا 
عبلقة التعميـ بالتنمية في أف األكؿ يمثؿ أداة لمتنمية مف جانب، كما يعد حاجة أساسية مف الضركرم 

 . ير اإلمكانيات البلزمة ليا مف جية أخرلأف يستفاد بالتنمية في تكؼ

أنو كمما كاف التعميـ مرتبطا بالحاجات الفعمية لمتنمية، كمما كاف أكثر إسياما في : " كىكذا يمكف القكؿ
حداث تنمية اجتماعية يبرز فييا أثر التعميـ عمى الصحة، كاالستثمار،  رفع معدؿ النمك االقتصادم، كا 

كيؤكد . (3) "م كالمشاركة السياسية كرفع مستكل المعيشة، كغيرىا مف اآلثاركالقضاء عمى األمية، كالكع
أف الشعب المتعمـ " عمى 2000الصادر عف معيد التخطيط القكمي لسنة  (4) تقرير التنمية البشرية

يككف أثر إنتاجية كأكفر صحة ، كأكثر ابتكارا، كأعظـ غنى، كمف ثـ فإف التعميـ يأتي عمى رأس 
م تحدد مستكل التنمية البشرية كفي نفس الكقت يعد مف مدخبلتيا كمخرجاتيا في آف العكامؿ الت

 كتشير بعض اإلحصاءات أف الرصيد البشرم لمصر مثبل يفترض أف تتدفؽ أعداده في .كاحد
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الفصول والمعممين في العقد األول من القرن استشراف حاجة التعميم اإلعدادي العام من التالميذ و: السعيد محمد رشاد محمد -1
 .19، ص 2002، أفريؿ 25، المجمد الثامف، العدد  مستقبل التربية العربية، ( 2010 -2001) الحادي والعشرين

        2- ALTET  MARGUERITE : La formation  professionnelle  des  enseignants ; P.U.F.PARIS ; 1994, p .64 

 .19مرجع سابؽ، ص :محمد رشاد محمد السعيد -3
 .20المرجػع نفسػو ، ص  -4

مف إجمالي السكاف البالغ  %44مميكف نسمة، أم ما يعادؿ  27قنكات النظاـ التعميمي ما مقداره    
سنة،  25إلى أقؿ مف  5ىؤالء تمثميـ الشريحة العمرية ما بيف . 1999مميكف نسمة عاـ  63حكالي 

مميكنا مف الطبلب  17م مؤسسات التعميـ بمختمؼ مراحمو كأنكاعو إلى حكالي كيصؿ حاليا ما يتدفؽ ؼ
 ."
نستخمص مف ىذا أف معدؿ التسجيؿ لجميع مرحؿ التعميـ أك مؤشر التمدرس ال يمثؿ إال حكالي    
مف الرصيد البشرم لمصر، ىذا عمى الرغـ مف جيكد المسؤكليف كاىتماميـ بقضية التنمية  63%

معتبرة التنمية البشرية  -مصر والقرن الحادي والعشرين -تمت جانبا ىاما في كثيقة البشرية التي اح
 -أىـ محاكر التنمية كأساس مف األسس الثابتة لقياس تقدـ المجتمعات، كدليؿ عمى اكتساب التنمية

ق، كيككف اإلنساف محكر عممية التنمية طفبل، كشابا، كشيخا، ذكرا، كأنثى، في غذائ –مفيكما إنسانيا 
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كصحتو، كتعميمو، كترفييو، كبيئتو، كقد حددت الكثيقة بعض إجراءات التنفيذ، فكاف إصبلح التعميـ بما 
 .يتفؽ كتطكرات العصر في مقدمة ىذه اإلجراءات

 وىايدى توفمر، ألفيـنكقد زاد االىتماـ بتطكير التعميـ في عبلقتػو بالتنميػة، ما خرج بو كؿ مف        
(Alvin / Hidy  Toffler)  مف "سياسات الموجة الثالثة "ك" نحو بناء حضارة جديدة : " في كتابيما ،

مبلمح لعؿ أىميا أف ثكرة المعمكمات كالمعرفة، باتت المكرد الرئيسي ألم اقتصاد متقدـ، كأف قيمة 
المعمكمات كالمعرفة تعادؿ بؿ تزيد عف قيمػة عكامؿ اإلنتاج األخرل كرأس الماؿ، كاألرض  ككفرة  

اختفاء العمالة المتعددة عمى الميارة الضعيفة كالقكة : لمكارد الطبيعيػة، كثمة مبلمح أخرل مف بينياا
العضمية، لتحؿ محميا الميارة ذات المستكل المرتفع مف العمالة المتخصصة، كالحاجة المستمرة إلى 

االنجازات التي حققتيا  كقد دعت ىذه المبلمح كغيرىا مف. (1)االبتكارات لتحقيؽ القدرة عمى النافسة 
العقكد األخيرة مف القرف العشريف، إلى تقديـ الكثير مف الرؤل المستقبميػة التي اتفقت في  في البشرية

كاألكاديمي لمخرجات مؤسسات التعميـ كالتككيف، كتعزيز الصمة  معظميا عمى االرتقاء بالنمك الميني
ما أكدت ىذه الرؤل عمى ضركرة تحديث المناىج بيف ىذه المؤسسات كالمحيط الثقافي كاالجتماعي، ؾ

 .التعميمية كتطكيرىا بما يخدـ المجتمع كيحقؽ أىداؼ التنمية
لقد تكصمت الكتابات التي اىتمت بمكضكع التنمية كاإلنساف إلى أف العبلقة بينيما بدأت مف     

 التنمية" استقرت عمى منظكر، ثـ "تنمية البشر" ، ثـ تحكلت ثانيػة إلى منظكر "التنمية بالبشر" منظكر
كاإلنساف طبقا لممنظكر األكؿ يمثؿ أحد مدخبلت التنمية، أم اعتباره مكردا خاما مف ". من أجل البشر
أف العنصر البشرم  ثـ سرعاف ما  تبيف لمباحثيػف االقتصادييػف كغيرىـ.مكارد التنميػة 
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ككاف ذلؾ . يمكف تحسيف دكره في عممية التنمية مف خبلؿ رفع إنتاجية عممو بالتعميـ كالتدريب كالتككيف
الذم طرأ عميو التغيير ىك اآلخر عندما اتجيت األنظار " تنمية البشر" إيذانا باستعماؿ المنظكر الثاني 

احب الحؽ في االستمتاع بثمار تنمية ىك صاحبيا، نحك اإلنساف باعتباره غاية التنمية كىدفيا، كص
.  (1)" التنمية من أجل اإلنسان" فاستقرت ىذه العبلقة بيف التنمية كاإلنساف عمى منظكر

كىكذا أصبح ىدؼ التنمية ىك تمبية الحاجات األساسية لئلنساف، أم النظر بعيف االعتبار إلى كؿ     
فراد كنكعية حياتيـ كمستكل رفاىيتيـ، حتى يتحسف بعد ذلؾ ما مف شأنو أف يسيـ في ترقية أحكاؿ األ

إف البحث عف التنمية االقتصادية كاالجتماعية البد أف  .الكياف االجتماعي الذم ينتمي إليو ىؤالء األفراد
فالتعميـ ليس القصد منو تزكيد اإلنساف بالمعارؼ فقط، كال إقباؿ أفراد . تتناكؿ التعميـ كعبلقتو بالتنمية

جتمع عمى اكتساب مظاىر التحضر، بؿ ىك تحكؿ في عقمية الفرد كسمككو عف طريؽ تزكيده بجممة الـ
كمف الكاضح أف . مف المعارؼ كالميارات كاالتجاىات كالقدرات المبدعة كالبلزمة لرفع مستكل معيشتو
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كعا مف أنكاع ىذه المعارؼ كاالتجاىات ال يمكف أف يكتسبيا الفرد إال عف طريؽ التعميـ الذم لـ يعد ف
جزءا ال يتجزأ مف عممية التنمية ذاتيا، كاألساس في عممية التنمية في " الرفاىية االجتماعية، كلكنو 

نما يكمف في البشر  .(2)" الحاضر كفي معظـ بمداف العالـ ال يكمف في الماؿ أك المكارد الرأسمالية كا 

دة الدخؿ القكمي لمببلد، كمع أف البعض يرل كنحف عندما نتحدث عف التنمية االقتصادية فإنما نعني بزيا
أف تقسيـ التنمية إلى اقتصادية كأخرل اجتماعية ىك تقسيـ مصطنع فاف ىذا التقسيـ مفيد كميـ في 

كعندما نتحدث عف التنمية . معرفة كقياس النمك الذم يحدث في مختمؼ النشاط اإلنساني في المجتمع
ذلؾ زيادة الدخؿ الكطني كيجب أف تتحقؽ في زيادة ىذا الدخؿ االقتصادية أك النمك االقتصادم فنعني ب

فالتنمية االقتصادية تؤدم إلى رفع مستكل  .عدالة التكزيع بحيث تستفيد منو قطاعات الشعب المختمفة
المعيشة لؤلفراد كتحسيف أحكاليـ التعميمية كالصحية كاالجتماعية، كىذا بدكره يؤثر عمى جكانب التنمية 

 .االجتماعية
كبالمثؿ يمكف القكؿ بأف ما يحدث لؤلفراد مف خبلؿ التنمية االجتماعية مف ترشيد لسمككيـ    

االجتماعي كلدخميـ كاستيبلكيـ كنظاـ حياتيـ األسرية كممارسة المكاطنة الصالحة يترتب عميو فكائد 
أك التمييز بينيما ىك كىكذا يككف االرتباط الكثيؽ بيف ىذيف الجانبيف مف التنمية كالفصؿ .اقتصادية كثيرة

 كعميو ال يمكف الفصؿ بيف التنميػة االقتصادية كالتنمية  .مف قبيؿ الدراسة كالمعالجة العممية فقط 
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. 71، ص1976كالنشر، القاىرة، 
االجتماعية ألف كبلىما يسيـ في تطكر اآلخر كيدعمو، ذلؾ ألف نتائج التنمية االقتصادية تتيح 

الفرصة لقياـ العديد مف المشاريع كالبرامج لصالح التنمية االجتماعية ، كفي نفس الكقت فإف نتائج 
التنمية االجتماعية تكفر المناخ المناسب كالمبلئـ لنجاح خطط التنمية االقتصادية مف حيث تكفير اليد 

كعميو فإف أم فإف محاكلة الفصؿ بيف التنمية .العاممة المدربة لتساىـ بفعالية في دفع عجمة التنمية
أف كؿ مف التنمية االقتصادية كالتنمية االجتماعية ىك أمر تعسفي يرفضو كاقع الممارسة،حيث 

 . يقكلكف االقتصادية كالتنمية االجتماعية ىما كجييف لعممة كاحدة كما
لقاء الضكء عمى جانبيف ىاميف مف حياة        ككؿ ما في األمر أننا نفصؿ بينيما مف أجؿ الدراسة كا 

ارتباطيما المجتمع، كال يمكف تحقيؽ أىداؼ التنمية إاّل إذا قدرنا قيمة ىاتيف الناحيتيف معا في 
يتضح في ىذا أف التنمية االقتصادية ال يمكف فصميا عف التنمية االجتماعية نظرا الرتباط  .كتكامميا

كؿ منيما ارتباطا عضكيا، مما يستمـز أف تعمؿ التنمية االجتماعية عمى خدمة اإلنتاج مف ناحية، 
لى تكفير فرص متكافئة مف الخدمات ؿ إف . كؿ أفراد المجتمعكخدمة اإلنساف مف ناحية أخرل، كا 
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اإلنساف كيدؼ رئيسي لمتنمية االجتماعية يعتبر مف العكامؿ األساسية المؤثرة في التنمية االقتصادية، 
 كمثؿ ىذه العبلقػة، فيك كسيمة تساعد عمى تحقيقيا كىك اليدؼ الذم كجدت ىذه التنمية في أجمو

 ، ىي التي نتج عنيا ما يسّمػىالعضكية بيف التنمية االجتماعيػة كالتنميػة االقتصاديػة

أف التكامؿ يعني أف التنمية تسير في مختمؼ :" الدكتور فؤاد زكريا يرل ".  بالتنمية الشاممة" 
القطاعات بطريقة متكازنة كتبعا ليذا المعنى يككف مف المستحيؿ تنمية الصناعة بدكف تنمية التعميـ، 

ـ مماثؿ بمشاكؿ الريؼ، كىذا النكع مف التكامؿ كمف المستحيؿ حؿ مشاكؿ المدينة دكف إبداء اىتما
كأف االىتماـ بأم قطاع منفرد فيو، البد . يركز عمى الفكرة القائمة باف المجتمع يككف كبل عضكيا كاحدا

أف يؤدم إلى االىتماـ بقطاعات أخرل، كتظؿ الدائرة تتسع بالتدريج حتى يمتد نطاؽ االىتماـ في نياية 
. (1) "المجتمعاألمر إلى جميع قطاعات 

مف ىنا يتضح التفاعؿ المتصؿ الحمقات كالتكامؿ كالشمكؿ ، فبل أحد مف رجاؿ التنمية       
االقتصادية كالتنمية االجتماعية ينكر قيمة الخدمات في تنمية المجتمعات، كما ال يركف أف التعميـ كحده 

طيط لئلنتاج كحده ال يغير كضع أك الصحة كحدىا أك الثقافة كفيمة بحؿ مشاكؿ المجتمع،كما أف التخ
كمف ىنا فإف التنمية االجتماعية في . المجتمع، كعميو فبل بد أف يككف التخطيط لمتنمية شامبل

المجتمعات النامية يجب أف تكاكب التنمية االقتصادية كتسيير معيا جنبا إلى جنب، ألنو بدكف ىذا نجد 
. ميةأنفسنا أمما معّكقات تقؼ في سبيؿ تحقيؽ ىذه التف

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 2مرجع سابؽ، ص - رؤية نظرية ودراسة واقعية - التعميم والتنمية :سيد جاب اهلل -1
   
 :التنمية كمفيوم متكامل  -أ
كيتبيف مف ىذا التعريؼ الشامؿ لمتنمية إنيا عممية تطكير لمفرد عمى طريؽ تطكير المجتمع ، ك أف     

شمؿ كافة أكجو الحياة االقتصادية كاالجتماعية ك الثقافية ك السياسية ، كأف ذلؾ ىذا التطكير كالنماء م
يتطمب تضافر كافة الجيكد في سبيؿ التأكيد عمى خكصصية كؿ مجتمع ، فالمجتمع ىك المناط بو 

تحقيؽ التنمية ذاتو كليس االعتماد عمى اآلخريف، فإذا ما جمب كؿ ما ىك عصرم كمتقدـ دكف أف يسيـ 
كعميو فإف ضركرة انبثاؽ التنمية مف المجتمع يعتبر أساسيا كلذلؾ ينبغي . إف ذلؾ ال يعتبر تنميةفيو ؼ

أف تجرل الدراسات في كافة المجاالت مف أجؿ تحديد احتياجات الفرد كالمجتمع، كمف ثـ كضع الخطط 
. (1)الكفيمة بتمبية ىذه الغاية 

ف الكاتب يرل أف التنمية بأنكاعيا المختمفة، كمف منطؽ تحديد معنى شامؿ لمفيـك التنمية فإ    
االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالبشرية ىي كؿ متكامؿ كلكنيا تتمركز حكؿ التنمية البشرية باعتبار 
أف اإلنساف ىك أداة التنمية كغايتيا، فاليدؼ مف التنمية االقتصادية ىك تحقيؽ رفاىية اإلنساف كتمبية 
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ية االجتماعية تسعى إلى تطكير البيئة االجتماعية لئلنساف في إطار العبلقات بيف حاجاتو، كما أف التنـ
. اإلنساف ك اإلنساف ، كبيف المجتمعات اإلنسانية كافة

فالتنمية عممية شاممة متعددة الجكانب كمتشعبة األبعاد، كالبد مف إدراكيا باعتبارىا ذات شقيف  "
أخذ في عيف االعتبار جميع العكامؿ االقتصادية اقتصادم كاجتماعي في إطار منيج تكاممي م

فالتنمية االقتصادية تؤدم إلى جانب كظيفتيا االقتصادية كظيفة أخرل اجتماعية حيث . كاالجتماعية
تستيدؼ في المدل البعيد رفاىية اإلنساف كتحسيف مستكل معيشتو كىذا ما تقـك بو التنمية االجتماعية، 

ة كالمدربة،كما تعمؿ عمى تغيير االتجاىات كالقيـ كالسمككات التي قد فيي تعد القكل البشرية المؤىؿ
. (2")  تعرقؿ التنمية االقتصادية بجانب اىتماميا بمعالجة أم مشكمة قد تترتب عمى التنمية االقتصادية

 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 145، مرجع سابؽ، صالتربية في الوطن العربي: يعقكب حسيف نشكاف -1
 14 -13، مرجع سابؽ، ص صالتنمية االجتماعية: الباسط محمد حسف عبد -2
 
 
 

. (1) :كيمكننا الكقكؼ عمى ىذا المنظكر المتكامؿ لمتنمية كما ىك مبّيف في الشكؿ التالي
 

                    يمثل المنظور المتكامل لمتنمية( 1)شكل رقم                              
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:  كيتضح مف الشكؿ السابؽ ما يمي
 . تتفاعؿ كافة أشكاؿ التنمية فيما بينيا مف أجؿ بمكغ أىداؼ التنمية الشاممة -1

. باعتبار أف ىدؼ ىذه التنمية ىك اإلنساف التنمية البشريةإف مركز العممية التنمكية ىك  -2
ئص المجتمع كأفراده، فمكؿ مجتمع سماتو إف كافة أشكاؿ التنمية تحدث في سياؽ خصا –3     
. كىذه ىي مرتكزات التنمية كمنطمقاتيا المميزة

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 .14ص ،مرجع سابؽالتربية في الوطن العربي، : يعقكب حسيف نشكاف -1
تستمد أىداؼ كؿ شكؿ مف أشكاؿ التنمية مف خصائص المجتمع ك الفرد كحاجاتيما كينبغي أف  -4
. ؿ عمى تمبية ىذه الحاجات تعـ

يرل الباحث أف المجتمعات النامية ىي اليـك في أشد الحاجة إلى ىذا النكع مف التكامؿ بيف       
التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كخاصة كأف محاكالت التنمية أصبحت تشغؿ اىتماـ الدكؿ المتخمفة 

 

 

خصـائـص وحاجـــات  المـجتمـع                
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و الفرد 
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 االقتصادية

التنمية 
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 السياسية
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ة عمى العمؿ كاإلنتاج الذم يساعد عمى تحقيؽ الفتقارىا إلى الميارات كاألطر صاحبة القدرة العالي
فالتعميـ ليس القصد منو تزكيد اإلنساف بالمعارؼ، كال إقباؿ أفراد المجتمع عمى . التنمية الشاممة

اكتساب مظاىر التحضر، بؿ ىك تحكؿ في عقمية الفرد كسمككو عف طريؽ تزكيده بجممة مف المعارؼ 
ة كالبلزمة لرفع مستكل معيشتو، كمف الكاضح أف ىذه المعارؼ كالميارات كاالتجاىات كالقدرات المبدع

كاالتجاىات ال يمكف أف يكتسبيا الفرد إاّل عف طريؽ التعميـ الذم لـ يعد نكعا مف أنكاع الرفاىية 
كالمشاىد أف عنؽ الزجاجة في عممية التنمية " االجتماعية كلكنو جزءا ال يتجزأ مف عممية التنمية ذاتيا،

نما يكمف في البشرفي الحاضر ؼ  .(1)" م معظـ ببلد العالـ ال يكمف في الماؿ أك المكارد الرأسمالية كا 
فإذا كاف . إف العبلقة بيف التعميـ كالتنمية عبلقة ال تكاد تنقطع، أم إنيا عبلقة عضكية ككطيدة

خركف أف يرل آ. بعضيـ يعتقد أف التربية السميمة التي يتمقيا الشباب المتعمـ شرط أساسي لمتنمية
التنمية ىي التي تؤدم إلى تطكير التربية كالتعميـ، كميما يكف يبقى ىذا الجدؿ عقيما، ألف التربية 

فنحف إذا تصّكرنا التربية بدكف تنمية أك العكس، فكأننا أدركنا . كالتنمية شيئاف متبلزماف كمتكامبلف
ادؼ المغكم يذىب البعض إلى الماىية مف غير أف نحكـ عمييا بنفي أك إثبات، كحتى في ضكء التر

 (2).اعتبار التربية في مقدمة الكسائؿ التي تساعد عمى تطكير المجتمعات كبناء اإلنساف بناءا سميما
إف التنمية االجتماعية في المجتمعات النامية يجب أف تكاكب التنمية االقتصادية كتسيير معيا       

 .معكقات تقؼ في سبيؿ تحقيؽ ىذه التنمية االقتصاديةجنبا إلى جنب، ألنو بدكف ىذا نجد أنفسنا أمما 
ليذا يرل الباحث أف المجتمعات النامية ىي اليـك في أشد الحاجة إلى ىذا النكع مف التكامؿ بيف 

التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كخاصػة كأف محاكالت التنمية أصبحت تشغؿ إتماـ الدكؿ المتخمفة 
طر صاحبة القدرة العالية عمى العمؿ كاإلنتاج الذم يساعد عمى تحقيؽ الفتقارىا إلى الميارات كاأل

كالكاقع أف االىتماـ المتزايد برأس الماؿ البشرم كدكر التعميـ في التنمية لـ يبرز إال . التنمية الشاممة
زايد في السنكات التي تمت الحرب العالمية الثانية، كذلؾ بعد تقدـ الدراسات االقتصادية كاالىتماـ المت

. بالتنمية االقتصادية كدكر رأس الماؿ البشرم في تحقيؽ أىداؼ كمتطمبات التنمية الشاممة
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .71، مرجع سابؽ، ص التربية والتقدم االجتماعي واالقتصادي لمدول النامية: جكف كىانسكف -1
2- PERRENOUD PHILIPPE : CONSTRUIRE DES COMPETENCES DANS L’ECOLE ; Paris, E.S.F. 1997, P.4     

                          

كيمكف اعتبار الياباف كالدانمرؾ مثاليف حّييف كما سبؽ ذكره عمى أف رأس الماؿ البشرم ىك الدعامة     
يست الرئيسية لمتقدـ، كبالتالي تصبح التربية كراء كؿ تنمية، إذ مف الكاضح أف المكارد المادية الطبيعية ؿ
متكفرة في ىذيف البمديف كمع ذلؾ حدثت فييا حركة نمك كتقدـ اقتصادم ىائؿ مثمما حدث في الدكؿ 

ككاف مف نتائجو القضاء عمى األمية في ... األكربية المجاكرة كالتي تتمتع بثركات كمكارد طبيعية كبيرة
الثالث ىي األخرل أف تستفيد في كمف ىنا يمكف لمدكؿ العربية كدكؿ العالـ . (1)" نياية القرف التاسع عشر

مازالت في " تنمية مكاردىا البشرية حيث تتكفر لدييا إمكانيات مادية كطاقات بشرية ىائمة، إاّل أنيا 
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مصاؼ الدكؿ المتطمعة لمنمك بسبب عدـ تنمية مكاردىا البشرية كيفا كبالدرجة المرجكة كىذا يرجع إلى 
. (2)" ياجات المجتمع كمطالبو االقتصادية كاالجتماعية قصكر في نظميا التعميمية عف الكفاء باحت

كىذا ما يكضح أف لمتعميـ دكرا كبيرا كفّعالية في عمميات التنمية االقتصادية كاالجتماعية كيمكف      
 (3): إرجاع ذلؾ إلى العكامؿ التالية

. التقدـ االقتصادم كاالجتماعيأنو يزكد األفراد بالميارات التقنية ك الفنية ك اإلدارية البلزمة لمنمك ك -1
. أنو ينّمي القدرة االبتكارية عند اإلنساف ذات األثر المضاعؼ في النمك ك التقدـ عند األفراد -2
أنو يزّكد مف قدرات اإلنساف عمى اختيار عممو ك عمى استقراره ك تكيفو الكظيفي ك عمى الرضا عف ىذا  -3

. العمؿ ك االستمتاع بو
. فرد القدرة عمى االدخار كاالستثمار كحسف اإلنفاؽ كالمحافظة عمى الثركةأنو ينمي في اؿ -4
. أنو ينمي في الفرد القدرة عمى التغيير ك تقبمو ك اإلسياـ في إحداثو ك تكيؼ مع مستمزماتو -5
. أنو يساعد عمى تحسيف المستكل الصحي لمفرد ك المجتمع -6
. ك قضاياىا ك المشاركة في أنشطتيا ك خدماتيا أنو يزيد مف التزاـ الفرد ك ارتباطو ببيئتو -7
أنو يزيد في قدرة الفرد عمى االطبلع عمى نشاطو السياسي الفعاؿ ك عمى الممارسة الديمقراطية السميمة  -8

. ك عمى اتخاذ القرارات اليادفة ك البناءة ك عمى االلتزاـ بالصالح العاـ
. ل أساس الحرية ك العدالة ك المساكاةأنو يسيـ في نشر السبلـ ك التفاىـ الدكلي عؿ -9

أنو ينمي في الفرد القدرة عمى القراءة ك االطبلع ك أكثر مف ىذا عمى التعميـ الذاتي كما يزيد قدرتو  -10
. عمى التفكير ك الكصكؿ إلى مصادر المعرفة

 

 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .154، ص 1977دار النيضة العربية، القاىرة،  اقتصادياتو،تخطيط التعميم و: محمد منير مرسي كعبد الغني النكرم - 1
 .16مرجع سابؽ، ص  ،2000العالم العربي سنة : محمد أحمد الغناـ - 2
. 13مرجع سابؽ، ص  -راية لتعميم في منظور اقتصادي واسع  -المدرسة المنتجة: محمد أحمد الغناـ --3

ك التفكؽ التكنكلكجي يعتمداف ك إلى حد  كبير  ك ليذا يبلحظ أف التطكر االقتصادم ك االجتماعي   
عمى مستكل التعميـ كتقدمو، فالتقدـ الذم أحرزتو في ىذا المجاؿ كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية، ك 
اإلتحاد السكفييتي ك الياباف، ك الدانمرؾ ك ألمانيا إنما يعكد إلى تطكر التعميـ الثانكم ك تنكيعو في كقت 

ك إذا كانت العبلقة كثيقة بيف التعميـ ك التمنية بكجو عاـ فإف مكضع االىتماـ .كؿمبكر في ىذه الد
الخاص في ىذا البحث ىك العبلقة بيف التعميـ الثانكم ك التنمية ك دكره فييا مف خبلؿ بعض الدكؿ 

ية التنمكية إف دكر التربية كالتعميـ كما عرفناه بأبعاده المختمفة ال يتحقؽ إال إذا اتضحت الرؤ. المعاصرة
في كؿ مجاالتيا كمنيا المجاؿ التربكم، فاألمر يتطمب بعد تحديد دكر التعميـ في التنمية، العمؿ كيحـز 

كما أف مكضكع التنميػة ككؿ يخضع أكال . عمى تنفيذ ىذا الدكر مف خبلؿ تطكير النظػاـ التربكم نفسو
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أما أف يمعب التعميـ دكره بمعزؿ عف . التنميةكأخيرا لئلرادة السياسية الكاضحة كالمتابعة لتنفيذ مشاريع 
المحيط الذم يعمؿ فيو، كتتكقع منو المساىمة الفعالة في التنمية فإف ىذا غير ممكف، ككاقع التربية 

لقد عاشت بمداف العالـ الثالث فترة مف الزمف تنظر . كالتعميـ في الدكؿ النامية يؤكد صحة ىذه المقكلة
كقد كاف ىناؾ فعبل ارتباطا كثيقا بيف التعميـ . فذ كالسبيؿ الكحيد إلحداث التنميةإلى التعميـ عمى أنو المف

. كالتنمية االقتصادية كلكف ىذه العبلقة ليست سببية ألف النمك االقتصادم يزيد مف فرص التعميـ أيضا
عمى كتحت سيطرة ىذه النظرة الخاطئة كانت الجيكد الكبيرة كاألمكاؿ الطائمة تصرؼ عمى التعميـ 

كقد تبّيف بعد فترة زمنية طكيمة أف التعميـ قد يككف لو آثار سمبية عمى المجتمع . حساب مشاريع أخرل
إذا لـ يؤخذ في الحسباف الكاقع االجتماعي كاالقتصادم لممجتمع كاحتياجاتيف ككثيرا ما كانت نتائج 

برزىا تحميؿ أحد الباحثيػف  في ىذا  التعميـ في دكؿ العالـ الثالث ىامشيػة بؿ كسمبية أحيانا أخرل،  كما أ
: المكضكع  قائبل 

ففي قطاع الزراعة حيث يعيش غالبية السكاف، ال يكاد التعميـ يؤثر في عمميات اإلنتاج، فالعمؿ "  
كفي الصناعة حيث يريد استيبلؾ التعميـ . الزراعي ال يزاؿ بصفة عامة تقميديا يقـك بو أميكف

ت التنمية كالتحديث، فبل تزاؿ إنتاجية العمؿ في ىذا القطاع أيضا أقؿ كالمتعمميف كحيث تركزت محاكال
". منيا في البمداف المتقدمة، مما يطرح سؤاال كبيرا عف دكر العنصر البشرم كمستكل تعميمو كتدريبو

 كيؤكد العديد مف العمماء االرتباط الكثيؽ بيف التنمية االقتصادية كاالجتماعية، فيرل البعض أف العبلقة
بيف جكانب التنمية الشاممة ال تقبؿ االنفصاؿ أك التجزئة كخاصة منذ النصؼ الثاني مف القرف 

العشريف، فقد أصبحت التنمية الشاممة تقـك عمى نكع مف المكازنة بيف الجانبيف االقتصادم كاالجتماعي 
. في عمميات التنمية كمشركعاتيا جميعا

 
 

 
 
: ةقياس العالقة بين التعميم والتنمي -ب

أف التعميـ مف خبلؿ عممياتو في إعداد القكل الماىرة العاممة لدعـ خطط التنمية االقتصادية     
كاالجتماعية يقـك بتزكيد األفراد كالجماعات بالقيـ كالمبادئ كاالتجاىات االجتماعية لضماف نجاح 

تكيؼ االجتماعي في عممية النمك كالتطكر االقتصادم أكال، كضماف قدرة ىذه األيدم العاممة عمى اؿ
البيئة االجتماعية الجديدة التي تحدثيا التنمية االقتصادية ثانيا، ثـ ضماف عبلقة التبلـز كالترابط بيف 

. التعميـ كالنمك االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي ثالثا 
كأف  نستنج مف ىذا أف ىناؾ شبكة مترابطة مف العبلقات التربكية كاالقتصادية كاالجتماعية،       

كظيفة التعميـ في ىذه الشبكة تقكدنا إلى تحديد معالـ كظيفتيف أساسيتيف لمتربية كالتعميـ، كىي الكظيفة 
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االقتصادية لمتعميـ، كتعني اإلعداد الميني كالفني في تزكيد القكل العاممة بالقيـ كالمبادئ كالمفاىيـ 
.  (1)ع البيئة االجتماعية كاالتجاىات كنماذج التفكير كأنماط السمكؾ البلزمة لمتكيؼ ـ

إاّل أف ىناؾ كجيات نظر لبعض العمماء ( االرتباط ) كلكف كبالرغـ مف ىذا التداخؿ كالتكامؿ     
لعمماء االقتصاد أف المجتمعات  وجية النظر األولىحكؿ طبيعة ىذه العبلقة كىذا االرتباط حيث ترل 

ع مستكل الدخؿ القكمي كمف ثـ الدخؿ الفردم النامية في حاجة سريعة إلى تنمية اقتصادية ىدفيا رؼ
كىذا الذم يمكف الدكلة مف التكسع في الخدمات، كما يمكف األفراد مف االنتفاع بيا بمعنى أف ارتفاع 

الدخؿ يجعؿ المكاطنيف اقدر عمى تعميـ أبنائيـ كالعناية بصحتيـ، كيجعؿ الناس اقدر عمى دفع 
دية كاجباتيا كتدبير سبؿ الخدمات االجتماعية بإشكاليا الضرائب كىذا بدكره يمكف الدكلة مف تأ

. المختمفة
كىي لعمماء االجتماع فتنادم بالتنمية االجتماعية أكال، كركيزة ليا األكلكية  وجية النظر الثانيةأما     

في برامج التنمية كيستند أنصار ىذا االتجاه إلى أف التنمية االقتصادية ال تسير بخطى سريعة كأساس 
تيف إذا انتشر الجيؿ كالمرض بيف الناس، فرجاؿ الصحة مثبل يؤكدكف عمى أف الصحة الجيدة تدفع ـ

الناس إلى العمؿ المثمر كاالشتراؾ في جيكد تنمية المجتمع إلى جانب ما تصبغو الصحة عمى الناس 
. (.2)مف لياقة بدنية تجعميـ اقدر مف اإلنتاج 
تقاف  كما أف التعميـ ىك اآلخر يعتبر السبيؿ إلى النضج الفكرم كالى االبتكار كرفع الكفاية اإلنتاجية كا 

العمؿ، إذ ال تتكقع زيادة في اإلنتاج كاإلنتاجية ما لـ يكف المشتغمكف عمى مستكل مف المياقة الصحية 
كعمى درجة مف العمـ كالمعرفة  تمكنيـ مف تحقيؽ ىذه الكفاية كمف ىنا ( جسمية كنفسية ) 
 
 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.                   274 -273مرجع سابؽ، ص ص : عبد السبلـ الخزرجى كراضية حسيف الخزرجى -1
  . 132مرجع سابؽ، ص التنمية االجتماعية،: ىناء حافظ بدكم -2

جاء اعتقاد عمماء االجتماع باف تمؾ الخدمات االجتماعية يجب أف تعطى األكلكية كاف تسبؽ     
كالحقيقة أنو مف الناحية العممية كالتطبيقية ليس ىناؾ خط فاصؿ كمحدد . ت اإلنتاج برامج مشركعا

يفصؿ بيف التنمية االقتصادية كالتنمية االجتماعية، أك يعطى األكلكية ألحدىما دكف األخرل، خاصة 
 إذا عممنا أف العبلقات كالركابط التي تحكـ الصمة بيف الجانبيف االجتماعي كاالقتصادم في ىذا
العصر أصبحت أكثر تعقيدا عما كانت عميو في الماضي، كأصبح التخطيط لمتنمية الشاممة ىك 

. .(1)التخطيط المتزف الذم ال يفرؽ كال يفصؿ بيف التنمية االقتصادية كالتنمية االجتماعية 
 إف التنمية كمفيـك يتضمف الجانبيف االقتصادم كاالجتماعي كىما جانباف متداخبلف بحيث يصعب   

الفصؿ بينيما كذلؾ ألننا حيف نرفع المستكل التعميمي كالصحي كالثقافي لممكاطف فإننا نعمؿ في الكقت 
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نفسو عمى تحقيؽ مستكل أعمى مف الكفاية البشرية كىذا يعني زيادة اإلنتاج كالدخؿ كاالستيبلؾ، كىذه 
اخؿ  الزيادة بدكرىا تتطمب مزيدا مف الخدمات االجتماعية كبالرغـ مف ىذا التد

إذا كاف اإلنساف ىك العنصر األكؿ في التخطيط لمتنمية الشاممة كبناء الحضارة، فانو مف المسمـ بو      
أف التخطيط لمتعميـ كالتخطيط لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية أمراف مترابطاف متكامبلف، يؤثر كؿ منيما 

ية، ككذلؾ تصكر التنمية عف طريؽ التعميـ عمى اآلخر كيتأثر بو، فتصكر مستقبؿ التعميـ في الدكؿ العرب
كتزكيد المكاطف بمختمؼ أنكاع المعرفة كتكنكلكجيا العصر كثقافتو الجديدة، إنما ىي أمكر الزمة لتصكر 

ككذلؾ فإف الكاجب يقتضي مسايرة التخطيط عمى جبيتيف . إمكانات التقدـ كالتطكر كبناء حضارة العصر
. (2)بشرية عف طريؽ التخطيط لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية معا جبية إعداد القكل اؿ: في آف كاحد

كاآلف ، فقد حاف كقت النظر إلى ما يقـك بو التعميـ في مجتمعنا، كاضعيف في االعتبار الفرؽ بيف     
ك يتمثؿ المنظكر المتعمؽ بيذا .األىداؼ المقصكدة لمتعميـ، كالنتائج غير المقصكدة لمتنظيـ التعميمي

أم العبلقة بينيما كما تكجد اآلف ك ليس كما )بيف التعميـ ك المجتمع " العبلقة المعاصرة " فيالقسـ 
ك بكسعنا أف نبدأ بفحص أىمية القيـ ك الميارات التي تكتسب بكاسطة التعميـ (. كانت مكجكدة مف قبؿ

اّل منيا يؤثر عمى كأف ؾ. خاصة كقد رأينا أف ثمة فعبل عبلقة مؤكدة بيف التعميـ كاالقتصاد كالمجتمع
كسكؼ نتعامؿ مع . اآلخر سمبا أك إيجابا، لكننا نحتاج إلى فيـ أكضح لما تككف عميو طبيعة ىذه العبلقة

فقد الحظنا عدة مرات أف التعميـ يدّرب عمى ميارات يتطمبيا االقتصاد، غيرأف األىمية : الميارات أكاّل 
العبلقة بيف االقتصاد كالتعميـ يمكف أف تككف عبلقة دقيقة  إف: "الكاممة ليذا األمر غالبّا ما كانت منسيػة 

.  ك مضبكطة
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .125ص ،المرجع السابؽ: ىناء حافظ بدكم-1
، القاىرة،  1، الدار المصرية المبنانية، طتمويل التعميم والبحث العممي العربي المعاصر، أساليب جديدة: محمد متكلي غنيمة -2

 . 49ص  ،2001
مثاؿ ذلؾ أف عدد المؤسسات أك الشركات اليندسية ك قدرتيا اإلنتاجية ىي مسائؿ يحددىا عدد الميندسيف 

كثّمة إجراء مشترؾ في جميع البنكؾ . ك ينطبؽ ذلؾ عمى معظـ مجاالت االقتصاد. الذيف ينتجيـ التعميـ
عي الذم ينبغي عمييا القياـ بو في دكلة الدكلية يتـ عندما تبدأ ىذه البنكؾ تقدير ماىية االستثمار الصنا

معينة، كيتمثؿ ىذا اإلجراء في تحديد عدد األشخاص الذيف سكؼ يتـ تخريجيـ عمى كؿ المستكيات 
 .(1)" التعميمية
إف تمؾ العبلقة الكثيقة بيف التعميـ ك االقتصاد، تعني أف محصمة األشخاص الميرة في االقتصاد     

إلى األكلكيات االقتصادية كاالجتماعية  -عمى نحك مقصكد ككاع -تكجوالحديث المخطط، ينبغي أف 
ففي بريطانيا مثبل تكاصؿ الحككمة تأكيدىا عمى أف ثمة قصكر في القكل العاممة الفنية . لممجتمع
كالتكامؿ مف الجانب الكاقعي، إال أننا اعتدنا الفصؿ بينيما مف أجؿ الدراسة فقط، كقد سبؽ لنا  .كالعممية
. جزء الخاص بتحديد المفاىيـ أف حددنا مفيـك كؿ مف التنمية االقتصادية كالتنمية االجتماعيةفي اؿ
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كلعبلج ىذا األمر، تجرم تغّيرات في المقررات الدراسية ك في الحكافز لدفع التبلميذ إلى التخصص      
. مف التعميـ االبتدائيفي تمؾ المكاد الدراسية في مرحمة مبكرة جدّا مف مراحؿ نمكىـ الدراسي قد تبدأ 

. كلمميارات التي اكتسبت مف التعميـ أىمية أكبر مف تمؾ األىمية االقتصادية التي ناقشناىا
فمك نظرنا إلى دكلة نامية سنجد أف إحدل األىداؼ اليامة في ىذه الدكلة تتمثؿ في خمؽ ديمقراطية  

القراءة كالكتابة حيث تسمح ىذه العممية المشاركة، كديمقراطية المشاركة في أم مجتمع تعتمد عمى معرفة 
ك معرفة القراءة ك الكتابة ليست إال محّصمة . بمشاركة كاممة لؤلفراد في أجيزة االتصاؿ الجماىيرم

 .لمتعميـ
. إف الحالة التي يككف عمييا أم نظاـ تعميمي ليا أىمية ك داللة سياسية كأىميتيا االقتصادية تماماّ     

ة ك الكتابة كالميارات المتعددة التي تكتسب بكاسطة التعميـ ضركرية بصفة مباشرة كتعتبر معرفة القراء
إذ . كالتعميـ ميـ أيضا بالنظر إلى القيـ التي يعززىا. لمتنمية االجتماعية مثؿ ضركرتيا لمتنمية االقتصادية

كالمدرسيف كميا أمكر إف برنامج المدرسة كاألنشطة األخرل اإلضافية كالعبلقات غير الرسمية بيف التبلميذ 
ك يمكف أف يتـ ذلؾ كمو بطريقة مكجية كما يحدث عندما .تنقؿ العديد مف الميارات ك القيـ االجتماعية

بركح "كالتعاكف أكما يسمى : تستيدؼ مختمؼ أنشطة المدرسة خمؽ كتعزيز قيـ كميارات اجتماعية
( 2)". الفريؽ

 

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .360، ص2003، بيركت، لبناف، 1، دار النيضة العربية، طعمم االجتماع العام: جابرسامية محمد  -1
 .362المرجػع نفسػو، ص -2
كنحف .كطبقا لكجية النظر ىذه، يحظى التعميـ بعبلقة كظيفية مباشرة مع األجزاء األخرل لممجتمع   

يـ ك ما يحدث في أم جزء آخر ىنا أف ثمة ارتباطا متسقا بيف ما يحدث في التعؿ"كظيفية "نعني بكممة 
فالتعميـ يكفر الميارات الفنية المطمكبة في التنظيـ االقتصادم لممجتمع، كىكأيضا يدعـ القيـ . مف المجتمع

كلما كاف التعميـ الثانكم ىك أحد  .ك الميارات االجتماعية التي تجعؿ الناس يتكاممكف في المجتمع األشمؿ
عاممة الماىرة التي تحتاجيا خطط كبرامج التنمية ، فاف ذلؾ يككف دافعا الركائز األساسية إلعداد اليد اؿ

لمعامميف في قطاع التربية كالتعميـ بكجو خاص أف يتناكلكا كبكؿ جدية أىمية ىذا النكع مف التعميـ كتحديد 
كعميو . (1)اإلجراءات البلزمة التي تكفؿ مبلئمة ىذا التعميـ مع متطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية 

) فاف عممية إعادة تنظيـ التعميـ الثانكم تيدؼ أساس إلى التنسيؽ المستمر بيف ىذا النكع مف التعميـ 
مف جية، كبيف مكارد كاحتياجات المجتمع مف جية أخرل، كىذا يعني تكجيو (  تعميـ ثانكم عاـ كتقني

رة التعرؼ عمى مدل كفاءة ككفاية كىنا يتطمب األمر ضرك. المكارد االقتصادية كاالجتماعية كتنميتيا
التعميـ الثانكم عمى تكفير النكعية المطمكبة مف الكفاءات ك الميارات التي تسيـ بحؽ في تحقيؽ أىداؼ 
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كما أف أم غياب لبلتصاؿ كالتكامؿ بيف التعميـ الثانكم العاـ كالتقني كبيف التعميـ . كمتطمبات التنمية
م بشقيو، سيؤدم إلى التخمؼ سكاء في مجاؿ التنمية البشرية أك الميني في ظؿ تطكير التعميـ الثانك

كمف ىنا تأتي ضركرة فتح قنكات اتصاؿ بيف نظـ التعميـ الثانكم المختمفة  مف أجؿ . اإلنتاج الكطني
عداد ككادر متكسطة كعالية المستكل، كفي ىذا الصدد يؤكد  الدكر الرئيسي  فريدريك ىاربسونتككيف كا 

العممي كالتكنكلكجي المعاصر حيث يتطمب  التطكر ل البشرية عالية المستكل كالذم يتطمبوالذم تمعبو القك
كتتمثؿ الطرؽ الممكنة إلدراؾ عبلقة التعميـ بالتنمية،  .(2)دائما مستكل مطرد االرتفاع مف الميارات الفنية 

 (3):فيما يمي
تغير االجتماعي كالتعميـ شرط لمتنمية، إف التعميـ  يعكس صكرة  المجتمع ك التغّيػر التعميمي يتبع اؿ -

كيعتبر التعميـ عامبل مستقبل في (. سابقة)ك لكف ىك ذاتو محصمة لتغيرات اجتماعية ك اقتصادية قبمية 
. التنمية االجتماعية كاالقتصادية، يؤدم إلى نتائج مقصكدة كغير مقصكدة كصراعات في القيـ كاألىداؼ

فبكسع التعميـ أف . القة بيف التعميـ كالتنمية ليست شاممة بصفة تبادليةلمع" النماذج" كمف الطبيعي أف ىذه
يساىـ في بعض خصائص مف كؿ منيا في حقب تاريخية مختمفة، أك في أنحاء مختمفة مف النظاـ 

. التعميمي
 

 

 
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .50  –49، مرجع سابؽ، ص صأساليب جديدة تمويل التعميم والبحث العممي العربي المعاصر،: محمد متكلي غنيمة -1
 .51المرجػع نفسػو، ص  -2
 .366، مرجع سابؽ، صعمم االجتماع العام: سامية محمد جابر -3
فيمكف أف يخطط لمتعميـ . نستطيع أف نستخمص مف مناقشتنا بعض النتائج عف دكر التعميـ في التنمية    

معرفة القراءة ك الكتابة تدفع عجمة التنمية االقتصادية ك لكي ينتج تغيرا اجتماعيا، كنحف نعرؼ مثبل أف 
االجتماعية، ك بالتالي فإف التكسع في برامج محك األمّية ذات الحجـ الكبير يعتبر أداة ىامة لمتنمية في 

كمع ذلؾ، فإف التعميـ مييأ أك محدد بكاسطة ىيكؿ اجتماعي قائـ، يضع حدكدان لمدل . الكثير مف الدكؿ
كىنالؾ مثاؿ . مخطط، كغالبا ما ينتج آثارا غير مقصكدة مف جانب المنشغميف بالتخطيط لمتعميـالتغّير اؿ

لما ينطكم عميو قكلنا ىذا، تعكسو تمؾ المحاكالت الجارية في الجزائر اليـك كالتي تستيدؼ تحسيف التعميـ 
في التعميـ بكاسطة تدعيـ  فغالبا ما تجرم التحسينات. الثانكم حتى يمعب الدكر المنكط بو في ىذا المجاؿ

إمكانات مثؿ إعداد المدرسيف، كتحسيف المناىج كغيرىا، كالقصد ىنا ىك خمؽ تغيير مخطط لممستكيات 
كمف أىـ الدراسات التي أبرزت  . التعميمية تككف لو نتائج إيجابية عمى التنمية االجتماعية كاالقتصادية

، كىي عبارة عف محاكلة لقياس العبلقة بيف 1964سنة  ( Biker) عبلقة التعميـ بالتنمية، دراسة بيكر 
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التنمية االجتماعية كالتعميـ العالي كقد استخدـ عدة مقاييس حديثة لقياس العائد الذم يعكد عمى المجتمع 
 .(1)مف التعميـ العالي ، كما تسيـ في تنمية المجتمع، كتكصؿ إلى أف التعميـ يرتبط ارتباطا قكيا بالتنمية 

عبلقة التعميـ الثانكم بالتنمية فإف كظيفة ىذا التعميـ تنعكس بصكرة رئيسية في تنمية كتطكير  كفي     
ف كانت الدكؿ النامية لـ  يجاد ميارات كتخصصات ضركرية لعممية التنمية، كا  الطاقات كالمكارد البشرية كا 

الدكؿ النامية األخرل،  تقطع شكطا كبيرا في مجاؿ التنمية االقتصادية كاالجتماعية بالمقارنة مع بعض
كالتي تبنت سياسة اقتصادية حديثة كفمسفة تعميمية ناجعة عف طريؽ تشجيع المؤسسات التعميمية 
باعتبارىا المصدر الرئيسي إلعداد الككادر البشرية المدربة كالمؤىمة لتؤدم نكعا مف االستثمارات 

. سبؽ ذكره اإلنتاجية، كىذا ما أكده أنصار نظرية رأم الماؿ البشرم كما
كما دامت جؿ الدراسات تقرر كجكد عبلقة بيف التعميـ كالتنمية، فانو مف الضركرم عمى الدكؿ النامية 

كالتي تسعى إلى التقدـ كالمحاؽ بركب الدكؿ المتقدمة عمييا تعبئة جيكدىا لتطكير التعميـ كالسيما التعميـ 
يو ال يختمؼ اثناف مف أف تكفير الخدمات كعؿ. الثانكم، حيث يمكنيا أف تحقؽ التنمية التي تنشدىا

األساسية مف تعميـ كصّحة كتشغيؿ تعزز بشكؿ مباشر قدرات الناس باعتبارىـ القّكة المحّركة لقطار 
دراؾ ىذا الترابط يحفز عممية التنمية كيجعميا عممية مستدامة، كقد أشار الكثير مف المفكريف . التنمية كا 

تشير دراسات البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير إلى . النمك االقتصادم كالتعميـإلى ىذا التأثير المتبادؿ بيف 
. (2)أف الياباف تعتبر المثاؿ الرائد في تعزيز النمك االقتصادم مف خبلؿ تنمية فرص التعميـ

 

 
      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .24، مرجع سابؽ، ص التعميم العالي والتنمية: رمزم أحمد عبد الحي -1
   .81المرجػع نفسػو ، ص  -2
كتأسيسيا عمى ما سبؽ فاف الدكؿ العربية مطالبة باألخذ بتجربة الياباف كالصيف المتاف ربطتا نظاميما     

كىذا قد يعالج الخمؿ في النظاـ التعميمي العربي الذم . التعميمي بقيـ الماضي كأساليب كتقنيات الحاضر
متحدة كالجامعة العربية كاتحاد مجالس البحث العممي كالجامعات أشارت إليو تقارير منظمات األمـ اؿ

كالتي تؤكد عمى انو لـ يعد بكضعو الحالي يفي بالحاجيات التي يعكؿ عمييا في تحقيؽ التنمية االقتصادية 
كاالجتماعية سكاء مف الناحية النكعية التي يكشؼ عنيا مستكل الخريجيف كمدل قدرتيـ عمى المساىمة 

فقط ، إذ  كاإلنتاج، أك مف ناحية ككنو أداة لنشر المعمكمات األكاديمية كالنظرية كمنح الشياداتفي العمؿ 
ينبغي أف نجعؿ المؤسسػات التعميمية تساىـ في إعداد األطر البشرية المؤىمة  

 كالمدربة لتحقيؽ أىداؼ كمتطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية بمفيكميا الشامؿ كالعمؿ عمى تخريج
ككادر كقكل مينية كمدربة، البد لممؤسسات التعميمية مف إدراؾ المفاىيـ التي يعتنقيا المجتمع كالعمؿ عمى 

كالشكؿ المكالي  يبّيف .تمبية حاجات المجتمع المحمية مف أجؿ تفعيؿ ىذه العبلقة كتحقيؽ التنمية الشاممة
. ل أف اإلنتػاج كاإلنتاجيػة دالة التعميـ كالتدريبالعبلقة بيف التعميـ كالتدريب كالرفاه االقتصادم كالتأكيد عؿ
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 .(1) العالقة بين التعميم والتدريب والنمو االقتصادييمثل ( 2)شكل رقم                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
 

 

 
    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .84المرجع السابؽ، ص : رمزم أحمد عبد الحي -1
ّيف الشكؿ السابؽ العبلقة بيف التعميـ كالتدريب كالتنمية االقتصادية، ككذلؾ العكامؿ التي تؤثر في يب   

. مستكل اإلنتاجية كتأثيرىا عمى األداء الفردم لمعمؿ 
خبلصة القكؿ فإذا كانت التنمية االقتصادية تركز جيكدىا عمى تنمية المكارد المادية أكثر كذلؾ       

اإلنتاج، فاف التنمية االجتماعية تركز عمى تنمية المكارد البشرية أكثر مف غيرىا مف لمعمؿ عمى زيادة 
ذا كانت المكارد الطبيعية كالتكنكلكجية ميمة لمتقدـ االقتصادم، فاف العنصر البشرم يمعب  المكارد، كا 

نتاجيا  . الدكر الياـ في تكزيع عناصر اإلنتاج كفي تمكيميا كا 

 يمكف أف تحقؽ األىداؼ المكضكعة ما لـ تتزاكج عمميات التنمية االقتصادية إف عممية التنمية ال     
كاالجتماعيػة معا لتنصير في بكتقة كاحدة كفي كقت كاحد، كالحقيقة أنو مف الناحية العممية كالتطبيقية 

ث ليس ىناؾ خط فاصؿ بيف أىداؼ التنمية االقتصادية كأىداؼ التنمية االجتماعية، كال يمكف أف يحد 
احدىما دكف األخرل، فكؿ منيما يكمؿ اآلخر كيرتبط بو، كلكؿ مشركع مف مشركعات التنمية االقتصادية 

صفة اجتماعية كىدؼ اجتماعي، ككذلؾ لكؿ مشركع اجتماعي ىدؼ اقتصادم مما يؤكد ارتباطيما 
إلى تحسيف تكزيع لمتعميـ دكر ميـ في إزالة الفقر كزيادة العمؿ لممكاطنيف، كباإلضافة  .(1)كتكامميما 

 التعميم
 

الخبرة 
العممية 

 ىاراتقدرات وم
 مـوروثة

 قدرات وميارات
 مكتسبة بالتدريب

مستوى األداء 
 الفردي لمعمل

مستوى 
 اإلنتاجية

 الدافع لمعمل

القدرة عمى 
 أداء العمل
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الدخؿ بينيـ، كلو قيمة فردية في زيادة إنتاج المكاطف، قيمة اجتماعية مف حيث تحسيف إنتاجية بقية 
المكاطنيف، كما أف انتشار التعميـ يساعد عمى القضاء عمى كثير مف العادات كالتقاليد التي تعيؽ مسيرة 

كمتبادلة بيف التعميـ كالتنمية، كأف التعميـ قّكة فّعالة في كاستنادا لما سبؽ فإف العبلقة ديناميكية  .(2)التنمية 
بما يدخمو مف عناصر تكنكلكجية في مكاقع التنمية، كبما يكسبو مف خبرات . تحقيؽ التنمية الشاممة

. كميارات لمقكل العاممة يؤىميا لمتكيؼ مع متغّيرات أساليب اإلنتاج
  :حقائق عن التنمية االقتصادية واالجتماعية -4

يتجو الفكر االقتصادم المعاصر إلى اعتبار التنمية االقتصادية كاالجتماعية عممية شاممة تستيدؼ      
إحداث تغيير أساسي في الييكؿ االقتصادم كاالجتماعي لمدكؿ النامية كصكال إلى تحقيؽ مستكيات 

كفي إطار ىذا التحديد . متصاعدة مف الدخؿ كاإلنتاج، كمف ثـ الرفاىية العامة لمختمؼ فئات المكاطنيف
 (3): لمعنى التنمية االقتصادية كاالجتماعية تتضح بعض الحقائؽ عف عممية التنمية كىػي

كمتدفؽ ييدؼ إلى إنتاج تراكمات متزايدة مف  أن التنمية االقتصادية واالجتماعية ىي نشاط متصل -أ
تخمص مف قيكد كمعكقات التخمؼ، االنجازات المادية كالسمككية يمكف لممجتمع النامي باستخداميا أف م

 .كنطمؽ إلى مراحؿ النمك كالتقدـ
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .132، المرجع السابؽ، ص التعميم العالي والتنمية: رمزم أحمد عبد الحي -1
       .136المرجػع نفسػو، ص -2
. 96 -93، ص ص 2002سكندرية، ، المكتب الجامعي الحديث، اإلالتنمية االجتماعية: أ حمد مصطفى خاطر -3

كعميو فالتنمية ليست عددا مف المشركعات المنفصمة بدكف ارتباط، كلكنيا مجمكعة مف األنشطة 
. المتداخمة كالمتفاعمة التي تحتاج إلى تخطيط دقيؽ كمتكازف عمى درجة عالية مف الكفاءة

إذ يرمي إلى تحكيؿ  مخططأن التنمية االقتصادية واالجتماعية ىي صورة من صور التغّير ال -ب
أكضاع اقتصادية كاجتماعية سائدة إلى أكضاع أخرل أكثر تناسبا مع متطمبات تكفير مستكيات اإلنتاج 

: كبذلؾ فإف عمميات التغيير في المخطط تشمؿ في العادة ما يمي. كاالستيبلؾ المستيدفة
صناعات )اإلنتاجي األساسية  ىيكؿ االقتصاد القكمي مف حيث تكزيع مككناتو بيف قطاعات النشاط -1
(.  كخدمات مختمفة -تجارة   –زراعة  –
سمع  -سمع استيبلكية ) ىيكؿ اإلنتاج القكمي مف حيث تكزيعو بيف المجمكعات السمعية الرئيسية  -2

(. سمع إنتاجية  –كسيطة 
في الطاقات  حجـ الطاقات اإلنتاجية المتاحة، كتتجو جيكد التنمية عادة نحك تحقيؽ زيادات مطمقة -3

. المتاحة مف خبلؿ اإلضافات الجديدة مف ناحية كمف خبلؿ تحسيف استغبلؿ الطاقات المتاحة فعبل
أساليب كطرؽ اإلنتاج في قطاعات االقتصاد المختمفة، كتتجو عممية التنمية عادة إلى تحديث تمؾ  -4

نجازات التكنكلكجيا المعاصرة    .األساليب كتطكيرىا بحيث تعكس نتائج كا 
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أنماط العبلقات كأشكاؿ السمكؾ االجتماعي، كاليدؼ ىنا تحكيؿ المجتمع إلى مجمكعة متفاعمة  -5
كمتكاممة، كتخميص المجتمع مف المتناقضات كالصراعات بيف فئاتو الناتجة عف اختبلؿ عبلقات 

ختمفة في شتى اإلنتاج، كعدـ تعادؿ األنصبة مف الناتج القكمي، كتبايف الفرص المتاحة ألفراد الفئات الـ
. المجاالت

أنماط التفكير االجتماعي كالمعتقدات السائدة في المجتمع، كىدؼ عممية التنمية ىنا ىك إعادة  -6
كؿ ذلؾ . صياغة المفاىيـ كالقيـ السائدة بحيث تقبؿ التغيير كتفضؿ الجديد، كتتخمى عف التمسؾ بالقديـ

اج كالعمؿ كيتحرر مف المعكقات الحضارية مف أجؿ تكفير مناخ اجتماعي يسيـ في دفع حركة اإلنت
. كالثقافية كاالجتماعية غير المتكافقة مع متطمبات التنمية

إنما أن التنمية االقتصادية واالجتماعية تستيدف إحداث تغيير جذري في التركيبة االجتماعية، -ج
د مف المتغيرات كما أف جيكد التنمية تتأثر بتفاعؿ العدم. تتعامؿ مع ظركؼ متغيرة كغير مستمرة

المحمية كالخارجية التي تعكس آثارىا السالبة أحيانا كالمكجية أحيانا أخرل عمى مسيرة التنمية كفعاليتيا، 
 .كبذلؾ فإف األىداؼ المحددة لمتنمية قد ال تتحقؽ جميعيا كبنفس المستكيات المخططة

كبة كلـ تكف ضمف النتائج كمف ناحية أخرل فإف ىناؾ ثمة احتماالت بتحقيؽ نتائج أخرل غير مرغ 
كمثؿ ىذه النتائج غير المرغكب فييا تنعكس سمبا عمى مشاريع التنمية كتعكؽ انطبلقيا . المخطط ليا

 . كقد تؤدم في بعض األحياف إلى فشميا تماما

 

 
بالنسبة لممجتمع تتمثؿ في اإلشباع كالفكائد  أن التنمية االقتصادية واالجتماعية عممية ذات تكمفة -د
عاجمة التي يحض بيا األفراد كالجماعات مف أجؿ االدخار كاالستثمار في استعراض كتحميؿ كؿ اؿ

البدائؿ المتاحة كالممكنة لمعمؿ اإلنمائي كاختيار تمؾ البدائؿ التي تحفؼ أقصى عائد اقتصادم 
ة كاجتماعية إف عممية التنمية ىي بالدرجة األكلى عممية اتخاذ قرارات إدارية كاقتصادم. كاجتماعي ممكف

 .عمى أسس رشيدة كمكضكعية

بمعنى أنيا تتجو لممستقبؿ كتستغرؽ  التنمية االقتصادية واالجتماعية ىي عممية مستقبمية، أف -ه
كلتحقيؽ ىذه اآلثار يجب أف تككف متكازنة مع . كقتا طكيبل حتى تظير آثارىا اإليجابية المرغكبة
.  لمدخبلت كالمخرجات بيف مختمؼ القطاعاتمشاريع اإلنماء بشكؿ متعادؿ يتكافؽ كمنطمؽ ا

إف البمداف العربية تكاجو مشكمة جديدة تكمف في عجز التعميـ بصكرتو الراىنة عمى األقؿ عف      
ذا ظمت استراتيجيات التنمية دكف  إعداد أشخاص قادريف عمى مكاكبة التحكالت السريعة في المجتمع، كا 

الحالية تحت ضغط الطمب االجتماعي كالنمك السكاني، فإف  تعديؿ كاستمر التكسع التعميمي بصكرتو
. مف المؤكد أف ىذا العجز كىذا الخمؿ سكؼ يتفاقـ في معظـ البمداف العربية
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ما ىي أىم المشكالت التي تعرقل مسيرة التعميم : كلعؿ األسئمة التي تطرح نفسيا ىنا بإلحاح ىي    
صحيح مسار العالقة بين التعميم والتنمية وجعميا أكثر وما ىي اإلستراتيجية الكفيمة بت والتنمية ؟
.  ؟ كىذا ما ستجيب عميو الفصكؿ البّلحقة مف ىذه الدراسة إيجابية
أف تغيير البنى التعميمية يحقؽ أثر أكبر في تعميـ التعميـ " كفي ىذا الصدد يؤكد أحد الباحثيف    

إلغاء بعض االمتحانات المرحمية في بعض كتطكيره، كيضرب مثبل لذلؾ في تغيير السمـ التعميمي ك
الدكؿ العربية، كتغيير السمـ التعميمي كالمناىج في كؿ مف الجزائر كاليمف، حيث أدت ىذه اإلجراءات 

. (1)" إلى دفع حركة تعميـ التعميـ بشكؿ ال يمكف مقارنتو مع تأثيرات القكانيف كالتشريعات كالخطط
ط التنمية الناجحة تعتمد إلى حّد كبير عمى نكعية الطاقات كفي الختاـ يمكننا القكؿ أف خط     

ذا كانت ىناؾ نسبة كبيرة مف ىذه . البشرية المتاحة بنفس درجة اعتمادىا عمى رؤكس األمكاؿ المادية كا 
الطاقات لـ تتمؽ أّم تعميـ أك تدريب حتى تساىـ في تحقيؽ أىداؼ التنمية، كال سيما في الدكؿ النامية، 

لة فإف أىداؼ التخطيط كمطالب التنمية تصبح عرضة ألخطار جسيمة، ألف اليدؼ في ىذه الحا
كعميو فإف تعميـ كتدريب الطاقات البشرية التي يتكفر عمييا أّم بمد . الرئيسي مف التنمية ىك اإلنساف

يككف تعتبر مف األساليب كالكسائؿ الفّعالة التي ال غنى عنيا إذا ما أريد لمتنمية أف تحقؽ أىدافيا، ك
. اإلنساف قادرا عمى استيعاب إنجازات التنمية بكؿ أبعادىا االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

،إستراتيجية تطوير التربية العربية: أحمد محمد الشريؼ كآخركف -1  .216، ص1979، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

 

 الفصل الثـالث                                              

 أىمية الموارد البشرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية     

 :تمييد -               
 : الموارد البشرية وعالقتيا بالتعميم والتنمية -أوال          

 مفيـك التنمية البشرية  -1                    

أىمية العنصر البشرم في التنمية  -2                    
د التنمية البشرية كعكائدىا ػفكائ -3                    
: أىمية الموارد البشرية في تحقيق أىداف التنمية -ثانيا          
 التعميـ كتنمية الميارات البشرية  -1              



 132 

تككيف المكارد البشرية كالتنمية  -2                
 كالتنميةتنظيـ المكارد البشرية  -3                

  :سياسات التعميم العربية وتنمية الموارد البشرية -ثالثا          
 األبعاد االقتصادية كاالجتماعية لمتنمية البشرية   -1                    
المكارد البشرية كالبعد االقتصادم لمتعميـ   -2                
المكارد البشرية كالبعد االجتماعي لمتعميـ   -3                

 التنميػة البشرية كاالستثمػار في التعميـ - 4                    
: دور التعميم ووظائفو في برامج التنمية البشرية -رابعا          
 أىداؼ التعميـ  في النظاـ التربكم العربي -1             

  القتصادية كاالجتماعية لمتعميػـالكظائؼ ا -2               
أهذاف الزؼلُن فٍ الٌظبم الزرثىٌ الدزائرٌ  –3               

 

 

 

       

 :تمييد 

ال شؾ أف التربية قد الزمت اإلنساف منذ كجكده األكؿ بطرؽ غير مباشرة لدل الشعكب البدائية،      
مسارىا كالقالب المشكؿ ألىدافيا، ثـ سايرت لذلؾ التصقت بالحياة العممية التي تعتبر اإلطار المحدد ؿ

 النمك الطبيعي لؤلفراد كالتطكر التدريجي لممجتمعات، كانتقمت مف تربية غير مقصكدة إلى تربية مقصكدة

غير أف السؤاؿ الذم يطرح . ليا مقرراتيا كبرامجيا ككسائميا كأىدافيا التي ال يمكف أف تحيد عنيا كىادفة،
ىؿ لؤلىداؼ التربكية عبلقة بأىداؼ المجتمع؟ أـ أف التربية تسير في : إلحاح ىكنفسو في ىذا المقاـ كب

اتجاه غير اتجاه المجتمع ؟ إف المتتبع لممسار التاريخي لتطكر المجتمعات البشرية يدرؾ مدل تغّيرىا 
ىك  كىذا التحّكؿ. كتحّكليا مف شكؿ آلخر، نتيجة عكامؿ كثيرة اقتصادية، اجتماعية، ثقافية كسياسية

كلكي تحافظ أم أّمة عمى . إلعداد األفراد لمتكيؼ مع مقتضيات الظركؼ كالتبلـؤ مع طبيعة النمك البشرم
كيانيا كتحتاط لمستقبميا عممت عمى إنشاء المدارس كحممتيا مسؤكلية إعداد النشأ في االتجاه الذم يرسمو 

اؼ المجتمع الذم تربى مف أجمو كال المجتمع دكف تغيير أك تبديؿ لذلؾ فالتربية تشتؽ أىدافيا مف أىد
كعميو يمكف القكؿ أف . تخرج أىدافيا عف أىداؼ المجتمع الذم أكجدىا كحّمميا مسئكلية تككيف األجياؿ

القابمية )أىداؼ التربية تتغّير بتغير المجتمع الذم يحدد أبعادىا كيقيد معالـ شخصيتيا، كىذه الصفة 
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اؿ مف طكر إلى آخر مسايرة لتحكالت المجتمع الذم تخدمو في شتى تحتميا عمى التغيير كاالنتؽ( لمتحكيؿ
. مجاالت الحياة، سكاء كانت اجتماعية أك اقتصادية أك سياسية

 :الموارد البشرية وعالقتيا بالتعميم والتنمية -أوال

: مفيوم التنمية البشرية -     1
ا الكبرل بالميؿ إلى الجانب المادم اتسمت أدبيات التنمية كالتراث النظرم الذم حدد اتجاىاتو      

كاالقتصادم منيا فربطت بيف التنمية كالنمك االقتصادم كزيادة اإلنتاج كالمردكدية في الصناعة كالزراعة 
كرغـ أف النمك  .كالخدمات ، كأغفمت البعد البشرم لمتنمية كركيزتو األساسية كغايتو كىك اإلنساف

لتنمية، إال أنيما إذا لـ يتبلزماف مع التقدـ في مؤشرات  االقتصادم كاإلنتاج ضركرياف إلحداث ا
فيناؾ دكؿ كصمت فييا نسبة . التنمية البشرية فإف النمك االقتصادم سينخفض كال يستطيع االستمرار

، إال أنيا لـ تحقؽ تنمية حقيقية كشاممة ، بؿ أدت إلى تنمية عرجاء كلـ تدـ طكيبل   %  10النمك إلى 
. (1)تحاد السكفيتي سابقا مثؿ ما حدث في اال

 
 
ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، ميريت لمنشر كمركز البحكث العربية، المجتمع المدني كسياسات اإلفقار في التنمية الشاممة وقضية الديمقراطية: شييدة الباز -1

. 17، ص  2002، بيركت ، 1العالـ العربي، ط
مفيـك التنمية في ىذه العناصر إلى جانب مستكل الدخؿ كلكف اليـك كبعد ىذه المرحمة مف اختزاؿ      

الفردم كالناتج الكطني اإلجمالي، ظيرت مؤشرات أخرل لقياس مستكل التنمية الشاممة منيا تطكر مستكل 
فأصبح مؤشر . " الخ...الصحة، انتشار التعميـ، عدـ تفشي مظاىر الجيؿ كاألمية، كتكفير السكف البلئؽ

                                                             " والت روستو" كضعو عالـ االقتصاد األمريكي  النمك االقتصادم الذم
 (W .Rostow )نما العبرة مف النمك االقتصادم ىك أف يكزع بكيفية عادلة كمتكازنة بيف  غير صحيح، كا 

مف مظاىر الفقر كالجيؿ جميع فئات المجتمع، كأف يستغؿ في القضاء أك عمى األقؿ التخفيؼ 
كاألمراض، كتحسيف مستكل المعيشة مف خبلؿ إجراءات مباشرة كمقصكدة عمى أساس أف تحّسف ظركؼ 

مراحل النمو " في كتابو روستوالسكاف ال يأتي تمقائيا مف خبلؿ زيادة النمك االقتصادم فقط كما قاؿ 
مف النمك االقتصادم كزيادة اإلنتاج كالناتج  فالتنمية الحقيقية ىي تمؾ العممية المركبة .(1) "االقتصادي

الداخمي الخاـ مقركنا بكيفية تكزيع كاستغبلؿ ذلؾ النمك لصالح اإلنساف في مجاالت الصحة كالتعميـ 
كالعمؿ كالسكف كالبيئة كغيرىا، عمى اعتبار أف اليدؼ األساسي لمتنمية ىك أف يتمتع اإلنساف بحياة كريمة 

كمف ىنا يصبح أصؿ كؿ المكارد ىك العنصر البشرم، كبدكنو فإف كؿ المكارد . (2)كاالزدىار كبالرفاىية
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المادية لـ تكف لتكجد، فاإلنساف ىك الذم يكتشفيا كىك الذم يعطييا قيمة تبادلية بإعطائيا كظيفة، كليذا 
   .(3)فالتنمية الفعمية ىي التي يككف محكرىا اإلنساف كسيمة كغاية في آف كاحد

ىر المفيـك الحديث لمتنمية البشرية لتتطابؽ أك تكاد مع مفيـك التنمية الشاممة حسب رأم كمف ىنا ظ     
تطكير كفاءات كقدرات األفراد لمقياـ بما يناط بيـ في  ( 4)البشرية كيقصد بو الكثير مف المنظريف لمتنمية 

ىات كالقيـ التي تؤىميـ سبيؿ تنمية أنفسيـ كمجتمعيـ ، كيقتضي ذلؾ اكتساب المعرفة ك الميارات كاالتجا
بقدر كبير أك  –حتى المجتمعات المختمفة  –لمقياـ بيذا الدكر كقد حظي األفراد في كافة المجتمعات 

صغير بحسب طبيعة المجتمع كخصائصو كعمى مر العصكر بفرص التعميـ التي مف شانيا أف تؤدم إلى 
نمية البشرية مف ىذا المنطمؽ ىي مركز كافة فالت. اكتسابو القدرة عمى القياـ بما ينفعو كينفع المجتمع

فالتنمية االقتصادية تتطمب قكل بشرية في كافة المجاالت، فعمى سبيؿ المثاؿ، . أنماط التنمية المختمفة
تحتاج التنمية الزراعية إلى مزارعيف أكفاء يدرككف كيؼ يقكمكف بعمميـ خير قياـ باستخداـ األساليب ك 

 .مف أجؿ الحصكؿ عمى أكبر قدر ممكف مف اإلنتاج الزراعي كما كنكعااآلالت الزراعية الحديثة 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .16، ص 2003، 3، دار الشركؽ، القاىرة، طالتنمية في عالم متغير: إبراىيـ العيسكم -1

 .17، ص  نفسػو عػالمرج  -2
.   20ؽ، ص، مرجع سابالتنمية الشاممة وقضية الديمقراطية: شييدة الباز -3
. 35، ص  مرجػع سابؽ: إبراىيـ العيسكم -4
كيسرم ىذا القكؿ عمى أكجو النشاط االقتصادم األخر كالصناعة كاإلدارة كالتجارة، كما أف التنمية  

االجتماعية تحتاج إلى التنمية البشرية، عمى أنيا الكفاءات البشرية القادرة عمى تحقيؽ أىداؼ التنمية 
ق فإف ثمة اتفاقا عاما بيف كافة المعنييف بالتنمية عمى أنيا العمكد الفقرم ألية تنمية كعمي. البشرية كىكذا

كما داـ التعميـ ييدؼ إلى . (1)انطبلقا مف أف التنمية البشرية تستيدؼ اإلنساف كىك محكرىا األكؿ كاألخير
متمركزة حكؿ ىذا بناء اإلنساف القادر عمى تطكير ذاتو كمجتمعو، فإف أسمى أىدافو ينبغي أف تككف 

الجانب الياـ كيتطمب ذلؾ تحديد حاجات الفرد كالمجتمع كمف ثـ كضع ىذه الحاجات ضمف األكلكيات 
.   التي يمكف أف تترجـ فيما بعد إلى أىداؼ إجرائية عمى مستكل المراحؿ التعميمية المختمفة

ر مف طرؼ السياسييف كعمماء لقد حظي مفيـك التنمية البشرية في السنكات األخيرة باىتماـ كبي      
مكانية تطكرىا في أم مجتمع  االقتصاد كاالجتماع باعتباره المعيار الجكىرم في تقييـ الجيكد اإلنمائية كا 
مف المجتمعات، كما حظي ىذا المفيـك بمصداقية ىائمة مف خبلؿ ما تحتكيو عممياتو مف مفاىيـ النمك 

. شرم كالتنمية التعميمية كالعممية كالصحية كالثقافية كالسياسيةاالقتصادم كاالجتماعي كتنمية رأس الماؿ الب
كقد ازداد االقتناع بيذا المفيـك المتنامي عمى الصعيد العالمي نتيجة لخبرات التنمية في العقكد الثبلثة 

، كلقيمتو كدكره في تفعيؿ (اإلنساف) األخيرة، كىك اقتناع مستمد مف القيمة المطمقة لمعنصر البشرم 
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ذا . ية التنمية، ىنا تكمف ضركرة تنمية طاقاتو ككفاءاتو بدنية كانت أك عقمية أك اجتماعية أك إبداعيةعمؿ كا 
ىك محكر التنمية كفاعميا كمنظميا كمطكرىا كمجددىا، فيك بيذا يصبح ىدفا ككسيمة لجيكد "كاف اإلنساف 

ف، ىدفا ككسيمة، حقا ككاجبا، التنمية كسياساتيا، كما تصبح التنمية البشرية بصكرة عامة ذات جناحي
إنتاجا كاستيبلكا، كتمتد لكؿ إنساف طفبل كراشدا رجبل كامرأة، دكلة كمجتمعا، قطاعا عاما كخاصا حاضرا 

.  (2)" كمستقببل 
االقتصادم )كقد تبنت ىيئة األمـ المتحدة قضية التنمية بمفيكميا الشامؿ المادم كالبشرم  

، كالذم نص في مادتو األكلى 41/128في القرار رقـ  1984لمنعقدة عاـ في الجمعية العامة ا( كاالجتماعي
الحؽ في التنمية حؽ مف حقكؽ اإلنساف غير القابؿ لمتصرؼ كبمكجبو يحؽ لكؿ إنساف : عمى ما يمي

كفي ...كلجميع الشعكب المشاركة كاإلسياـ في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية
( 3)" إف اإلنساف ىك المكضكع الرئيسي لمتنمية كالمستفيد منيا:"الثانية جاء في القرار ما يميالمادة 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .148 -147، مرجع سابؽ، ص ص التربية في الوطن العربي: يعقكب حسيف نشكاف -1
 .94، ص 2000، القاىرة، 1ب، ط، الدار العربية لمكتامواجية العولمة في العميم والثقافة: حامد عمار -2
 .182 -181، مرجع سابؽ، ص ص الديمقراطية والتنمية في فمسطين: طالب عكض -3

اقتصادية التي أصبحت تحتؿ  -كىكذا أصبح مكضكع التعميـ كالتنمية مف المكاضيع السكسيك     
كاالقتصادية منيا،  الصدارة في اىتمامات العمماء كالباحثيف في مختمؼ التخصصات كال سيما التربكية

كبمختمؼ تكجياتيـ الفكرية كالمذىبية، كىذا يعكد إلى مقتضيات ركح العصر كما يشيده مف تغيرات 
كمف ىنا . كتحكالت عميقة ك سريعة في مختمؼ المجاالت االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالثقافية 

تطمباتو  بيدؼ المحاؽ بركب الحضارة تبدك عممية التنمية أكثر مف ضركرة تفرضيا حاجة المجتمع كـ
. كالتطكر العممي كالتكنكلكجي

، جاء فيو تحديد  1990كما أصدر برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي تقريره األكؿ عف التنمية البشرية سنة 
 (1): لمؤشرات التنمية البشرية ككانت كما يمي 

(. الحؽ في الحياة ) أف يعيش الناس حياة مديدة كصحية  -1
(. الحؽ في التربية كالتعميـ ) أف يكتسبكا المعرفة  -2
باإلضافة إلى حقكؽ أك ( الحؽ االقتصادم )أف يحصمكا عمى المكارد البلزمة لمستكل معيشة الئؽ  -3

. الخ...اختيارات أخرل مكممة مثؿ الحرية السياسية كالدينية
 : ىي كعميو فإف دليؿ التنمية البشرية يتركب مف ثبلث مؤشرات رئيسية
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كقد كاف مؤشر التحصيؿ التعميمي في البداية يتمثؿ في نسبة السكاف الممّميف بالقراءة كالكتابة أم    
اكتساب إمكانية الحصكؿ عمى المعرفة ذاتيا ، ثـ بعد ذلؾ تعدؿ مؤشر التعميـ في قياس التنمية البشرية ، 

لتعمـ االبتدائي كالثانكم كالعالي معا فأصبح متكسط عدد سنكات التمدرس ، ثـ حؿ محمو نسبة القيد في ا
إلى معدؿ معرفة القراءة كالكتابة بيف البالغيف مع ترجيح األكؿ بنسبة الثمث كالثاني بنسبة الثمثيف لمحصكؿ 

. (2)عمى ما أصبح يطمؽ عميو مؤشر التحصيؿ التعميمي
عطائيا بعدا إنسانيا أكث  ر فقد تـ ضبطيا مف كتأسيسا عمى تطكر النظرة إلى التنمية البشرية كا 

عممية تكسيع الخيارات : " ، حيث اعتبرىا  1990طرؼ البرنامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة بدءا مف سنة 
المتاحة لمناس بتمكينيـ مف الحصكؿ عمى المكارد البلزمة لتحقيؽ مستكل حياة كريمة كبتمكينيـ مف أف 

تسبكا المعارؼ التي تطكر قدراتيـ كتساعدىـ يعيشكا حياة طكيمة خالية مف العمؿ كاألمراض ، كمف أف يؾ
عمى تحقيؽ إمكاناتيـ الكامنة ، كبناء ثقتيـ بأنفسيـ ، كتمكنيـ مف العيش بكرامة كالشعكر باإلنجاز 

  .(3)" كاحتراـ الذات 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  94، ص 2000كتاب، القاىرة، ، دار اؿقراءات معاصرة في التنمية االجتماعية: إقباؿ األمير السمالكطي -1
 .120، مرجع سابؽ، صالتنمية في عالم متغّير: إبراىيـ العيسكم  -2
 .36المرجػع نفسػو ، ص -3

إف احتماؿ حدكث تنمية عمى المدل الطكيؿ في مجاؿ التربية كالتعميـ، مع تطبيؽ سياسات     
كالتعميـ أك إنقاص االىتماـ بيا ىك الخكصصة كالتعديؿ الييكمي كتخفيض اإلنفاؽ العاـ عمى التربية 

احتماؿ ضعيؼ، ألف التراجع عف مجانية التعميـ في ظؿ ضعؼ القدرة الشرائية لممكاطنيف في الكطف 
العربي يؤدم إلى حدكث أضرار كبيرة في القدرات البشرية كمستكل تأىيميا، نتيجة انخفاض فرص التعميـ 

تسجيميـ أصبل أك ضعؼ المستكل، كىذا ينعكس  كما كنكعا، أم حدكث تسرب مدرسي كبير أك عدـ
. (1)سمبيا عمى التنمية الشاممة 

 :أىمية العنصر البشري في التنمية -2

يحتؿ مكضكع العنصر البشرم أىمية كبيرة كمتميزة في الحياة االقتصادية كاالجتماعية لممجتمعات،     
كلككنو المكجو كالمسيطر عمى رأس الماؿ باعتباره رأس الماؿ البشرم الذم يمثؿ األساس في كؿ تنمية، 

كمف ىنا تتضح أىمية التربية كالتعميـ . المادم الذم يشكؿ ىك اآلخر عنصرا مف عناصر التنمية كالتطكر
كيتميز دكر التربية كالتعميـ في تحديد حجـ . في تككيف اإلنساف كتأىيمو ليمعب دكره عمى أحسف صكرة

عمى استيعاب احتياجات التنمية كاالضطبلع بمياميا كالتزاماتيا، مما كنكعية المتطمبات البشرية القادرة 
ذا كانت التنمية في أم . يجعؿ النظاـ التربكم كالتعميمي عامبل ىاما كحيكيا في تطكر المجتمع كتقدمو كا 

مجتمع مف المجتمعات إنما تيدؼ إلى تنمية اإلنساف أكال كأخيرا، فيدفيا األكؿ ىك خير اإلنساف 
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كىي في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ تستخدـ اإلنساف ككسيمة كأداة كبدكنو ال يمكف أف تتحقؽ التنمية كصالحو، 
فاإلنساف ىك ىدؼ التنمية، فيك رأس الماؿ الحقيقي كالعنصر األساسي الذم تعتمد عميو التنمية . المنشكدة

ة لمتنمية ما لـ تبدأ االقتصادية كالذم يضع التحكؿ االقتصادم كبالتالي الخركج بتنمية مفادىا أف ال قيـ
فتنمية اإلنساف ال تقؿ أىمية عف تنمية كاستغبلؿ . بتنمية اإلنساف، كتعطي لتنميتو األسبقية في استثمارىا

المكارد الطبيعية بؿ تفكقيا حيث أف العائد االقتصادم الناتج عف تنمية اإلنساف يفكؽ بكثير العائد الناتج 
فاإلنساف ىك الذم يفكر كيبدع كيخترع، كالقيمة اليكـ ليست . عيةعف رأس الماؿ المادم أك المكارد الطبي

في المصانع كال في األمكاؿ التي يمكف استثمارىا في األراضي كاآلالت، كلكف القيمة الحقيقية في القابمية 
لبلختراع عف طريؽ البحث العممي كفي القابمية لتحكيؿ المخترعات، أم في التقنية كالتكنكلكجيا التي 

. عيا اإلنسافيختر
إف المجتمعات تتبايف بيف متخمفة كمتقدمة، فالمتخمفة ىي التي تنظر إلى مكضكع التعميـ مف الجانب      

االستيبلكي فقط، ككأف التعميـ لدييا سمعة تستنفذ الميزانية بدكف مقابؿ، فيي ال تضع اإلنساف أك العنصر 
 .أك كمكرد يعتمد عميو االقتصادالبشرم في مكانو الطبيعي كثركة مف الثركات اليامة، 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 41المرجع السابؽ ، ص: إبراىيـ العيسكم  -1

أما المتقدمة فهً على العكس من ذلك تؤمن بقٌمة الفرد ومكانة اإلنسان وتعتبره رأس مال هام     

ه على الخطة التنموٌة ورصٌد ضخم تدخره لتطوٌر تنمٌتها الوطنٌة وتنفق فً سبٌله أضعاف ما تنفق

نفسها، العتقادها بأن التكلفة التً تتطلبها التربٌة إنما هً عائد غٌر مباشر ٌتمثل فً توفٌر الٌد العاملة 

لهذا نالحظ المجتمعـات المتقدمة تتحكم عن . الوطنٌة ورفـع مستواها لتطوٌر اإلنتاج وتحسٌنـه كما وكٌفا

ا تستطٌع استغالل ما فً هذا المحٌط من موارد وثروات طبٌعٌة طرٌق اإلنسان فً البٌئة المحٌطة بها كم

بٌنما المجتمعات المتخلفة التً ال تدرك أهمٌة اإلنسان قد ال تدرك خصائص العناصر . وصناعٌة

ذه الخصائص فإنها ال تملك الوسائل العلمٌة ـالطبٌعٌة المحٌطة بها حتى تستغلها، وإذا ما أدركت ه

فاإلنسان الٌوم لم ٌعد مجرد فرد ٌمثل رقما منعزال . ستغالل الثروات الكامنة فٌهاوالتقنٌة التً تؤلها ال

 .وإنما أصبح ٌمثل مقٌاسا للتقدم أو التخلف

إن التنمٌة فً األصل واألساس عملٌة غاٌتها اإلنسان وأداتها ": سعاد خليل إسماعيلتقول الدكتورة      

ومهارته عماد التنمٌة ومحركها األول، حتى العوامل  اإلنسان نفسه، فاإلنسان بفكره وعقٌدته وصحته

األخرى التً ال بد منها للتنمٌة مثل رأس المال والتنظٌم واإلدارة قوامها اإلنسان نفسه، من ثم فإن أساس 

  .(1)" التنمٌة فً أي مجتمع هو فً الحقٌقة تنمٌة القٌم والعقول والمهارات
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المفكريف عمى أّف مدخؿ التنمية الحقيقية ىك اإلنساف، كأف رأس لقد تكّكنت قناعة لدل الكثير مف       
كعمى الرغـ مف أىمية المكارد المادية ك المالية ك التقنية إال أف . الماؿ البشرم ىك المفتاح الحقيقي لمتنمية

ك المكرد البشرم ىك المحكر كىك المحّرؾ آللية التنمية كىك أداة كؿ نمك كتطكر، إذ أف معيار الكفاءة 
الفّعالية لمبرامج ك المشركعات التنمكية يقررىا مقدار الميارة التي يمتمكيا األفراد الذيف يقكدكف عممية 

التنمية، كمف ىنا تحرص جميع الدكؿ المتقدمة منيا كالمتخمفة عمى تنمية العنصر البشرم ك تكفير فرص 
. لمؤسسات التي يعمؿ فييا التعميـ ك التدريب لو لكي يتمكف اإلنساف مف االضطبلع بدكره في ا

اإلنساف ىك الذم يتحّرؾ عف طريؽ تحكيؿ الثركة العممية كالتكنكلكجية إلى ثركة إنسانية، ك " كعميو فإف  
إف لـ يكف اإلنساف قد أحسنت تنميتو مف جميع النكاحي الصحية كالثقافية كالعممية كالسمككية كتغيير 

مييئا لتقبؿ التنمية االقتصادية كعنصرا فّعاال فييا، فإف عاداتو كأساليب حياتو كتفكيره، بحيث يصبح 
 (.2)"  التنمية االقتصادية ما كجدت إاّل لرفع مستكل اإلنساف

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
.   18ص 1982،السنة األكلى، 1،العددمجمة التربية ،وزارة التربية والتعميم األساسي لمجميورية الجزائرية:محمد الطيب العمكم -1
 .27، مرجع سابؽ، ص تخطيط التعميم واقتصادياتو: محمد منير مرسي -2

 

صحيح أف رأس الماؿ المادم كالمكارد الطبيعية ك التجارية كميا عكامؿ تمعب دكرا ىاما في التنمية     
ف االقتصادية كاالجتماعية، كلكف ما مف كاحد منيا يفكؽ في األىمية عامؿ القكل البشرية، كمف ىنا فإ

إعداد تمؾ القكل ك تأىيميا يعتبر محكرا ىاما مف محاكر التنمية ألنو يعني زيادة المعارؼ كالقدرات لدل 
جميع أفراد المجتمع، كىذا ما يمكف كصفو مف الناحية االقتصادية بأنو استثمار لرأس الماؿ البشرم 

 .(1)بصكرة فعالة لتطكير النظاـ االقتصادم 
أف عممية التمنية ال تتـ في األصؿ إاّل بالجيد اإلنساني، فاستغبلؿ  ك في ضكء ما سبؽ يتضح     

إف بناة االقتصػاد في أّم بمد مف البمداف ك . المكارد الطبيعية ك بناء الحضارة يحتاج إلى الجيد البشرم
ك  حممة لكاء التقدـ فيو ىـ الصفكة مف أبنائو الذيف شكمتيـ مؤسسات التربية ك التعميػـ بطريقة مبلئمة

زكدتيـ بميارات ك قدرات ك زرعت فييـ االتجاىات اإليجابية، كعمى مثؿ ىؤالء تتكقؼ قّكة المجتمع 
لذا بجب عمينا أف ننظر إلى التربية كالتعميـ نظرة أكثر . االقتصادية ك االجتماعية كالثقافية كالسياسية

كليس جديدا أف نقكؿ أف القدرة اإلنتاجية  .كاقعية ألنيا تمثؿ أحد العكامؿ اليامة كالفاعمة لكؿ أنكاع التنمية
لدل مجمكعة مف عماؿ تعتمد عمى ما لدييـ مف معارؼ ك معمكمات ك ما يحممكف مف مؤىبلت، ك إنما 

بأنو مف الممكف أف نحدد الحد األعمى ك األمثؿ مف التعميـ المطمكب مف " الجديد بالفعؿ الرأم القائؿ 
 .(2)" النمك االقتصادم ك االجتماعيأجؿ بمكغ ىذا اليدؼ أك ذاؾ مف أىداؼ 
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فالتعميـ يعتبر الكسيمة األساسية التي تعتمد عمييا الدكؿ التي تسير في طريؽ التقدـ في تحقيؽ     
الدكؿ اإلفريقية حديثة االستقبلؿ ك التي تكّد أف تحتؿ (  G . Hunter) " جاري ىنتر" أىدافيا ك قد نصح 

تعتبر التعميـ إحدل الكسائؿ الرئيسية لتحقيؽ أىدافيا االجتماعية  مكانة الئقة بيف الدكؿ الحديثة أف
 09ك قد كرد في تكصيات المؤتمر الذم عقد في باريس في المدة الكاقعة بيف . كاالقتصادية ك السياسية

أف التعميـ المتطكر " تحت لكاء اليكنسكك ك منظمة العمؿ الدكلية، 1962ديسمبر عاـ  12نكفمبر إلى 
 (3)" الدعامات األساسية لمتطكر االقتصادم ك االجتماعي يعتبر أحد

كالدكؿ العربية تشكؿ خير مثاؿ عمى ذلؾ حيث أف ىذه الدكؿ تممؾ مكارد طبيعية ك مادية كبيرة كلكنيا 
مازالت في عداد الدكؿ المتطمعة لمنمك بسبب عدـ تنمية مكاردىا البشرية كيفا ك بالدرجة المكجكد كىذا 

.  التعميمية عف الكفاء باحتياجات األفراد ك المجتمع سببو قصكر نظميا

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .12، مرجع سابؽ، ص التعميم و القوى البشرية و النمو االقتصادي: فريدريؾ ىاربسكف، تشارلز ماير -1
التخطيط التربكم، العدد السادس، السنة ، ترجمة عبد اهلل عبد الدائـ، التنبؤ بالحاجات االقتصادية و االجتماعية: برنس. س.ىػ -2

 .20، ص 1974الثانية، مكتب اليكنسكك لمتربية في الببلد العربية، بيركت، 
    .16، مرجع سابؽ، ص 2000 العالم العربي سنة: محمد أحمد الغناـ -3

ئر العاصمة عقدىا بالجزا*الخبير في التنمية البشرية في ندكة صحفية  الحمادي عميأّكد الدكتكر        
بأف كاقع التنمية البشرية في العالـ العربي ال يزاؿ "  العرب أبخل إنفاقا عمى التنمية البشرية: " عنكنيا

ضعيفا جدا بالمقارنة مع الدكؿ المتقدمة ، كما أكضح أف نصيب الفرد الياباني في برامج التدريب في 
األمريكي ، أما الفرد العربي فبل يتجاكز نصيبو  دكالرا عند 200دكالرا سنكيا ، ك 320التنمية البشرية ىك 

الدكالريف، كىك ما يعطي التأكيد بأننا أبخؿ األمـ إنفاقا عمى مكضكع دقيؽ كمكضكع التنمية البشرية الذم 
... بات المحرؾ الحقيقي لعجمة التنمية كالتطكر في كؿ بمداف العالـ 

التنمية البشرية في البرامج الدراسية ، كالتركيز عمى  كما نبو الدكتكر الحمادم عمي إلى أىمية إدراج     
إف الكاليات المتحدة : " ميارات التدريب عند المتخرجيف كاعتباره مقياس الكفاءة ، كيقكؿ في ىذا السياؽ 

مميار دكالر سنكيا ، كما أظيرت دراسة عممية في ىذا الشأف أف  200األمريكية تنفؽ عمى التدريب كحده 
خاص الذيف تمت ترقيتيـ في مناصبيـ ىـ أكلئؾ الذيف تمقكا دكرات في التدريب كميارات مف األش % 90

ليذا فالمعيار الذم يتعامؿ بو اآلف في الغرب كفي الدكؿ ... العمؿ ، كليسكا أكلئؾ الذيف يحممكف شيادات
.   المتقدمة يقـك عمى ما يمتمكو اإلنساف مف ميارات ال عمى ما يحمؿ مف شيادات

كالذم   2005في نفس السياؽ أفاد تقرير التنمية البشرية لبرنامج المـ المتحدة اإلنمائي الصادر سنة ك     
أف كضعية التنمية البشرية " تـ عرضو عمى قادة العالـ في نيكيكرؾ خبلؿ االجتماع السنكم لؤلمـ المتحدة 
كما . صر الحككمة عمى إظيارهفي الجزائر ليس عمى ما يراـ ، كأنو عمى العكس تماما مف الكضع الذم ت
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دكلة مسيا  177في سمـ التنمية البشرية مف بيف  103أشار ىذا التقرير إلى أف الجزائر احتمت المرتبة 
أف بمدانا عديدة  2005كيظير تقرير التنمية البشرية لعاـ . المسح السنكم الذم تجريو ىيئة األمـ المتحدة

لحاؽ بركب البمداف المتقدمة عمى الرغـ مف التقدـ العالمي اإلجمالي منيا الجزائر تزداد بالفعؿ تخمفا عف اؿ
، عمى  (1)" أف أثمف ضركب رأس الماؿ ىك ما يستثمر في البشر" إلى الفرد مارشاليشير . (2)المسجؿ

أساس أف الفكر سكاء ما تعمؽ منو بالعمـك أك اآلداب أك الفنكف، أك ذلؾ الذم أنشأت بفضمو اآلالت ك 
إنما يمثؿ أجدل عطاء يتمقاه أم جيؿ مف األجياؿ السابقة لو ،ذلؾ أنو إذا انمحت مف الكجكد األجيزة ،

الثركة المادية لمعالـ، فإنو باإلمكاف استعادتيا بسرعة بكاسطة الفكر الذم تراكمت تمؾ الثركة بفضمو، أما 
. رتد العالـ إلى الفقر كالعكزإذا ضاع الفكر كبقيت الثركة المادية، فإف ىذه الثركة لف تمبث أف تتضاءؿ كم

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

ندكة صحفية عقدىا الخبير في التنمية البشرية الدكتكر الحمادم عمي بفندؽ الزئبؽ بالجزائر العاصمة عمى ىامش دكرة خاصة     *
 .2006الجزائر مام .بميارات اإللقاء بدعكة مف مركز إبداع لمتنمية البشرية     

 .2005تقرير التنمية البشرية الجديد، سبتمبر : مج األمـ المتحدة اإلنمائيبرنا -1
 .16، مرجع سابؽ، ص التعميم والتنمية االقتصادية: مصدؽ جميؿ الحبيب -2

يمثؿ العنصر البشرم عامبل أساسيا مف عناصر اإلنتاج، بؿ فيك أكبر عناصر اإلنتاج أىمية مف         
تصادية في العصر الحديث كالذم يتميز بالتقدـ العممي كالتكنكلكجي،               حيث قيمتو االجتماعية كاالؽ

عف طريؽ العمـ كالمعرفة  -أف اإلنساف بإمكانو"  :(A .Marshall)كفي ىذا الصدد يقكؿ ألفرد مارشاؿ 
تمعو كحسف بإمكانو السيطرة عمى الثركة الطبيعية في مج –كالكفاءة في العمؿ كقدرتو عمى الخمؽ كاإلبداع 

استثمارىا مستخدما ما اكتسبو مف خبلؿ عممية التعميـ مف معارؼ كميارات كقيـ كاتجاىات كمعايير 
إلى تكضيح  ( F.Harbisson)في حيف يذىب العالـ  فريدريؾ ىاربسكف ، "مرتبطة بالعمؿ كالبحث  كاإلنتاج

العكامؿ الطبيعية تمثؿ عكامؿ كامنة أف رأس الماؿ المادم ك: " دكر العنصر البشرم في ثركة األمـ إذ يرل
 .(1)" لئلنتاج، بينما يمثؿ العنصر البشرم المحرؾ لئلنتاج

ليذا فإف أم دكلة ال تستغؿ ما لدييا مف مكارد بشرية بدرجة تمكنيا مف سد حاجاتيا االقتصادية      
قتصاد كاالجتماع عمى حد مف ىنا يؤكد عمماء اال. كاالجتماعية ال يمكنيا تحقيؽ أم نكع مف أنكاع التنمية

السكاء عمى األىمية الكبرل لرأس الماؿ البشرم كاعتباره المحرؾ كالمكجو األساسي لكؿ تنمية اقتصادية 
فالتعميـ ىك الذم يعد القكل البشرية أكاديميا كمينيا كاجتماعيا التي يحتاجيا . كانت أك اجتماعية أك ثقافية

ة مف معارؼ كخبرات كميارات كقيـ كاتجاىات مف خبلؿ التعميـ فكؿ ما تكتسبو القكل البشرم.سكؽ العمؿ
 . (2) الشؾ يؤثر تأثيرا كبيرا عمى عممية التنمية الشاممة

لكف الكاقع أف التعميـ ال يمكف أف يككف المسؤكؿ الكحيد عف تحقيؽ أىداؼ كمتطمبات التنمية، إذ أف 
سية، كطرؽ التدريس كاإلعداد الجيد لممعمـ كفاءة ىذا التعميـ مف حيث نكعية المناىج كالبرامج الدرا
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كاألستاذ، كاإلمكانات التربكية المتاحة كغيرىا مف العكامؿ ىي التي تحّدد دكره في تنمية المكارد البشرية 
.  (3) السالفة الذكر لمقياـ بدكرىا في عممية التنمية

:    فوائد التنمية البشرية و عوائدىا  -3
اث ك أدبيات التنمية ىـ ثركة األمـ الحقيقية، ك مف ىنا فإف تنميتيـ غاية ليا البشر كما يقاؿ في تر     

طبيعة إستراتجية في المجتمع اإلنساني، ك ىذه الغاية تأتي عمى سمـ أكلكيات بمداف العالـ الثالث الساعية 
طريؽ تكسيع  فالتنمية تئكؿ إلى أحقيات أساسية ال تكتمؿ حمقاتيا إال عف... "لتحقيؽ التنمية ك التقدـ

 .(4)" الخيرات أماـ الناس لممشاركة الفعالة ك االندماج في مؤسسات العمؿ ك اإلنتاج

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .155-154، مرجع سابؽ، ص ص عمم اجتماع التربية: سميرة أحمد السيد -1
 .155المرجػع نفسػو، ص  -2
 .54ع سابؽ، ص، مرجتخطيط التعميم واقتصادياتو: محمد منير مرسي -3
. 91، ص1989، مطبعة جامعة دمشؽ، كمية التربية، جامعة دمشؽ، (التربية في الكطف العربي)التربية المقارنة : ممكة أبيض -4

إف العكائد المرجكة مف التنمية البشرية تتجاكز مفيـك المردكد االقتصادية، حيث أثبتت التجربة      
ق ال معنى لتحقيؽ تقّدـ ك نمك اقتصادم ك تكنكلكجي ما لـ اإلنسانية في نياية القرف العشريف، أف

كما أف اكتساب المعرفة كالميػارة كالصحة الجسميػة كالنفسيػة ك العقميػة   .كسياسي يصاحبيما نمك اجتماعي
ك تمكيف الفئات االجتماعية المختمفة مف الحصكؿ عمى حقكقيا في سياؽ عدالة كتكازف اجتماعي ك 

ك كؿ ذلؾ يمثؿ استحقاقات يتـ . ييدد اإلنساف في حياتو ك صحتو ك عممو ك معتقده القضاء عمى كؿ ما
. (1)إنجازىا عبر سياسات التنمية البشرية 

تعتبر القكل البشرية الثركة الحقيقية التي تمتمكيا األمة كالقادرة عمى االستمرار كالعطاء، إذا تـ      
ذا كانت المعطيات األساسية لمتنمية مثؿ الثركة المادية . ةإعدادىا كفقا لمشركط المناسبة إلحداث التنمي كا 

تحظى بالذكر دكما، فإف إغفاؿ العنصر البشرم يأتي مف قبيؿ االعتراؼ بأىمية اإلنساف كدكره في 
التنمية، لذا فإف إستراتيجية التنمية لمدكؿ النامية يجب أف تنطمؽ مف االعتراؼ بأكلكية كأىمية العنصر 

كتحت ىذا اليدؼ الرئيسي تندرج عدة أىداؼ فرعية يجب أف تسعى اإلستراتيجية . نمية البشرم في الت
    (2): التنمكية لتحقيقيا كىي

ال شؾ أف أم تنمية تتطمب كجكد قاعدة اجتماعية عريضة مف المتعمميف   :تعميم التعميم ومحو األمية -أ
عة كالجيكد التي بذلت في ىذا المجاؿ في كرغـ النيضة الكاس. كالمثقفيف لتعميـ التعميـ كمحك األمية

كىذا ما استمـز المزيد مف الجيكد . الجزائر كغيرىا مف الدكؿ العربية، إاّل أف النتائج لـ تكف مشجعة
لمقضاء عمى عكائؽ تعميـ التعميـ كمحك األمية كىما المطمباف األساسياف إليجاد قاعدة مجتمعو عريضة 

. ا لمتنمية ككسيمة لممزيد مف استيعابيا كتعميقيا في كؿ مجاالت الحياةمتعممة تعتبر في حد ذاتيا تحقيؽ
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إف تقدـ األمـ كالشعكب كتطكير كسائؿ حياتيا محكـك   :تحرير العقل وتنمية القدرات اإلبداعية -ب
بمدل قدرة ىذه األمـ عمى استغبلؿ طاقات أفرادىا الكامنة أفضؿ استغبلؿ كذلؾ بتكفير حرية التفكير 

عطاء العقؿ دكره لممحاكمة عمى كالبادر تاحة الفرص لؤلفراد إلبراز مكاىبيـ كالرضا بنتائج عمميـ، كا  ة، كا 
كقد عزز . كؿ ىذه الصفات الشخصية مف لكاـز كضركرات التنمية. أساس مبني الداللة المكضكعية

ؿ العربية التراث العربي اإلسبلمي ىذه القيـ ككاف ليا الفضؿ في نيضة فكرية كعممية شيدتيا الدك
إاّل أف محدكدية المستفيديف منيا في تمؾ العصكر . كاإلسبلمية في المشرؽ العربي كالمغرب كفي األندلس

كاقتصارىا عمى فئة قميمة مف الناس سيؿ اندثارىا، بعد أف تضافرت جيكد األعداء لمقضاء عمى مقكمات 
. األمة ككجكدىا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .92ػع السػابؽ، ص المرج: ممكة أبيض -1
، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، 91، العددعالم المعرفة، تربية اليسر وتخمف التنمية: عبد العزيز عبد اهلل الجبلؿ -2

. 180، ص 1985الككيت، 
كقد عانت المجتمعات العربية مف فقداف ىذه الصفات الشيء الكثير، بؿ إف ىذه الدكؿ طالت مما فاتيا  

إزاء ىذا . بت أكثر مف غيرىا لسبب ظركفيا االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، كتأخر التعميـ فيياكتشع
الكضع كالنظاـ التربكم مطالب بمضاعفة جيكده لتجاكز سمبيات ىذه الكاقع كالعمؿ عؿ ترسيخ قيـ جديدة 

التربية كالتعميـ فيذا يتطمب  كلتنمية القدرات العقمية اإلبداعية مف خبلؿ. كقدرات مناسبة ألحداث التنمية
كىذا ما يجب أف تحرص عميو . بالضركرة استحداث مناىج تعميمية مناسبة مف حيث مناىجيا كمحتكياتيا

 . قيادات تمؾ الدكؿ العربية برؤية كاضحة كعـز صادؽ لتسريع التنمية كقطؼ ثمارىا
  :تعزيز القيم واالتجاىات اإلنتاجية -ج

ـ األساسية التي مف خبلليا يساىـ في التنمية دكره في إرساء قيـ جديدة، إف مف أدكار التعمي     
إف قيمة العمؿ كربط المكافأة بالجيد كجكدة اإلنتاج كانتشار مثؿ . كاتجاىات إيجابية تؤدم لئلنتاج كالعمؿ

إذ ال  ىذه القيـ كاالتجاىات يمثؿ مظيرا مف مظاىر التنمية أيضا، لكف ىذا ليس مف كاجب التربية كحدىا،
يمكف أف يحدث ذلؾ بدكف إصبلح اقتصادم يرافقو تنظيـ اجتماعي مناسب كعكامؿ تغيير يمكنيا أف 

فترسيخ مثؿ ىذه القيـ . تسرع في ترسيخ قيـ نافعة عف طريؽ المناىج ، كعف طريؽ الممارسة اإليجابية
طريقة تعامميـ شأنو أف يحارب نقيضيا في المجتمع، كيحرر مف سيطرتيا في جيؿ المتخرجيف كفي 

 .كبذلؾ يحصؿ التغيير المطمكب في المجتمع
إف أىمية المكارد البشرية كعامؿ مساعد عمى التنمية لـ تصبح فكرة شائعة عمى نطاؽ كاسع إال منذ      

فترة كجيزة ، كلـ يتخذ البنؾ الدكلي لمتنمية مكقفا رسميا ثابتا في تقاريره السنكية إزاء أىمية المكارد البشرية 
، كىذا التغيير الجكىرم في المكقؼ يرجع إلى ثبلثة أسباب ىامة 1985م التنمية إاّل اعتبارا مف سنة ؼ

 (1) :كىي 
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.  إخفاؽ نماذج التنمية التي اتبعت في معظـ الدكؿ النامية كالتي لـ تأخذ بالعكامؿ البشرية في حسابيا-1
إلى خمؽ فجكة بيف المعارؼ المتراكمة، كقدرة تطكر العمـ كالتقنية بمعدؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ، مما أّدل  -2

.     الدكؿ النامية عمى استخداميا في حؿ مشاكميا
بزكغ فجر مجتمع المعرفة الذم يحؿ تدريجيا محؿ مجتمع اإلنتاج الذم تصبح فيو المكارد البشرية  -3

.  المؤىمة أشد أىمية مف المكارد الطبيعية كرأس الماؿ المادم
ة البالغة لمعنصر البشرم كما يمثمو مف طاقات خبلقة الشؾ تدعكنا إلى ضركرة إف ىذه األىمي     

ادم، كال يقؿ عنو أىمة في عمميات التنمية ػاالىتماـ برأس الماؿ البشرم كعامؿ مكمؿ لرأس الماؿ الـ
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 16، مرجع سابؽ، صالتعميم والتنمية االقتصادية: مصدؽ جميؿ الحبيب -1
االقتصادية كاالجتماعية، إذا لـ يكف ىك األساس في العممية باعتباره العنصر اإلنتاجي األكؿ ،إذ لـ يعد  

باإلمكاف أف يظؿ مفيـك رأس الماؿ قاصرا عمى سمع اإلنتاج المادية فقط كما تراه بعض تيارات الفكر 
اف األزمة االقتصادية العالمية في إبّ  (Kinz)"كينز" االقتصادم الكبلسيكي الذم تبناه العالـ االقتصادم 

رأس الماؿ المادم ىك مف أىـ  «كالذم أشار فيو إلى أف ( النظرية العامة ) ثبلثينات ىذا القرف في كتابو 
. مجاالت االنطبلؽ في التنمية االقتصادية

يمكف مطمقا  إف االستثمار في رؤكس األمكاؿ الثابتة ىك المتغير االرتكازم في النظاـ االقتصادم، فبل   
أف تنفع كؿ العمميات البلزمة لتييئة الكسائؿ المادية البلزمة لتحقيؽ مستكل مناسب مف التطكر العممي 

ىك المحرؾ األكؿ لمعممية شريطة ( العامؿ البشرم)كالتكنكلكجي كاالرتفاع بمعدالت التنمية دكف أف يككف 
. (1)ذاتيأف يككف ذا مستكل مناسب مف التطكر كالتفتح كاالندفاع اؿ

لقد دلت تجربة التطكر االقتصادم العالمي ،بصفة خاصة التجربة المتراكمة لمدكؿ االشتراكية بكؿ     
كضكح عمى أف الككادر المؤىمة كمعارفيا المينية كالعممية كالتكنيكية بصفة خاصة كالخبرة اإلنتاجية 

تي كثيرا ما تحدد سير كآفاؽ عممية كاإلدارية تعّد عنصرا مف أىـ عناصر إعادة اإلنتاج االجتماعية اؿ
بشأف تصنيع البمداف   1966كفي ىذا الصدد يشير مؤتمر ىيئة األمـ المتحدة في القاىرة عاـ. التنمية

األفريقية إلى أف مدل كنكعية تأىيؿ الناس يعتبراف عامبل رئيسيا لمتقدـ، كأف النقص في العمؿ المؤىؿ 
إف التنمية . كف تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية المنشكدةكالخبرة ىك السبب الرئيسي الذم يحكؿ د

االقتصادية باعتبارىا ثكرة عممية كتكنكلكجية تستيدؼ مجمكعة مف التغيرات العميقة المتسمسمة كالمترابطة 
في صميـ اليياكؿ االقتصادية كاالجتماعية، ال يمكف أف تحقؽ بمحض استيراد المصانع كاآلالت العممية 

قنية، أك بمستكيات عالية مف تراكـ رؤكس األمكاؿ المادية، ذلؾ ألنيا عممية ذات عمؽ كشمكؿ ال كالت



 144 

نما تيدؼ إلى تطكير النظـ القائمة  تتطمب العمؿ عمى تنمية الميارات الفنية كاإلدارية فحسب، كا 
عممية كالكسائؿ كاالتجاىات االجتماعية كالفكرية السائدة بما يتسنى معو استخداـ كتطكير األساليب اؿ

ك تساىـ فييا أيضا . التكنكلكجية الحديثة عمى نحك يتبلءـ كظركؼ االقتصاد الكطني كثقافة المجتمع
القدرات كالميارات البشرية فضبل عف السمكؾ االقتصادم البشرم الذم يكفؿ تطكير المنتجات كيضمف 

اإلصبلحات )كالعامؿ السياسي  (تغيير بعض القيـ)كفاءة استخداميا، كما يساىـ العامؿ االجتماعي 
. ك غيرىا مف العكامؿ مف العكامؿ المؤثرة في عممية التنمية( السياسية 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 146، مرجع سابؽ، ص العالم العربي والتنمية االقتصادية: بمحناشي زليخة -2

جة حيوية عمى تكوين قوة عاممة تتوقف التنمية االقتصادية بدر» في ىذا الصدد  جونسون يشير      
تتمتع بالميارات الفنية الالزمة لإلنتاج الصناعي الحديث وتتخمق بفمسفة تدعو إلى استيعاب التغيير 

. (1)«  االقتصادي والتكنولوجي والتحريض عمى استحداثو
بمكضكع تككيف لقد شيدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حدثيف كاف مف شأنيما زيادة االىتماـ     

رأس الماؿ البشرم كزيادة االستثمار في اإلنساف كتنمية الكعي النظرم كاإلدراؾ العممي بأىمية كجكد قكل 
: عاممة ذات تعميـ كتدريب مناسب ىما

القفزة الكبيرة في حجـ الناتج القكمي لمببلد المتقدمة بالقياس إلى الزيادة في المكارد الطبيعية كساعات  -1
س األمكاؿ المنتجة األمر الذم يمكف تفسيره إلى حد كبير بارتفاع مستكل االستثمار في رأس العمؿ كرؤك

حيث أشارت التقديرات اإلحصائية في الكاليات المتحدة إلى أقؿ مف نصؼ الزيادة في )الماؿ البشرم 
ادة التي ال تتأتى الزم)الناتج القكمي يمكف تفسيرىا بزيادة أرصدة رأس الماؿ كساعات العمؿ أما الباقي أم 

يمكف أف تعكد إلى الكفاءة اإلنتاجية ( بزيادة استخداـ األرض كساعات العمؿ كرؤكس األمكاؿ المنتجة
. الناجمة عف ارتفاع مستكيات التعميـ بالنسبة لقطاعات كبيرة مف السكػاف

ال تزاؿ تقع تحت تصاعد االىتماـ بالتنمية االقتصادية مف قبؿ شعكب البمداف المتخمفة التي كانت ك -2
طائمة الفقر كالحرماف حتى بعد حصكليا عمى االستقبلؿ السياسي بسبب ما تنكء بحممو مف تركة ثقيمة مف 

األنظمة االقتصادية كاالجتماعية البالية التي تعزؿ اإلنساف فييا كتفقده السيطرة عمى محيطو فتجعمو 
. عاجزا عف تطكير طاقاتو كقدراتو الكامنة

ضية تنمية المكارد البشرية أضحت مف أىـ القضايا كأكثرىا إلحاحا باعتبارىا العممية كىكذا فإف ؽ  
الضركرية لتحريؾ كصقؿ كتنمية القدرات كالكفاءات البشرية في جكانبيا العممية كالعممية كالفنية كالسمككية 

طاقتو عمى العمؿ  ، فيي كسيمة تعميمية تمّد اإلنساف بمعارؼ أك معمكمات أك مبادئ أك فمسفات تزيد مف
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كىي أيضا كسيمة تدريبو تزّكده بالطرؽ العممية كاألساليب المتطكرة في األداء األمثؿ، كما أنيا . كاإلنتاج
كسيمة فنية تمنحو خبرات إضافية كميارات ذاتية تعيد صقؿ قدراتو العقمية كمياراتو   اليدكية ،إضافة إلى 

اتو المادية كاألدبية كتمنحو الفرصة إلعادة النظر في ككنيا كسيمة سمككية تعيد تشكيؿ سمككو كتصرؼ
.  مسمكو الكظيفي كاالجتماعي

 
 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
. 17، مرجع سابؽ، صالتعميم والتنمية االقتصادية: مصدؽ جميؿ الحبيب -1

ممية إف مثؿ ىذه الع. فيي إذف عممية ضخمة إلعادة تشكيؿ اإلنساف عمى نطاؽ كاسع كأكثر ايجابية
 (1): تتكقؼ عمى دعائـ كمقكمات أساسية ىي أف 

التعميـ باعتباره العممية المتميزة بالعمكمية كالرسمية التي يتزّكد اإلنساف بمكجبيا بمعمكمات تفسيرية  -
كتعميمية عامة، بحيث تصبح القاعدة العريضة التي يستند عمييا اإلنساف في معرفة األشياء كالظكاىر 

. التي تساعده عمى حؿ مشاكمو اليكمية أك مكاجية المكاقؼ المختمفة عبر حياتوكالمبادئ كالقيـ 
التدريب الذم يراد بو الجيكد اإلدارية أك التنظيمية التي تيدؼ إلى تحسيف قدرة اإلنساف عمى أداء عمؿ  -

تضاىا عمبل معيف أك القياـ بدكر كظيفػي محدد ، فيك يرتكز عمى تزكيد اإلنسػاف بالكيفيػة التي يؤدم بمؽ
. ما ك بيذا فيك جزء مف التعميـ

تنمية القدرات المتمثمة بزيادة قدرة اإلنساف عمى تحسيف مكانتو الكظيفية أك ألداء كاجبات إضافية أك  -
القياـ بمسؤكليات أكبر، كىذه العممية دائمة التدريب مف شأنيا أف تمد اإلنساف بالمعرفة كالميارة كبعد 

 .النظر كالبصيرة

: أىمية الموارد البشرية في تحقيق أىداف التنمية -ثانيا
إف المجتمعات تتبايف بيف متخمفة كمتقدمة، فالمتخمفة ىي التي تنظر إلى مكضكع التعميـ مف الجانب    

االستيبلكي فقط، ككأف التعميـ لدييا سمعة تستنفذ الميزانية بدكف مقابؿ، فيي ال تضع اإلنساف أك العنصر 
الطبيعي كثركة مف الثركات اليامة أك كمكرد يعتمد عميو االقتصاد، أما المتقدمة فيي البشرم في مكانو 

عمى العكس مف ذلؾ تؤمف بقيمة الفرد كمكانة اإلنساف كتعتبره رأس ماؿ ىاـ كرصيد 
ضخـ تدخره لتطكير تنميتيا الكطنية كتنفؽ في سبيمو أضعاؼ ما تنفقو عمى الخطة التنمكية نفسيا، 

التكمفة التي تتطمبيا التربية إنما ىي عائد غير مباشر يتمثؿ في تكفير اليد العاممة الكطنية  العتقادىا بأف
. كرفػع مستكاىا لتطكير اإلنتاج كتحسينػو كما ككيفا



 146 

ليذا نبلحظ المجتمعػات المتقدمة تتحكـ عف طريؽ اإلنساف في البيئة المحيطة بيا كما تستطيع استغبلؿ 
مكانات طبيعية كصناعية، بينما المجتمعات المتخمفة التي ال تدرؾ ما في ىذا المحيط مف مكار د كثركات كا 

ذا ما أدركت ق ذه ػػأىمية اإلنساف قد ال تدرؾ خصائص العناصر الطبيعية المحيطة بيا حتى تستغميا، كا 
اإلنسان ف. الخصائص فإنيا ال تممؾ الكسائؿ العممية كالتقنية التي تؤىميا الستغبلؿ الثركات الكامنة فييا

نما أصبح يمثل مقياسا لمتطور أو التخمف تقكؿ الدكتكرة . اليوم لم يعد مجرد فرد يمثل رقما منعزال وا 
إف التنمية في األصؿ كاألساس عممية غايتيا اإلنساف كأداتيا اإلنساف نفسو، ": سعاد خميل إسماعيل

. فاإلنساف بفكره كعقيدتو كصحتو كميارتو عماد التنمية كمحركيا األكؿ
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
.  19المرجػع السابؽ، ص :مصدؽ جميؿ الحبيب -1
حتى العكامؿ األخرل التي ال بد منيا لمتنمية مثؿ رأس الماؿ المادم كالتنظيـ كاإلدارة قكاميا اإلنساف  

 .(1) "نفسو، مف ثـ فإف أساس التنمية في أم مجتمع ىك في الحقيقة تنمية القيـ كالعقكؿ كالميارات
نستخمص مف ىذه المقكلة بعض أسباب تعثر البمداف المتخمفة في عدـ القدرة عمى تنفيذ نسب كبيرة    

مف مخططاتيا التنمكية نظرا الىتماميا باإلنجازات المادية السطحية كما تنفقو في سبيؿ ذلؾ مف أمكاؿ 
ب الياـ مف عمميات التنمية طائمة ال تكفي لتمكيؿ مخطط كاحد بؿ لتمكيؿ مخططات كثيرة أغفمت الجاف

. فييا كىك اإلنساف بقيمو كمعتقداتو كمياراتو
 : التعميم وتنمية الميارات البشرية -1

لقد غيرت التطكرات التي أعقبت الحربيف العالميتيف المفاىيـ السائدة في التربة كالتعميـ، كغّيرت       
كأصبحكا يؤكدكف عمى أىمية التربية كالتعميـ في نظرة االقتصادييف الذيف كانكا يستثقمكف تكمفة التعميـ 

.  تدعيـ االقتصاد الكطني كعمى اعتبارىما تنمية كاستثمار يدعماف المخططات االقتصادية كاالجتماعية
إف النظرة  التي كانت سائدة التي تعتبر " :بقكلو  مسارع الراوي كقد أكضح ىذا التطكر الدكتكر     

ستيبلؾ كاحتكار لمطبقة الحاكمة قد تغيرت كأصبح ينظر إليو بأنو عممية إنتاجية التعميـ بأنو عممية ترؼ كا
ىذه النظرة جعمت التعميـ ممتحما كمتفاعبل مع التنمية  –استثمار كتكظيؼ رأس الماؿ البشرم  –استثمارية 

ا، كؿ يستخدـ االقتصادية كالتقدـ السياسي كالبناء االجتماعي متأثرا بكؿ ىذه العكامؿ كالقكل كمؤثرا فيو
 . (2)" اآلخر لتحقيؽ أىدافو 

فالتربية بيذا المعنى ىي عممية تغيير اجتماعي ىادؼ كمكجو، كما أف العبلقة بيف التربية كالتنمية لـ     
 جمية يعد ينكرىا أحد في ىذا العصر، حيث أصبحت العبلقة بيف التربية كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية

. كالعمماء في شتى حقكؿ المعرفةككاضحة لدل الباحثيف 
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لقد تبيف لبلقتصادييف مف خبلؿ المحاكالت التي بذلكىا لمبحث عف العكامؿ المختمفة التي تسيـ في التنمية 
االقتصادية كاالجتماعية أنو باإلضافة إلى العكامؿ التقميدية المؤثرة في النمك االقتصادم كالعكامؿ المادية 

يمثمو إسياـ التعميـ في تنمية الميارات البشرية، إذ يعتبر استثمارا كعنصرا كالطبيعية، ىناؾ عامؿ جديد 
ىاما يمعب دكرا فعاال في التنمية االقتصادية كاالجتماعية، بؿ إنو شرط ضركرم مف الشركط الكاجب 
تعددة تكفرىا مسبقا ألم تنمية ،ألف المجاالت التي تبرز دكر التعميـ في التنمية االقتصادية كاالجتماعية ـ

  (1): كمتنكعة يمكف حصرىا فيما يمي
تقع عمى عاتؽ التعميـ ميمة إعداد المختصيف كالفنييف كالعماؿ الميرة ، كمف غير المعقكؿ أف تبمغ  -1
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .18، مرجع سابؽ، ص وزارة التربية والتعميم األساسي لمجميورية الجزائرية :محمد الطيب العمكم -2 -1

.   61، ص 1991، أفريؿ 146، العدد مجمة المستقبل العربي، التعميم مشروع اقتصادي: بافأؿغادة قضيب  -1
ففي بمداف العالـ الثالث يعتبر النقص في عدد . التنمية االقتصادية أىدافيا دكف االعتماد عمى التعميـ

التطكر االقتصادم عمى الرغـ مف  المختصيف كالفنييف كالعماؿ الميرة مف بيف أىـ العقبات التي تقؼ أماـ
كؿ الجيكد التي بذلت حتى اآلف في ىذا المجاؿ، فإف غالبية البمداف النامية الزالت تعتمد عمى خبرات 

 .ضعيفة أك مستكردة مف الخارج كىذا ما يكّكف عبئا آخر يضاؼ إلى أعباء التنمية األخرل
اإلنساني ألنو يعتني بتنمية الفرد ركحيا كأخبلقيا يمعب التعميـ دكرا أساسيا في زيادة فاعمية العمؿ  -2

كالمرجعية األخبلقية ىنا ىي الضامف لنجاح البرامج التعميمية، ألنيا تحمي الفرد كتنمي شخصيتو . كثقافيا
كقد تبّيف بالتجربة . كما يعتني التعميـ بتحسيف قدرات الفرد اإلنتاجية كيطكرىا. أثناء عممية التعميـ كالتعمـ

.  كل بسيطا مف التعميـ يؤدم إلى زيادة كبيرة في إنتاجية العمؿأف مست
كتؤكد الدراسات التي تبحث في التنمية االقتصادية بأف التعميـ كاف كراء القسـ األعظـ مف النمك الذم   

كتبيف الدراسات التحميمية في بعض الدكؿ األكركبية أف أثر التعميػـ كعكامؿ . تحقؽ في مختمؼ بمداف العالـ
تنظيـ القكل البشرية في تحقيؽ معدالت عالية مف النمك فييا، كاف أكبر بكثير مف تأثير رأس الماؿ 

المػادم كالمكارد الطبيعية بالرغـ مف أف ىذه العكامؿ تعمؿ بشكػؿ مترابػط في التنميػة االقتصاديػة كليس 
. منعزال بعضيا عف بعض

:  التنمية البشرية ثروة ال تنضب -أ
ت بعض األقطار العربية أشكاطا ممحكظة في العقديف الماضييف مف حيث كعييا كاىتماميا لقد قطع    

المتزايد بقضايا التنمية البشرية عمى الصعيديف المحمي كاإلقميمي، كمثؿ ىذا االىتماـ ال شؾ سينعكس 
ؽ ذكره معظـ عمى كثير مف الخطط كالسياسات كالتكجيات الغائية لمدكؿ العربية بالرغـ ما تكاجيو كما سب



 148 

ىذه الدكؿ مف أزمات تمكيمية كتنظيمية كضغكط مف المنظمات الدكلية كشركطيا في ىيكمة أكضاعيا 
. االقتصادية كاالجتماعية

كيتنامى ىذا الكعي الصحيح  بدكر الرأسماؿ البشرم باعتباره ثركة ال تنضب فيي مف حيث الحجـ ثركة 
، كسكؼ 1995مميكف نسمػة عاـ  245ف العربي قد بمغ ضخمة حقا، إذا ما تبيف لنا أف حجـ سكاف الكط

مميكف نسمة مع نياية ىذا القرف، كمع مكاجية احتياجات التنمية المتكاممة لمشباب الذيف  260يبمغ حكالي 
مف مجمكع السكاف خبلؿ ىذه الفترة إذ يمكف ليـ كبيـ أف نأمؿ في تحقيؽ  % 50ستبمغ نسبتيـ حكالي 

.  (1)مستقبؿ أفضؿ 
 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػ

. 107، مرجع سابؽ، ص مواجية العولمة في التعميم والثقافة: حامد عمار  -1
 
كفي ىذا الصدد قد يتساءؿ المرء عف دكر المؤسسات العربية المختمفة كخاصة االجتماعية كاالقتصادية  

ديات المعاصرة كبخاصة التعميمية كالتكنكلكجية منيا في إيجاد نكع مف التكامؿ الكاعي لمكاجية التح
تحديات العكلمة، كالعمؿ عمى إيجاد سبؿ التكيؼ كالمكاءمة كاالستفادة مف منجزات األلفية الثالثة، كاغتناـ 
الفرصة لمكاجية كؿ التحديات المحمية كاإلقميمية كالعالمية لخمؽ الثركات البشرية مف خبلؿ بناء القدرات 

شاعة الثقافة العمميةالذاتية في مجاالت العمـ كالتكنكلكجيا   (1).كتنمية المعرفة كا 
: التنمية البشرية وعصر العولمة -ب

يعد عنصر التعميـ مف بيف أىـ العناصر في التنمية البشرية التي ىي بدكرىا جكىر التنمية الشاممة، كقد 
نضاج قدراتو المختمفة ىك معيار البقاء في عالـ متغير يكاجو عدة تحدم ات، كمف أصبح بناء اإلنساف كا 

ىذا المنطمؽ جاءت صياغة القيادة السياسية في اعتبار التعميـ أداة كجبية مف جبيات األمف كاالستقرار، 
كقكة فاعمة بإسياماتيا في عمميات اإلنتاج كاالستثمار، كتطكير أكضاع المجتمع كنمط حياتو كمستكيات 

التعميـ ىك طاقاتيا المتنامية عمى  كال شؾ في أف أىـ مقكمات ظاىرة العكلمة بالنسبة لمجاؿ. معيشتو
كىنا يمكننا أف نشير . إنتاج المعرفة كتجددىا، كالسرعة الفائقة في تطبيقاتيا عمى مطالب الحياة المعاصرة

إلى أف المطركح أماـ التعميـ مف تحّد يمكف اختصاره في ضركرة تككيف عقؿ متجدد نحك مجمع متجدد 
عقكؿ أبناء ىذا الكطف مقّكمات العمكـ الحديثة، كما يتكفر عمماؤه  كىذا يعني أف تستكعب. في عالـ متجدد

دارة  عمى إنتاج المعرفة مف خبلؿ البحكث العممية كالتطبيقية كتكظيفيا في مجاالت االقتصاد كالسياسة كا 
.  ( 2)المجتمع كاالستخداـ األمثؿ لممكارد البشرية كالمادية
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م العمكد الفقرم الذم تقكـ عميو جميع سياسات التنمية يتبّيف مما سبؽ أف المكارد البشرية ق     
االقتصادية كاالجتماعية، كما أنو مف الضركرم أخذ القيمة االقتصادية لؤلفراد بعيف االعتبار عند معالجة 

. العنصر البشرم كعدـ إغفالو باعتباره مكرد إنتاج حيكم
تخمؼ الذم تعيشو الدكؿ النامية كىذا يدؿ اؿكما أف عدـ االىتماـ بالعنصر البشرم يعد مف أكثر مظاىر 

كىذا ما كشفت . عمى أف التخمؼ ال يصيب القطاعات االقتصادية دكف مظاىر الحياة االجتماعية األخرل
اإلشارة بالتحديد إلى أىمية القدرات آدم سميث عنو كتابات عمماء االقتصاد حيث تضمنت كتابات 

لى أىمي ة التعميـ باعتباره عامبل ىاما لبلستقرار السياسي كاالجتماعي المكتسبة التي يحّصميا األفراد كا 
. الذم البد مف تكفره لتحقيؽ التنمية االقتصادية

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .108 -107المرجع السابؽ، ص ص : حامد عمار -1
 .110 -109المرجع نفسو، ص ص   -2
ثابرتو عمى التعميم والتدريب، عادة ما يكّمف أمواال إن اقتناء الفرد لمكفاءة الشخصية بم :كىذا حيف قاؿ 

تعتبر بالفعل رأس مال ثابت ومحقق لمشخص اإلنساني، ىذه الكفاءة الشخصية تؤلف جزءا من 
برز تصكر شامؿ مارشال كبظيكر . (1)" المجتمع الذي ينتمي إليو، كما تؤلف جزءا من ثروتو الشخصية

كف التعميـ كاستثمار باإلضافة إلى ككنو استيبلكا، إذ أكد كدقيؽ لمفيـك رأس الماؿ البشرم كلمضـ
 ".أفضؿ رؤكس األمكاؿ قيمة ىك رأس الماؿ المستثمر في تنمية اإلنساف"  (2)مارشاؿ عمى أف 

لقد أصبح االىتماـ اليـك بعمميات االستثمار التي تيدؼ إلى تنمية المكارد البشرية بالغة األىمية ألف       
الحديثة تشمؿ الناحية االقتصادية إلى جانب النكاحي االجتماعية كالسياسية، كتنمية  أىداؼ المجتمعات

المكرد البشرية شرط أساسي لتحقيقيا جميعا، ذلؾ ألف أم مجتمع يحتاج في دفع عجمة التنمية إلى القكة 
اللػة عمى مرحمة كعميو فتنمية المكارد البشرية مؤشر كاقعي يمكف الكثػكؽ فيو لمدّ  .العاممة بجميع فئاتيا

النمك أكثر مف أم مقياس آخر، كذلؾ ألنيا شرط ضركرم إلنجاز كؿ أنكاع النمك اجتماعية كانت أك 
كمف ىنا كاف العنصر البشرم محؿ اىتماـ جميع الدكؿ المتقدمة كالمتخمفة باعتباره أحد . سياسية أك ثقافية

كيعرؼ . لتنمية االقتصادية كاالجتماعيةالعناصر الرئيسية في النشاط االقتصادم بؿ مف أىـ أدكات ا
عممية تنمية الميارات ومعارف " :المجمس االقتصادم كاالجتماعي لؤلمـ المتحدة التنمية البشرية عمى أنيا

وقدرات الجنس البشري الذين يساىمون في التنمية االقتصادية واالجتماعية لبمد ما، أو يمكنيم أن 
  .(3)"يساىموا فييا 

ا سبؽ أف القدر المتاح لممكارد البشرية يعتمد أساسا كبالدرجة األكلى عمى التعميـ باعتباره نستنتج مـ   
فالتعميـ يحتؿ مركز الصدارة بيف . المصدر األساسي لتكفير ما يحتاج إليو مجتمع ما مف المكارد البشرية

مؿ عمى تعبئة الطاقات الكسائؿ األخرل ألنو األداة األكلى لمتغيير كىك جكىر عممية التنمية، بحيث يع
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عدادىا كتنمية قدراتيا، كما يعمؿ عمى نشر الكعي العممي كالعممي المبني عمى إدراؾ الفرد  البشرية كا 
. لمظركؼ المحيطة بو، كقدرتو عمى تحسيف ىذه الظركؼ

 :الشباب والتنمية -ج
ا اإلعداد إلى مطالب مف خبلؿ ىذ الدكتور حامد عبد المقصود عبد الياديفالشباب حسب رأم      

مكاجية تحديات كبرل كىي متطمبات العصر مف عمـ كتكنكلكجيا، كىذا حتى يتحقؽ التكامؿ بيف التقدـ 
 .العممي كالتقني كبيف األىداؼ التنمكية ككعي الشباب بيا

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .61، مرجع سابؽ، صالتعميم مشروع اقتصادي: غادة قضيب ألباف -1
.  63 -62ع نفسو، ص ص المرج -2-3

فالمدارس كمؤسسات تربكية تمعب دكرا ىاما في التنمية االقتصادية كما ينبغي أف تعمؿ عمى إعداد 
إف تحقيؽ  .(1)الشباب ذكم الميارات التقنية كاإلدارية في مختمؼ التخصصات التي ييدؼ إلييا المجتمع

ىاية المكاطف العربي باعتباره صانع التنمية كىك األىداؼ الطمكحة لمتنمية في الدكؿ العربية عماده في الف
أف األمكاؿ بغير بشر قادر ىي مجرد أكراؽ مكدسة "الذم يجب أف يككف ىدفيا أيضا، خاصة كأننا نعمـ 

ال قيمة ليا، كأف أحدث اآلالت تظؿ أجسادا ىامدة بغير يد اإلنساف المدربة كالماىرة، كأخصب األراضي 
ا عمؿ اإلنساف، كأف خير ما حبا اهلل بو الدكؿ العربية ىك طاقاتيا البشرية تصبح أرضا بكرا ما لـ يمسو

التي تعتبر المبنة األساسية التي يقـك عمييا صرح المجتمع كىك الفكر المخطط كالقكة المنفذة ، ككمما صمح 
 .(2)" ىذا المكاطف كاستقاـ بناؤه كاكتممت قيمو األصيمة صمح المجتمع

ليـ في عمكميا تيدؼ إلى إعداد كتككيف الفرد لئلسياـ بفعالية في عممية بناء كتقدـ إف التربية كالتع     
المجتمع، كالتقدـ يعتمد بالدرجة األكلى عمى استخداـ المكارد البشرية المؤىمة كالمدربة مف أجؿ االستغبلؿ 

بشريػة بيدؼ تحسيف فالتنمية تقـك عمى العناصر المادية كاؿ" الرشيد لمختمؼ المكارد الطبيعية المتاحة 
أساليب الحياة االجتماعية كاالقتصادية كفؽ بدائؿ عممية قائمة عمى التخطيػط السميػـ كالتحكـ في المكارد 

يعتبر التكجيو السميـ لمطاقات البشرية أساس اكتساب الميارات . (3)المالية كالطاقات البشرية المتاحة 
ىنة التي يرغب فييا يتمكف مف القياـ بمستمزماتيا بعناية فاإلنساف الذم يختار الـ. كالكفاءات في العمؿ

يعتبر اإلنساف مف أىـ . فائقة، كيبذؿ مجيكدات فائقة حتى يتمكف مف إتقانيا أك االبتكار كالتجديد فييا
فاإلنساف ىك الذم يقـك بعمميات جمع . عكامؿ اإلنتاج، ألنو ىك األساس كالمحرؾ لكؿ عممية إنتاجية

نشاء المؤسسات االجتماعية كاالقتصادية كمف ثمة المساىمة في تحقيؽ الماؿ المادم كا ستثمار المكارد كا 
التنمية، كالدكلة التي تعجز عف تنمية مكاردىا البشرية بدرجة تمكنيا مف سد حاجاتيا االقتصادية ال يمكنيا 

ا كعمميا كمينيا، كفقا كتعمؿ العممية التعميمية عمى إعداد الفرد تربكم. تحقيؽ أم نكع مف أنكاع التنمية
 .لمحاجات كمطالب المجتمع كتزكيده بالمعارؼ ك الميارات كالخبرات
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نما تتطمب أيضا اكتشاؼ كتكجيو  فالتنمية الشاممة ال يمكف أف تتحقؽ بتكفير رأس الماؿ المادم فحسب، كا 
ربية نظاما مفتكحا قدرات كاتجاىات األفراد كتزكيدىـ بمختمؼ العمـك كالمعارؼ، لذلؾ ينبغي أف تككف الت

. لمتفكير كالسمكؾ كتقديـ برامج قابمة لمتطبيؽ في مختمؼ المجاالت
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  45، ص 1986، جكيمية 112، العدد مجمة الفيصل، الشباب والتنمية: حامد عبد المقصكد عبد اليادم -1
.  36، ص 1984، السنة الثامنة، السعكدية، 91 ، العددمجمة الفيصل ؟ لماذا التنمية الشاممةّ : عكض محمد -2
. 8، ص1978 ، مركز الدراسات اإلستراتيجية، مؤسسة األزىر، القاىرة،قضايا التنمية في الكويت: عبد المعطي محمد أحمد -3

كما ينبغي أف تغرس في األفراد قيمة حب العمؿ كتنمي فييـ المكاىب كالقدرات كتكجيييا كتحقيؽ االندماج 
كاف المجتمع   .فؽ مع ظركؼ العمؿ كالتعّمـ كأف تككف كسيمة لتحقيؽ سعادة الفرد كسعادة المجتمعكالتكا

البشرم ككؿ أكؿ مف فّكر بمستقبؿ أفراده كبمشاكؿ األجياؿ الصاعدة، لذلؾ أكجد ليـ المدرسة لتمقي العمـ 
يعيشكف فيو، باعتبار المدرسة كالتزكد بالمعرفة التي تؤىميـ ليككنكا عناصر فعالة في بناء المجتمع الذم 

المؤسسة األكلى التي أكجدىا المجتمع لفائدة أفراده، تجسد القيـ الخمقية كاالجتماعية إلنشاء األجياؿ 
فالمدرسة تؤثر تأثيرا فعاال في سمكؾ طبلبيا كفؽ ." القادمة بما ينسجـ مع أىداؼ المجتمع كمراميو الخيرة

ق االقتصادية كاالجتماعية كالتربكية، كليست ميمة المدرسة المعاصرة ما يرسمو ليا المجتمع مثبل في فمسفت
تعميـ القراءة كالكتابة كالحساب كالمعمكمات العامة، ككافة ألكاف المعارؼ العقمية فقط، إنما أىدافيا الرئيسية 

فكير في عصرنا الحاضر تتطمع إلى األفضؿ، كىذا بتبديؿ اتجاىات طبلبيا عف طريؽ تزكيدىـ بقكاعد الت
الصحيح كالسميـ، كأف تيسر ليـ اكتساب عادة اإلطبلع كتكسيع اآلفاؽ المعرفية في كافة المجاالت، كأف 
تعكدىـ عادات اجتماعية نافعة،  كأف تؤىميـ الكتساب الميف التي لـ تكف معركفة في غير ىذا العصر، 

تينة مف التحرر كاالستقبلؿ كتعدىـ لممشاركة المنتجة في بناء المجتمع العصرم عمى أسس كمرتكزات ـ
. (1)"االقتصادم كالسياسي

مف ىنا يمكننا أف نؤكد أنو كمما ارتبط التعميـ بفمسفة اجتماعية كاضحة، أك ارتبط بظركؼ المجتمع      
لكف المبلحظ أف كثيرا مف الدكؿ تفتقد . الخاصة كبحاجاتو النكعية استطعنا أف نممح فيو طابعا كطنيا قكيا

تباط المحكـ، كمف ثـ تبدك المبلمح الكطنية ضعيفة أك ضئيمة، كىذا ما يحدث في النظاـ إلى ىذا االر
 .التعميمي في البمداف العربية

كالحقيقة أف األمر في البمداف العربية ليس صعبا حتى يمكف التسامح في ىذا التقصير، األمر ال     
جتماعية كاالقتصادية كمعرفة التطمعات يحتاج إلى أكثر مف جماعة مف القادريف عمى تفيـ الحاجات اال

السياسة، ثـ تحديد الطريقة التي يحددكف بيا معالـ الفمسفة التربكية أك يبنكف بيا نكعا مف األىداؼ التي 
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لقد أدركت الدكؿ المتقدمة كمنذ زمف بعيد أىمية المدرسة في . يمكف تحميميا كتحديد الطرؽ المكصكؿ إلييا
إف بيف المدرسة كالمجتمع ارتباطا كثيقا . ـ برفع شأنيا لرفع شأف المجتمعحياة المجتمع، فأخذت تيت

مستكاه الثقافي كمما  كتفاعبل شديدا ألنو كمما انتظمت أمكر المجتمع كتحسنت، كتحسف اقتصاده كارتفع
كما أف المدرسة ىي األخرل كمما استقاـ . اتجو إلى إصبلح حاؿ المدرسة بما يتبلءـ مع ظركفو كأحكالو

. مرىا كتحسنت أمكرىا انعكس ذلؾ عمى المجتمع مما يساعد عمى الرقي كالتقدـأ
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
. 94 -93، ص ص 1986دار مكتبة اليبلؿ، بيركت،  (عمم النفس التربوي)في سبيل موسوعة نفسية: مصطفى غالب -1

ضطمع بأعبائو عف طريؽ إعداد فالمدرسة الحديثة ىي المدرسة التي تتحمؿ مسؤكلية تطكر المجتمع كت
إف األمـ التي تككف قد كصمت إلى درجة كافية مف الرقي ك التقدـ تستطيع أف . النشأ لتحقيؽ أىدافيا

تجعؿ استقرار النظاـ االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم الراىف ىدفا مف أىدافيا األصمية في التربية 
المجتمع كمدل تأثيرىا فيو لكقعنا عمى شكاىد تاريخية كثيرة كعميو فإذا ما بحثنا عبلقة المدرسة ب. كالتعميـ

كلعؿ أىـ شاىد عمى . تثبت ىذا الدكر الخطير الذم قامت بو المدرسة في بناء األمة كبعث الحضارة
فعالية المدرسة في العصر الحديث ما جرل في ألمانيا في أكائؿ القرف التاسع عشر بعد المعركة الفاصمة 

سا حيث ىـز نابميكف األلماف شر ىزيمة كأصبحت الببلد كميا تحت سيطرتو، عمى أف أمرا بيف ألمانيا كفرف
دعا الفيمسكؼ األلماني فيختو أستاذ الفمسفة بجامعة ينػا . كاحدا لـ يتعرض لو نابميكف كىك أمر المدرسة

لـ يمض كقت طكيؿ إلى العناية بأمكر التربية كالتعميـ كعمؿ عمى بعث نيضة تعميمية جبارة في ألمانيا، ك
كعندما ىزمت فييا ألمانيا فرنسا شر ىزيمة  1870حتى نيضت األمة األلمانية نيضة كبيرة كفي حرب 

كأف الذم يدير : إف الذم انتصر في معركة السبعيف، إنما ىك معمـ المدرسة، ثـ أضاؼ" : " بسمارؾ"قاؿ 
 " .المدرسة ىك الذم يدير مستقبؿ الببلد

ئر منذ االستقبلؿ عمى نشر التعميـ كجعمو في متناكؿ كؿ أفراد المجتمع بيدؼ لقد عممت الجزا     
القضاء عمى األمية فعمدت إلى بناء الكثير مف المدارس كالمعاىد الستقباؿ أكبر عدد ممكف مف التبلميذ 

ىـ دكف مراعاة تككيف المعمميف كالذيف كاف أغمبيـ غير مؤىميف عمميا ألداء ىذه المينة حيث كاف معظـ
مف " 1979إلى  1962" مرات مف 3مف حممة الشيادة االبتدائية كحيث ارتفع عدد تبلميذ التعميـ االبتدائي 

مف  1979ك  1962"في حيف ارتفع عدد تبلميذ المتكسػط كالثانكم بيف . تمميذا 60.178إلى  19.908
 4.674.947إلى  1997ـعاتمميذا كما ارتفع عدد التبلميذ مف االبتدائي ليصؿ  396.838إلى  31.923
كفيما يخص التعميـ الثانكم فقد كصؿ إلى  1762.761أما التعميـ اإلكمالي فقد بمغ عدد التبلميذ . تمميذا 

كما أف بعض المؤطريف كانكا يعانكف مف  .(1)في الجذع المشترؾ  294.574تمميذا مف بينيـ  855.481
صادية التي كاف ليا تأثيرا كبيرا عمى التبلميذ مف ازدكاجية المغة إلى جانب الظركؼ االجتماعية كاالقت
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حيث تفشي ظاىرة الفقر كانعداـ الشركط الضركرية لمحياة مف حيث نكع البيت ككثرة أفراد العائمة، كعدـ 
كؿ ىذه المشاكؿ كاألخطاء كغيرىا أّدت إلى كجكد ىّكة كبيرة بيف المجاؿ . كجكد دكر لمثقافة كالمكتبات

كلتفادم مثؿ ىذه المشاكؿ يجب إعداد برامج عممية تعميمية . لمجاؿ التطبيقي العمميالنظرم التعميمي كا
ذات أىداؼ تربكية إستراتيجية تعمؿ عمى تحقيؽ التنمية الكطنية إلى جانب تحديد شركط القبكؿ كاالنتقػاؿ 

كالتكجيػو إلى مختمؼ الشعب، كتنظيـ دكرات تككينيػة لفائدة 
 
ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
. 191-182، مرجع سابؽ، صالتنمية االجتماعية ونظام التعميم الرسمي في الجزائر: مصطفى زايد -1  

المؤطريف كالتعاكف مع مختمؼ األطراؼ المعنية بالعممية التربكية مف أجؿ إعداد اليد العاممة المدربة 
ستثمار في رأس الماؿ البشرم فقد أصبح اال. كتزكيدىا بالمعارؼ كالقيـ الضركرية إلنجاح عممية التعميـ

عممية أساسية في كضع خطط التنمية في المجتمع، كعمى ىذا فإف أكضاع المجتمع االجتماعية 
كاالقتصادية كالثقافية تؤثر عمى اىتمامات الفرد كدكافعو التي تنعكس بطبيعة الحاؿ عمى كفاءتو في 

امت بإدخاؿ تحسينات كتعديبلت عمى برامج ىذا ما حدث في الجزائر في سنكات الثمانينات حيف ؽ. العمؿ
يبلء بعدم المنيجية كالتقكيـ  المكاد كقد تمحكرت ىذه التعديبلت حكؿ إعداد صياغة األىداؼ التربكية كا 
األىمية التي يستحقيا باعتبارىما مككنيف ىاميف مف مككنات البرامج ككذلؾ التنسيؽ بيف برامج المكاد 

ج .د 70.000.000مف  1997إلى1993التعميـ في الجزائر مف  كما ارتفعت ميزانية المتقاربة،
دج إلى  12.000.000في حيف ارتفعت ميزانية التجييز في نفس الفترة مف  ج ،.د 0120.000.00إلى

إف ىذا االرتفاع في ميزانية التعميـ ليس مصاحبا لزيادة عدد المتمدرسيف بقدر ما ىك . ج .د 18.500.000
كالبحث العممي ككعي كامؿ بأىمية التربية في تحقيؽ أىداؼ التنمية، كىذا إف دّؿ اىتماـ أكبر بالتعميـ 

عمى شيء إنما يدؿ عمى أف التربية ليست عممية استيبلكية كمستقمة عف باقي المؤسسات االجتماعية 
. (1)" كاالقتصادية، بؿ ىي جزء أساسي في عممية التنمية نفسيا

فالجزائر مثبل . ا عظيما كدكرا كبيرا في تغذية الفكر كنيضة الشعكبنستنتج مف ىذا أف لمتربية شأف      
لعبت فييا المدرسة في أياـ االحتبلؿ الفرنسي دكرا بالغ األىمية حيث كبعد أف تـ اغتصاب استقبلليا 

كما أف الببلد التي ال تناؿ استقبلليا كال يككف بيدىا . كترؾ أمر تعميميا، ما لبثت أف استعادت استقبلليا
لى التخمؼ  زماـ أمكر التربية كالتعميـ ال تمبث أف تفقد ىذا االستقبلؿ فيؤكؿ أمػرىا إلى الضعؼ كاليكاف كا 

. مف جديد
كما يحتاج الفرد إلى التربية لؤلسباب التي ذكرناىا كذلؾ يحتاج المجتمع بدكره إلى التربية ألنيا      

. لى التراث الثقافي، كالعمؿ عمى تحقيؽ التنميةتساعده عمى سد حاجياتو اإلنسانية التي منيا الحفاظ ع
مف ىنا تظير . لمختمؼ مياديف التنمية( الككادر)فالتربية كالتعميـ ىما المذاف يقكماف بإعداد اإلطارات 
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لقد تغّيرت أىداؼ التربية بعد االستقبلؿ تغييرا جذريا . أىمية التربية كالتعميـ كلماذا يحتاج إلييما المجتمع
نت تيدؼ إلى تككيف الجزائرييف تككينا فرنسيا يتبلءـ كسياسة االستعمار، أصبحت تتمثؿ في فبعد أف كا

تككيف مكاطنيف أحرارا في ببلدىـ يعتزكف بشخصيتيـ  العربية اإلسبلمية، كيعممكف عمى تدعيـ بمدىـ 
 .كالدفع بو التقدـ كاالزدىار

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 13، الجزائر، ص 1997/ 1996، مديرية التخطيط، الجزائر، فيفرم التربية الوطنية باألرقام: كزارة التربية الكطنية -1
ليذا فإف ىدؼ التربية يمكف تصّكره اآلف في تككيف مكاطف صالح يناضؿ مف أجؿ الخركج بكطنو مف     

جتمع الجزائرم إف حاجة الـ. دائرة التخمؼ كاالرتقاء بو إلى مصاؼ الدكؿ المتطكرة اقتصاديا كاجتماعيا
إلى التربية ىي مثؿ حاجة سائر المجتمعات اإلنسانية األخرل ليا، كىذا حرصا عمى صيانة تراثو الثقافي 

  (1) :كتعزيزه، ثـ ىناؾ حاجات أخرل ييدؼ إلى تحقيقيا في الكقت الحاضر منيا
ذا أراد  كجد المجتمع الجزائرم متخمفا عف ركب الحضارة العالمية( 1962)بعد االستقبلؿ  -1 المعاصرة، كا 

ناثا كال يمكف تحقيؽ ذلؾ إال بالتربية  المحاؽ بالركب الحضارم فما عميو إال أف يعّمـ كيثقؼ أبناءه ذككرا كا 
 .كالتعميـ، ليذا تخصص الببلد أمكاال طائمة لمتعميـ مف ميزانيتيا العامة في كؿ سنة

مكاطنيف، كالقضاء عمييا يتطمب نشر مف اؿ  %40انتشار األمية في الجزائر كالتي بمغت نسبة  -2
. التعميـ عمى أكسع نطاؽ ممكف لمقضاء عمى ىذه الظاىرة الخطيرة

يتعيف عمى الجزائر نشر الثقافة الصحية بيف المكاطنيف لمقضاء عمى األمراض التي تعكؽ المكاطف  -3
. عف العمؿ كاإلنتاج

. عممية كالثقافية السائدة في المجتمع المتقدـالتكفيؽ بيف األصالة كالمعاصرة أم مكاكبة التطكرات اؿ -4
عمى المجتمع الجزائرم أف يستغؿ ثركاتو الطبيعية كالبشرية االستغبلؿ األمثؿ، ألف تنمية ىذه الثركات  -5

. يعّد مف أىـ كظائؼ المدرسة الحديثة
النيكض بو، خبلصة القكؿ أف التربية ضركرة مف ضركرات المجتمع الجزائرم ألنيا تعمؿ عمى         

كترفع مستكل حياتو مف جميع النكاحي االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية، فبل بد إذف مف األخذ بأسباب 
يستطيع ىذا المجتمع أف  فقط بالتربية كالتعميـ. التربية كالتعميـ إذا أراد االلتحاؽ بركب الحضارة العالمية

الرسالة الحضارية كاممة، كعف طريؽ التربية كالتعميـ  يرسـ الغاية النبيمة التي يريد الكصكؿ إلييا ألداء
. يستطيع أف يكّكف رجاال يتجيكف بو نحك تحقيؽ تمؾ الغاية

: تكوين الموارد البشرية والتنمية  -2
عمى نقيض النظرة التقميدية التي ترل أف الكظيفة األساسية لنظاـ التعميـ كظيفة ثقافية، تتزايد  

لدكره في إعداد القكل البشرية ك إف ضركرة تحقؽ الصمة الكثيقة بيف حاجة  باستمرار األىمية الحيكية
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االقتصاد مف القكل البشرية ك النظاـ التعميمي قد أصبحت عممية ممّحة بصكرة متزايدة في السنكات األخيرة 
إلعداد كلما كانت عممية التخطيط . نتيجة لمتغير التكنكلكجي السريع ك التكسع اليائؿ في أعماؿ التنمية

 الخرجيف أك الفنييف ىػي عممية طكيمة ألف األفكاج البّلزمة مف القكل البشريػة يجب أف تحدد 
 
 
ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 201، مرجع سابؽ، ص  أصول التربية والتعميم: تركي رابح  -1

اية إلى الكفاء بكقت كاؼ مسبقا، كأف يككف لنظاـ التعميـ برنامج يتطمع إلى المستقبؿ بحيث يكجو بعف
بمطالب القكل البشرية البلزمة لمنمك االقتصادم بدكف تجاىؿ األغراض األساسية األخرل لنظاـ التعميـ 

لقد أصبح النظاـ التعميمي عبارة عف جياز إلعداد القكل البشرية المدربة، كمف ثـ يمكف عف طريقو . (1)
ة إلى النظاـ التعميمي يبدك أنيا عمى درجة التحكـ في الفائض مف العماؿ غير المدربيف، ك ىذه النظر

فمثؿ ىذه الدكؿ تكاجو بصفة عامة . كبيرة مف األىمية ال سيما بالنسبة لمدكؿ النامية كمف بينيا الجزائر
مشكمتيف أساسيتيف في قكاىا البشرية كجكد فائض في األيدم العاممة غير المدربة ك نقص كبير في القكل 

كىذا يدؿ عمى أف ىذه ... ريبا عاليا ك الميندسيف كاألطباء كالخبراء كالفنييفالبشرية، مثؿ المدربيف تد
. الذىبي لمنمك االقتصادم في البمداف النامية ك السائرة منيا في طريؽ النمك  الكفاءات العميا ىي المفتاح

المسمـ إذف  فمف  .كمع ىذا يمكف القكؿ بأف التعميـ العاـ يسيـ في تنمية القكل العاممة بصكرة مستمرة
القكؿ أف التعميـ يساعد عمى تنمية التعّمـ ك التكّيؼ ك كبلىما يساعد العامؿ أك الفرد عمى التقدـ في عممو 

ككذلؾ تعّممو لميارات جديدة كتأىيمو لكظائؼ جديدة بناء . باستمرار ك متابعة ما يستجد في ميداف عممو
ترجع إلى المعارؼ كالميارات المكتسبة مف التعميـ، عمى ما تقتضيو الظركؼ، ك ىذه الكفاءة العامة إنما 

ك ترجع كذلؾ إلى األساسيات المعرفية الضركرية في العمـك كالتكنكلكجيا ك تطبيقاتيا ك في الرياضيات ك 
ك ال يمكف أف ننكر أك نتجاىؿ الدكر الذم يسيـ بو التعميـ . الميارات العامة األخرل العممية ك المعرفية

ماؿ ك طمكح المجتمع ك في تككيف اتجاىات العماؿ نحك عمميـ ك نحك أنفسيـ ك نحك في رفع مستكل آ
ك كؿ ىذه الجكانب تساعد عمى إعداد  .رؤسائيـ بؿ ك مرءكسييـ بؿ ك مسؤكلياتيـ نحك المجتمع ككؿ

اإلطار االجتماعي العاـ ك الفكرم لتنمية القكل البشرية بؿ ك تؤثر أيضا عمى دكافع الفرد ك تسيـ في 
. تنمية مياراتو

تعتبر المكارد البشرية دعامة النظاـ االقتصادم ألم بمد مف بمداف العالـ، كتيتـ البمداف النامية بصفة      
إذ أّنيا مف عكامؿ اإلنتاج . خاصة بدراسة ىذه القكل لما ليا مف آثار سياسية اقتصادية كاجتماعية

رشيدة لتنمية المكارد تنمية تتماشى مع الخطكط  الرئيسية لمبمد كما تساعد ىذه القكل عمى رسـ سياسة
العريضة ألىداؼ التنمية الشاممة لمببلد، لذا ترل ىذه البمداف ضركرة التركيز عمى تنمية المكارد البشرية 
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إّف انخفاض إنتاجية الفرد في البمداف المتخمفة مقارنة مع إنتاجية الفرد في . كاالستفادة مف قدرتيا اإلنتاجية
لمتقدـ يعكد إلى عّدة عكامؿ أىميا سكء التغذية، ضعؼ المستكل الصحي، انخفاض مستكيات العالـ ا

. المعرفة الفنية، كغيرىا مف العكامؿ التي تؤدم إلى ضعؼ الرغبة في العمؿ كعدـ االىتماـ بو
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .84، مرجع سابؽ، صتخطيط التعميم واقتصادياتو: محمد منير مرسي -1
كما أّف تفشي األمية بيف العماؿ يعرقؿ انتشار التكنكلكجيا الحديثة في مياديف اإلنتاج، كما دامت األغمبية  

ال تمتع بمستكل مناسب مف التعميـ األكلي ك التككيف الميني، فبل يمكف ليا طبعا أف تتقّبؿ األساليب 
                                                                                           .الحديثة كالمتطّكرة في اإلنتاج

ك الجزائر بعد حصكليا عمى االستقبلؿ كجدت نفسيا أماـ العديد مف المشاكؿ، كخاصة نقص      
اإلطارات الفنية، الناجـ عف مغادرة الخبراء األجانب لمببلد كتعطيؿ معظـ المنشآت االقتصادية كخاصة 

د تبّيف أنو ال يمكف الخركج مف الكضعية التي خّمفيا االستعمار إاّل بإنشاء قاعدة كؽ. الصناعية منيا
صناعية تساىـ في إحداث تغيير اجتماعي كتكنكلكجي، كىذا التغيير ال يحدث إال بتككيف اإلطارات الفنية، 

خبراء األجانب كىذا ليس باألمر السيؿ، مّما دعا الجزائر في أكؿ األمر إلى االستعانة بالمتعاكنيف كاؿ
الذيف ساىمكا في تككيف اإلطارات الجزائرية إال أف عدد ىذه اإلطارات كاف قميبل جدا ال يكفي لسد الحاجة 

كىذا أدل بالمسئكليف إلى إرساؿ بعثات لمتككيف في الخارج ، زيادة عمى انتشار مراكز داخؿ الببلد   ،الممحة
المؤسسات اإلنتاجية، كاالىتماـ ببرامج التعميـ الفني  باإلضافة إلى مراكز التككيف  التي  أقيمت داخؿ

 .كالتقني في الجامعات كالمعاىد التقنية العميا كالمتكسطة

رغـ كؿ ىذه الجيكد المبذكلة مف أجؿ إعداد اإلطارات الفنية، إاّل أف الجزائر ما زالت تفتقر إلى      
قطاع العاـ، كقياـ أخرل جديدة في مختمؼ نكعيات خاصة مف ىذه الفئات التساع المؤسسات الصناعية لؿ

كعمى أية حاؿ فإف التككيف الميني ييدؼ بصفة عامة إلى رفع الكفاية . أنحاء الكطف لمقطاع الخاص
الفنية لمعامؿ لكي يقكـ بالعمؿ المككؿ إليو، كبالتالي إلى تحقيؽ األغراض المنشكدة لمتنمية الشاممة في 

صعكبات كالمشاكؿ التي تقابؿ العامميف  في العمؿ كذلؾ بتبادؿ المجتمع كما أنيا تساىـ في حؿ اؿ
الخبرات كالمعارؼ كتكضيح المفاىيـ لفكرية كاإلنسانية بيدؼ تحقيؽ أقصى كفاية إنتاجية بأقؿ جيد ممكف 

. كأقؿ تكمفة
كاممة،  يمعب التككيف دكرا كبيرا في المجاؿ التنمكم  خاصة مف خبلؿ تنمية األفراد العامميف تنمية       

كيككف ذلؾ بتطكير الميارات كالمعارؼ سكاء كانت مف الناحية العممية أك العممية في مختمؼ المجاالت 
كاالتجاىات كالمستكيات المّتصمة بأعماليـ، كىذا لزيادة تقدير الفرد لعممو الذم منشأه عادة اإلتقاف 

ة بمعناىا التقميدم كاالقتصار عمى كليذا فيدؼ التككيف لـ يعد مجرد اكتساب ميارات الميف. كالّتحكـ
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التعميـ الفني بؿ أصبح ىدفو إكساب العامؿ مجكعة مف المعارؼ كالميارات التي تكفؿ لو أقصى درجة مف 
. القدرة عمى التكيؼ داخؿ كخارج المؤسسة

 
 

م كىكذا فإف التككيف ييدؼ إلى رفع مستكل األداء في العمؿ إلى جانب ما يتجو إليو مف زيادة ؼ     
تقانو كما يؤدم إلى تحسيف اتجاىات العامميف كرفع الركح المعنكية لدييـ عف طريؽ تزكيدىـ . اإلنتاج كا 

. بالمعارؼ التي تمكنيـ مف إتقاف العمؿ
كعمى ىذا األساس يمكف القكؿ أف إعداد القكل البشرية لتقكـ خير قياـ بما ككؿ إلييا مف أعماؿ يعتبر مف  

ذا كاف مف السيؿ إعداد رأس الماؿ أك شراء اآلالت أصعب المشاكؿ التي تكاجو  الدكؿ في العصر الحالي،كا 
كالمعدات ، فإف إعداد القكل العاممة طبقا الحتياجات المجتمع، كفي الكقت المناسب مسؤكلية جسيمة تقع 

دربة فإنو كأجيزة األعماؿ بالدرجة األكلى عمى الفرد، ألنو لك تكفرت األيدم العاممة الـ. عمى عاتؽ الدكلة
. سيصبح مف الممكف النيكض كالكصكؿ باإلنتاج إلى أحسف مستكل

كبناء عمى ما تقدـ يمكننا القكؿ أف رفع إنتاجية العمؿ ال تتطمب التجديد التكنكلكجي فحسب بؿ         
كبنفس المستكل أك أكثر، بؿ تتطمب تييئة اإلطارات كالعناصر البشرية المككنة مينيا أيضا،إلى جانب 

كىذا ما تؤكده العديد مف الدراسات الميدانية التي أجريت في مجاالت . اىمتو الفعالة في زيادة اإلنتاج مس
 (1): متعددة، كلعؿ أىـ ىذه الدراسات 

. يشكؿ التككيف المني استثمارا كرأس ماؿ ال يمكف االستغناء عنيا في أية تنمية تستند إلى أسس رشيدة  -1
. بالتككيف الذم يمبي احتياجات االقتصاد الكطني مف األيدم العاممة المدربة ترتبط التنمية الناجحة  -2
. يرتبط التككيف بالتدرج الميني كتحسيف ظركؼ العامؿ كاستقراره في عممو  -3
. يعمؿ التككيف الميني عمى تنمية قدرات العامؿ، كمف ثـ رفع كفاءتو المينية   -4
. نتاجية بدكر كبير في زيادة اإلنتاجيقـك العامؿ البشرم في العممية اإل   -5
أف االىتماـ بالعامؿ البشرم خاصة مف ناحية تككينو يرفع اإلنتاج مف «  أوكريست»كفي ىذا السياؽ يرل    

أم عكامؿ أخرل كتكافر رأس الماؿ أك العمالة الثابتة غير المدربة، كقد بيف خبلؿ فترة دراستو أنو لك ظمت 
في السنة كىذا بفضؿ تككيف القكل %  1.8الة ثابتة فإف اإلنتاج سيرتفع بنسبة متغيرات رأس الماؿ ك العـ

العاممة،كقد حاكؿ أككريست في دراستو ىذه تقرير أثر عكامؿ اإلنتاج الكمي ،كتبيف لو مع تثبيت العكامؿ 
بنسبة كأف الزيادة في اإلنتاج %  0.7في رأس الماؿ تؤدم إلى زيادة اإلنتاج بنسبة%1األخرل أف زيادة 

. (.2)كاف نتيجة لتحسيف كتككيف العامؿ البشرم مينيا % 1.8
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .76، ص1996،  القاىرة مطبعة الشعب ، ،عمم االجتماع التربوي:محمد عمي شمتكت  -1
   .  67، ، ص 1977ف ، جكا12، العدد مجمة النفط والتنمية،  الموارد البشرية في األقطار العربية: أحمد زكي بدكم  -2

عادة  ىذا كيجمع الدارسكف في عمـ االجتماع الميني أف تحديد األدكار كالعمؿ مف خبلؿ عممية التككيف كا 
التككيف يعطي لمبناء الميني أىمية كبيرة في خضـ عممية التنمية التي تتطمب التكزيع الرشيد كالعقبلني 

ىادات، كىذا ما يشكؿ إحدل المرتكزات األساسية في لؤلفراد كالكظائؼ كفؽ الخبرة أك المعرفة أك الش
. االقتصاديات المتطكرة، عمى اعتبار أف ىناؾ عبلقة جدلية بيف الجماعات المينية كتحديد مسارا التنمية

إلى حقيقة كاقعية كىي أف المشكبلت التي تطرحيا التقنية كالتكنكلكجيا  (Dubar) دوباركىذا ما أكصؿ 
مؤسسة كأثناء التككيف كالعمؿ يمكف أف تككف أعمؽ إذا لـ ننظر إلى تطكر العمميات الجديدة لمعامؿ في اؿ

مف (  production social de la qualification La)في تقاطعيا مع اإلنتاج االجتماعي لمتأىيؿ باعتباره
ياسة ذا األساس يصبح التككيف الميني إحدل المتطمبات األساسية ألية سقاألكلكيات الكطنية، كعمى 

تنمكية، باعتباره إنتاجا اجتماعيا يمعب الدكر الحاسـ في تحديد معالـ التنمية الكطنية كىذا اإلنتاج يقـك 
عمى المعرفة الحديثة كالرغبة الذاتية كاإلثراء الكظيفي مف ناحية، كيرتبط بالبناء االجتماعي الذم يستكممو 

 .(1)مف ناحية أخرل

 :ةتنظيم الموارد البشرية والتنمي -3
  :آليات تفعيل الموارد البشرية -أ     
لقد بات مف الضركرم تكجيو اىتماـ خاص لتمبية متطمبات التكجو الجديد لمتعامؿ مع احتياجات  التنمية   

البشرية لمشباب كتثميف دكره االقتصادم كاالجتماعي، كفي ىذا المجاؿ كاف يجب البحث في المسائؿ 
(2): اآلتية

 

في ظؿ التحكالت خريج التعميم الثانوي في التنمية دكر الذم يمكف أف يقـك بو دراسة كتحميؿ اؿ -1
                                                                       .االقتصادية كاالجتماعية الجارية

كالميني،  دراسة كتحميؿ اتجاىات الشباب نحك التعميـ كالتدريب في مختمؼ قطاعات التأىيؿ العممي -2
كدراسة أسباب ضعؼ اإلقباؿ عمى التعميـ التقني كالميني كالكقكؼ عمى السمبيات التي ما تزاؿ قائمة في 

. استراتيجيات التعميـ التي لـ تكلي االىتماـ الكافي لمسألة تكجيو الشباب نحك ىذا النكع مف التعميـ
حك التعميـ التقني كالميني، ككذلؾ دراسة كتحميؿ تكجييات الشباب كأكليائيـ كالمجتمع عامة ف -3

اتجاىات أصحاب األعماؿ خاصة فيما يتعمؽ بمشركعات الصناعة الخفيفة كالمتكسطة إلعداد ككادر 
 .متكسطة قادرة عمى تمبية التطكرات التقنية كالفنية في أسكاؽ العمؿ

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

1- Dubar .Claude : Op. cit ;  pp.114-115   
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 .111-110ص ص 
االستفادة مف برامج المنح كالمساعدات المادية كالفنية التي تقدميا الييئات الدكلية لتطكير التعميـ   -4

. بصفة خاصة، كتنمية المعارؼ كالميارات لدل الشباب المتخرجبصفة عامة، كالتعميـ التقني كالميني 
استحداث آليات تمّكف الشباب مف الحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات الفكرية عف تطكرات سكؽ  -5

مكانيات اكتساب ميارات جديدة ككيفية االلتحاؽ بيا . العمؿ كالفرص المتكفرة أك المتاحة، كا 
دارتيا ممثميف عف جياز القكل العاممة مف خريجي التعميـ استحداث آلية يسيـ في تككيف -6 ىا كتمكيميا كا 

الثانكم في الجزائر، إلى جانب رجاؿ األعماؿ كالقطاع الخاص كالقطاع الحككمي كالتكفؿ برصد كاقتراح 
. الخطط كالبرامج البلزمة لمشباب نحك ىذه البرامج كالخطط المقترحة

ستكيات التعميـ المختمفة كخصكصا خريجي التعميـ الثانكم التقني متابعة الخريجيف مف الشباب في ـ -7
 .كاألكاديمي كمساعدتيـ في الحصكؿ عمى مناصب عمؿ

التزاـ الدكلة كالمؤسسات الحككمية عمى إعادة النظر في دعـ مؤسسات التدريب كالتأىيؿ لمشباب بما  -8
لب األمر استصدار قكانيف جديدة تككف يكفؿ ليـ فرصة التكسع المستقبمي في الميف الجديدة، كقد تتط

نصافا في تكفير متطمبات مكاجية مشكبلت الشباب، كعمى رأسيا مشكمة التككيف كالتشغيؿ   .أكثر عدال كا 
إف مختمؼ دكؿ العالـ تحرص عمى تنظيـ مكاردىا البشرية باعتبارىا عنصرا أساسيا مف عناصر       

تكل كفاية األفراد اإلنتاجية فييا حتى يمكف االستفادة منيا أكبر اإلنتاج، كذلؾ بتكجيييا كتككينيا كرفع مس
كضمف ىذا المسعى برزت أىمّية تنظيـ القكل العاممة كتأّكدت قيمتيا بشكؿ خاص في الدكؿ  .استفادة

االجتماعية، بحيث أصبحت  النامية لسّد حاجاتيا مف العمالة الماىرة لمنيكض ببرامج التنمية االقتصادية ك
لعاممة تحت ىذه الظركؼ تؤلؼ ركنا أساسيا في عممية التخطيط االجتماعي كاالقتصادم ألّم اليد ا

كخاصة خبلؿ الجزائر فالّتحّكؿ الكبير الذم شيدتو كمّرت بو  .مجتمع يسعى إلى تحقيؽ التنمية الشاممة
ية المؤىمة العقديف الماضييف كما صاحبو مف عمميات التنمية يحتاج إلى أعداد ضخمة مف القكل البشر

مف ىنا جاء اىتماـ الدكلة بقطاع التربية كالتعميـ كالتككيف الميني بكاّفة فركعو . كالمدربة مينيا
كتخصصاتو باعتباره المكرد األساسي لؤلطر الفنية كالمينية المتكسطة التي يقع عمى عاتقيا تمبية 

. احتياجات المجتمع االقتصادية كاالجتماعية
ر منذ عقديف مف الزمف بالعجز الكاضح في القكل العاممة المدربة كالمؤىمة التي لقد شعرت الجزائ      

تستطيع تنفيذ مشاريع ىذه الخطط بكفاية، فكاف االىتماـ كاضحا بالتعميـ كال سيما التعميـ الثانكم العاـ 
 . يف المينيكالتقني كتطكيرىما إلى جانب الّتكسع في برنامج التككيف الميني الذم تقكـ بو كزارة التكك

 
  



 160 

كفي ىذا السياؽ نشير إلى أّف التككيف الميني في الجزائر قد عرؼ مراحؿ عديدة في تطكره منذ      
االستقبلؿ إلى يكمنا ىذا، كنستطيع تقسيـ ىذا التطكر في مراحؿ بارزة عادة ما يطمؽ عمييا مرحمة 

صؿ الخامس المتعمؽ بمشاريع المخططات، كىذا ما سنتعرض لو بالتفصيؿ في المحكر الثالث مف الؼ
. كمخططات إصبلح التعميـ في الجزائر

كشعكرا مّنا بأىمية التككيف في العممية التنمكية، نحاكؿ في ىذا الفصؿ تشخيص كاقع التككيف كالتنمية،  
كذلؾ استجابة لمطمبيف ممحيف يتعّمؽ أكليما بالتحدم الخطير الذم تمثمو استمرارية ظاىرة اليدر كعدـ 

أّما ثانييما فيرتبط بما تقدمو . ؿ المكارد البشرية بالنسبة لمطمب التّقدـ الذم يمثؿ ىدفا استراتيجيااستغبل
قد لقي قدرا معقكال مف  فالمطمب األول. التيارات النظرية المختمفة في مسألة تككيف المكارد البشرية

عمى اعتبار أّف فقداف إسياـ  االىتماـ عمى مستكل بعض األبحاث الجاّدة، كسياسة التككيف في ببلدنا
 .ىؤالء األفراد يمثؿ خسارة كطنية ينبغي تجنبيا

فكاف تنظيـ سياسة التشغيؿ كالتكظيؼ في الجزائر أمرا ضركريا تتطمبو عممية النيكض بأعباء التعميـ  
بة كالتككيف نظرا ألّف كبّل منيما يرتبط باآلخر، كحتى يمكف سّد العجز في سكؽ العمؿ مستقببل بالنس

فقد جّسده عدد مف التيارات التي انطمؽ بعضيا مف  المطمب الثانيأّما . لمميف التي تظير الحاجة إلييا
البناء االجتماعي، كاعتبركا المكارد البشرية منتجا لكاقع بنائي معيف، بما يخمؽ ىذا الكاقع مف تيارات فكرية 

يديكلكجية كعادات كتقاليد  الماكروسوسيولوجيةاالنطبلؽ مف النظرة  في حيف يذىب البعض اآلخر إلى. كا 
لى جانب ىذا قصر البعض اآلخر اىتمامو عمى . كدراسة العبلقات التأثيرية كتعايش أنماط إنتاج متعددة كا 

الميكركسكسيكلكجي،  كنظر إلى مسألة التككيف عمى أّنيا دالة عمى مختمؼ قطاعات االقتصاد  الجانب
 .الكطني

: ل مؤشر التعميمالتنمية البشرية من خال -ب
أف خصائص العمالة في البمداف النامية مف حيث   1990جاء في تقرير لمتنمية البشرية لؤلمـ المتحدة لعاـ 

مستكيات التأىيؿ كالكفاءة كالتدريب كالتعميـ ، كخاصة في الجكانب الفنية كالتطبيقية تتميز باالنخفاض 
اقات البشرية في تسيير عممية اإلنتاج، عكس ما الشديد ، كىك ما يعيؽ تجنيد كحسف استغبلؿ ىذه الط

 : كىذا ما يكضحو الجدكؿ التػالي  ".ىك عميو األمر في الدكؿ الصناعية المتقدمة 
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.  يوضح نسبة انتشار التعميم في الدول المتقدمة والدول النامية( 2)الجدول رقم                 
 

 
 

 الدكؿ

معدؿ 
القراءة 
 كالكتابة

لتحاؽ نسبة اال
 بالتعميـ االبتدائي

معدؿ 
التسرب 
مف التعميـ 
 االبتدائي

نسبة االلتحاؽ 
 بالتعميـ الثانكم

نسبة 
االلتحاؽ 
بالمدارس 
 إناث ذككر إناث ذككر التقنية

البمداف 
 المتقدمة 

100 102 102 11 97 90 23 

البمداف 
النامية كمنيا 
 6,9 45 79 29 90 110 60 الدكؿ العربية 

ف األقؿ البمدا
 نمكا 

27 69 50 60 38 19 4,2 

(. 100الرقـ القياسي ىك ) 1990تقرير التنمية البشرية لعاـ  -

 
يبّيف ىذا الجدكؿ المقارف مدل انخفاض انتشار التعميـ في كسط سكاف الدكؿ النامية كمنيا الدكؿ         

 % 40في البمداف النامية ك % 60سنة  15العربية، حيث تبمغ نسبة الذيف يقرأكف كيكتبكف لمف تجاكز الػ 
يقرءكف كيكتبكف في الدكؿ المتقدمة، كىذه األرقاـ تدؿ عمى تفشي ظاىرة األمّية  % 100أمييف، مقابؿ 

كعمى الرغـ مف أف . األمر الذم يقمؿ مف مشاركة قطاع كبير مف السكاف في برامج التنمية االقتصادية
أنيا ال تستطيع تحكيميا إلى رأس ماؿ بشرم كطاقة محركة الدكؿ النامية فييا ثركة سكانية كبيرة إال 

إف انتشار األمية كانخفاض مستكل التعميـ يؤثر سمبا عمى عممية استثمار المكارد البشرية . لمتنمية
المطمكبة في العممية اإلنتاجية كيحـر المجتمع كاالقتصاد مف االستفادة منيا، ألنيا تفتقر إلى المؤىبلت 

.  ءة كالكتابة كالحساباألكلية كالقرا
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كفي جانب المستكل التعميمي المرتفع كذلؾ نبلحظ مف الجدكؿ انخفاض نسبة الممتحقيف بالتعميـ الثانكم  
في البمداف األقؿ نمكا ، كما أف نسبة الممتحقيػف بالمدارس الثانكيػة الفنيػة ال  % 38، حيث ال تزيد عف 

مف مجمكع   % 6,9تتعدل الػ 
في البمداف المتقدمة مما يشير إلى النقص الكبير في الميارات الفنية  % 23ثانكيات ، مقابؿ الممتحقيف باؿ

مما يؤدم إلى حدكث انخفاض اإلنتاجية ، كليذا فإف مشكبلت التعميـ في الدكؿ النامية ال تتكقؼ عمى 
لثانكم بؿ إنيا تذىب حجـ أك عدد الممتحقيف بالتعميـ أك مشكبلت التسرب المدرسي مف التعميـ االبتدائي كا

إلى نكعية التعميـ كطرؽ التدريس كمناىجو كالتي تتناسب مع متطمبات كأىداؼ التنمية، فالتعميـ إذا تعكقو 
ك .  عدة مشاكؿ كنقص المرافؽ كاليياكؿ التربكية كقمة التخصصات مما يؤدم إلى نقص الكفاءات

أصناؼ  3، مف أجؿ تقسيـ دكؿ العالـ إلى  1و 0يستخدـ دليؿ قياس التنميػة البشريػة الذم يتراكح بيف 
 (1): كىي
:   الصنف األول -

مثؿ الككيت )أك أكثر  8, 0حيث تككف قيمة دليؿ التنمية  مرتفعة،كىي دكؿ ذات تنمية بشرية         
. (كقطر كالبحريف كاإلمارات 

:  الصنف الثاني -
يث تككف قيمة دليؿ التنمية البشرية فييا ما في التنمية البشرية، بحمتوسط كىي دكؿ ذات معدؿ         

( مثؿ السعكدية،  ليبيا، لبناف ، الجزائر، تكنس، المغرب، مصر كسكريا )  0,7ك  0,5بيف
:   الصنف الثالث -
في التنمية البشرية، حيث تككف قيمة دليؿ التنمية البشرية فييا أقؿ  منخفضكىي دكؿ ذات معدؿ    
: كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ(. نيا ، الصكماؿ، كجيبكتيمثؿ السكداف، مكريتا) 0,5مف 

  
 
 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  20مرجع سابؽ، ص  التربية والتنمية والنيضة،: عبد العزيز محمد الحرّ  -1
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  يمثل دايل قياس ااتنمية اابشرية في ااد ل ااعربية  حسب مؤشر ااتعليم( 3)جد ل رقم              

 ربٌة البلدان الع

مؤشر 

التعلٌم 

لسنة 

1992 

(1) 

 1992الترتٌب عربٌا 

مؤشر 

التعلٌم لسنة 

1998 

(2) 

 1998الترتٌب عربٌا 
الترتٌب حسب 

أهمٌة تغٌٌر 

 مركز التعلٌم 

92-1998 

(3 ) 

حسب مقٌاس التنمٌة 

 البشرٌة 

(1 )

 

 

حسب 

مؤشر 

 التعلٌم 

حسب مقٌاس 

التنمٌة 

 البشرٌة 

(1) 

حسب 

مؤشر 

 التعلٌم 

 *بنان ل

** البحرٌن

** اإلمارات

* األردن 

** قطر 

* لٌبٌا 

* سورٌا 

** الكوٌت 

* تونس 

* الجزائر 

* السعودٌة 

* مصر 

* العراق 

* عمان 

* الٌمن 

* المغرب 

- السودان 

- مورٌتانٌا 

 

 

0.85 

0.83 

0.78 

0.78 

0.77 

0.70 

0.67 

0.67 

0.63 

0.60 

0.58 

0.55 

0.55 

0.43 

0.42 

0.41 

0.39 

0.35 

 

12 

03 

04 

10 

02 

07 

06 

01 

08 

13 

05 

14 

11 

09 

16 

15 

17 

18 

 

01 

02 

03 

03 

05 

06 

07 

07 

09 

10 

11 

12 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

 

0.82 

0.85 

0.73 

082 

0.78 

0.83 

0.68 

0.73 

0.70 

0.67 

0.67 

0.60 

0.52 

0.65 

0.46 

0.48 

0.48 

0.41 

 

07 

02 

04 

09 

03 

05 

12 

01 

10 

11 

06 

13 

15 

08 

18 

14 

16 

17 

 

03 

01 

06 

03 

05 

02 

09 

06 

07 

10 

08 

12 

13 

11 

17 

15 

15 

18 

 

13 

13 

10 

12 

12 

03 

17 

13 

06 

06 

04 

10 

19 

01 

14 

06 

05 

10 
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 .1995تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام  (1)

 .1996تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام  (2)

 .1998ك  1992اعتمد في الترتيب عمى درجة الفرؽ في مؤشر التعميـ ما بيف  (3)

  .  مستكل متكسط)*( 
. مستكل مرتفع)**(  

لذم ىك جزء ال يتطابؽ في أغمب األحياف كالحاالت مع مستكل التعميـ ا إف مستكل التنمية البشرية     
طكؿ العمر مع الصحة، الدخؿ المادم، كظركؼ : مف التعبير عف مستكل التنمية البشرية إلى جانب

كقد ناؿ دليؿ التنمية البشرية بمؤشراتو الثبلثة المذككرة اىتماـ جميع الدكؿ ، مما جعميا تتنافس . الحياة
 .(1)عمى نيؿ أحسف المراتب 

: مية الموارد البشريةسياسات التعميم العربية وتن -ثالثا
 : األبعاد االقتصادية واالجتماعية لمتنمية البشرية -1

لقد احتؿ التعميـ مكانة أساسية كحاسمة في المجتمعات المعاصرة، ذلؾ أف العمؿ التربكم كالتعميمي       
م لذا فإف الباحثيف في الحقؿ التربك. أصبح مف المؤشرات اليامة عمى نمك كتطّكر ىذه المجتمعات

كالتعميمي كجيكا مجيكداتيـ كاىتماماتيـ نحك بمكرة تصكر عممي كعقبلني لمفعؿ التربكم يستفيد مف نتائج 
لقد تحّكؿ الفعؿ التربكم إلى فعؿ عممي " :كمناىج العمـك اإلنسانية كغيرىا، حتى ذىب بعضيـ إلى القكؿ 

ىا في مجاالت مختمفة، أصبحنا نتحدث معو عف عمـك التربية، ىذه العمـك التي تستمد مقكمات
كما يمكف ألم ميتـ بقطاع التربية كالتعميـ . (2)... "كالسكسيكلكجيا، كالسيككلكجيا، كالبيكلكجيا، كالرياضيات

كمتتبع لمستجداتو أف يبلحظ ظاىرة متميزة آخذة في االنتشار تتجسد في استخداـ كثيؼ لبعض المفاىيـ 
كتشكؿ ىذه المفاىيـ في الكاقع . كاإلستراتيجية التربكية، كغيرىااألىداؼ التربكية، كالتخطيط التربكم،: مثؿ

أساس حركية تربكية تستقطب حاليا اىتماـ عدد متزايد مف المنشغميف بشؤكف التربية سكاء عمى مستكل 
عداد البرامج، أك عمى مستكل الممارسة الفعمية لمفعؿ التربكم كالفكرة المركزية التي تقكـ عمييا . التخطيط كا 

ؾ الحركة التربكية تتمخص في القكؿ بضركرة االىتماـ بتحديد أىداؼ التربية بشكؿ كاضح، ألف مف تؿ
شأف ذلؾ أف يسمح باالختيار الدقيؽ لمحتكيات التعميـ كطرقو ككسائمو كتقكيـ نتائجو مما يؤدم إلى تنظيـ 

. كعقمنة الفعؿ التربكم التعميمي كتنمية فعاليتو
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .414، ص1970، دار المعارؼ، القاىرة، مبادئ في عمم االجتماع: السيد محمد بدكم -1
. 7ص  1988، سمسمة عمـك التربية ، مطبعة نجـ الجديدة ،الجزائر،  األىداف التربوية: محمد آيت مكحي كآخركف  -2
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نما أصبحت عممية      مدركسة كمخططة ذات لـ تبؽ التربية كالتعميـ مجرد عممية عفكية كارتجالية، كا 
إف األىداؼ .أغراض محددة كقاعدة فمسفية تيدؼ إلى تحقيؽ ىذه األغراض كتجسيدىا في أرض الكاقع

العامة لمتربية تتمثؿ في تككيف المكاطف الصالح كتنمية قدراتو الكامنة الجسمية كالنفسية كالخمقية، إاّل أف 
ة لممشرفيف عمى قطاع التربية كالتعميـ كالساىريف ىذه األىداؼ ال زالت غامضة في تفاصيميا سكاء بالنسب

عمى إعداد الكسائؿ األزمة كالبرامج مع مراعاة القدرات الفكرية لمتبلميذ، كمتطمبات الببلد مف جية أخرل 
إننا في حاجة إلى تربية شاممة ككاممة كليس إلى تعميـ . حتى ال يقتصر في تحقيؽ األىداؼ التربكية فقط

.   جزئي كمحدكد
إف الحاجة إلى إحداث تغيير في قطاع التربية كالتعميـ في الجزائر قد يساىـ بقدر كبير في تبني      

أفكار كقرارات أكثر عقبلنية، أم البحث عف تصكر عممي لمفعؿ التعميمي يتمثؿ في إخضاع التعميـ لطرؽ 
مبلحظة كالقياس بدقة، كبالتالي قابمة لمقياس كالتجريب أك بمعنى أدؽ أف تككف النتائج مف التعميـ قابمة لؿ

تحديد صيركرة الفعؿ التربكم كتنظيمو بكيفية تقكدنا إلى بمكغ ىذه النتائج كمف ثـ فإف كاضعي البرامج 
كالمقررات مسؤكلكف عف ضركرة تحديد أىداؼ تعميميـ بطرؽ عممية دقيقة تنسجـ  مف جية مع التكجيات 

يقكؿ جكف . لدل التبلميذ كالطمبة التغييرات المراد إحداثيا العامة لمسياسة التعميمية كمف جية ثانية مع
إف اليدؼ األعمى لمتربية ىك تحقيؽ استمرارية التربية كما ينبغي أال تككف ليا أىداؼ مفركضة : "ديكم 

عمييا مف الخارج، ألف األىداؼ الحقيقية لمتمميذ ىي ما حددىا بنفسو حتى تككف نابعة مف خبراتو كنشاطو 
لجزائر كغيرىا مف الدكؿ مطالبة بتسطير سياسة تربكية بالمعنى الدقيؽ، سياسة عممية تككف في اك. (1)"

.  (2) عصرنا الحالي اإلطار الكحيد لتككيف عبلقات ذات فعالية كنجاعة بيف المجتمع كالعمـ
ممكنة، إذا لـ تحدد أىداؼ التربية بكضكح يصبح النظاـ التربكم ككؿ معرضا لجميع االنحرافات اؿ     

كالحقيقة أنو إذا ما كشؼ ىذا العامؿ عف سر االىتماـ الحالي بتحديد أىداؼ التربية فإنو بالمقابؿ ال يقدـ 
تفسيرا كاضحا عف األسباب كالخمفيات التي مف المحتمؿ أف تككف قد أدت إلى ظيكر التعميـ بكاسطة 

تباط القكم بيف أزمة التعميـ األمريكي األىداؼ، كفي ىذا السياؽ يشير بعض المفكريف التربكييف إلى االر
. مف جية كبيف البدايات األكلى لمحركة التربكية القائمة بضركرة  تحديد أىداؼ التربية كالتعميـ في ىذا البمد

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .15ص  2001، الجزائر، ،7، العدد مجمة المعمم، أب المدرسة التقدمية: جكف ديكم  -1

2-Safir Nadji : Essais d'analyse sociologique ; Tome 1; O.P.U; Alger ; 1985 ;P . 210. 

كبالفعؿ لقد عرؼ نظاـ التعميـ بأمريكا في الخمسينيات مف ىذا القرف أزمة عميقة كاف مف بيػف أبرز 
حاكلت كألسباب عديدة إلى  مظاىرىا مكجيا انتقادات حادة تضمنتيا العديد مف المؤلفات كالدراسات

لتشكيؾ في مدل نفعية كمردكدية التعميـ كرفضت محتكل برامجو كحكمت عميو بالفشؿ، إذ اعتبرت أف ا



 166 

. محتكيات البرامج أصبحت متجاكزة بصفة كمية كأف الصرامة الفكرية لممناىج الدراسية في حالة متردية
ء مف حيث المحتكل أك ككاف مف النتائج المباشرة ليذه االنتقادات إدخاؿ تغييرات عمى نظاـ التعميـ سكا

كقد استكحت ىذه التغيرات تكجييا العاـ مف معطيات كثيرة، . الطرؽ، حتى يصبح أكثر فاعمية كمردكدية
. األمريكي الصناعي القائـ عمى مبدأ الفعالية كاإلنتاجية مف أبرزىا طبيعة المجتمع

لـ األساسية لطريقة التعميـ بكاسطة إذ يعتقد أف المعا " (1)(Eizner)إيزنركىذا بالضبط ما أشار إليو      
كحسب كجية نظره ىذا ".األىداؼ تحدد بفضؿ عكامؿ أساسية أىميا الطابع الصناعي لممجتمع األمريكي

إذا كاف نجاح المؤسسة الصناعية مرىكف بقياميا عمى مبدأ التسيير  :ما يدفعنا إلى التساؤؿ التالي
فبل يمكف تطبيؽ نفس المبادئ عمى المؤسسة المدرسية ؟ العقبلني كيقاس بمدل مرد كديتيا كنفعيتيا، أ

كبالفعؿ ككإجابة عممية عف ىذا التساؤؿ تـ التعامؿ مع ىذه المدرسة كما يتعامؿ مع مؤسسة صناعية 
كطبقت عمييا نفس طرؽ التسيير المتبعة في مجاؿ الصناعة ككاف اليدؼ مف كؿ ذلؾ ىك عقمنة العمؿ 

حديث عف تقسيـ المياـ المراد إنجازىا عمى كحدات إجرائية بإمكانيا أف تشكؿ ىكذا تـ اؿ. التربكم كتنميتو 
مكضكعا لمتعميـ كاختيار كسائؿ التنفيذ المناسبة كقياس النتائج بطريقة دقيقة كمبلئمة أم بصفة عامة 

. تخميص الفعؿ التربكم مف الممارسات السمبية التي تعرقؿ مسيرة التعميـ كالتنمية 
ف ىذا أف أزمة التعميـ في أمريكا خبلؿ الخمسينيات أدت بفعؿ تأثير التطكر الصناعي إلى نستنتج ـ      

ضركرة إعادة بناء منظكمة تربكية عمى مبادئ مستمدة مف عالـ الممارسة الصناعية كالتكنكلكجية مثؿ 
لتنفيذ  ةـعقمية التسيير، تحديد المياـ كاألىداؼ بشكؿ عممي، كضبط الطرؽ كالكسائؿ الضركرية كالبلز

نجاز المشاريػع، كالتحقؽ مف النتائج لعؿ ىذا ىك سر تطكر ىذا البمد كاحتبللو الصدارة بيف دكؿ العالـ . كا 
في ىذه الفترة أحس الناس بضركرة تربية جديدة "  (2)(:  .Freedman G) جورج فريدمانيقكؿ . المتقدـ

عية في نفس الكقت، كال نضحي بالجسد في تأخذ بعيف االعتبار كبل مف الضركريات االقتصادية كاالجتما
نما  سبيؿ الدماغ، كال نيمؿ العناصر الخصبة المتجددة في الكسط كالنافذة فيو عف طريؽ التقنيات، كا 

كىذا الغرض المرتبط ارتباطا كثيقا بالثكرة الصناعية ىك . نبحث عف الكسائؿ الكفيمة بسيادتيا عميو
. سنة التعميـالمقصكد مف كراء الجيد المبذكؿ مف أف

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 30 -29، مرجع سابق، ص ص األهداف ااترب ية : محمد آٌت موحً وآخرون -1

.30المرجػع نفسػو ، ص  -2  

لى   كما يميز ىذا الجيد ىك المحاكلة الصعبة الرامية إلى االستجابة إلى حاجات الصناعة كالزراعة، كا 
لقة بالتشغيؿ ككسب الرزؽ كحاجات المجتمع، كالرامية كذلؾ إلى نشر تربية ىذه الضركرات المتغيرة كالمتع

لى خمؽ أناس جديريف بمركءتيـ التربية في جكىرىا تعني جممة األفعاؿ التي نقـك بيا باتجاه  .(1)" حقيقية كا 
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يات كمثؿ اآلخريف بغية تحقيؽ أىداؼ إيجابية، فأف نمارس فعؿ التربيػة يعني إرادة تكجيو المتعمـ نحك غا
ذا ما أخذنا بجممة مف  بيا يؤمف المجتمع أك يتكؽ إلى تحقيقيا، كىي باألساس غايات كمثؿ إيجابية كا 

متكخاة مف العمؿ ''غاية إيجابية ''التعاريؼ العامة لمتربية نجد القاسـ المشترؾ بينيا ىك اإلفصاح عف 
إعداد العقؿ  أرسطوككماؿ، كعند إعطاء الجسـ كالركح ما يمكف مف جماؿ  عند أفالطونالتربكم كىي 

حصكؿ المتعمـ عمى ممكة التحكـ في  ابن خمدونلكسب العمـ كما تعد األرض لمنبات كالزرع، كعند 
 . (2)اكتساب النضج البلـز لمحياة االجتماعية  دوركايمالصناعات، كعند 

ىداؼ إيجابية ؟  أيمكف مف ىذا المنظكر افتراض كجكد فعؿ تربكم ال يقكد إلى تحقيؽ غايات كأ  -
أليس تاريخ التربية في حّد ذاتو ىك تاريخ غايات كأىداؼ التربية ؟   -

قد تغدو الممارسات التربوٌة السائدة فً المؤسسات التعلٌمٌة المتنوعة، ممارسات آلٌة إن لم توجهها     

التربوٌة عموما  مجموعة من األهداف وتدفع بها فً اتجاهات معٌنة تحقق الغاٌات التً تنشدها العملٌة

والعملٌة التعلٌمٌة بشكل خاص، وٌستلزم التخطٌط سواء كان تربوٌا أم اجتماعٌا وفردٌا أم جماعٌا، 

مجموعة من األهداف الجلٌة تمكن القائمٌن به من الوقوف على مدى النجاح والتقدم فً مجال تحقٌق 

إلى "  (3)نظر علم النفس التربوي وتهدف العملٌة التعلٌمٌة حسب وجهة.  غاٌات هذا التخطٌط ومرامٌه

المدخالت السلوكٌة أو  –تغٌٌر سلوك المتعلم الذي ٌكون مزودا بمجموعة من األنماط السلوكٌة المعٌنة 

كٌف تعمل على تعدٌل بعض هذه األنماط أو إزالتها أو إحداث أنماط سلوكٌة جدٌدة  –مدخالت الطالب 

ألمر الذي ٌدل على مدى نجـاح التعلٌـم فً إحداث التغٌٌر ٌستطٌع المتعلـم أداءها على نحو مقبـول، ا

لذا كاف مف كاجب المدارس اليـك ىك إعداد التبلميذ لمتعامؿ مع بيئتيـ بنجاح مف الناحية   ".المطلوب
المادية كاالجتماعية، فنحف كما يذىب الكثير مف التربكييف مدعككف إلى تزكيد التبلميذ بالمكاد الدراسية 

لمضبكطة، إضافة إلى مساعدتيـ عمى لعب دكرىـ لمكاجية مختمؼ المشاكؿ كاتخاذ القرارات المفيدة كا
ألف التعميـ ىك الذم يكّكف األجياؿ كيبعث فييـ عادة حب العمـ  الميمة في حياتيـ كتحقيؽ أىداؼ أمتيـ،

، كلكف تقـك عمى لـ كلف تقكـ فقط عمى المادة" (1): كالمعرفة، ألف الحضارة كما ذىب إليو بعض المفكريف
 .التربية كالتعميـ
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كما ييدؼ التعميـ . فيما الكفيبلف بتنظيـ كتطكير المجتمع بما فيو الماؿ كالثركات الطبيعية كالطاقة البشرية
إلى إعداد كتككيف الفرد لئلسياـ بفعالية في بناء المجتمع كتقدمو، كالتقدـ يعتمد بالدرجة األكلى عمى 

العقبلني لمختمؼ المكارد المادية كالبشرية،  مؤىمة كالمدربة مف أجؿ االستغبلؿاستخداـ المكارد البشرية اؿ
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لقد أظيرت الدراسة التي قامت بيا ". كىذا ييدؼ إلى تحسيف أساليب الحياة االجتماعية كاالقتصادية
لياباف منظمة اليكنسكك عف أىمية التعميـ في زيادة الدخؿ الحقيقي لكؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية كا

كاالتحاد السكفيتي سابقا مف خبلؿ ارتفاع مستكل الميارات كالقدرات اإلنتاجية، كما أّكدت عمى أف درجة 
الكفاءة اإلنتاجية لمعامؿ ذك المستكل االبتدائي تساكم درجة اإلنتاج الخاصة بعامؿ أمي، في حيف تصؿ 

. (2)درجة إنتاجية عامؿ ذك مستكل ثانكم إلى مرتيف 
فاإلنساف الذم . لتوجيو السميم لمطاقات البشرية أساس اكتساب الميارة والكفاءة في العملالذا يعتبر 

زمة حتى يتمّكف يختار المينة التي يرغب فييا يتمكف مف القياـ بيا بعناية ككفاءة، كيبذؿ المجيكدات البلّ 
الزاكية في أّم مشركع تنمكم  ليذا فإف التككيف كالتكجيو يمثبلف حجر. مف إتقانيا أك االبتكار كالتجديد فييا

مكانياتو إف المؤسسات التربكية كالتعميمية . مبني عمى إستراتيجية بعيدة المدل تقدر الفرد كتحتـر رغباتو كا 
كالثقافية ستظؿ عاجزة عف تحقيؽ أىدافيا في تطكير اإلنساف كتنمية قدراتو العممة كالعممية ما لـ تسعى 

ال بّد إذف مف . الجماىير كاألنظمة السياسية التي تحكميا ػكة القائمة بيػفالدكؿ كبجّدية في التقميؿ مف الو
إعادة النظر في ىذه العبلقة كبنائيا عمى أسس إنسانية سميمة تقيـ كزنا حقيقيا لعقؿ اإلنساف كقدراتو 

شيد بيا التي است خفير بيريز ديكويالركمف ىنا نفيـ جّيدا مقكلة  .كميكلو باعتباره أىـ عنصر في المجتمع
كالتي كردت عف مركز التطكير التكنكلكجي الصادر عف كزارة التربية  سميمان إبراىيم العسكريالدكتكر 

تقاس التنمية في إطار ما مف مجمكعة مف قدرات تتراكح بيف الحرية '' ( 3): كالتعميـ بالقاىرة كالتي مفادىا
م أف يككف سميما معافى كمعمما كمنتجا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالفرص المتاحة لمفرد ؼ

يبدكا أف تحقيؽ ارتباط المدرسة بالحياة االقتصادية كاالجتماعية  "كمبدعا يحتـر ذاتو كينعـ بحقكؽ اإلنساف
عمى نطاؽ أكسع يتطمب استيفاء عّدة شركط، عبلكة عمى التشجيعات المطمكبػة إلنعػاش المبادرات فػي ىذا 

يجب أف تدرج في  ففي المقاـ األكؿ . الشأف 
تصاميـ التككيف األساسي كالتككيػف المستمر لممشرفيف عمى المؤسسات التربكية مقاطع مخصصة لتقنيات 
التكاصؿ الخارجي كالعبلقات مع المؤسسات االجتماعية كعالـ الشغؿ كأنماط التأطير، كمتابعة مختمؼ 

 اقتصادم -درسة بالكاقع السكسيكالعمميات التربكية، إضافة إلى االرتبػاط العاـ  كالشامؿ لمـ
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ىكذا . لممجتمع ، كؿ ذلؾ يبقى رىينا بمدل قدرة المؤسسات عف استقباؿ مئات اآلالؼ مف الخريجيف
أصبح التعميـ في ارتباطو بالمجتمع أداة ثقافية كاجتماعية كاقتصادية التي كظفتيا كتكظفيا المجتمعات 

عادة إنتاجيا االجتماعي كالثقافي  مف جية، كلتجديد مقّكماتيا كتطكيرىا البشرية المحافظة عمى استمرارىا كا 
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لقد تمكنت معظـ األقطار العربية مف تخطي مشكمة التقدـ الكمي في نشر  .  الذاتي مف جيػة أخرل
،  إشكالية نوعية التعميم ومحتواهالتعميـ عمى أبعد نطاؽ ك بنسب متفاكتة ، إاّل أف المطركح كبإلحاح ىك 

ت البشرية العربية عمى العمـك ، خاصة إذا عممنا أف التعميـ فيناؾ عجز كاضح في مستكل أداء الطاقا
ىك المسؤكؿ األكؿ عف تككيف كتكفير اإلطارات الماىرة كالكفاءة العالية لتتكلى مياـ إدارة االقتصاد ك 

كمف بيف أىـ معّكقات المنظكمة التربكية كالتعميمية إلى جانب نقص المرافؽ التعميمية .  المجتمع ككؿ
  (1) :عيا جيدا عمى األقاليـ بعض المشكبلت األخرل نذكر منياكعدـ تكزم

. اعتماد التعميـ عمى التمقيف كالحفظ كسيطرة البعد النظرم عمى البعد التطبيقي -1
. إىماؿ الحكار كالنقاش كتحمؿ مسؤكلية التعميـ بإدخاؿ طرؽ بيداغكجية جديدة كحؿ لممشكبلت  -2
 .لمتطكرات التكنكلكجية العالمية عدـ مسايرة المعمكمات كالمضاميف -3
عدـ كضكح السياسات التربكية، كتغّيرىا بتغير المسؤكليف عف التربية ، فتأخذ طابعا ذاتيا أك شخصيا،  -4

. كتغفؿ متطمبات الكاقع االجتماعي كاالقتصادم لممجتمع
تككيف )بة ضعؼ الّصمة بيف النظاـ التربكم كالتعميمي كحاجات سكؽ العمؿ كالتخصصات المطمك -5

، حيث تغمب عمى السياسات التعميمية في معظـ األقطار العربية التخصصات النظرية عمى (عشكائي 
حساب التعميـ الفني كالتطبيقي، الذم أصبح أكثر قدرة عمى التأقمـ مع تطكر التكنكلكجيا، كأكثر فاعمية في 

دارة آلة اإلنتاج . تقميص البطالة في كسط الشباب كا 
يجب أف  "(R . Dobrai)روزين دوبرايال يشجع المتعّمـ عمى االستقبلليػة ، فكما تقػكؿ السيدة  كمثؿ ىذا    

حتى يصبح   à (Apprendre (apprendreأك كيؼ يتعمـ  Apprendre à penser) (نعمـ الفرد كيؼ يفكر
 . (2)"  بنفسو أكثر استقبلليػة كأقؿ تبعيػة، كبالتػالي يككف قادرا عمى مكاجية المستقبؿ

إف البرامج التعميمية ينبغي ليا أف ترسـ سياساتيا كفؽ متطمبات التنمية الشاممة، كأف تككف جزءا مف 
. التخطيط العاـ لمتنمية

 
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .108، ص2001، دار المعارؼ، القاىرة،تنمية الموارد البشرية: إبراىيـ قكيدر  -1
2- Reuven Feurstein : Op.cit ; p. 39. 

إاّل أف كعي المخططيف بأىمية العمـ كالتقنية في عممية التنمية ال يزاؿ منخفضا، كليذا تـ التركيز      
عمى التعميـ العاـ أك األساسي كطرؽ التعميـ النظرية، فتـ صرؼ جيكد كمبالغ مالية ىائمة، إاّل أف الكاقع 

زمة، كلـ تساعد عمى تأسيس أشكاؿ مينية قد أثبت أنيا لـ تؼ بمتطمبات التنمية مف التخصصات البلّ 
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حديثة ترتبط باالقتصاد كالتكنكلكجيا، كىذا راجع لبعض القيـ االجتماعية التي تمجد األعماؿ كالميف 
  .(1)اإلدارية فقط 

كىكذا فإف سياسة التعميـ التي تتجو نحك تككيف الفرد بغرض االعتماد عمى نفسو، ىي السياسة التي      
لحراؾ االجتماعي، بالسماح لئلنساف مف اكتساب ميارات مينية يتشكؿ بكاسطتيا مستقبمو تفّعؿ نسؽ ا

.  الكظيفي كاالجتماعي حتى يحمي نفسو مف الفقر كالحرماف، كيقي نفسو مف األمراض
فقد بّينت دراسات كثيرة ارتباط الجيؿ كاألمية كنقص التعميـ كمؤشر لمتنمية البشرية بالمرض كبالفقر       
فانخفاض المستكل التعميمي ألرباب األسر يؤثر في حجـ الدخؿ الذم يتحصمكف . كء أحكاؿ المعيشةكس

عميو، باحتبلليـ لمناصب عمؿ ضعيفة األجر، كما يؤثر ىذا العامؿ عمى ارتفاع نسبة التسرب المدرسي، 
معدؿ الفقر بيف مف ففي الفيتناـ مثبل يبمغ . كعدـ تسجيؿ األبناء في المدارس االبتدائية خاصة البنات

، بينما حصكؿ المعيؿ عمى التعميـ االبتدائي يخّفض المعدؿ % 68يعيشكف في أسر معيميا غير متعمـ 
 % 12، كالتعميػـ الجامعي يخّفض معدؿ الفقر إلى % 41، كالتعميـ الثانكم يخّفض الفقر إلى % 54إلى 
اـ تقنيات أفضؿ كميارات أحسف كبالتالي فكجكد مستكل تعميمي أعمى معناه القدرة عمى استخد. (2)فقط 

فكمما كاف . يتمقى الفرد أجرا أعمى، كيمكف ربط نفس العبلقة بيف التعميـ كمتكسط معدؿ كفاة األطفاؿ
  45المستكل التعميمي لؤلميات مرتفعا كمما انخفض معدؿ كفيات أبنائيف، فقد بينت دراسة أجريت عمى 

بالنسبة لؤلميات  144/1000فاؿ دكف الخامسة مف العمر كاف بمدا ناميا أف متكسط معدؿ كفاة األط
مكلكد عند ما كاف  68/1000عند أميػات ليف المستكل االبتدائي ك  106/1000األميػات، كانخفض إلى

كعميو فإف أىـ . (3)التعميمي ثانكم، إذا فكمما زاد المستكل التعميمي انخفضت نسبة الكفيات  مستكاىف
التنمية البشرية ىك تكسيع كنشر التعميـ كالمعرفة كاستخداميا بشكؿ صحيح في كؿ كسائؿ تعميـ كتحقيؽ 

. المياديف، الصحة، التربية، كاإلنتاجية حتى تتحقؽ رفاىية اإلنساف
 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .108، مرجع سابؽ ، ص قراءات معاصرة في التنمية االجتماعية: إقباؿ األمير السمالكطي -1
 .148جػع نفسػو ، صالمر -2

. 317المرجػع نفسػو ، ص -3
فالمؤسسات التعميمية المعنية بفئة الشباب كفقا لنظاـ التعميـ الحالي في الجزائر تبدأ مف مرحمة        

كالتعميـ في عمكمو يشكؿ استمرارا في المكارد . التعميـ الثانكم كالتعميـ العالي بكؿ فركعو كتخصصاتو
عداد الككادر الداخمة إلى سكؽ العمؿ لممشاركة في إنتاج المجتمع كثركتو االقتصادية كعميو فإف إ. البشرية

ىي إحدل مياـ كمسؤكليات النظاـ التعميمي، كتتمثؿ ميامو في تزكيد أفراد المجتمع باالتجاىات كالقيـ 
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. حياة المجتمعكأنماط السمكؾ االجتماعي اإليجابي كتنمية احتراـ اآلخر كالشعكر بالكرامة كالمشاركة في 
: كانطبلقا مف ىذا يتعّيف تحديد عدد مف االعتبارات لتكضيح رؤية كفمسفة الدكلة كأىدافيا مف حيث التعميـ

(1)         
. إعادة النظر في البرامج التعميمية كالخطط كالمقررات الدراسية كنظـ التعميـ كاالمتحانات كالتقكيـ -1
حتياجات سكؽ العمؿ عمى اتساع عدد كبير مف السنكات المستقبمية تحديد ارتباط التعميـ كالتدريب با -2

. في ظؿ سياسات المجتمع كنظمو االقتصادية كالمستكل التكنكلكجي كأساليب الفف اإلنتاجي
كيفية تكجيو الشباب نحك انساؽ التعميـ كالتدريب كمؤسساتو، كتحديد اآلليات الفاعمة التي تحقؽ  -3

. لتحاؽ بالتعميـالتكجيو الرشيد لتنظيـ اال
. تحقيؽ العدالة في فرص كتكزيع تكجيو الشباب عمى مؤسسات التعميـ ك التدريب -4
احتراـ رأم الشباب كأفراد داخمييف لنظاـ التعميـ مع أصحاب األعماؿ كمؤسساتيـ كالنقابات كقطاعات  -5

. اإلنتاج االقتصادم كالخبراء كالمتخصصيف الذيف يخططكف لممحتكل التعميمي
دراؾ  -6 إعادة النظر في محتكل التعميـ، كمدل تكفير الفرص لتدريب الشباب عمى التفكير المستقبمي كا 

. مكقعو كدكره كمستقبمو، ككيؼ يستطيع التعبير عف رأيو كيشارؾ في صنع ىذا المستقبؿ
ت الشباب إف غاية التنمية البشرية ال تكتمؿ إاّل في ظؿ تكظيؼ ما يتـ انجازه عمى صعيد تكسيع خبرا   

عبر تنمية رأس الماؿ البشرم، كليس ىناؾ ثمة معنى لمتعميـ كالتدريب كالخدمات الصحية دكف أف 
يصاحب ذلؾ تكظيؼ رشيد لمقكل البشرية لتساىـ بفّعالية في النمك االقتصادم، مع العمـ أف التقدـ 

ك مظمة التنمية البشرية، كمف االقتصادم كالقاعدة الصمبة لتكفير االستثمار المادم لرأس الماؿ البشرم كه
ثـ فإف أداء النظاـ االقتصادم كما يجرم بداخؿ قطاعاتو مف أنشطة كما يكجييا مف سياسات يحّدد إلى 

ال شؾ أف ىذا األداء يرتبط إيجابا كسمبا بمدل قدرة المجتمع عمى خمؽ . حّد كبير مستقبؿ التنمية البشرية
. ل اإلنتاج كمف ثـ رفع مستكل الدخؿ القكميفرص العمؿ لمشباب كالمساىمة في رفع مستك

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 43 -42، مرجع سابؽ، ص ص (تحميل نقدي)التنمية البشرية وقضاياىا النظرية والمنيجية : محركس محمكد خميفة -1

قضايا  أف سكؽ العمؿ كأكضاع القكل العاممة كاحدة مف أىـ" مف ىنا تقكدنا المناقشة إلى تأكيد      
التنمية، خاصة عندما يتعمؽ األمر بعمالة الشباب المتخرج كما يكاجو مف مشكبلت كأزمات كعمى رأسيا 

كما أف ىذا االرتباط بيف التربية كالتعميـ كالمجتمع ليس . (1)" أزمة البطالة بصكرىا كمستكياتيا المختمفة 
ـ التربكية في بنائيا كاشتغاليا بالمحيط أحادم التأثير، بؿ ىك ارتباط جدلي تفاعمي، فكما تتأثر النظ
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كيمكف أف نشير ىنا إلى أىـ . االجتماعي، فإف فعؿ الممارسات التربكية ينعكس عمى ىذا المحيط أيضا
 :المرتكزات االقتصادية كاالجتماعية لمتنمية البشرية فيما يأتي

  :الموارد البشرية والبعد االقتصادي لمتعميم -2
اؿ استثمار لمرأسماؿ البشرم البد كأف تتأثر بمدخبلتيا كمخرجاتيا بالنظاـ إف التربية كمج      

االقتصادم القائـ في المجتمع، ألف التخطيط بالتربية ال يصاغ في فراغ بؿ تحت إكراىات كحاجيات 
كتحديات العكامؿ االقتصادية األمر الذم يستمـز التكامؿ بيف التخطيط لمتربية كالتخطيط لممجتمع، كىذا 

اقتصادم شمكلي كىادؼ، إذف فربط التعميـ كالتككيف بسكؽ الشغؿ كقطاعات  -فؽ مشركع اجتماعيك
. اقتصادية في ىذا المجاؿ -االقتصاد كغيرىا أمكر ليا داللتيا السكسيك

فالبشر كما يقاؿ في تراث التنمية ىـ ثركة األمـ الحقيقية، مف ىنا كانت تنميتيـ غاية ليا طبيعة 
لمجتمع اإلنساني، كىي غاية أك ىدؼ استراتيجي عمى سمـ أكلكيات بمداف العالـ الثالث إستراتيجية في ا

.                   (2)الساعية لتحقيؽ التقدـ كاالزدىار 
لقد ظيرت التربية كنظاـ اجتماعي منذ نشأة اإلنساف ككجكده عمى ىذه األرض، كظيرت كضركرة     

كا صالحا في مجتمعو، كبالتالي يجب أف تتكيؼ لتخدـ النظاـ اجتماعية ىدفيا إعداد الفرد ليصبح عض
عداد اإلنساف اجتماعيا، كألنيا عممية اجتماعية كاف إطارىا االجتماعي  االجتماعي كبنائو االقتصادم كا 
األكؿ ىك األسرة كالبيئة المحيطة بالفرد كما يجرم فييا مف عبلقات اجتماعية تتـ عف طريؽ االتصاؿ 

 (3)... راد المجتمع المباشر بيف أؼ

فالتربية ضركرة اجتماعية لمفرد كالمجتمع معا، فالمجتمعات البشرية بحاجة إلى التربية ألنيا عممية     
اجتماعية ضركرية تيدؼ لتكييؼ الفرد مع بيئتو االجتماعية كالطبيعية، فيي عممية تفاعؿ مستمر بتعّمـ 

 .فتوالفرد عف طريقيا أسمكب حياة مجتمعو كيستكعب ثقا
 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .55المرجػع السػابؽ، ص  :محركس محمكد خميفة -1
 .92المرجػع نفسػو، ص  -2
. 134 -133، مرجع سابؽ، ص ص، المرجع في مبادئ التربية: أحمد أبك ىبلؿ كآخركف -3

مدرسة كنظاـ اجتماعي فيي غير كاؿ. كعميو فبل تكجد تربية دكف مجتمع فالعبلقة بينيما كثيقة كمتبادلة
معزكلة عف قضايا اإلنساف كالمجتمع، كتتحدد أبعادىا بأبعاد المجتمع كتتأثر بتغيراتو، كفي الكقت نفسو 

  .(1)تعمؿ لتككف رائدة كمبّشرة بإحداث تغييرات اجتماعية عف طريؽ األجياؿ التي تساىـ في تنشئتيا 
ألم مجتمع كنظامو التربكم كالتعميمي كنظاـ فرعي مف أنظمة تعتبر ضركرة الربط بيف البناء االجتماعي 

أىميتو أكثر فأكثر  المجتمع ذات أىمية بالغة، كقد كاف ىذا الربط مكجكدا منذ العصكر القديمة، كازدادت
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نتيجة التغيرات السريعة التي حدثت في العصر الحاضر، كما أحدثتو الثكرة العممية كالتكنكلكجية مف 
اة األفراد كالمجتمعات، بحيث أصبحت متطمبات العمؿ كالحياة سريعة تغّيرات في حي

إف الكثير مف . التغير، مما يفرض عمى المؤسسات التربكية كالتعميمية مسايرة ىذا الكاقع بكؿ أبعاده 
الشكاىد تبّيف أف ىنالؾ ترابطا ك تبلزما كامميف بيف التقدـ االقتصادم في بمد مف البمداف ك بيف التقدـ 

 : (2)بقكلو (  Fourastié)  فوراستيوتعميمي، ك ىذا التبلـز ك الترابط عبر عنيما األستاذ اؿ

 ". إن البمد المتخمف اقتصاديا ىو بمد متخمف تربويا"  
: الموارد البشرية والبعد االجتماعي لمتعميم -3

عّد أساسيا العاـ، إف بنية النظاـ التربكم إضافة إلى أساسيا المادم، فيي تشكؿ قكل بشرية ت      
كتتمثؿ ىذه القكل البشرية في التبلميذ كالمدرسيف كاألطر اإلدارية كالمفتشيف كغيرىـ، كيتسـ نظاـ تربكم 
ما بالنجاعة كالفّعالية كمما حقؽ انسجاما كتكامبل بيف النسؽ االجتماعي كالثقافي العاـ، كبيف مضمكف 

مة جميع الفئات االجتماعية كتأميف حقيا مف االستفادة الممارسة التربكية التي يفتػػرض أف تتجو إلى خد
كنظرا لمقطيعة التي حدثت بيف المجتمع كبيف البنيات الثقافية كالتربكية نتيجة تعدد . مف الخدمات التعميمية
كما أفرزه مف تعدد في األشكاؿ الثقافية، ذىب الكثير مف (تقميدم أك عصرم)أنماط النظاـ التربكم

اسة التحكالت االجتماعية كالتربكية في العالـ الثالث كما ترتب عنيا مف عكاقب كنتائج المفكريف إلى در
فالعكائد المرجكة مف التنمية البشرية تتجاكز مفيـك المردكد . عانت منيا المجتمعات العربية بالذات

صاحبة لو االقتصادم، كفي ىذا السياؽ نشير أف ثمة عكائد أخرل تسير في ركاب النمك االقتصادم أك ـ
أثبتتيا التجربة اإلنسانيػة في نياية القرف السابؽ، كىي أنو ال معنى لتحقيؽ 

تنمية اقتصادية كتكنكلكجية ما لـ تصاحبيا معطيات ذات بعد اجتماعي كسياسي ترتبط بالحرية 
بعاد مظاىر الظمـ كاالستغبلؿ كتنمية الثقافة كاالىتماـ بالبيئة بمع . ناىا األمثؿكالديمقراطية كالمشاركة، كا 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .135المرجع السابؽ ، ص : أحمد أبك ىبلؿ كآخركف -1
 .25، مرجع سابؽ، ص التخطيط التربوي: عبد اهلل عبد الدائـ -2

كما أف اكتساب المعارؼ كالميارات كمستكل الصحة العامة، كتمكيف فئات المجتمع المختمفة مف الحصكؿ 
تكازف اجتماعي يقضي عمى كؿ ما ييّدد اإلنساف في صحتو كعممو كمعتقداتو عمى حقكقيا في سياؽ 

.  (1)كؿ ذلؾ يمثؿ مطالب أساسية ال يتـ تحقيقيا إاّل عبر سياسات تنمكية ناجحة . كأفكاره
 (2): إف مف أىداؼ التربية كالتعميـ التكّيؼ مع المجتمع كخدمتو كتمبية حاجاتو التي حّددت كالتالي   
. مف أجؿ إعداد المكاطف الصالح، المنتمي لكطنو كأمتو التربية الوطنيةإلى  الحاجة -1



 174 

، عف طريؽ االىتماـ بالتعميـ الميني، كتكفير الككادر الفنية، كالمنشآت التربية المينيةالحاجة إلى  -2
تأثير التعميمية المختمفة، كتعتبر ىذه الحاجة ضركرية لمسايرة التطكر الصناعي الحديث كالذم كاف لو 

. كبير عمى مجاؿ التربية كالتعميـ
، أم االىتماـ بالجانب األخبلقي عند اإلنساف بما فيو مف فضائؿ كقكاعد التربية الخمقيةالحاجة إلى  -3

. سمككية حسنة تقرىا ثقافة المجتمع كتعمؿ عمى إشاعتيا بيف أفراده
 (3): ييا ىيكمف أبرز القيـ التي تتطرؽ إلييا التربية كتحاكؿ كضع الحمكؿ إؿ

فالمجتمع الديمقراطي ىك ذلؾ المجتمع الذم يتمتع بجك مف الحرية، كالحرية : الديمقراطية الحرة  -أ     
ليا حدكد كمرتبطة بالكعي، فالحرية ىي مجمكعة مف السمككات المتمثمة في قدرة األفراد عمى االختيار 

لتحقيؽ أىدافيـ كأىداؼ مجتمعيـ، كمف الصحيح لعناصر تجربتيـ الحياتية مف خبلؿ تفاعميـ كسعييـ 
أجؿ أف يككف التعميـ ديمقراطيا تجدر اإلشارة إلى أىمية إتاحة الفرص التربكية الصحيحة لمشباب، لمتعبير 

عف آرائيـ بكعي كبحرية، مما يساىـ في نمك شخصياتيـ نمكا سميما لؤلفراد كمتكيفا يمكنيـ مف أداء 
. دكرىـ عمى أحسف كجو

كىنا المفيـك يقتضي عدـ التفريؽ بيف مكاطف كآخر مف حيث الحقكؽ  :الفرص التعميمية  تكافؤ -ب    
في العمـ كالتعمـ، انطبلقا مف مفاىيـ الديمقراطية الجديدة في عصرنا ىذا، كالتي أكدت حؽ كؿ مكاطف في 

يع كفؽ ميكليـ الحصكؿ عمى العمـ كالمعرفة، دكف أم تمييز كىذا المبدأ يعني فتح الفرص التعميمية لمجـ
. كاتجاىاتيـ

كمف جية تتبع المجاالت أماـ األفراد لمكاصمة تعميميـ، ليتمكنكا مف التكيؼ مع متطمبات الحياة العصرية، 
. (4)ثـ ألف اكتساب المعارؼ كالعمكـ يجب أاّل يتناقض مع متطمبات الحياة 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .92مرجع سابؽ،  ص  رية وقضاياىا النظرية والمنيجية،التنمية البش: محركس محمكد خميفة -1
 .139، مرجع سابؽ، ص المرجع في مبادئ التربية: أحمد أبك ىبلؿ كآخركف -3 -2
. 140 -139المرجػع نفسػو ، ص -4
 

كفي كثير مف الدكؿ تكجد معّكقات كثيرة تقؼ حائبل دكف انتشار مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية لدل جميع 
ف التعميـ، كالتي تعكد إما لظركؼ اقتصادية أك اجتماعية أك سياسية أك لممكقع الجغرافي أك مف ىـ في س

 .غيرىا 
  :إلزامية التعميم ومجانيتو -ج    
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كالذم يعني التزاـ الدكلة بتكفير الفرص كاإلمكانيات التعميمية لمف ىـ في سف اإللزاـ، كما يتطمب مف     
دة مف الفرص التعميمية الممنكحة ليـ لتحقيؽ النجاح كمكافحة مظاىر األكلياء إلزاـ أطفاليـ االستفا

التسرب المدرسي كاليدر التربكم كالتي تعكد باألضرار الفادحة عمى التنمية االجتماعية كاالقتصادية، لقد 
أصبح مبدأ إلزامية التعميـ كمجانيتو، كخاصة في المراحؿ األساسية مف أكلكيات النظاـ الديمقراطي في 

كذلؾ جاء في مقدمة التكصيات التي أقرىا . 26لتعميـ كما نصت عميو مبادئ حقكؽ اإلنساف في المادة ا
الحاجة إلى . 1954كانكف الثاني  11مؤتمر التعميـ اإللزامي المجاني لمدكؿ العربية المنعقد في القاىرة في 

.  اء الحضارة، إف صحة أفراد المجتمع ضركرية لمنجاح في الحياة كبفالتربية الصّحية
لما كانت القكة البشرية : لقد أقرت جامعة الدكؿ العربية بالتعاكف مع منظمة اليكنسكك الدكلية ما يمي     

أثمف مكارد الدكؿ، ككاف تاريخ العمـ الحديث يبيف أف التقدـ االقتصادم يسير جنبا إلى جنبا مع التقدـ في 
ستكل اإلنتاج تعكض الببلد أكثر مما أنفقتو عميو، كلما كاف التعميـ، ككانت نتائج التعميـ كآثاره في رفع ـ

التعميـ ىك األساس السميـ لمديمقراطية الحقة كالسبلـ العالمي كاالستقرار الدكلي، فبل بد لمدكؿ العربية مف 
. (1)أف تحشد طاقاتيا كمكاردىا إلقرار التعميـ اإللزامي فييا 

: مالتنمية البشرية واالستثمار في التعمي -4
لقد أشار خبراء منظمة التنمية الصناعية التابعة لؤلمـ المتحدة كمنظمة العمؿ الّدكلية إلى أف            

عداد الشخص لمحياة في المجتمع كقيامو بالمسؤكليات المدنية يكاد يعتبر  التعميـ بجانب تكسيعو لؤلفؽ كا 
التعميـ مف خصائص نظامية كرسمية  ك ما يمتاز بو. أساسا ضركريا لجميع الميف الصناعية المعاصرة

تجمو يستأثر بأىمية استثنائية في تنمية المكارد البشرية ،األمر الذم يفسر التكجو الكاسع كاالندفاع العظيـ 
لمتعميـ خاصة في البمداف حديثة العيد بالتنمية، كالمتمثؿ بزيادة الطمب عميو بدرجة كبيرة السيما في 

مما جعؿ منو ( شعبية التعميـ ) لمية الثانية حيث نمى إباف تمؾ الفترة مبدأ السنكات التي تمت الحرب العا
ليس مجرد شيء مرغكب لذاتو أك كسيمة ترفيو كامتياز تتمتع بيا طبقة اجتماعية معينة، إنما اعتبر أيضا 

 شرطا ضركريا لمكرامة  اإلنسانية إضافة إلى ككنو أداة فعالة لتحفيز النمك االقتصادم عف طريؽ

 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 158المرجع السابؽ، ص : أحمد أبك ىبلؿ كآخركف -1
 

كبصفة عامة فإف االىتماـ بالتعميـ لـ يكف . زيادة إنتاجية القكل العاممة مف خبلؿ تحسينو لنكعية العمؿ
بؿ يرجع  باألمر الحديث، كما أف إثارة ىذا االىتماـ لـ تكف فقط في إطار النمك االقتصادم كالتنمية

. كغيرىـ ريكاردوك آدم سميثاالىتماـ بالتعميـ كخاصة مف قبؿ رجاؿ االقتصاد إلى أياـ 
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الذكاء الحاد كالعادات الفاضمة المتسمة بالنظاـ لمشعب االسكتمندم إلى »  آدم سميثكقد عزل    
كيدعكا إلى ضركرة  ، األمر الذم جعمو يشير إلى أىمية التعميـ«االنتشار الكاسع المبكر لمتعميـ بينيـ 

االىتماـ بو باعتباره المجاؿ الذم يمنع فساد الطبقة العاممة كيعمؿ بالتالي عمى المساىمة كعنصر فعاؿ 
في االستقرار السياسي كاالجتماعي، كليذا اعتبر اكتساب الميارات كالخبرات إحدل صكر االستثمار ذات 

. (1)المردكد العاؿ 
قياس قيمة رأس لماؿ البشرم كبيف بأف مردكد االستثمار إلى رأس  ( W.Petty) كما حاكؿ كليـ بيتي      

الماؿ البشرم كاف عاليا جدا كطالب االقتصادييف مف بعده بضركرة تخصيص رؤكس أمكاؿ كبيرة لمتعميـ، 
فيما اعترؼ معظـ االقتصادييف الذيف جاءكا بعد آدـ سميث بأىمية التعميـ ،كلكنيـ كانكا يميمكف إلى تركو 

فحاكؿ ثانية أف  ( مارشاؿ ) انبا عند بناء نظرياتيـ في النمك االقتصػادم حتى جاء ج
يربط بيف التعميـ كبيف دراسة التغير االقتصادم، بحيث اعتبر التعميـ استثمارا قكميا عاليا، حيث كتب 

لفكائد إف الحكمة مف صرؼ األمكاؿ العامة كالخاصة عمى التعميـ يجب أف ال تقاس با:" يقكؿ مارشال
المباشرة فقط، فالتعميـ مربح كمجرد استثمار ييؼ إلى إعطاء الجماىير فرصا كبيرة لمبدء بتحرير طاقاتيـ 

" كمف ىنا كاف مارشاؿ أحد األكائؿ الذيف اىتمكا بمكضكع عائد التعميـ حيث تضمف كتابو  ".الكامنة 
 ( Pigou)بيجو أما االقتصادم . ائدممحقا رياضيا بمثابة نمكذج لحساب ىذا الع 1908" مبادئ االقتصاد

فقد اعتبر ىك اآلخر التعميـ استثمارا ينتج معدؿ مردكد في اإلنتاج اإلضافي يزيد كثيرا عف المعدؿ 
لمدفاع عف نكع مف  كارل ماركسفيما ذىب . االعتبارم لمفائدة عمى رأس الماؿ المستثمر في المعدات

حيث أف زيادة اإلنتاجية المتصمة بالتعميـ كالتدريب ىي  ملالتعميم الذي يعطي مرونة كبيرة لميارات الع
الكسيمة الفعالة لرفع مستكل المعيشة في المجتمع االشتراكي، في الكقت الذم تعمؿ فيو كسبيؿ لتراكـ 
األرباح في المجتمع الرأسمالي كىكذا عرؼ المخططكف االقتصاديكف أف اإلنفاؽ عمى التعميـ إنما ىك 

باعتباره عممية تزيد مف الناتج القكمي عمى الرغـ مف أف التعميـ كخدمة طبيعتيا  استثمارا رأسماليا
نتاجية في آف كاحد  . (2)استيبلكية كا 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

.   21-20، المرجع السابؽ، صالتعميم والتنمية االقتصادية: مصدؽ جميؿ الحبيب -1
  .23 -22صص المرجػع نفسػو ،  -2

ت المكتسبة ليست مجانية إنما ذات تكمفة تمثؿ في جكىرىا االستثمار في رأس الماؿ البشرم، فالقدرا      
عمى أف األساس االقتصادم لمنمك المتسارع يكمف كراء استيعاب التطكرات العممية كالتكنكلكجية المتزايدة 

ففي . نتياباضطراد كاستخداميا بكفاءة عف طريؽ ىذا االكتساب لممعارؼ الخاصة بتشغيميا كصيا
الظركؼ الحالية لمتقدـ العممي كالتكنكلكجي اليائؿ تتزايد بشكؿ ممح كمستمر كال سميا بالنسبة لمبمداف 
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النامية أىمية زيادة اإلنتاج كتطكيره باالعتماد عمى النيكض المباشر كغير المباشر لممعارؼ المينية 
يمكف تعبئة العقكؿ كبالتالي يتسنى لمجياز فمف خبلؿ التعميـ .كتكافر عنصر العمؿ ذك الميارة المرتفعة 

االقتصادم زيادة عرض العمؿ الفعاؿ بمقدار كبير جدا مما يفضي إلى زيادة إنتاجيػة العمؿ كما يتبعيا 
مف آثار ايجابيػة عمى الكاقع االقتصادم مثؿ زيادة مستكل استيبلؾ الفرد كتطكر مستكاه المادم كالثقافي، 

قتصادية االيجابية لعممية اإلنفاؽ عمى التعميـ أك االستثمار البشرم عف طريؽ عمى أف مجمكعة النتائج اال
التعميـ  كالتدريب كالتأىيؿ ال تنحصر في ككنيا  تكثيفا لمثركة القكميػة  فحسب بؿ تعتبر عامبل حاسما في 

عمى  كسب الزمف الختصار فترة التخمؼ الحضارم األمر الذم جعؿ متكسط ما تنفقو البمداف النامية
مف دخميا القكمي، كىذه النتائج يمكف تقديرىا مف خبلؿ % 5التعميـ كاالستثمار البشرم يرتفع فيصؿ إلى 

بعد %  30يشير خبراء االقتصاد إلى أف إنتاجية العامؿ األمي ترتفع بنسبة  (1): مجكعة مف المؤشرات
 .بعد الدراسة الجامعية% 600ك عاـ13بعد دراسة مدتيا %  320عاـ كاحد مف الدراسة االبتدائية كحكالي

سنكات مدرسية الذم 10كفي دراسة أجريت في االتحاد السكفيتي اتضح أف مساىمة العامؿ المتعمـ لػ 
كفي .سنكات تعميمية فقط 4مرة بقدر مساىمة العامؿ الذم أنيى  80 -30تبمغ المرحمة الثانوية أنيى 

البتدائي في االتحاد السكفيتي أظيرت النتائج أف إدخاؿ محاكلة أخرل لتقدير مردكد االستثمار في التعميـ ا
برنامج أربعة سنكات مف التعميـ الشامؿ قد عاد عمى االقتصاد القكمي بفكائد بمغت أربعة كأربعيف مرة بقدر 

كما أظيرت الدراسة التي قاـ بيا مجمكعة مف أساتذة االجتماع في لينيغراد حكؿ أثر المراحؿ  .تكمفتيا
نتاجية العمؿ تتزايد الدراسية عؿ ل تطكر إنتاجية العمؿ أف نسبة المساىمة في العمؿ االجتماعي كا 

في ىذا المجاؿ أف ( شوب ) كما بينت األستاذ  .باضطراد كمما زادت السنكات الدراسية التي ينيييا العامؿ
كاف يصؿ إلى عائد الزيادة في التعميـ االبتدائي في فنزكيبل مف الصؼ األكؿ إلى السادس االبتدائي 

سنكيا، حيث بنا تحميمو ىذا عمى أساس الفركؽ في دخكؿ العماؿ الزراعييف األمييف كدخكؿ أكلئؾ % 130
  (.2)سنكات مف التعميـ  6الذيف أكممكا 
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. عمى تطور إنتاجية العامل في االتحاد السوفيتي ّين أثر المستوى التعميمييب( 4)جدول رقم    -
 نسبة المساىمة في العمل االجتماعي    مدة الدراسة التي ينيييا العامل

 %النسبة  السنوات

4 23 % 
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6-5 
9-7 

11-10 

 

30  %
40   %
56   %

 
 

ت أف تعميـ الفبلحيف يعّد استثمارا مربحا أظير (Gisses-Grilliches) كما أف الدراسات التي قاـ بيا     
جدا كىك متغّير ميـ في إلنتاج الزراعي مقّكـ لمتكاليؼ كاإليرادات، ك لـ يكف بالمستطاع تحديث الزراعة 

إاّل بكاسطة االستثمار الكاسع في تعميـ الفبلحيف ك اكتسابيـ المعارؼ  1900 -1870الدانمركية بيف 
نفس السبب التطكر الزراعي اليائؿ الذم حدث في ىكلندا لنفس الفترة، األمر الجديدة في الزراعة، كيعكد ؿ

الذم جعؿ مسألة تحديث الزراعة كتطكير اإلنتاج فييا نتيجة طبيعية لممعارؼ المكتسبة كالميارات الجديدة 
. المتطكرة

ة الزراعية،كانت كما أف تجربة النمك الزراعي المتفكقة التي حققتيا الياباف رغـ ظركؼ محدكدية المساح
فقد تحقؽ مستكل عاؿ مف الميارة في استخداـ . نتائجيا تعكد بالدرجة األكلى إلى تعميـ السكاف الزراعييف

المعارؼ الجديدة كالمنجزات العصرية األمر الذم تعدل مضاعفة محصكؿ زراعي كاحد في تنمية 
لتجربة كاف يعزل إلى نكعيف مف إف نجاح مثؿ ىذه ا. كمضاعفة ثبلثة محاصيؿ سنكيا في بعض المناطؽ

 (1): االستثمػارات
. االستثمار في البحكث كاكتشاؼ كتطكير عكامؿ اإلنتاج -1
. االستثمار في التعميـ سكاء بالنسبة لييئة المختصيف بتقديـ المعرفة لممزارعيف -2

زراعة خبلؿ الفترة فقد أظيرت أف االستثمار في التعميـ الريفي في اؿ(  Tang)  تانكأما دراسة األستاذ 
.  سنكيا%  35أدل إلى زيادة اإلنتاج الزراعي الياباني بمعدؿ  1880-1938الكاقعة بيف 

 
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 27المرجع السابؽ ، ص: مصدؽ جميؿ الحبيب -1
ا مف كىكذا يصبح التعميـ ميدانا كاسعا لبلستثمار المربح، فعديد مف الدكؿ تخصص نسبا ال يستياف بو

 7كاستنادا إلى إحصاءات منظمة اليكنسكك نرل أف عددا مف الدكؿ أنفقت أكثر مف . الدخؿ القكمي لمتعميـ
كاالتحاد السكفيتي كالكاليات المتحدة ككندا ) 1971مف الناتج القكمي اإلجمالي عمى شؤكف التعميـ عاـ %

م إلى أف نسبة مساىمة التعميـ في في االتحاد السكفيت ستر وميمينكما تشير حسابات (. كتكنس كككبا 
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كفي  1960.عاـ %23ثـ إلى  1950عاـ % 20.6كارتفع إلى  1940عاـ %16.1نمك الدخؿ القكمي كاف 
أف مسامة التعميـ في زيادة الدخؿ القكمي كانت بنسبة ( كوابس)ألمانيا الديمقراطية أظيرت حسابات 

مف الفرؽ في الدخؿ الحقيقي يعكد إلى  3/5مف  فيرل أف أكثر  دينيسونأما العالـ . 1964عاـ % 18.5
مف متكسط المعدؿ السنكم لمنمك في الكاليات المتحدة يعكد إلى % 48ارتفاع المستكل التعميمي، كأف 

ال شؾ أف ما تقدـ يدؿ داللة كاضحة عمى . (1)االرتفاع المستمر في المستكل التعميمي لمقكل العاممة 
االقتصادية كعممية استثمارية ضخمة تستيدؼ تككيف كتنمية رأس الماؿ تعاظـ دكر التعميـ في التنمية 

البشرم عف طريؽ زيادة تسمح القكل العاممة بالميارات كالمعارؼ كالخبرات التي تتزايد الحاجة إلييا عمى 
رد الدكاـ في ظركؼ التنمية االقتصادية كاالجتماعية، مما يزيد زيادة كبيرة مف أىمية استثمار اإلنساف كمك
منتج خبلؽ ككقيمة اجتماعية سامية مف خبلؿ مجمكعة مف التغييرات النكعية تتركز عمى زيادة قدرة 
العمؿ الحي عمى اإلنتاج كاإلبداع فيو، شريطة أف ال يعتمد ذلؾ عمى كضع اإلنساف الحالي كعنصر 

ستطيع أف نتبّيف كما ف. لئلنتاج بؿ العمؿ عمى كشؼ ما لديو مف طاقات بدنية كفكرية كامنة كتطكيرىا
األىمية الكبيرة لمساىمات العنصر البشرم في التنمية االقتصادية كاالجتماعية مف خبلؿ التأثير الكاضح 

كىكذا نصؿ إلى أف العمـك إنما نشأت كتطكرت . الذم يتركو العمؿ اإلنساني عمى نمك اإلنتاج كتحسينو
تطكر العمـ، كأصبحت المعرفة العممية محتكاة  فمف خبلؿ اإلنتاج.  باعتبارىا جزء مف مستمزمات اإلنتاج

في مجمؿ العمؿ االجتماعي،األمر الذم قاد بالضركرة ألف يصبح العمـ عنصرا مباشرا في اإلنتاج ككاحدا 
مف قكاه الجبارة التي تتطكر بفعؿ الربط المباشر ما بيف العمـ كاإلنتاج كالعبلقة المكضكعية كالجدلية 

تطكر العمـ كتطبيؽ المعارؼ العممية يقكد بالدرجة األساسية إلى تكثيؼ اإلنتاج عف إف . " المتبادلة بينيما
طريؽ الزيادة المضطردة في اإلنتاجية كرفع كفاءة العمؿ، ذلؾ التكثيؼ الذم مف شأنو أف يخمؽ الظركؼ 

زايدة عمى المكضكعية المبلئمة لتطكر كتنامي العمـ بدرجة أعمى مف ذم قبؿ، فتؤثر نتائج العمـ بصكرة مت
. (2) "مستكل اإلنتاج، كما تزداد إمكانية العمؿ بكاسطة اإلنتاج المعتمد عمى التقدـ العممي كالتقني

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
. 137، ص1972، منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، دمشؽ (ترجمة كصفي البني) ديالكتيك الطبيعة،: فريدريؾ أنجمز -1
. 369، ص1973، منشكرات دارالجماعي، دمشؽ، (ترجمة فؤاد مرعي كآخركف)المادية الديالكتيكية : ينكؼ كآخركفككستانت -2
كىكذا تنمكا العبلقة التبادلية بيف العمـ كاإلنتاج بحيث ال يبدكا األمر مقتصرا عمى ما يديف بو اإلنتاج  

إف ىذه العبلقة المتبادلة . زيادة ال نياية ليالمعمـ، إنما يصبح العمـ أيضا مدينا لئلنتاج بما يزيد عف ذلؾ 
بيف العمـ كاإلنتاج تكتسب في ظركؼ التطكر العممي كالتكنكلكجي أىمية متزايدة، حيث أف التفاعؿ بينيما 
يعّد تحت ىذه الظركؼ شرطا جكىريا لمتطكر السريع في جميع المجاالت االقتصادية كاالجتماعية، عمى 

إاّل أف ىذه العبلقة المباشرة ...  مؿ االجتماعي يعتمد عميو كيتقدـ بكاسطتوأف يبقى العمـ جزء مف الع
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كالمتبادلة بينيما ال تصبح ممكنة كمتطكرة إال بالتعمؽ في معرفة قكانيف المجتمع كتطكير أنظمة إنتاج 
م يجعؿ كأساليب جديدة في عممية اإلنتاج كاإلدارة العممية كتكييؼ كاع لمعبلقات االجتماعية بالشكؿ الذ

العمـ كالتكنكلكجيا القاسـ المشترؾ لمختمؼ عمميات التنمية كأحد المقّكمات الرئيسية في تسارع كتيرة النمك  
 .االقتصادم كاالجتماعي لمختمؼ البمداف

يعتبر التعميـ كسيمة إستراتيجية كطنيا كعالميا، فرديا كاجتماعيا، ىدفو ىك ترقية اإلنساف بصفة عامة،    
كقد جعمت ىذه اإلستراتيجية مف بمد مثؿ الجزائر خبلؿ فترة السبعينات مثبل . اية في النيايةألنو ىك الغ

أما في البمداف المتقدمة فإف . مف الناتج الكطني الخاـ لقطاع التربية كالتعميـ % 10تكّجو أكثر مف 
نتاج المعرفة جعميا تضع التربية كمنظكمتيا في رأس أكلكم اتيا، كتدؽ ناقكس االستثمار في التعميـ كا 

الخطر كمما انخفضت نسب نجاح تبلميذىا كطبلبيا ، معتبرة ذلؾ ككارثة كطنية ، رغـ أف نسب النجاح 
. (1)عكس ما ىك سائد في الكطف العربي عامة  % 80ك  % 70لدييا تتراكح بيف 

لبشرية بكاسطة فالتنمية اقتصادية كانت أك اجتماعية يجب أف تمر عبر تقكية كتثميف المكارد ا       
التعميـ، ألف فقدرات الفرد لـ تكف مجدية إال إذا عرفت المنظكمة التربكية كيفية استثارتيا كاستغبلليا 

، كالذم أصبح مف (التدريب أك التككيف المتكاصؿ)بكاسطة التعميـ كالتككيف كالتدريب أثناء الخدمة 
كليذا يجب تقميص الفجكة في االىتماـ . كرةضركريات العصر، عصر التقنيات الرقمية كالتكنكلكجيا المتط

كسابو معارؼ  بالتعميـ العاـ القاعدم الذم ييدؼ إلى إبراز مبلمح شخصية الفرد كطرؽ تفكيره، كا 
كميارات تتيح لو سبؿ االندماج في المسار االقتصادم كالميني، كىذا ال يتأتى إال بكاسطة التككيف 

حسب رأم  الذم يعقب التعميػـ العاـ أمامو أربعػة تحديات كبرل نيفالتعميـ التقني ك الؼ. كالتعميـ الفني
 (2): ىي  ( Reuven  Feurstein)روفن فورستاين 

تقميص اليكة المتزايدة بيف السكاف كخاصة منيـ الشباب المقبميف عف العمؿ كالمعركض مف الكظائؼ  -1
. كمناصب العمؿ

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1-Ahmed Taleb Ibrahimi : De la décolonisation à  la  révolution culturelle,  SNED,  Alger, 1981,  p.145                 

   2-Reuven Feurstein : Pédagogie de la médiation autour du PEI chronique scolaire, Lyon, 3
e
 Edition

 
,1996.P.14 

يـ كالتككيف النكعييف، حيث يتزايداف كيتطكراف في األىداؼ االستجابة لمطمبات الكثيرة حكؿ التعؿ -2
. كالمضاميف كاألنماط 

 .مرافقة التغيرات عمى المستكل االقتصادم كامتبلؾ التكنكلكجيا الحديثة -3

فيذه التحديات تفرض عمى المنظكمة التربكية تكييؼ مناىجيا البيداغكجية، كربط المدرسة بالمحيط       
فيدؼ ترقية اإلنساف ال يتحقؽ بكاسطة التعميـ العاـ . تماعي أم تحقيؽ تربية نكعيةاالقتصادم كاالج
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كؿ ىذه الجيكد يجب . لكحده، بؿ يجب أف يتكامؿ مع التعميـ التقني كالميني، داخؿ المؤسسات كخارجيا
ذم ىك أف تمر أكال عبر تحسيف النظاـ التربكم كالتعميـ القاعدم، كمف ثـ التككيف التخصصي العممي اؿ

كليذا . أقرب إلى الكاقع االقتصادم كأكثر ارتباطا بعالـ الشغؿ كالمشاريع االقتصادية كاالجتماعية
فالمطمكب أف تتكفؿ بو المؤسسات االقتصادية كذلؾ، كليس مراكز التككيف أك المدارس لكحدىا، 

تعميـ ىك استثمار تكظيؼ مككنيف كمدربيف كتخصيص ميزانية لذلؾ باعتبار التككيف كاؿ" ىك فالمطمكب
عمى األقؿ مف العماؿ أك المكظفيف في  %1كأف يككف ما نسبتو   rentable)  (Un investissementمنتج 

. (1)" حالة تككيف مستمر
: دور التعميم في برامج التنمية البشرية العربية -رابعا

: تمييد -
لسمعية البصرية التي تتضمف نداءات كثيرة ىي الكتابات كالبرامج في كسائؿ اإلعبلـ المكتكبة كا       

 : كصرخات تدعك إلى إصبلح المنظكمة التربكية ك التعميمية تحت عناكيف مختمفة مثؿ 
أنقذكا المدرسة الجزائرية، أسباب فشؿ نظامنا التربكم، المدرسة الجزائرية في مفترؽ الطرؽ، المنظكمة  -

. يرة التي تناكلت قضايا التربية ك التعميـ في الجزائركغيرىا مف العناكيف المث...التربكية كضركرة التغيير
ترل لماذا اكتسبت التربية كؿ ىذه األىّمية كىذه اإلثارة ؟ كىؿ نجح النظاـ التربكم في الببلد العربية عامة 

االقتصادية منيا كاالجتماعية ؟  كما مدل مساىمة كالسيما كالجزائر خاصة في مسايرة متطمبات المجتمع 
الثانكم في تزكيد سكؽ العمؿ بالكفاءات المدربة ك المؤىمة التي يحتاج إلييا ؟ ىؿ الخمؿ يكمف في التعميـ 

النظاـ التعميمي ذاتو أـ في المحيط االقتصادم كاالجتماعي ؟ ىؿ لممناىج كالبرامج الدراسية كطرؽ تدريس 
عي لممجتمع ؟ كما مصير عبلقة بفشؿ المنظكمة التربكية كعدـ مسايرتيا لمكاقع االقتصادم كاالجتما

النسبة العالية مف المتسربيف في نياية التعميـ الثانكم ؟ ىؿ يقـك جياز التككيف الميني بدكره في تأطير 
فئة المتسربيف مف المدرسة، أـ أصبح كسيمة فقط لتغطية عجز كفشؿ النظاـ التربكم بتأجيؿ البطالة ؟ 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1- Dubar Claude : La formation professionnelle continuée, Edition la découverte, Paris, 1985, pp. 5 -6  
ىذه األسئمة كغيرىا تطرقنا إلى بعضيا، كسنتطرؽ إلى البعض اآلخر الحقا آمميف أف نكفؽ في ىذا  

 . المسعى

  :أىداف التعميم في النظام التربوي العربي  -1
التربية ىي عممية إخراج الفرد مف حالة االعتماد : " (H .Spencer)سبنسرىربرت يقكؿ االنجميزم      

كما يقكؿ المربي الشيير " . عمى الغير إلى حالة االعتماد عمى النفس كالقياـ بكظائفو االجتماعية 
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ؿ التربية ىي التي تقكـ بتعميـ اإلنساف المزيد مف التربية كالتعّمـ أم مساعدة الطؼ"  جون ديوي األمريكي
". عمى االستمرار في التربية عف طريؽ الممارسة كليس عمى الحفظ كالتمقيف

ال تعطيني " فالتربية كالتعمـ ال يعمماف اإلتكالية كانتظار ما ىك جاىز ، كىذا يذكرنا بالمثؿ الصيني الشيير
ط  إيمانويل كانكفي ىذا الصدد نفسو يقكؿ الفيمسكؼ األلماني ". سمكة، بؿ عممني كيؼ اصطادىا 

(E.Kant )  "فالتربية  .، أم يجب أف يتعمـ الفرد كيفية التعّمـ"ينبغي أف نعمـ الطبّلب التفكير كليس األفكار
الفاعمة إذف ىي التربية التي تسعى إلى تككيف الفرد كشخصية متكاممة األبعاد كالجكانب الجسمية، كالعقمية 

. (1)، كاالجتماعية، كاالنفعالية 
ة عمى المستكل المجتمعي ال يمكف حصرىا كتحديدىا في عناصر معينة، كىذه كما أف أىمية التربي

 (2): األىمية عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر تكمف في ككنيا

تنشأ الفرد أك الطفؿ عمى تراث مجتمعو كمبادئو كتاريخو كقيمو، مما يحفظ لممجتمع بقائو كاستمراره ،  -1
. أىـ عكامؿ ىذه االستمراريةكاألسرة مف جية كالمدرسة مف جية أخرل ىما 

تخمؽ التربية التجانس كاالنسجاـ كالكحدة االجتماعية كالثقافية داخؿ المجتمع، مف خبلؿ مزج كصير  -2
. الثقافات الفرعية في بكتقة قيمية كاحدة أك مشتركة

قية تساىـ التربية بشكؿ رئيسي في عممية الضبط االجتماعي عف طريؽ نشر المعايير كالقيـ األخبل -3
.  المقبكلة كالمرفكضة اجتماعيا ، كتحديد حقكؽ األفراد ككاجباتيـ كتعريفيـ بيا

التربية عامؿ مف عكامؿ االعتزاز بالكطف كبمقكماتو كثكابتو كتاريخو، مما يقكم الشعكر باالنتماء إلى  -4
. ىذا الكطف كالتضحية مف أجمو

القتصادية ك االجتماعية، كذلؾ مف خبلؿ تككيف الككادر التربية كالتعميـ ىما األداة الرئيسية لمتنميػة ا -5
كالكفاءات المدربة ك المؤىمة إلدارة كتسيير عممية اإلنتاج، مما يجعؿ مف التعميـ استثمار اقتصادم مثمر 

. ال غنى عنو
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .10، ص 1988ر الفكر العربي، القاىرة، ، داإدارة الموارد البشرية، من النظرية إلى التطبيق: أميف الساعاتي -1
 .11المرجع نفسو ، ص  -2
التربية كالتعميـ ىما أداة الحراؾ االجتماعي كترقية اإلنساف في المجتمع، كانتقالو كتقدمو في السمـ  -6

 .االجتماعي كذلؾ مف خبلؿ الدافعية نحك اإلنجاز كاالبتكار 

لكعي في البيئة التي يعيش فييا اإلنساف، كتحقؽ مبدأ تسيـ التربية كالتعميـ في التحسيس كنشر ا -7
 . التنمية المستدامة 
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فكمما . تعمؿ التربية كالتعميـ عمى نشر مبادئ الحرية كالديمقراطية كالتسامح كالتعايش السممي كالعدالة -8
ىؿ كاألمية انتشر التعميـ زاد تحرر اإلنساف كاستقبلليتو كثقتو بنفسو، فيتحرر مف التبعية كعبكدية الج

 .كالفقر، فتزيد مشاركتو الفّعالة في بناء المجتمع سياسيا كاقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا

التربية كالتعميـ كسيمتاف لمتجديد كاإلصبلح كالتغيير كالتطكر كالتكّيؼ مع المتغيرات التكنكلكجية  -9
 .كالعممية الحديثة

ىداؼ المقترنة بقيمو كخصكصيتو كىكيتو ككسائؿ يتميز النظاـ التربكم في كؿ مجتمع بشمكلية تضـ األ
تحقيؽ تمؾ األىداؼ كالمناىج المثمى التي ينبغي إتباعيا مف إستراتيجية لتككيف المعمميف، كتكفير 

متطمبات التعميـ المادية كالبيداغكجية، إلى جانب التقكيـ الدكرم لسيركرة العمؿ التربكم كالتعميمي كمدل 
كقد اكتسب النظاـ التربكم كالتعميمي عمى مّر العصكر أىمية بالغة عند األمـ . مسايرتو لتطكرات المجتمع

كالشعكب، ك خاصة الدكؿ المتقدمة أك التي نيجت نيجيا مثؿ دكؿ شرؽ آسيا كما حققتو مف تقدـ 
كىنا يتفؽ جميع عمماء االجتماع كالتربية كالمتخصصيف في . اقتصادم بفضؿ نظميا التربكية المحكمة

فبرزت . لتنمية بصفة عامة، عمى دكر كأىمية التربية كالتعميـ في إحداث التقدـ المرغكب فيوقضايا ا
الدعكل لبلستثمار في رأس الماؿ البشرم حسب رأم الكثير مف عمماء االقتصاد المحدثيف، كذلؾ ألف 

، نظرا العنصر البشرم أصبح ىك المتغير األساسي في التكيؼ مع ما يتميز بو عصرنا مف تغير مستمر
لخاصية الذكاء كاإلبداع كاالبتكار التي لديو، أم أف تككيف فرد مؤىؿ ككفى يضمف لممجتمع عامة 

كفي ىذا المجاؿ . كالمؤسسات خاصة إمكانية إدارة كتسيير التغيير لمكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة
اـ التربية في التنمية قكلو الحائز عمى جائزة نكبؿ حكؿ إسو (  T.Shultz)  تيودور شولتزذىب كؿ مف  

فريدريك ىاربسون كقكؿ  . "إن توعية الشعب وتعميمو ىما الشرطان األساسيان لرفاىية البشرية: " 
(F.Harbisson ) " : إن ثروة األمم تتوقف عمى تنمية مواردىا البشرية أكثر مما ترتبط بتنمية مواردىا

ن أّي بمد يعجز عن تنمية موارده الطبيعية أو المادية، وأن يعجز عن تنمية  الطبيعية أو المادية، وا 
" كفاءات شعبو ومعارفو وحسن استغالليا في االقتصاد الوطني، ىو بمد عاجز عن تنمية أي شيء آخر

(1). 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 14، ص1993، كزارة التربية كالتعميـ، مصر، مجمة التربية والتعميم: عبد الفتاح جبلؿ -1
حتى يتحقؽ ىذا اليدؼ يجب تصميـ نظاـ تربكم كتعميمي مرف، يقـك بتحرير اإلنساف كجعمو قادرا ك    

بداع، كليس النظاـ التربكم الذم يحّكؿ  عمى استخداـ األدكات المكضكعية تحت تصرفو بميارة كحرية كا 
ارم، فيي بديؿ تعتبر تنمية المجتمع عممية تغيير حض. اإلنساف إلى كسيمة أك أداة سمبية ال رأم ليا

اجتماعي كاقتصادم بالمعنى الكاسع لياتيف الكممتيف، فيي تغيير لنمط الحياة كلطريقة ممارستيا، كألسمكب 
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تصكرىا، تغيير في عبلقات اإلنساف بالبيئة الطبيعية كالبيئة االجتماعية معا، تغيير يتناكؿ أساليب اإلنتاج 
ك ال يأتي ىذا . اكؿ الميارات المادية كالقيـ الخمقيةاالقتصادم كأنماط السمكؾ االجتماعي، تغيير يتف

التغيير ، أم تغيير نمط حياة مجتمع ما، دكف تغيير األفراد المكجكديف في المجتمع أنفسيـ تغييرا ينطمؽ 
في الكاقع الذم يحكلو، ك ذلؾ ال يتـ بدكف التربية  كالتعميـ، إذ التنمية قضية شخصية مردىا إلى الفرد، ك 

كال يتصّكر حدكث . تتحقؽ زيادة الدخؿ القكمي، ك يتحقؽ ارتفاع مستكل الكعي االجتماعي مف خبللو
تنمية دكف أف يتـ التغيير المنشكد في اتجاه العمـ ك التكنكلكجيا، ففي ظميما يعيش كؿ فرد في العالـ اليـك 

ق، حتى ك لك حتى في الببلد المتخمفة، ك في إطارىما يتحرؾ كؿ مجتمع معاصر في شتى شؤكف حيات
. كاف ىذا المجتمع متخمفا

فالعمـ كالتكنكلكجيا ىما الداعمتاف األساسيتاف لمتنمية، ك ذلؾ ألف الحضارة اليـك ىي حضارة الشعب كمو، 
ك معنى ذلؾ أف تتغير التربية في اتجاه يحقؽ تنمية الفرد في االتجاه الذم يحقؽ . ال حضارة طبقة كاحدة

القتصادية المنشكدة، ك ىذا ما حدث في كؿ بمد سار في طريؽ التقدـ، ك ىذه التنمية االجتماعية ك ا
مجتمعا إقطاعيا زراعيا  1868المثؿ الذم يمفت االنتباه عمى ذلؾ ىك تجربة الياباف، التي كانت حتى عاـ 

فاجأت العالـ بانتصارىا عمى ركسيا القيصرية، كاليـك تظير الياباف كىي عمبلؽ  1905، لكنيا في عاـ 
. (1)تصادم ال يضاىى عمى الرغـ مف أنيا قد خرجت مف الحرب العالمية الثانية ك ىي ضعيفة محطمة اؽ

حيث أدرؾ Mijji  (1868–  1912 ) ميجيك تعزل ىذه النيضة اليابانية الحاضرة كميا إلى اإلمبراطكر 
بانتصاره تعزل ىذه اإلمبراطكر أىمية التعميـ، فعمؿ عمى إنشاء نظاـ عاـ لمتعميـ اإللزامي الشامؿ، ك

قد أسرفت في استثمارىا في التعميـ ، بالنسبة لنصيب الفرد مف " النيضة ك ىذا التقّدـ إلى أف الياباف 
  .(2)" مايرزك  ىاربسونالدخؿ القكمي عمى حد تعبير 

: الوظائف االقتصادية واالجتماعية لمتعميم -2
مف المجتمع، فيي بالمقابؿ تقـك بكظائؼ اجتماعية إذا كانت التربية تستمد دعامتيا كمادتيا الخاـ      

 ىامة تندرج كميا ضمف كظيفة أساسيػة تتمثؿ في أف التربيػة ىي الكسيمة التي استخدمتيا المجتمعات
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .78، ص 1987بناف ، ، السنة السابعة ، بيركت، ؿ 45، مجمة الفكر العربي ، العدد  أقوال في التنمية: عبد الغني عبكد  -1
. 79المرجع نفسو، ص  -2

البشرية منذ أشكاليا التقميدية البسيطة إلى المعقدة إلعادة إنتاجيا االجتماعي كلمحفاظ عمى إستمراريتيا 
 (1): كمف الكظائؼ االجتماعية األساسية لمتربية نذكر ما يأتي.  كتطكير ذاتيا

عداد الكفاءات في المياديف الفكرية كالمينية تتمثؿ ىذه الكظيفة في تكك : وظيفة تكوينية -أ يف كا 
المختمفة، كذلؾ بيدؼ إمداد المجتمع بطاقات كقكل بشرية متنكعة، مدربة كقادرة عمى اإلسياـ الفعمػي فػي 
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عممية اإلنماء االجتماعي كمف ىنا تظيػر ضركرة ربط التخطيط لمتربية بتخطيط اجتماعي تنمكم كاضح 
لطاقات كضياعيا، كىك أمر نفتقده في تخطيطنا التربكم حيث يبلحظ نكع مف األىداؼ تفاديا ليدر ا

 الشؾ أف التطكر االقتصادم. البلتطابؽ بيف التعميـ كالتككيف كبيف الشغؿ كمجاالت االقتصاد كاالجتماع

ك االجتماعي كالتقني الذم شيادتو الدكؿ اليـك قد أفرز العديد مف المعطيات، نذكر منيا عمى الخصكص 
ىكر الحاجة المتزايدة إلى العامميف في القطاع اإلدارم كالخدماتي كظيكر نقص كبير في ىذا المجاؿ ظ

 .في أكثر البمداف المتقدمة صناعيا ك تقنيا
كىذه الحاجة المتزايدة إلى اإلدارييف كالمشرفيف عمى تنظيـ األعماؿ الصناعية ك الزراعية ك التجارية، ىي 

في كتاب ( الثكرة اإلدارية)إلى أف يطمؽ عمى الثكرة الحديثة إسـ  ) Burnham (بورنيـامالتي دعت الكاتب 
ك لقد بّيف الباحثكف في شتى البمداف أىمية ىذه الفئة الجديدة في حياتنا . لو شيير يحمؿ ىذا االسـ

ات الياق -الحديثػة، فئة اإلدارييف ك المشرفيف عمى إدارة األعماؿ، ك حمكليا إلى حد كبير كىي صاحبة
 كرو لويس: ك في قكؿ لػ -الياقات الزرقاء -كما يقاؿ، محؿ الطبقة العاممة، طبقة أصحاب –البيضاء
: مدير اإلدارة العامة في كزارة التربية الفرنسية كصاحب الكتاب الشيير(  Gros Louis) 1961عاـ 

:" اصة في التربية يقكؿ متحدثا عف الحاجة إلى اإلدارييف خ ( L'explosion scolaire )"التفجر المدرسي"
ىؿ تعممكف أف العدد األكبر مف األماكف الشاغرة ليس في أماكف أساتذة الرياضيات كالفيزياء، كلكف في 

مف األطر اإلدارية يتككنكف مف أناس لـ يتجاكزكا في   %60ىؿ تعممكف أف . أماكف المفتشيف كاإلدارييف؟
، كفي ىذا "رنسا تحتاج قبؿ كؿ شيء إلى األطر اإلدارية إف ؼ. (2)دراستيـ مستكل الشيادة االبتدائية ؟ 

أف اإلبداع طبيعي لدل اإلنساف، أما الذم يحتاج إلى جيد "  (Louis Armand) لويس أرمانالمجاؿ يرل 
كالبد ليذا التنظيـ أف يرافؽ التقدـ التقني، ألف ىذا التقدـ التقني ك الفني ال يمكف أف ". إرادم فيك التنظيـ

كليذا فالحاجة ماسة إلى عدد كبير مف االقتصادييف ك محممي السكؽ . ف بذلؾ كأف يعطي ثمراتويستمر دك
التجارية ك المخططيف ك المحاسبيف ك المغكييف ك عمماء النفس ك عمماء االجتماع كسائر األطر اإلدارية 

.  (3)ك الفنية 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .58 -57مرجع سابؽ، ص ص : مصطفى محسف -1
 .30، مرجع سابؽ، ص التخطيط التربوي: عبد اهلل عبد الدائـ -2
 .31المرجػع نفسػو ، ص  -3
إف المدرسة تسيـ عبر عممية التنشئة االجتماعية إلى جانب األسرة كباقي :  وظيفة ضبط اجتماعي -ب

مي السائد، كالعمؿ الخ في تثبيت اإلطار القي...المؤسسات االجتماعية المكازية كالمسجد كالشارع كاإلعبلـ
كىذا يجعؿ األفراد أكثر اندماجا في . عمى تمقينو لؤلجياؿ الناشئة حفاظا عمى تكازف المجتمع كاستقراره

كمف بيف عناصر الضبط . المجتمع كيعممكف بطريقة تمقائية بنكع مف الرقابة الذاتية لتصرفاتيـ كأفعاليـ



 186 

كتعد كظيفة الضبط . التربية، القانكف، الديف الخ الرأم العاـ،: االجتماعي يؤكد عمماء االجتماع عمى
االجتماعي التي تقكـ بيا التربية في نفس الكقت مقياسا الختبار نجاعة كفعالية النظاـ التربكم، ألف القيـ 

كالشؾ أف نظامنا التربكم الحالي في كضعية تفكؾ كعدـ تكامؿ، . ىي الضامف لنجاح البرامج التعميمية
ع اإلسياـ في تككيف كبناء شخصية منتجة كمنسجمة في كعييا كنمط تفكيرىا، كذلؾ كبالتالي ال يستطي

بسيككلكجي لمشخصية المنتجة كالفّعالة، بؿ كثيرا ما يؤدم ىذا إلى تككيف  -بالمفيـك العممي السكسيك
. شخصية غير سكية كمضطربة، كأحيانا إلى مظاىر انحرافية ليا داللتيا االجتماعية كالتربكية

في الكقت الذم تسعى فيو التربية إلى إحداث تكامؿ بيف قيميا كقيـ المجتمع ينتظر :  يفة تغييريةوظ -ج
منيا أف تقكـ أيضا بفعؿ تغيير كتطكير لممجتمع بكاسطة تمّمؾ المعرفة العممية كمسايرة االتجاىات كالقيـ 

ظيفة التغييرية لمتربية إذا أدخمنا كتبدك خطكرة ىذه الك. التنمكية كالتحديثية التي تساىـ في عممية التنمية
في االعتبار متغّيرا ىاما كىك أف المجتمعات السائرة في طريؽ النمك تشيد جميا تحكالت كبرل عمى 
مستكل البنيات التحتية المادية، ككذلؾ عمى مستكل األنساؽ القيمية كالثقافية مع اختبلؼ حّدة ىذه 

إاّل أنو لكحظ أف ىذه التحكالت االجتماعية بدؿ أف تخدـ . التحكالت كنكعيا مف سياؽ مجتمعي إلى آخر
. االتجاىات التنمكية ذات التكجو المستقبمي، نجدىا تكاد تتحكؿ في بعض المجتمعات إلى عكائؽ ذاتية

مف التغّير كالتطكر بؿ كالتمرد أحيانا، نبلحظ تحجرا  كثيرا ما نجد عمى مستكل السمككات اليكمية مظاىر
كىذا ما يدفعنا إلى البحث عف تفسير لذلؾ . مستكل القيـ كالمعايير كالمعتقدات كاالتجاىاتكتقيقرا عمى 

في الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية ألكضاع ذلؾ الفرد في مجتمع محدد، كما يكتنؼ ذلؾ 
 .المجتمع مف صراعات في ميزاف القكل االجتماعية

لمتربية تعّد مسألة اختيار اجتماعي، كلذلؾ فيي مسألة ال  نستخمص مف ىذا أف الكظيفة التغييرية    
تفصؿ فييا المصالح كاألىكاء، بقدر ما تعكد إلى نكعية كخصكصية مجمؿ الشركط الذاتية كالمكضكعية 
. لممجتمع المعني، كالتي قد تؤدم إلى تكظيؼ التربية في اتجاه إيجابي كما قد تكظؼ في االتجاه السمبي

بد أف تستند إلى مخططات عممية تربكية تحقؽ أىدافيا مراعية في ذلؾ كؿ الشركط كفي ىذه الحاؿ ال
. المادية كالبشرية التي ينبغي استثمارىا في مجاؿ التنمية االجتماعية

 
تعني تكفير فرص الممارسة لئلنساف لمحصكؿ عمى حقكقو االجتماعية كتأميف  فالتنمية االجتماعية 

فرص، كما تعني تحقيؽ الرفاىية اإلنسانية كالتكافؽ االجتماعي لكؿ أفراد العدالة االجتماعية كتكافؤ اؿ
فيي السبيؿ األمثؿ لتحقيؽ غايات المجتمع كضماف تعبئة الجيكد البشرية كالطاقات المادية . المجتمع

كمف حيث نكعية الخدمات يتعمؽ األمر . بأسمكب أمثؿ، يضمف ترشيد االستخداـ مع تكفير فرص النجاح
لى . ـ، كالصحة، كالمكاصبلت، كاإلسكاف، كالعدالة، كالتربية، كغيرىا مف الخدمات االجتماعيةبالتعمي كا 

جانب الكظيفة االجتماعية لمتعميـ فإف لو كظيفة اقتصادية أيضا بحيث أصبح ينظر إلى العممية التعميمية 
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تصادية بيذا المنظكر تعني فالتنمية االؽ. عمى أنيا استثمار اقتصادم يساىـ في تطكير العممية اإلنتاجية
تكفير الحد األدنى مف مستكل المعيشة لؤلفراد كالذم يتحقؽ عف طريؽ الزيادة في اإلنتاج الذم يؤدم 

ىذا فضبل عف األىداؼ غير االقتصادية التي يحققيا التعميـ في حياة . بدكره إلى الرفاىية االقتصادية
كاألىداؼ الكطنية، كعندئذ يستطيع المجتمع ككؿ أف يرقى األفراد كالمجتمعات كاألىداؼ اإلنسانية العامة 
 .بمكارد الثركة المتاحة لديو كيحقؽ ما يصبكا إليو

فالتنمية االقتصادية كاالجتماعية بيذا المنظكر كفي النيابة ىي تمؾ الجيكد المنظمة التي تبذؿ إلحداث "  
ف المكارد المتكفرة عمى الكجو األمثؿ، مف أجؿ سمسمة مف التغّيرات الييكمية كالكظيفية لممجتمع لبلستفادة ـ

كعميو فالفرد ىك محكر . الزيادة في اإلنتاج كمف ثـ زيادة الدخؿ الكطني كزيادة مستكل الدخؿ الفردم
. (1)" عممية التنمية باعتباره ىدؼ التنمية ككسيمتيا 

.  أىداف التعميم في النظام التربوي الجزائري -3
: في الجزائر قبل االستقاللأىداف التعميم   -أ    
إف المتمعف في عممية التربية كالتعميـ، كعممية إعداد كتككيف، كتكارث اجتماعي كثقافي، يجدىا عممية      

( الجانب التاريخي)مركبة كمعقدة مف حيث األبعاد التي تحكميا، كىي البعد الزمني الذم نربي فيو كيميو 
اإلمكانيات كالمؤسسات التربكية المتكفرة، كالبعد الثقافي الحضارم كالبعد االقتصادم الذم يتحكـ في حجـ 

بما أف التربية بصفة عامة . لممجتمع مف حيث المعارؼ كالخبرات كطبيعة النظاـ السياسي القائـ في الببلد
ترتبط بالسياسة العامة لمدكلة، كنظرا لصعكبة التطرؽ لمسياسات المختمفة لمتربية الناجمة عف االحتبلؿ 

الفرنسي كتعاقب الحككمات فإنو يتعيف عمينا التركيز عمى المبلمح األساسية لمسياسات التربكية في 
منذ الدخكؿ الفرنسي إلى الجزائر كىك يحمؿ معو مشركعا استراتيجيا  ييدؼ . الجزائر قبؿ كبعد االستقبلؿ

ف تمّكنت مف  إلى ضماف  بقاء الجزائر تحت سيطرتو ، حتى كا 
  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .123، مكتب لبناف، بيركت، ص معجم مصطمحات العموم االجتماعية: أحمد زكي بدكم -1
 

الحصكؿ عمى استقبلليا العسكرم، فإنيا تبقى تابعة لو ثقافيا كاقتصاديا كسياسيا إذ كمنذ البداية أجبر 
ؽ عمى قدـ المساكاة مع الجزائريكف عمى التخمي عف ثقافتيـ الخاصة، منعكا في الكقت ذاتو مف االلتحا

كقد تمثؿ ىذا المشركع الفرنسي في أىداؼ تربكية، تيدؼ إلى خمؽ . األكركبييف بثقافة الدكلة االستعمارية
منظكمة تربكية منعزلة عف المحيط االجتماعي الجزائرم، كبعيدة عف كؿ اىتمامات كقضايا البيئة 

فيوليت العربية اإلسبلمية، كىذا ما جاء في مشركع   االجتماعية الجزائرية، كعف الثقافة القكمية كالشخصية
منح الجنسية الفرنسية لعدد مف الجزائرييف مف حممة الشيادات العميا، كبعض المكظفيف في اإلدارة " الذم 
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ضعاؼ قيـ . (1)" الفرنسية ككاف الغرض الحقيقي مف ىذه العممية ىك استخداميـ في عمميات اإلدماج كا 
  (2): قد تمثمت محاكر المشركع الفرنسي األساسية فيما يميك. المجتمع كتقاليده

.  حرماف الجزائرييف مف التعميـ في مقابؿ رفع المستكل العممي لؤلكربييف -أ
. إحبلؿ المغة الفرنسية محؿ المغة العربية انطبلقا مف اإلدارة كانتياء بباقي مجاالت الحياة -ب
. ابؿ إضعاؼ مفعكؿ الديف اإلسبلمي كالحط مف شأنوتنصير ما أمكف تنصيره مف الجزائرييف مؽ -ج

إف تحقيؽ ىذه المحاكر ال تأتي إاّل عف طريؽ برنامج تربكم تتمثؿ أىدافو في قطع صمة الفرد      
بماضيو كتقاليده بإغبلؽ المساجد كالمدارس التي كاف يشرؼ عمييا بعض المشايخ كالعمماء كقد تمكف ىذا 

. ق خاصة منيا زرع عقدة النقص في النفسية الجزائرية إزاء لغتو كىكيتوالمشركع مف تحقيؽ بعض أىداؼ
فاألزمة التي تعرفيا الجزائر في مختمؼ المجاالت كخاصة في المجاؿ التربكم، كىذا االنخفاض في 

فكيؼ كاجيت كتكاجو الجزائر ىذه . مستكل التحصيؿ المعرفي إنما قد يككف نتاجا لسياسة ىذا المشركع
إف . ىؿ نجحت في القضاء عمييا كاستبداليا بمخططات كسياسات تربكية كطنية جديدة ؟السياسة ؟ ك

البعد السياسي كاإليديكلكجي الختيارات الجزائر التنمكية يمتد في الحقيقة إلى ما قبؿ االستقبلؿ، حيث 
ع الثكرة اختمرت فكرة التخمؼ كالتنمية ككجدت بذكرىا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة بعد اندال

كمف مسممات العصر أف . (3)، كىي فكرة كانت مرتبطة أساسا باالستقبلؿ السياسي1954التحريرية سنة 
االستعمار في أم بمد يدخمو ال يعمؿ لصالح ذلؾ البمد أك المجتمع، كبالتالي لـ تكف سياستو تيدؼ إلى 

النقيض مف ذلؾ فإف االستعمار قد  إنجاز المشاريع التي تحتاج إلييا تمؾ المجتمعات المستعمرة، بؿ عمى
فالسياسة الفرنسية في الجزائر كمنذ بداية عيدىا قد . خّطط سياستو ألغراض خاصة أتى مف أجميا

التزمت بقكاعد تيدؼ في مجمميا إلى محك الشخصية العربية اإلسبلمية ابتداء مف محاربة المغة العربية 
حبلؿ الفرنسػية محميا . كا 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .74، ص1981، الجزائر، 2، المؤسسة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، طااتعليم ااق مي  ااشخصية ااجزائرية: تركً رابح -1
                                            .                                               4، ص1994، الجزائر، 1، جمعية اإلصبلح التربكم، طقراءات في األىداف التربوية: نخبة مف األساتذة  -2

3-Beni Saad Mohamed el Hocine : Economie du développement de l'Algérie ; O.P.U; Alger; P. 17 
ككانت أكلى تكصيات قادة االحتبلؿ في باريس لجيشيـ الزاحؼ عمى الجزائر في بداية االحتبلؿ سنة  

وانشروىا حتى تحكم الجزائر، فإذا حكمت لغتنا الجزائر فقد حكمناىا  عّمموا لغتنا: "ىي قكليـ  1830
ينبغي أف نضع في االعتبار بعض الحقائؽ التي تؤخذ بعيف االعتبار، كىي حقائؽ ميزت فترة  . (1)" حقيقة

 (2): االحتبلؿ الفرنسي لمجزائر كىي
. أف التعميـ كاف في ظؿ إدارة استعمارية -1
. م حّمت محؿ العربية ىي المغة الفرنسيةأف لغة التعميـ كالت -2
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. أف برامج التعميـ كانت فرنسية كذات أىداؼ خاصة -3
فرنسا لـ تكتؼ بتجريد اإلنساف الجزائرم :" أف أحمد طالب اإلبراىيميكفي ىذا الصدد يذكر الدكتكر     

ىا مف أرضو كمسخ شخصيتو ، بؿ عممت كذلؾ عمى إفساد األفئدة كالعقكؿ، كقد تجمى عمؿ
التخرٌبً فً إغالق المساجد والمدارس التً كانت تعلّم العربٌة وفً هدم الزواٌا، ألنها كانت مراكز 

لتثقٌف الشباب وغرس روح المقاومة فً نفوسهم، وهكذا كادت فرنسا أن تقضً على الثقافة الجزائرٌة 

ليذا كاف اليدؼ مف التربية  . (3)" عندما قطعت عن تلك الثقافة جمٌع الروافد التً كانت تغذٌها وتنمٌها
كالتعميـ في الجزائر في عيد االحتبلؿ الفرنسي يتمثؿ في تككيف الجزائرييف تككينا يتبلءـ مع سياسة 

االستعمار الفرنسي، كىذا بالعمؿ عمى كضع مخططات في النكاحي السياسية كاالقتصادية كالثقافية عمى 
، حتى يمكف ابتبلع الجزائر نيائيا كتحقيؽ سياسة أساس محك المقكمات األساسية لمشخصية الجزائرية

.  االندماج في فرنسا، بحيث تصبح حقيقة ككاقعا ال مفر منو
. تمؾ ىي بصفة عامة أبعاد السياسة التربكية الفرنسية في الجزائر قبؿ االستقبلؿ

: أىداف التعميم في الجزائر بعد االستقالل -ب   
التربية كالتعميـ جذريا، حيث أصبحت تتمثؿ في تككيف مكاطنيف  أما بعد االستقبلؿ فتغّيرت أىداؼ   

كمف أىـ المقّكمات التي دافع . أحرار يعتزكف بشخصيتيـ العربية اإلسبلمية كيحافظكف عمى مقكمات أمتيـ
كفي مجاؿ التعميـ عمى . الجزائريكف عمى بقائيا كاستمرارىا المغة العربية كالّديف اإلسبلمي كالتاريخ العربي

جو الخصكص كانت المتطمبات األساسية لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية تتمخص في مكاجية آثار ك
. سنة 132المخططات االستعماريػة التي حيكت إباف فترة االستعمار الفرنسي التي دامت 

 لذا فإف ىدؼ التربية كالتعميـ اآلف يكمف في تككيف مكاطف جزائرم صالح، مكطف يناضؿ مف أجؿ الخركج
. ببمده مف دائرة التخمؼ كاالرتقاء إلى مستكل الدكؿ المتقدمة اقتصاديا كاجتماعيا كحضاريا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، المؤسسة الجزائرية لمطباعة كالنشر، 4، كزارة اإلعبلـ كالثقافة، العددالتعميم والثقافة في الجزائر: أحمد طالب اإلبراىيمي -1

 .6ص 1971الجزائر، 
 .359، مرجع سابؽ، ص أصول التربية والتعميم: تركي رابح  -2
. 108، مرجع سابؽ، ص التنمية االجتماعية ونظام التعميم الرسمي في الجزائر: مصطفى زايد -3
فكيؼ كاف حاؿ التربية كالتعميـ في الجزائر في عيد االستعمار الفرنسي ؟ ككيؼ أصبح ؟ كما ىي  

ائرية إلصبلح المنظكمة التربكية في عيد االستقبلؿ ؟ كما مدل نجاح ىذه الجيكد التي بذلتيا الدكلة الجز
 الجيكد في تحقيؽ أىداؼ التربية ؟ 

إذا كانت األوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة فً حالة مزرٌة بعد حصول الجزائر على استقاللها، فإن      

ة لدى أغلبٌة الجزائرٌٌن حٌث قدرت وضع المنظومة التربوٌة لم ٌكن أحسن حاال، فقد كانت األمٌة منتشر

، ومؤسسات تربوٌة تكاد تنعدم فً بعض المناطق على جانب النقص الكبٌر فً %85بـ  1962سنة 
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كما أن هذا التعلٌم لم ٌكن فً متناول الجزائرٌٌن، بل كان . الخ...التأطٌر وانتشار والتجهٌز والتموٌل

صالح التربوي بعد االستقالل على إصالح البنٌة وقد ركزت سٌاسة اإل. حكرا على فئات معٌنة منهم

المعرفٌة المتمثلة فً األسس االبستٌمولوجٌة التً ٌرتكز علٌها التعلٌم ونوع المعرفة الخاصة لتحقٌق 

األهداف التربوٌة وإصالح محتوى البرنامج الدراسً والبنٌة االجتماعٌة، وخلق أنماط من التفاعل 

" 1976أفريل  16من أمرية  14اامادة جاء فً . راف العملٌة التعلٌمٌةاإلٌجابً داخل المدرسة وبٌن أط

توفر الدولة التربٌة والتكوٌن المستمر للمواطنٌن والمواطنات الذٌن ٌرغبون فٌه دون تمٌٌز بٌن أعمارهم 

 أو جنسهم أو مهنهم وجاء أٌضا أن التعلٌم إجباري لجمٌع األطفال من السنة السادسة من العمر إلى نهاٌة

السنة السادسة عشر وأٌضا تكفل الدولة إمكانٌة االلتحاق بالتعلٌم الثانوي دون أي تحدٌد، سوى القدرات 

ومن هنا كان لزاما على الدولة الجزائرٌة ". الذاتٌة من جهة ووسائل وحاجات المجتمع من جهة أخرى

عودة على قٌمها الوطنٌة النظر فً المنظومة التربوٌة الموروثة بإصالح تربوي جذري ٌتٌح للجزائر ال

وتقالٌدها وهوٌتها العربٌة اإلسالمٌة ومن هذا المنطلق وضعت الجزائر خطة شاملة للعمل التربوي ترمً 

   (1): فً مجملها إلى تحقٌق أهداف جزئٌة منها
بدأ أف النظاـ التربكم يكفؿ تمقيف التبلميذ ـ 1976من أمرية  3فقد جاء في المادة .  ديمقراطية التعميـ -

عدادىـ لمكافحة كؿ أشكاؿ التفرقة كالتمييز كتعني ديمقراطية التعميـ جعؿ . العدالة كالمساكاة بيف المكاطنيف كا 
. عممية التمدرس عممية إجبارية كمجانية  تقكـ عمى مبدأ تكافؤ الفرص بيف جميع أفراد المجتمع

. كضع سياسة تربكية تتجاكب مع حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية -
. بجميع المستكيات 1976 أفريؿ 16مف أمرية  8تعريب التعميـ كىذا ما نصت عميو المادة  -
إعطاء األكلكية لمعمـك كالتقنيات إلعداد أفراد المجتمع لمتطمبات التطكر االقتصادم كالتكنكلكجي  -

. العالمي كاالندماج في مختمؼ قطاعات النشاط االجتماعي كالميني
 

ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
. 23 -22النصكص األساسية الخاصة بقطاع التربية، مرجع سابؽ، ص ص : كزارة التربية الكطنية -1

كانطبلقا مف ىذا الدكر الرائد لمتعميـ الثانكم في التنمية رّكزت التجربة الجزائرية عمى ىذا المتغير المتجدد 
كقد كانت األىداؼ المحددة . افي عمميتيا التنمكية قياسا بالجكانب األخرل كالصحة كالعمؿ كغيرىـ

 (1): لسياسة التعميـ في الجزائر منذ البداية تتمخص في النقاط التالية
. االستجابة لممطمب االجتماعي لمتربية كالتعميـ كذلؾ بكاسطة الديمقراطية -1
. ربط التعميـ باحتياجات التنمية االقتصادية، كذلؾ بإعطاء األكلكية لممكاد العممية -2
. التعميـ اجتماعيا، كذلؾ بالتعريب كالجزأرة سكاء بالنسبة لممؤطريف أك البرامججعؿ  -3
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لكف الكاقع أف ىذا القطاع قد سجؿ مجمكعة مف النقائص كجب إصبلحيا عف طريؽ ىيكمة       
فقد اىتمت سياسة التربية كالتعميـ في ىذه المرحمة بالكـ بدال مف الكيؼ، ىذا إضافة . المنظكمة التربكية

لى بعض النقائص التنظيمية كالتربكية تمثمت خاصة في عدـ تكيؼ المناىج كالبرامج الدراسية مع الكاقع، إ
كىذا ما أشارت إليو الكثير مف المكاثيؽ التطبيقية الخاصة بإعادة ىيكمة التعميـ الثانكم، رغـ أف ىذا 

. صة بالجانب الكميالتعميـ قد عرؼ تطكرا ىاما منذ االستقبلؿ كحقؽ أىدافا كبرل تتعمؽ خا
كمع ذلؾ فقد شيد ىك اآلخر بعض النقائص السمبيات الداخمية كالخارجية أّدت إلى انخفاض نكعية  

التعميـ كضعؼ مردكده، كيمكف حصر أسباب ىذه الكضعية في العكامؿ االجتماعية كالتنظيمية كالتربكية، 
التفكير في مشركع إصبلح تربكم شامؿ كغيرىا مف العكامؿ األخرل التي دفعت بالدكلة الجزائرية إلى 

. يتماشى كمتطمبات العصر العممية كالتكنكلكجية
كعميو فإف كاجب الدكلة الجزائرية األكؿ كاألساسي ىك تككيف األفراد كرفع مستكاىـ التعميمي كبث      

هلل عّز كصدؽ ا. األمؿ في نفكسيـ كتحسيف ظركفيـ كصقؿ مكاىبيـ كقدراتيـ باعتبارىـ أساس كؿ تغيير
 :كقكلو أيضا. 11سكرة الرعد، اآلية  ﴾ إن ا ال يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسيم ﴿ :كجّؿ إذ قاؿ

     .105، اآلية  سكرة التكب ﴾قل اعمموا فسيرى ا عممكم ورسولو والمؤمنون ﴿ 
ب ذلؾ تنمية بشرية نستخمص مما سبؽ أنو ال سبيؿ إلى تحقيؽ أم تغيير أك تنمية دكف أف يكاؾ       

ذا كاف اإلنساف كما سبؽ ذكره ىك كسيمة التنمية كىدفيا، كىك أساس كؿ  .سميمة قكاميا المكاطف الصالح كا 
تغيير كتطّكر، فبل يجكز بأّية حاؿ مف األحكاؿ كنحف عمى عتبة األلفية الثالثة أف نترؾ ىذا التغيير كىذا 

بد مف رسـ أىداؼ كخطط كاضحة استنادا إلى أسس  التطّكر إلى عامؿ الصدفة أك االرتجػاؿ، بؿ ال
عممية كمنيجية سميمة، كمف ىنا تأتي أىمية كضركرة التخطيط لمتعميـ كغيره مف المشاريع التنمكية 

 .أىـ استثمار يمكف استغبللو لتحقيؽ التنمية الشاممة( الطاقات البشرية ) األخرل باعتبار اإلنساف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1- MARTENS / S.C : Le model  Algérien  du développement ; MGER ; S.E.P ; 1989 ; P.217. 
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     (نبذة تاريخية )   :تمييد  -

ك حاكلنا تبيف أسبابيا، فإننا سنجد عمى رأس  في ىذا العالـ إذا تكقفنا عند أية خطكة تقدـ خطاىا اإلنساف
فاكتشافو لمنار مثبل في ماضيو البعيد أحدث ثكرة في . القائمة اكتسابو لمعرفة جديدة بالكشؼ أك االختراع

ميا نقمتيا نقمة جبارة جعمتيا في مرحمة ما بعد النار تسمك كثيرا عمى ما كانت عميو، تنمية حضارتو ك تقد
كنجاحو في تحطيـ الذرة ك استخداـ الكقكد الذرم في نطاؽ تكنكلكجيتو المعاصرة أتاح لو فرصة غزك 
 الفضاء الخارجي كىذا بدكره سينقؿ المجتمع البشرم إلى مرحمة حضارية قادمة تتضاءؿ أماميا كؿ

إف مثؿ ىذه االعتبارات تكضح بما ال يدع مجاال لمشؾ مدل الترابط الكثيؽ . المراحؿ الحضارية السابقة
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لذلؾ ال يجكز في عصرنا ىذا أف نترؾ مسألة التعميـ كاكتساب   .التقدـ كالتنميةبيف بيف اكتساب المعرفة ك
ف مثؿ ذلؾ الكضع لـ يعد صالحا المعرفة لمتحصيؿ الفردم أك العشكائي غير المدركس ك غير المنظـ، أل

مف ىنا جاءت ضركرة التخطيط لتحقيؽ مثؿ ىذه . لتحقيؽ النمك ك التقدـ المطمكبيف ك بالسرعػة المرجكة
، خاصة إذا عممنا أف التخطيط في جكىره ال يخرج عف ككنو عممية (التقدـ كالتنمية)األىداؼ المنشكدة 

الممكنة لمكصكؿ إلى أىداؼ معينة، أك بعبارة أخرل ىك منظمة ككاعية لتحديد ك اختيار أحسف الحمكؿ 
. عممية ترتيب األكلكيات في ضكء اإلمكانيات المادية ك البشرية المتاحة لتحقيؽ ىدؼ أك أىداؼ معينة

كىذا ال يعني أف التخطيط يمثؿ اتجاىا راكدا يرضي األكضاع الراىنة ك يحاكؿ إصبلحيا، بؿ ىك تحرؾ 
كالتخطيط قد يككف طكيؿ  .ر الصكرة التي يتسـ بيا المجتمع كتتشكؿ بيا مبلمحوديناميكي ييدؼ إلى تغيي

المدل أك قصير المدل، ك قد يككف شامبل لكؿ القطاعات االقتصادية كاالجتماعية أك جزئيا خاصا بقطاع 
معّيف كقطاع الزراعة أك الصناعة أك التعميـ أك الصحة أك المكاصبلت، ك قد يككف التخطيط عمى 

. تكل المحمي أك اإلقميمي أك الدكليالمس
يعد التخطيط التربكم مف حيث المبدأ فكرة حديثة نسبيا، إذا ما نظرنا إليو عمى أنو تحديد تنظيمي        

تقكيمي لؤلىداؼ التربكية، كاختيار طرائؽ استغبلؿ المكارد المتاحة المختمفة، يستيدؼ التنسيؽ ك التكامؿ 
. ا بالتنمية الشاممة، االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافيةبيف تطكير التربية ك عبلقتو

، كىك تاريخ كضع أكؿ خطة تربكية 1923كترجع أكؿ محاكلة منظمة في ىذا المضمار إلى عاـ       
أخذ عدد البمداف التي تخطط لمتربية  كبعد الحرب العالمية الثانية، .  خماسية في االتحاد السكفيتي سابقا

عف تصارع القػكل كالفاعميات السياسيػة كاالجتماعيػة ك االقتصادية  االنقبلبات الناجمػة يتضاعؼ مف جراء
المختمفة، كعممية االنفجار السكاني، ك تحقيؽ التعميـ اإللزامي، كالتطكر التكنكلكجي ك التنمية االجتماعية 

. كاالقتصادية ك سكاىا 
إننا نبلحظ تنامي دكر التخطيط العاـ ك بخاصة التربكم أما في البمداف النامية، كفي الستينات تحديدا، ؼ   
كذلؾ ناتج عف المشكبلت االقتصادية ك االجتماعية ك اإلدارية كالثقافية المختمفة، التي كرثتيا عف . منو

مرحمة االستعمار، محاكلة بذلؾ إعادة بناء ىيكمتيا التنظيمية عمى األصعدة كافة، كمنيا إعادة بناء نظميا 
التعميمية التي كانت تعكس كبشكؿ عاـ آلية عمؿ النظـ التربكية االستعمارية، محاكلة بذلؾ إيجاد التربكية 

لقد قامت منظمة اليكنسكك . الذم آلت إليو( االستقبلؿ)تكافؽ ك انسجاـ فيما بينيا ك بيف الكضع الجديد
كذلؾ تقديـ  1958ـ بدكر ريادم في مساعدة الدكؿ النامية في مجاؿ التخطيط التربكم ك ذلؾ منذ عا

ليذا فقد . المساعدات الفنية ك المالية ك البشرية مف أجؿ رفع مستكل التخطيط التربكم في ىذه البمداف
قرر المؤتمر العاـ لميكنسكك في دكراتو المتتالية إحداث أربعة مراكز إقميمية، كاف اليدؼ منيا إعداد 

: كىذه المراكز ىيالجياز األخصائي أك صقمو ك تشجيع البحث ك تنسيقو، 
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. 1961ك قد أقيـ في بيركت عاـ . المركز اإلقميمي لتخطيط التربية ك إدارتيا في الببلد العربية -
. 1962المعيد اآلسيكم لتخطيط التربية ك إدارتيا، أقيـ في نيكدليي عاـ  -
ك قد أحدث في . عيفرع التخطيط التربكم التابع لمعيد أمريكا البلتينية لمتخطيط االقتصادم ك االجتما -

. 1962عاـ ( تشيمي)سانتياغك 
فرع التخطيط التربكم التابع لمعيد التنمية االقتصادية كاالجتماعية اإلفريقي، كقد أحدث في  -

. 1963عاـ ( السنغاؿ)داكار
ك في ببلدنا العربية، تعكد جذكر التخطيط التربكم، إلى بداية الستينات حيث أكصت الدكرة العاشرة      
يئة العامة لميكنسكك بضركرة إجراء مسح لمحاجات التربكية في الببلد العربية، ك قد تككنت عمى إثر هلل

ذلؾ لجنة طافت البمداف العربية ك تعرفت عمى مشكبلتيا، ك قدمت تقريرا أشارت فيو إلى ما ما يشكك منو 
بيف تعميـ الذككر ك تعميـ  -يـبيف مراحؿ التعؿ)ىذا التكسع التعميمي مف خمؿ كفقداف لمتكازف بيف جنباتو 

بيف التكسع  -بيف التعميـ في الريؼ ك التعميـ في المدف  -بيف التعميـ النظرم ك التعميـ الفني -اإلناث
، ك انتيى ىذا التقرير إلى بياف أىمية التخطيط مف أجؿ مكاجية ىذا (الخ ...الكمي ك التكسع الكيفي

ك عرض التقرير عمى كزراء التربية .متكازف في الببلد العربية الخمؿ في النمك مف أجؿ تحقيؽ تكسع تربكم
ك كاف مف نتائج .العرب في االجتماع الذم دعت إليو منظمة اليكنسكك ك الذم عقد ببيركت في ديسمبر

 .ىذا االجتماع إقرار أىمية التخطيط التربكم ك أساليبو التقنية، تيسيرا لميمة التخطيط في ىذه البمداف
التخطيط التربكم في الببلد العربية، ك تكج ذلؾ بإنشاء المركز اإلقميمي لتخطيط  -ا يسمىكىكذا كلد ـ

. 1961التربية ك إدارتيا في الببلد العربية عاـ 
 

:يأىمية التخطيط التربوي في العالم العرب –أوال  

:  مفيوم التخطيط التربوي وأىميتو -1
تحاكؿ رسـ سياستيا التربكية كالتعميمية اعتمادا عمى أسس  منذ بداية الستينات، أخذت الّدكؿ العربية      

عممية ك منيجية، آخذة بالحسباف العبلقة الجدلية الفّعالة ما بيف التخطيط االقتصادم كاالجتماعي مف 
إاّل أف عممية الفصؿ غير المقصكد بيف التخطيطيف بقيت . جية كما بيف التخطيط التربكم مف جية ثانية

كالسبب  ،ككبل التخطيطيف سارا كفؽ اتجاىات تكاد تختمؼ إف لـ نقؿ تتعارض. اآلفكاضحة جدا حتى 
في ذلؾ قّمة الخبرة ك ندرة التخصصات العممية كالفنية المعنية بالتخطيط برمتو، كبخاصة التخطيط التربكم 

عية في معظـ البمداف العربية، كمف عدـ اإليماف بجدكل التخطيط التربكم في ظؿ األكضاع االجتما
كىذا . كاالقتصادية المتغّيرة عمى الدكاـ، كالتي ال تخضع لضكابط الزماف أك المكاف المتعارؼ عمييما

. يمكف التعرؼ عميو مف خبلؿ إلقاء نظرة فاحصة عمى الخريطة التربكية العربية عند بداية األلفية الثالثة
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ة، فمـ يعد مقتصرا عمى تربية األطفاؿ لقد تطّكر مفيكـ التخطيط التربكم كثيرا في السنكات األخير     
 الذيف ىـ في سف المدرسة فحسب، بؿ أصبح يعنى بالتربية المستمرة كبالتربية ما قبؿ المدرسة االبتدائية،

المتفكقكف )كيطّبؽ عمى التعميـ في مختمؼ مستكياتو كمراحمو كأشكالو، كيشمؿ جميع فئات السكاف 
، باإلضافة إلى اىتمامو بمناىج كطرؽ التدريس ك إعداد (السكاءكالمتخمفكف، الذككر كاإلناث عمى حّد 

كىكذا أصبح التخطيط التربكم مرتبط مف حيث المبدأ . المعمميف ك الكسائؿ التكنكلكجية التعميمية كغيرىا
أسمكب عممي ييدؼ إلى دراسة جميع " فالتخطيط إذف ىك ،( 1)أشّد االرتباط بالتنمية الشاممة بكؿ أبعادىا 

المكارد كاإلمكانات المتكفرة في المجتمع أك اإلقميـ أك المدينة أكالقرية أك المؤسسة، كتحديد كيفية  أنكاع
لذلؾ ترتبط عممية التخطيط ارتباطا كثيقا بالدراسة . استخداـ ىذه المكارد بيدؼ تحسيف أكضاع المجتمع

كأنماط تكزيعيا ككيفية الحصكؿ عمييا العممية لممكارد البشرية كاالقتصادية كالطبيعية، كمعرفة مدل كفايتيا 
مكانات استغبلليا بيدؼ تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف اإلنتاج، مما يزيد مف الدخؿ القكمي كيساعد بالتالي  كا 

كلتحقيؽ التنمية الشاممة تمجأ دكؿ كثيرة إلى التخطيط الذم . (2)" عمى تحقيؽ اكبر قدر ممكف مف التنمية 
ة المثمى لحصر كتقدير المكارد  كاإلمكانات المادية  كالبشرية المتاحة كتحديد الطريؽ: " يمكف تعريفو بأنو 

أساليب  تكظيفيا  مكانيا كزمنيا بأقؿ تكمفة ممكنة كأكثر فّعالية  لتحقيؽ  األىداؼ المرجكة  مف أجؿ  
. (3)" رفاىية  المجتمع  كسعادتو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .186ص، 2001، 2، منشورات جامعة دمشق، طبية في اا طن ااعربيااتر: عٌسى علً ونزٌه الجندي -1
.      25، ص 1990، بيركت، لبناف، 1، دار الفكر العربي، ط التنمية والتخمف في العالم العربي: فؤاد حيدر -2
.  235ص ،مرجع سابؽ،  أبعاد التنمية العمرانية الشاممة في المممكة العربية السعودية:خالد بف محمد العنقرم  -3

ضركرة دراسة الكاقع التربكم كالتعميمي، كمف : إف ىذا التعريؼ ينطكم عمى جممة مف الحقائؽ أكليا     
دراسة التكقعات انطبلقا مف الكاقع، كاعتمادا عمى جممة مف المتغيرات : كثانييا. ثـ رسـ خريطة شاممة لو

التخطيط  عبد ا عبد الدائمك يعرؼ الدكتكر . العممية ك التكنكلكجية كاالقتصادية كاالجتماعية ك الثقافية
التنبؤ بسير المستقبؿ في التربية ك السيطرة عميو مف أجؿ الكصكؿ إلى تنميػة متكازنػة ك "  :التربكم بأنػو

لى الربط في النياية بيف التنمية التربكية  إلى تحقيؽ االستخداـ األمثؿ لممكارد البشرية ك المادية المتاحة كا 
 ".  (1) ة االقتصادية ك االجتماعية الشاممةكالتنمي
معالجة عقبلنية كعممية لممشكبلت، معالجة  «:أما لجنة خبراء اليكنسكك فتعرؼ التخطيط التربكم بأنو     

تستكجب المطابقة بيف األىداؼ كالمكارد المتاحة ك تحتكم مضاميف ك طرائؽ الفعاليات البديمة ، كاالختيار 
ك تحديد األىداؼ النكعية التي ينبغي الكصكؿ إلييا في فترات زمنية محددة، ك أخيرا الكاعي فيما بينيا، 

ك ضمف ىذه الصكرة، فإف التخطيط .تطكير أفضؿ الكسائؿ لتحقيؽ السياسة المختارة تحقيقا نمكذجيا
.  » ...التربكم ىك أكبر بكثير مف كضع مشركع ،إنو عممية مستمرة
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ة الشاممة المتكاممة إلى مشكبلت التربية جميعيا ك رسـ السياسة التعميمية ىك النظر: كالتخطيط التربكم    
في كامؿ صكرىا رسميا ينبغي أف يستند إلى إحاطة شاممة بأكضاع البمد السكانية كالطاقة العاممة 

 (2) كاألكضاع االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية ك التعميمية ك التربكية
استخداـ البصيرة في تحديد سياسة ك أكلكيات : " لتخطيط التعميمي بأنوا(  Betty) بيتي كما يعرؼ  

كتكاليؼ النظاـ التعميمي المقصكد مع األخذ في االعتبار الكاقع السياسي ك االقتصادم، ك إمكانية نمك 
فالتخطيط التعميمي ممارسة ال يعرفيا إال المخططكف، . النظاـ ك حاجة الببلد ك التبلميذ الذيف يخدميـ

قد يأخذه بشكؿ تخطيط لمبرامج التعميمية أك إعداد لمميزانية البلزمة ليا، كىكذا أصبح التخطيط بصفة ك
. (3)" عامة ضركرة مف ضركريات الحياة 

مف خبلؿ استعراضنا السابؽ لمفيـك التخطيط التربكم، يتبيف لنا أف التربية العربية بكضعيا الراىف      
كالنظرة السريعة لكاقع التربية العربية ك  .لمعنى الحقيقي لمتخطيط التربكمتكاد تككف بعيدة كؿ البعد عف ا

مسارات تطكرىا عبر العقكد األخيرة تجعمنا نفيـ بأف التخطيط التربكم يكاد يككف معدكما، في إطاره 
ف كجد، فإنو ال يؤدم الغاية المرجكة منو كال يمبي . العممي كالمنيجي في معظـ األقطار العربية كا 

. تياجات التربية العربية المعاصرة، ك يعتريو الكثير مف الغمكض ك النقص ك الفاعميةاح
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 .189ص، مرجع سابق، ااتربية في اا طن ااعربي: عٌسى علً ونزٌه الجندي -1
 .190صالمرجـع نفسـه ،  -2
     .14ؽ، ص ، مرجع سابتخطيط التعميم واقتصادياتو :محمد منير مرسي -3

  :عوامل االىتمام بالتخطيط لمتعميم -2
فقد أصبح التخطيط مف األسس التي تقكـ عمييا المجتمعات الحديثة لما لو مف دكر فّعاؿ في اختصار       

كعميو فإف إدارة عمميات التنمية تستمـز كجكد فئة مينية تعمؿ عمى كضع . الطرؽ المؤدية إلى التنمية
كرة أساسية بيدؼ تحقيؽ أقصى استثمار ممكف لممكارد كاإلمكانيات المتاحة كي يصبح الخطط التنمكية بص

. (1)التعميـ بمراحمو المختمفة أكثر كفاية كجكدة لبلستجابة الحتياجات التعميـ ك التنمية 
مف ىنا يمكف القكؿ أف التعميـ شرط أساسي لحدكث التغير االقتصادم ك االجتماعي بكجكد العنصر      
شرم ك التخطيط الجيد حتى يقـك النظاـ التعميمي بدكره في تنفيذ برامج التنمية كفقا لبلستراتيجيات الب

المسطرة لمتعميـ التي يجب أف تأخذ في اعتبارىا طبيعة الفكائد المادية التي سيجنييا الفرد في عممية التعميـ 
يمكف أف تتكفر لو مف أم نظاـ تعميمي ك الفرص الحياتية المستقبمية التي سيكتسبيا، ك فرص العمؿ التي 

. (2)أك مرحمة تعميمية أك برنامج تأىيمي سيحصؿ عميو 
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تختمؼ مف بمد عربي  1960ال شؾ أف أسباب االىتماـ بالتخطيط التربكم في الببلد العربية منذ حكالي 
لبمداف العربية تعكد إلى أخر، لكننا نستطيع أف نقكؿ في الجممة أف أسباب االىتماـ بالتخطيط التربكم في ا

( 3): إلى األمكر الرئيسية التالية

االىتماـ العالمي بالتخطيط القكمي، ك ضركرة البدء بكضع خطط التنمية اآلف كاألج في بعض  -1
. البمداف العربية ، ك الشعكر بضركرة تجاكب التعميـ مع ىذه الخطط 

.  د التي بذلتيا منظمة اليكنسكك في ىذا المجاؿاالىتماـ العالمي بالتخطيط التربكم، السيما بعد الجيك -2
 .1960مؤتمر كزراء التربية العرب الذم انعقد في بيركت بدعكة مف اليكنسكك عاـ  -3
: شعكر البمداف العربية بأىمية التخطيط التربكم لمكاجية عدد مف المشكبلت يمكف حصرىا في  -4

قصيرة مف الزمف نتيجة تزايد عدد السكاف كتزايد نسبة التزايد الكبير في المتمدرسيف خبلؿ فترة  –أ     
. الكعي بأىمية التعميـ ك اإلقباؿ عميو إقباال كبيرا جدا 

. النقص في عدد المعمميف ك عدـ االستجابة لمحاجات المتزايدة مف الطمب عمى التعميـ  –ب    
. النقص في األبنية المدرسية عمى تمؾ الحاجات أيضا –ج    
. قص في المكارد المالية لتمبية تمؾ الحاجاتالف –د    
.  فقداف التكازف بيف مراحؿ التعميـ المختمفة كفركعو ك السيما بيف التعميـ النظرم كالتعميـ الميني –ق  

 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 . 165، مرجع سابؽ، ص التربية في الوطن العربي: يعقكب حسيف نشكاف -1
 .337، ص1999، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، عمم االجتماع بين النشأة و التطور: بد الرحمافعبد اهلل محمد ع  -2
   .649 -648، مرجع سابؽ، ص التخطيط التربوي: عبد اهلل عبد الدائـ -3

. سكء تكزيع الخدمات التعميمية بيف المناطؽ المختمفة ك السيما بيف األرياؼ ك المدف –ك
كسع الكمي عمى حساب التحسيف الكيفي ك ما أنجز عنو مف سمبيات عمى مستكل إعداد االىتماـ بالت –ز

.   المعمميف ك طرؽ التعميـ ك مناىج ك الكتب ك الكسائؿ التعميمية ك غيرىا
. عجز التعميـ عمى تمبية احتياجات التنمية االجتماعية مف خبراء ك فنييف كسائر أفراد القكة العاممة –ح
:  ااعربية ايم  سياسات ااتنميةااتخطيط التع -3

رغـ االختبلؼ الكاضح بالمستكل التربكم ك التعميمي بيف بمد عربي كآخر، كرغـ اختبلؼ         
الظركؼ السكانية كاالقتصادية كالسياسية أيضا، إاّل أف ىناؾ سمات تربكية عامة تتميز بيا جميع البمداف 

 (1): العربية يمكف حصرىا في ما يمي
. د األىداؼ التربكية ك محاكلة ترجمتيا إلى كاقع إجرائيتحدم -1 
. استقرار الكاقع التربكم كتقديـ نظرة تنبؤية شاممة ك مضبكطة لممستقبؿ -2 
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إيجاد قنكات اتصاؿ ما بيف التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كما بيف التنمية التربكية  -3 
ر العممية كالفنية التي تحتاج إلييا التنمية كفؽ إستراتيجية مدركسة كذلؾ مف خبلؿ إعداده لمككاد. التعميمية

. بدقة ك عناية
محك األمية ك ) إيجاد أنسب الطرائػؽ ك الكسائؿ الكفيمة بحؿ المشكبلت التربكيػة كبخاصة منيا   -4 

التعميػـ العالي ك البحث تعميـ الكبار، كمد التعميـ اإللزامي، كتنكع التعميـ الثانػكم، كاإلنفاؽ عمى التعميـ،  ك
(. العممي ك إعداد المعمميف

. االستخداـ األمثؿ لممكارد البشرية ك المادية المتاحة  -5
إيجاد قنكات اتصاؿ ما بيف المؤسسات القائمة عمى التخطيط التربكم في البمداف العربية ك تكحيد   -6

. جيكدىا كخبراتيا فيما بينيا ك تنسيؽ عمميا في قالب مكحد
: ذا كاف ال بد أف تقكـ ىذه الفمسفة عمى مبدأيف أساسييف كىمالو
: المبدأ التنموي -
 (2): مف مبادئ الفمسفة التربكية العربية المنشكدة ما يمي 
. ربط التربية بالتنمية الشاممة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية -أ
. جعؿ التربية مف المؤسسات اإلنتاجية في المجتمع -ب
. االستثمار في قطاعات التربية كالتعميـ المختمفةتشجيع  -ج

 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .190ص، مرجع سابق، ااتربية في اا طن ااعربي: عٌسى علً ونزٌه الجندي -1
. 191المرجػع نفسػو ، ص  -2

 

 .النظر إلى العممية التنمكية كعممية اجتماعية اقتصادية ثقافية متكاممة -د

دكر كفاعمية جميع أبناء المجتمع، في التنمية كتسخير جميع الككادر كاإلمكانات المادية التأكيد عمى  -ق
. ك الفنية لذلؾ

: المبدأ العممي و التكنولوجي -
 (1): ك ينطكم ىذا المبدأ عمى االعتبارات التالية   
. استخداـ أحدث منجزات العمـك التطبيقية ك التكنكلكجيا -أ
. لـ كمقياس لمتقدـ ك التطكر كالبناءالتأكيد عمى مكانة الع -ب
. استخداـ التفكير العممي ك األساليب العممية ك المنيجية -ج
. التعاكف الدكؿ كالشعكب في ىذا اإلطار -د
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إن التخطٌط للتربٌة والتعلٌم ال ٌصاغ من فراغ بل تحت حاجٌات وتحدٌات العوامل االجتماعٌة      

كامل بٌن التخطٌط للتربٌة والتخطٌط للمجتمع وفق مشارٌع اجتماعٌة واالقتصادٌة، األمر الذي ٌستلزم الت

إن النظام التربوي كقطاع من النظم االجتماعٌة ٌجب أن ٌتبع التطور السٌاسً . واقتصادٌة شاملة وهادفة

هذا إذا أردنا تجنب أي خلل أو انقطاع واالحتفاظ بتوازن وترابط كل . واالقتصادي واالجتماعً للمجتمع

إن المؤسسات التعلٌمٌة مكلفة بإنتاج ٌد عاملة تساهم فً إنماء .صر األخرى المكونة لهذا النظامالعنا

فالتخطٌط .        الثروة البشرٌة بأي شكل من األشكال، وتعتبر هً المسؤولة على النمو العام للمجتمع

جعل عامل التعلٌم أكثر للتعلٌم إذن ٌكمن فً ربط تطور النظام التربوي بالمجتمع، كما ٌنحصر دوره فً 

.  فّعالٌة وذلك بمالئمة أهداف التعلٌم مع متطلبات المجتمع

لقد برزت العالقة بٌن التعلٌم والتنمٌة منذ زمن بعٌد، وهذا ما أكدته وتؤكده الكثٌر من الوقائع والشواهد 

لظروف المناسبة نظرا ألهمٌة التعلٌم فً إحداث االستقرار االجتماعً واالقتصادي والسٌاسً، وتهٌئة ا

كما تشٌر الكثٌر من الدراسات واألبحاث المتعلقة بإستراتٌجٌة التنمٌة وعالقتها بالتعلٌم التً بدأت . لذلك

( التربٌة والتعلٌم ) تظهر بوضوح فً السنوات األخٌرة إلى التساؤل عن أهمٌة ما ٌسهم به هذا المٌدان 

ائر فالتخطيط التربكم حديث العيد شأنو في ذلؾ شأف أما في البمداف العربية ك منيا الجز .فً التنمٌة
نقطة تحكؿ في ىذا المجاؿ، بحيث أف معظـ  1960ك يمكننا اعتبار عاـ ." معظـ بمداف العالـ الثالث

.  الخطط التربكية في الببلد العربية بدأت في ذلؾ العاـ أك قبمو بقميؿ أك بعده بقميؿ
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .191المرجػع السابؽ، ص: لي كنزيو الجندمعيسى ع -1

مكعدا النتياء الخطط الخماسية الثانية في معظـ البمداف  1970كعمى ىذا األساس نستطيع أف نعتبر عاـ 
العربية كالنتياء الخطط العشرية في البمداف العربية التي لجأت إلييا بعض الدكؿ مثؿ تكنس كالسكداف ك 

. (1)" غيرىما 
أف الدكؿ اإلسبلمية لك أخذت " حديث لمعالـ اإلسبلمي الشيخ محمد متكلي الشعراكمجاء في       

بالتخطيط لمستقبميا ك جعمتو قضية إيمانية لكفرت في سنيف الرخاء ما ينفعيا كيسد حاجاتيا في سنكات 
ذا كاف اإلسبلـ يدعكنا إلى تحقيؽ أقصى درجات القكة اإليمانية بمعيار الكتاب  .(2) ."الشدة كالسنة، فإنو كا 

يدعكنا أيضا إلى تحقيؽ أقصى درجات القكة المادية في مجاالت الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالعممية 
ك السياسية، كىذا النكع مف القكة يعّد ضركرة ألداء كاجب اإلعمار في األرض كىك في المصطمح الحديث 

  .(3)ل قاعدة مف العمـ كالمعارؼ كالمعمكمات ىذه التنمية تركز بالضركرة عؿ... التنمية في كؿ المجاالت
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فالتخطيط لمتعميـ يكمف في ربط تطكر النظاـ التربكم بمتطمبات المجتمع كحاجاتو، كما ينحصر دكره      
في جعؿ عممية التعميـ أكثر فعالية كذلؾ بمبلئمة أىداؼ التعميـ مع ىذه المتطمبات التي يسعى المجتمع 

مف الدراسات كاألبحاث المتعمقة بإستراتيجية التنمية كعبلقتيا بالتعميـ التي بدأت  إلى تحقيقيا كنشر الكثير
. تظير بكضكح في السنكات األخيرة إلى التساؤؿ عف مدل مساىمة التعميـ في التنمية

لقد كانت فترة الستينات كالسبعينات مف ىذا القرف فترة العصر الذىبي لمتخطيط، فقد أصبح اتجاىا عمميا 
أخذت بو الكثير مف الدكؿ النامية كالعربية خاصة، فقد شيد التعميـ في ىذه المرحمة نمكا لـ يسبؽ  حديثا

لو مثيؿ سكاء مف حيث حجـ التعميـ أك الميزانية المخصصة لو، كاىتماـ ىذه الدكؿ بالتعميـ في ىذه 
تقدميا كالخركج مف دائرة المرحمة بالذات يعكد إلى تحررىا مف االستعمار كرغبتيا في بناء دكليا كتحقيؽ 

يضاؼ إلى ذلؾ تأثير نظريتيف سادتا في ىذه الفترة ككاف ليما تأثيرا قكيا عمى شعكب العالـ . التخمؼ
 (4) :الثالث كىما

. التي تؤكد عمى أىمية التعميـ في بناء الدكلة العصرية"  نظرية الحداثة" كىي : النظرة األولى -
كالتي تؤكد عمى أىمية العنصر البشرم إلحداث  "س المال البشريرأ نظرية" كىي :النظرة الثانية -

. التنميػة
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .648 -647، مرجع سابؽ، ص ص التخطيط التربوي: عبد اهلل عبد الدائـ -1
 .15، مرجع سابؽ، صتخطيط التعميم واقتصادياتو :محمد منير مرسي -2
 .4، ص0200، القاىرة، 112، دراسات إسبلمية، العدد ع المعمومات في العالم العربيالتنمية و مجتم: نبيؿ السمالكطي -3
. 13، مرجع سابؽ، صتخطيط التعميم واقتصادياتو: محمد منير مرسي  -4

يعنى التخطيط التربكم كالتعميمي برسـ السياسة التربكية لمدكلة مف خبلؿ كضع أىداؼ محددة لمسياسة    
جراءات عمؿ لتنفيذىا، كمف ىنا يمكف حصر أىداؼ التربكية ثـ تحديد استر اتيجيات كأساليب كبرامج كا 

 (1): التخطيط التربكم في النقاط اآلتيػة
. تمبية احتياجات التنمية الشاممة -1
. مسايرة التقدـ العممي كالتكنكلكجي كاالستفادة منو -2
. إتاحة فرص التعميـ لمجميع كاستثمارىا لمكاجية مختمؼ التحديات -3
. ضماف تككيني إيجابي كفعاؿ يستجيب لمتطمبات المجتمع االقتصادية كاالجتماعية -4
. تحقيؽ تكازف الخدمات التعميمية التي تقدميا الدكلة لمكاطنييا -5
. تبني سياسة تربكية رشيدة تستجيب لمتطمبات سكؽ العمؿ -6
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األكؿ عبلجي أك : طنية ينقسـ إلى قسميفكالتخطيط بكافة أنكاعو كمستكياتو المحمية كاإلقميمية كالك      
، كييدؼ إلى حؿ المشكبلت القائمة كقت التخطيط، مثؿ معالجة مشكبلت التسرب (corrective)إصبلحي

كييتـ بإيجاد الكسائؿ  (créative) إبداعي كالثاني كقائي  .المدرسي كضعؼ المستكل التعميمي كغيرىما
أك ظيكرىا، كالى تككيف أكضاع جديدة لتحقيؽ أىداؼ تنمكية  المبلئمة لمنع استفحاؿ مثؿ ىذه المشكبلت

.  (2)إضافية 
 :التخطيط لمتعميم ونتائجو االقتصادية واالجتماعية -4

  :التخطيط لمتعميم ونتائجو االقتصادية -أ     

إف المدخؿ العممي لمتخطيط التربكم حسب التكقعات سيكتسب أرضية متسعة كقكية في البمداف       
كالتي مف أىميا تكفر العدد الكافي مف . مية كسيفيدىا إفادة كبيرة شريطة أف تحقؽ عكامؿ نجاحوالنا

الباحثيف في مجاالت التخطيط االقتصادم كاالجتماعي كالتربكم كأف يكجد بينيـ صبلت إطار عاـ 
مكانيات المادية لمتخطيط الشامؿ عمى مستكل المجتمع بنظمو االجتماعية المختمفة كأف تكفر ليـ الدكلة اإل

الضركرية لمقياـ بأبحاثيـ كأف تتجاكب اإلدارة العامة كاإلدارة التربكية مع اتجاىات المخططات كأىدافيا 
ذا كاف االختصاصيكف كما سبؽ ذكره قد  .كأف تككف ذات فّعالية ككفاية عالية لتنفيذ ىذه المخططات كا 
، فيذا يدؿ عمى االرتباط الكثيؽ بيف التربية عرفكا التنمية بأنيا عممية تغيير اجتماعي ىادؼ كمكجو

 .كالتنمية، كىذه العبلقة أك االرتباط لـ يعد ينكره أحد في ىذا العصر

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .203 -202، مرجع سابؽ، ص ص عمم اجتماع التربية: سميرة أحمد السيد   -1
 . 236 -235مرجع سابؽ، ص ص  اممة في المممكة العربية السعودية ،أبعاد التنمية العمرانية الش:خالد بف محمد العنقرم  -2

وأعضاء اللجنة " إدجار ف ر" وقد أكدت هذه العالقة اللجنة األممٌة للتربٌة فً تقرٌرها من طرف     

لقد أصبحت العالقة بٌن التربٌة والتنمٌة االقتصادٌة واضحة ومعروفة لدى الباحثٌن والعلماء : " بقولها

حقول المعرفة، فمن الظواهر التً أصبحت أشبه بالمسلمات التً ال تحتاج إلى مزٌد من البحث  فً شتى

ارٌخ ـفالتعلٌم أخذ ألول مرة فً ت. واالستقصاء وهو الدور اإلٌجابً الذي ٌلعبه التعلٌم فً التنمٌة الوطنٌة

ضنا البٌانات واإلحصائٌات ولو استعر. البشرٌة ٌسبق فً تطوره على الصعٌد العالمً التنمٌة االقتصادٌة

الخاصة برفع الدخل القومً وارتفاع المستوى وازدهار اإلنتاج عن طرٌق التعلٌم سواء فً العالم 

االشتراكً أو العالم الرأسمالً لعثرنا على نتائج ذات قٌمة تؤكد على أهمٌة التربٌة والتعلٌم وعلى 

" عٌم المخططات التنموٌة على اختالف أنواعها ضرورة العناٌة بهما، واستغاللهما كوسٌلة للتنمٌة وتد

التطبٌق لتحلٌل منهجً وعقالنً لتطور النمو التربوي، وهدفه " فالتخطٌط للتعلٌم بهذا المعنى هو .(1)
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 .(2)" جعل التعلٌم ٌلبً بشكل فعال أكثرٌة حاجات التالمٌذ من جهة، ومتطلبات المجتمع من جهة أخرى

، تشٌر إلى 1976 /16/04من مرسوم  (3)لتربٌة والتنمٌة، فقد خصت مادتانونظرا للعالقة الوثٌقة بٌن ا

ضرورة ربط النظام التربوي : 11تقول المادة .موضوع ربط النظام التربوي بالمخطط الشامل للتنمٌة

ٌرتبط النظام التربوي بالحٌاة العملٌة وٌتفتح على عالم : 12وجاء فً المادة . بالمخطط الشامل للتنمٌة

 .م والتقنٌات وٌخصص جزء من المناهج للتدرٌب على األعمال المنتجة المفٌدة اجتماعٌا واقتصادٌاالعلو

إن الغرض من تسجٌل هاتٌن المادتٌن فً المرسوم السابق الخاص بالمدرسة األساسٌة، هو تصحٌح 

رة لبعض المفاهٌم لدى بعض المسؤولٌن الجزائرٌٌن على مختلف األصعدة الذٌن ٌتعاملون مع وزا

التربٌة باألرقام وحدها، وٌضعون هذه األرقام فً خانة أو فً بند التكالٌف والمصارٌف على أساس أن 

التربٌة استهالك ال أكثر وال أقل جاهلٌن أو متجاهلٌن بأن التربٌة هً البنك البشري الضخم الذي ٌمول 

ك يعتبر . اإلنسانية ىذا التطور فل ال ااتربية اما عرفت. الصناعة واالقتصاد والفالحة وكل فروع الحٌاة
االقتصادم األمريكي  أكؿ مف أشار بصكرة مباشرة إلى اعتبار التعميمي نكعا ( Marshall)الفرد مارشاؿ 

مف االستثمار كأكد ضركرة اىتماـ رجاؿ االقتصاد بدكر التعميـ في التنمية االقتصاديػة،  كما أشػار أيضا 
 نبغي أف يقاس بالعائد المباشر فيو،إلى أف ما ينفؽ عمى التعميػـ ال  م

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       

 .20 -19للجمهورٌة الجزائرٌة، مجلة التربٌة، مرجع سابق، ص ص: وزارة التربٌة والتعلٌم األساسً -1

 .62، ص1،  ط1983، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،( ترجمة مورٌس شربل ) ااتربية اامستقبلية :أنا بونابوار -2

. 20للجمهورٌة الجزائرٌة، مجلة التربٌة، مرجع سابق، ص : وزارة التربٌة والتعلٌم األساسً -3

فيناؾ فائدة عظيمة تأتي مف إعطاء أفراد الشعب فرصا متزايدة مف التعميـ حتى يكشفكف عف مكاىبيـ   
فكاف أكثر فبلسفة االقتصاد  الفيمسكؼ كاالقتصادم األلماني،(   K.Marx) أما كارؿ ماركس. كقدراتيـ

كضكحا عندما أقر بعبلقة التعميـ بالتنمية االقتصادية كاالجتماعية، إذ يرل أف التعميـ استثمار لو عائده 
كىك عائد اقتصادم كبير، كما أكد أىمية التعميـ كالتدريب في زيادة كترقية ميارات العماؿ كاكتسابيـ القدرة 

كيكفي أف نشير ىنا إلى أف الكثير مف الدراسات المتعاقبة في . إلى أخرل كالمركنة عمى االنتقاؿ مف مينة
اقتصاديات التعميـ كالتي بدأت تظير في السنكات األخيرة تبدم اىتماما كبيرا بيذا الجانب االقتصادم في 

لتساؤؿ مما كجو أنظار رجاؿ التربية كالتعميـ كحتى عمماء االقتصاد أنفسيـ كرجاؿ السياسة إلى ا. التعميـ
عف أىمية ما يسيـ بو التعميـ في التنمية االقتصادية كاالجتماعية كمف ثـ التأكيد عمى ضركرة تبني ىذا 

كمف الشكاىد التاريخية عمى ذلؾ ما كصمت إليو كؿ مف الياباف . االتجاه عند التخطيط ألية قيمة كانت
ت الطبيعية، خبلفا لما ىي عميو كالدانمرؾ مف تقدـ كتطكر رغـ النقص الممحكظ في المصادر كالثركا
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كلعّؿ العامؿ الرئيسي الزدىار . الكثير مف الدكؿ النامية رغـ ما تتمتع بو مف مصادر كثركات طبيعية
. الياباف مثبل ىك اىتماميا بالتعميـ كربطو بمخططات التنمية

  :التخطيط لمتعميم وزيادة اإلنتاج -
عند رجاؿ التربية كعمماء االقتصاد عمى حد السكاء أف الثركة كلعؿ مف أىـ الحقائؽ المسمـ بيا اليـك     

البشرية بالنسبة لعممية اإلنتاج ال تقؿ أىمية عف رأس الماؿ المادم نفسو، كما أف التقديرات اإلحصائية 
الحديثة تشير إلى أف تراكـ رأس الماؿ المادم يؤدم إلى أقؿ مف نصؼ الزيادة السنكية في اإلنتاج في 

أما الباقي مف تراكـ رأس الماؿ المادم كىك ما يزيد عمى نصؼ الزيادة في اإلنتاج فترجع . اميةالدكؿ الف
. (1)إلى زيادة الميارة كالكفاءة كالخبرة البشرية كدكرىا في عممية اإلنتاج

  :التخطيط لمتعميم وزيادة الدخل القومي -
رد عمى زيادة دخمو عف طريؽ زيادة ما أكدت الكثير مف الدراسات أف التعميـ ما فتئ يساعد الؼ      

يكسبو ىذا الفرد مف ميارات كخبرات معرفية كعممية، كبالتالي كمما زاد مستكل تعمـ الفرد كمما ازداد دخمو، 
كلذلؾ اعتبر التعميـ مف العكامؿ المساعدة عمى التقميؿ مف الفكارؽ الطبيعية عف طريؽ ما يحدثو 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
. 260، مرجع سابؽ، ص اإلدارة التعميمية، أصوليا وتطبيقاتيا: حمد منير مرسيـ -1

أف  1958عاـ (  Miller) ميمرمف تقارب اقتصادم كاجتماعي بيف أفراد األمة، جاء في دراسة لؤلمريكي 
ألؼ دكالر،  182متكسط دخؿ الفرد مف التعميـ طيمة الحياة لمف أنيى التعميـ االبتدائي يقدر بحكالي 

ألؼ دكالر لمف أنيى التعميـ العالي كزيادة الدخؿ  435ألؼ دكالر لمف أنيى التعميـ الثانكم، ك  258ك
الفردم ال شؾ يؤدم إلى الزيادة في الدخؿ القكمي ألف الدخؿ القكمي في أساسو ىك مجمكع مداخيؿ 

إلى أف معدالت الدخؿ ( .Shultz  Th) تيودور شولتزدراسة العالـ األمريكي " كىذا ما ذىبت إليو . األفراد
.   (1)" تزيد كمما زاد المستكل التعميمي

  :التخطيط لمتعميم ونتائجو االجتماعية –ب 
رغـ ما ينطكم عميو مفيـك التنمية االجتماعية مف غمكض كصعكبة في تحديده كتعريفو، كرغـ        

ؼ المراحؿ التاريخية، فالتعميـ االختبلؼ في استخداماتو باختبلؼ اتجاىات المفكريف أنفسيـ أك اختبل
يمعب دكرا ىاما في عممية التنمية االجتماعية بجكانبيا المتقدمة كالتي تؤثر بدكرىا بصكرة مباشرة أك غير 

مباشرة في التنمية االقتصادية، كعميو فمف الصعب تصكر تنمية اقتصادية دكف أف يصاحبيا تنمية 
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ف كؿ مف التنمية االقتصادية كاالجتماعية، فإنو يمكف اجتماعية، كىذا كرغـ صعكبة كضع حد فاصؿ بي
( 2): تحديد أىـ جكانب التنمية االجتماعية فيما يمي

  :الممارسة الصحيحة لمحقوق والواجبات -
إف الديمقراطية الحقيقية تقـك عمى أساس مكاطف كاع كحر، يعرؼ حقكقو ككاجباتو، كأف يمارس ىذه 

فيي بيذا تثير قضية تربكية عمى درجة عالية مف األىمية تتعمؽ أساسا . الحقكؽ كالكاجبات بطريقة فعالة
. بالتنمية االجتماعية

  :االستفادة من الخدمات االجتماعية -
فالدكلة ككفقا لمسؤكلياتيا االجتماعية اتجاه أفرادىا تقكـ بالعديد مف الخدمات الصحية كالتعميمية كغيرىا، 

عدادىا .  كاإلنفاؽ عمييا لتستمر في أداء كظيفتيا كبناء المستشفيات كالمدارس كا 
كالشؾ أف االستفادة الكاسعة كالكاممة مف ىذه الخدمات تتطمب درجة مف المعرفة كالكعي مف طرؼ 

. المكاطنيف، فالمشكمة في جكىرىا تربكية كتتصؿ اتصاال مباشرا ككثيقا بالتنمية االجتماعية
 

 

 

 

 

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.    261-260المرجع السابؽ، ص ص : منير مرسيمحمد  -1
. 263-262المرجػع نفسػو، ص ص  -2

  :تنمية االتجاىات -
كتكمف في تنمية االتجاىات الصحيحة لدل الفرد نحك القضايا اليامة كالحيكية التي تؤثر بصكرة     

ق كتحديد النسؿ، كمراعاة مباشرة عمى التنمية االقتصادية، كترشيد االستيبلؾ كتنظيمو، كاالدخار كأىميت
العادات الصحية السميمة، في المأكؿ كالممبس كاآلثار االجتماعية المترتبة عف ىذه األمكر تمثؿ مشكبلت 

ك مف الحقائؽ المسمـ بيا عند رجاؿ التربية كاالقتصاد   (1). تربكية ىامة بالنسبة لمتنمية االقتصادية
ية اإلنتاج ال تقؿ أىمية عف رأس الماؿ المادم نفسو، كما أف كاالجتماع أف الثركة البشرية بالنسبة لعمؿ

التعميـ يساعد الفرد عمى زيادة دخمو عف طريؽ زيادة ما يكتسبو الفرد مف ميارات معرفية كخبرات عممية 
كمعنى ىذا أف التربية تخطط لممستقبؿ إلعداد رجاؿ قادريف عمى .   تعكد عميو كعمى مجتمعو بالفائدة

إف دكر التعميـ في تحقيؽ تنمية شاممة كىادفة ال يحتمؿ ." ت كؿ في مجاؿ تخصصوتحمؿ مسؤكليا



 205 

الجدؿ، كأصبحت المشكمة التي تكاجييا الكثير مف البمداف النامية ىي كيؼ تجعؿ مف تعميميا عامبل 
ا فعاال في التنمية كالسيما في ظؿ التحكالت السياسية كاالجتماعية التي تعيشيا ىذه البمداف كمف بينو

  .(2)"الجزائر كىي تمر بتحكالت أساسية كفي مجاالت مختمفة 

نستنتج مما سبق أن المؤسسات التعلٌمٌة بوجه عام فً الجزائر تواجه مهمة جبارة تتمثل فً العمل      

لمساعدة الطلبة على اكتشاف دورهم االجتماعً فً الحاضر والمستقبل، وخاصة فً المجاالت التنموٌة 

ئتهم ألداء دورهم على مستوى من الكفاءة والفعالٌة وٌتحقق لدٌهم الوعً التنموي الذي وبهذا ٌمكن تهً

ٌعد حافزا أساسٌا لتهٌئة الشباب لإلسهام فً تنفٌذ البرامج والمخططات التنموٌة والمشاركة فً تحقٌق 

الوسائل أهدافها حتى ٌتسنى لهذه الطاقات المثقفة والمتعلمة من تكوٌن تصور واضح للنظم والخطط و

. المرتبطة بالتنمٌة

وإذا كان بحثنا هذا ٌنصب على أثر التربٌة والتعلٌم فً التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة ٌمكننا أن      

أّي مجال ٌكون فٌه للشباب المتعلم بصفة خاصة الدور الواضح والفعال فً هذا المجال، كون : نتساءل

ة ومقاصدها ؟ هذه الفئة تمثل هدفا هاما من أهداف التنمً

تنمية اقتصادية : وقد جرت العادة فً هذا المجال تقسٌم هذه العملٌة من قبٌل التوضٌح إلى مصطلحٌن 

  تنميـة اجتماعيةوتركز على التغٌٌر فً الظواهر االقتصادٌة وعوامل اإلنتـاج الطبٌعٌة والفٌزٌقٌة، و

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .264السابؽ، ص ص المرجع : محمد منير مرسي -1
. 32، مرجع سابؽ، ص مناىج البحث في عموم التربية وعمم النفس: تركي رابح -2

من هنا تتضح لنا  ( 1).واالجتماعً للتنمٌة باعتبارها عملٌة شاملة وهذا ما ٌطلق علٌه بالجانب االقتصادي

نمٌة والتً تهدف بكل أبعادها أهمٌة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة وتبرز الجوانب االجتماعٌة خاصة للت

إلى إٌجاد صٌغة من التوازن الحقٌقً بٌن اإلنتاج المادي وإنتاجٌة الخدمات التً تستند إلى الدور 

 االجتماعً للعمل اإلنسانً بوجه خاص، وهذا بهدف تحقٌق تكامل بٌن مختلف 

املة من التحدٌات الكبرى جوانب العملٌة التنموٌة وزٌادة مردودها، ومن هنا تصبح عملٌة التنمٌة الش

من هذا المنطلق تتحدد أهداف . التً تواجه الدول النامٌة بصفة عامة، والدول العربٌة بصفة خاصة

التنمٌة وأبعادها االقتصادٌة واالجتماعٌة، و تمارس الطاقات الفعالة فً المجتمع دورها فً تحقٌق 

. صة المتخلفة منهااألهداف والغاٌات المنشودة التً هً مطمح كل الشعوب وخا

: العالقة بين التخطيط التربوي والتخطيط التنموي -ثانيا
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أييما يساىـ في : إف البحث في العبلقة بيف التعميـ كالتنمية يدفعنا إلى طرح التساؤؿ الرئيسي التالي 
 تطكر اآلخر التعميـ أـ التنمية ؟

   :التخطيط لمتعميم وأثره عمى التنمية -1
فإذا كاف بعضيـ يعتقد . بيف التعميـ كالتنمية عبلقة ال تكاد تنقطع أم أنيا كطيدة كلصيقةإف العبلقة       

أف التربية السميمة التي يتمقاىا األطفاؿ شرط أساسي لمتنمية، يرل آخركف أف التنمية تؤدم إلى ازدىار 
يا ثـ تعتمد إلى كالحقيقة أف التربية أسبؽ مف حيث التصكر، ألنؾ قد تتصكر مشركعا اقتصاد. التربية

إخراجو مف حيز التصكر إلى حيز التنفيذ، ستجد نفسؾ مضطرا لمعكدة إلى الخبراء أك ذكم االختصاص 
كميما يئس ىذا الجدؿ فاف التربية كالتنمية شيئاف متبلزماف، فأنت إذا تصكرت . كأصحاب الرؤل الصائبة

كفي ضكء . تحكـ عمييا بنفي أك إثباتالتربية دكف تنمية أك العكس فكأنؾ أدركت الماىية مف غير أف 
ىذا الترادؼ كالتداخؿ ذىب آخركف إلى اعتبار التربية في مقدمة الكسائؿ التي تساعد عمى تطكير 

إذا اعتبرنا التربية عممية اجتماعية تشكميا طبيعة المجتمع كفمسفتو . المجتمعات كبناء اإلنساف بناءا سميما
جزء مف النظاـ االجتماعي العاـ يؤثر كيتأثر بو بفضؿ عبلقات كآمالو كطمكحاتو ك النظاـ التربكم 

كفي ضكء . تفاعمية دائمة، فإننا نعّد التربية أداة لمتنمية ككسيمة إلعداد القكل العاممة لتحقيؽ النمك كالتقدـ
ف خبلؿ التقدـ العممي ككثافة المعمكمات، فانو البد أف تساعد التربية المجتمع عمى مكاكبة العالـ المتغير ـ

 .تغيير البرامج كالمناىج كالكسائؿ

 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .44، مرجع سابق، ص ااشباب  ااتنمية: حامد عبد المقصود عبد الهادي -1

محاوالت اإلصالح ككنا قد أشرنا سابقا إلى أف األنظمة التعميمية في عالـ اليـك قد شيدت كثيرا مف      
كفي ظؿ سعي كؿ المجتمعات لتحقيؽ تنمية  شاممة، فإف  .طمبات التنميةوالتطوير بما يتالءم ومت

نما لكافة  اإلصبلحات التربكية تعتبر الشغؿ الشاغؿ ال بالنسبة لمعامميف في الحقؿ التربكم فقط، كا 
. الميتميف بقضية التطكر

الجتماعية تمعب انطبلقا مف المفيـك الشامؿ لمتنمية، كالذم سبؽ عرضو فإف مختمؼ المؤسسات ا       
كتحظى . أدكارا محددة في الحياة االجتماعية لؤلفراد إلحداث التنمية بمؤشراتيا كمعاييرىا المادية كالمعنكية

مؤسسات التربية كالتعميـ مف بيف تمؾ المؤسسات بدكر متميز في إحداث التنمية كضماف استمراريتيا 
ليذا فإف الدكر . جات األساسية التي تحققيا التنميةباعتبارىا مؤشر مف مؤشرات التنمية لككنيا إحدل الحا

 (1): الذم يمكف لمتعميـ أف يقكـ بو لتحقيؽ التنمية يمكف تمخيصو في النقاط اآلتية
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إيجاد قاعدة اجتماعية عريضة متعممة بضماف حد أدنى مف التعميـ لكؿ مكاطف، يمكنو مف العيش في  -1
. ؿ االتصاؿ عمى مختمؼ أنكاعيامجتمع يعتمد عمى القراءة كالكتابة ككسائ

المساىمة في تعديؿ نظاـ القيـ كاالتجاىات بما يتناسب كالطمكحات التنمكية في المجتمع، كتعزيز  -2
قيمة العمؿ كاإلنتاج، كدعـ االستقبللية في التفكير ك في التصرؼ، كنبذ ركح اإلتكالية كالنزعة 

. مية قدراتو كتأكيد دكره في المساىمة في بناء مجتمعواالستيبلكية كانطبلؽ الطاقة اإلبداعية لمفرد بتف
عدادىا لمعمؿ في القطاعات المختمفة كعمى كؿ المستكيات كذلؾ بػ  -3 : تأىيؿ القكل البشرية كا 
.  التزكيد بالمعارؼ كالميارات كالقيـ البلزمة لمعمؿ المستيدؼ -أ
يتطمب ىذا التركيز عمى العمـك الطبيعية تييئة األفراد لمتكيؼ مع العصر التقني كتطكير كسائمو، ك -ب

. النظرية كالتطبيقية، كتمكيف التعميـ منيا في إطار إنساني شمكلي يدرؾ قيمة العمـك كالمعارؼ األخرل
تحقيؽ تكازف في تأىيؿ القكل العاممة حسب االحتياجات المتغيرة، مع إعطاء األكلكية لؤلطر الفنية  -جػ

لقد تبّيف مف خبلؿ تعريؼ العمماء لمتنمية أف   .ا في معظـ البمداف الناميةالمتكسطة التي تمثؿ نقصا كبير
اقتصادم مع تأكيد تكفير االحتياجات األساسية،  –جميع أنشطة التنمية تنتيي إلى إحداث تغيير اجتماعي

اف ىك كعميو فاف اليدؼ النيائي لمتنمية ىك اإلنساف، فاإلنس. كالعمؿ عمى زيادة إنتاجية الفرد كالمجتمع
محكر العممية التربكية كبالكقت نفسو محكر التنمية االقتصادية كاليدؼ النيائي لياتيف العمميتيف، كبذلؾ 

المشاركة : ىدؼ التنمية  تكفير الحاجات األساسية كتحرير اإلنساف كتنمية قدراتو عمى المشاركة "يصب 
ة يتضمف مفيـك  في العمؿ كالمشاركة في العائد كمف خبلؿ التكزيع العادؿ لمثرك

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      

. 16 -15، مرجع سابؽ، ص ص تربية اليسر وتخمف التنمية: عبد العزيز عبد اهلل الجبلؿ -1

التنمية  القائـ عمى المشاركة ثبلث قضايا جكىرية أكليا معالجة الفقر مف خبلؿ معالجة مشاريع التنمية   
اسية لمجميع، كثانييا تكفير فرص العمؿ لكؿ فرد لممشاركة مع الجماعة في الشاممة كتكفير الحاجات األس

القياـ بدكر مقبكؿ في عممية التنمية كالعمؿ المفيد كالنافع اجتماعيا شرط ضركرم لتنمية الذات اإلنسانية 
طبلؽ طاقاتيا مساكاة تشكه أما القضية الثالثة فيي تحقيؽ قدر مف المساكاة كالعدالة االجتماعية ألف البلّ . كا 

. (1)"الشخصية كتشكه التنمية 
إف التغمب عمى ىذه القضايا الثبلث كتحقيؽ المطالب المجتمعة المرتبطة بيا ال يتـ إال عف طريؽ     

التربية بشقييا المدرسي كالبل مدرسي، فدكر التربية ال يقتصر عمى الجانب الفكرم كالمعنكم مف الثقافة 
االقتصادية كالتخطيط لمستقبميا، زد  –بفعالية في عممية التنمية االجتماعية فحسب بؿ تعداه إلى اإلسياـ 

عمى ذلؾ فإف التربية يتـ المجكء إلييا كالى البحث العممي لمتغمب عمى المشكبلت التي تكاجو المستقبؿ، 
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كلمتعميـ دكر في نقؿ المجتمع مف مجتمع متخمؼ إلى مجتمع متقد مف جية، كالسير في طريؽ التقدـ 
األعمى بالنسبة لممجتمع المتقدـ، كىكذا تبرز العبلقة الجدلية بيف التنمية االقتصادية كبيف التنمية التربكية، 

فمستكل التربية مرتبط بمستكل التنمية االقتصادية كبالعكس، عمما أف التربية ال تقتصر عمى التربية 
كىذه األنكاع مف التربية ممتدة أفقيا كرأسيا المدرسية بؿ ىناؾ التربية األكسع كىي التربية غير المدرسية، 

كتشترؾ فييا جميع المؤسسات المجتمعية،كىنا نشأ اتجاه نحك الرابط الجدلي بيف التعميـ كمتطمبات الكاقع 
مف اجؿ مكاجية المشكبلت الكثيرة التي تكاجو المجتمع خاصة كأف النظرة إلى التربية كالتعميـ قد تغيرت ، 

طاعا استيبلكيا ، أصبح ينظر إليو عمى أنو قطاع إنتاجي في نظر العديد مف الباحثيف فبدال مف اعتباره ؽ
أم أصبح لدينا تياراف أحدىما تقميدم ينظر إلى التربية عمى أنيا خدمة . كخاصة االقتصادييف منيـ 

رية كاف ما ، أما التيار الثاني فحديث نظر إلييا عمى أنيا عممية استثما (عزيز حنا ) عامة عمى حد تعبير
إف التنمية .  يصرؼ عمييا يدخؿ في باب االستثمار في الميزانية كال يدخؿ في باب االستيبلؾ

عمى تنمية ميارات األيدم العاممة كعمى الزراعة كسرعة تطبيؽ " االقتصادية تعتمد كما يرل فيزم 
م يتأثر سكانيا بسرعة ىك فالنمك االقتصادم في البمداف الت. األساليب أك الطرائؽ الجديدة في الصناعة

السبيؿ الكحيد لتفادم المجاعة الشاممة، ك مف ناحية أخرل يعتمد التطكر االجتماعي كالثقافي في بمداف 
. أخرل عمى النمك االقتصادم كاألمف العسكرم

 
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      

. 111مرجع سابؽ، ص لجسمية والنفسية واالجتماعية، عوامل التربية ا: أبك طالب محمد سعيد كرشراش أنيس عبد الخالؽ -1

كعمى كؿ حاؿ فإنو في ىذه البمداف يقتضي تطكير القدرة االقتصادية، كلما كانت الطاقات المؤىمة ىي  
. (1)" األساس في أساليب اإلنتاج الجديدة، أصبح نظاـ التعميـ يحتؿ مكانة جديدة في حياة المجتمع 

تربية كالتعميـ في التنمية االقتصادية بما تكفره مف مخزكف تربكم متمثبل في إذف يتمثؿ إسياـ اؿ      
الطاقة العاممة، كما ينجـ عف ىذه الطاقة مف ارتفاع بالدخؿ القكمي فإسياـ العمؿ في اإلنتاج حسب عبد 

(     2)"  %25كيسيـ رأس الماؿ بػ  %75يبمغ " الدائـ 

ة إلى تزكيده المجتمع بالممكات المدربة تدريبا عاليا في زد عمى ذلؾ فأف النظاـ التربكم إضاؼ    
التكنكلكجية المختمفة ، فاف كفايتو الخارجية تقاس أيضا بما يقدمو مف اكتشافات  –التخصصات العممية 

كاختراعات عممية كتطبيقاتيا كما ينشر مف آداب كفنكف كترقية الذكؽ الفني ك الجمالي مما يزيد في تطّكر 
لو نقمة تتناسب كما حصؿ عميو مف تغيرات عمى مستكل الحضارة المعاصرة ، كليذه األسباب المجتمع كنؽ



 209 

أخذت الدكؿ ترصد في خططيا التنمكية المبالغ الطائمة لمتعميـ كالتربية كالعمؿ عمى زيادة نسب تمؾ 
تي أكميا التخصصات إلى الدخؿ القكمي مع تناسب تمؾ الزيادة تبعا لنسب زيادة السكاف عمى أمؿ أف تؤ

ىذا مما دعا بعض االقتصادييف مف . بعد حيف عف طريؽ ما تقدمو إلى السكؽ مف قكة عاممة منتجة 
. " أمثاؿ شكلتز كىاريسكف إلى القكؿ بأف ما ينفؽ عمى التربية ُيعد استثماران كما سيتبيف في مكقع الحؽ

ؿ المادم كاإلضافات مف مخزكف فالتنمية االقتصادية تعتمد عمى نمك القكة العاممة كتراكـ رأس الما
كىكذا . المعمكمات كالميارات المتكفرة لممجتمع، إذف ىي ثبلثة عناصر رئيسية تعد قكاـ التنمية االقتصادية

ربط المعنيكف بالتخطيط لمتربية بيف حاجات التنمية االقتصادية كاالجتماعية كبيف تككف التربية لمطاقة 
 . (3)" لى تسيير دفة التنمية ىذهالبشرية المدربة المؤىمة القادرة ع

يمعب التعميم دورا أساسيا في إعداد القوة العاممة المؤىمة الاّلزمة لتسيير عممية التنمية      
، كما أنو تضطمع بمياـ تككيف االختصاصييف كالفنييف االقتصادية واالجتماعية التي يطمبيا المجتمع 

: في ىذا الصدد ( ىاربسون)مف الميارات كالمعارؼ ، يقكؿ  كاف مف اكبر ميامو تمبية الحاجات المتزايدة
إف تككيػف الكفاءات العميا ىك المفتاح الذىبي لمنمك االقتصادم في البمداف المتخمفة السائرة في طريؽ 

مف أجؿ ىذا العامؿ االقتصادم اتجيت جيكد المخططيػف إلػى أنو عند كضع خطة  . النمك
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .112المرجع السابؽ، ص  عوامل التربية، :رشرش أنيس عبد الخالؽ أبك طالب محمد سعيد، -1
 .323مرجع سابؽ، ص ،التخطيط التربوي: عبد اهلل عبد الدائـ -2
 .113مرجع سابؽ، ص  :أبك طالب محمد سعيد كرشراش أنيس عبد الخالؽ -3

تستكمؿ حاجاتيا كال تؤدم أغراضيا إال إذا اقتصادية كاجتماعية لبمد معيف فاف ىذه الخطة ال     
إف إنشاء : " كمف البدييي القكؿ. صاحبيا إعداد مدركس لمطاقة البشرية البلزمة إلنفاذ تمؾ الخطة

المصانع كالمؤسسات كالمشركعات الصناعية كالزراعية كالتجارية ال يكفي، كال يجدم نفعا ما لـ يتكفر 
مما يؤكد االتجاه القائؿ بدكر التربية في النمك ". اريكف البلزمكف لذلؾ العمماء كالميندسكف كالفنيكف كاإلد

. (1)" جون فيزياالقتصادم كما ذكره 
  :التخطيط لمتنمية وأثره عمى التعميم  -2

، في عبلقتو مع (المتغير المستقبؿ) رغـ أف منطمؽ ىذه الدراسة ىك النظر إلى التعميـ باعتباره        
يجب أف تككف عميو في البمداف النامية كفي الجزائر عمى الخصكص باعتبارىا مكطف التنمية، كىذا ما 

، فكما أف (التعميـ كالتنمية) مكضكع الدراسة فإنو يجب االعتراؼ بنكعية العبلقات المتبادلة بيف العامميف 
نو مف  أداء دكره التعميـ إذا أحسف استخدامو كتكجييو يساىـ بفعالية في تحقيؽ التنمية، فإف تطكيره كتمكي
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فالكعي االجتماعي . المرجك منو يتحقؽ بسيكلة كيسر مما يحدث تكازنا في جكانب التنمية المختمفة
كالتنظيـ السياسي المناسبيف يسيماف في تكجيو التعميـ كمراقبة تطكره، كما أف النمك االقتصادم إضافة 

لباتو تكجيو التعميـ كتحديد نكعية مخرجاتو، إلى تكفيره لؤلمكاؿ البلزمة لمعمؿ التربكم يفرض أيضا بمتط
كما أف كضكح التكجو الثقافي كاالستغبلؿ االيجابي لئلعبلـ يعزز دكر التربية كالتعميـ في تحقيؽ األىداؼ 

فإنو يتكجب أاّل يبرر التربكيكف فشؿ ( عبلقة جدلية) كلكف بالرغـ مف ىذه العبلقة المتبادلة . التنمكية
العالـ الثالث بضعؼ حظ تمؾ البمداف في التنمية، ألف دكر التعميـ في تمؾ المجتمعات  التربية كالتعميـ في

ال بد أف يككف دكرا رياديا فيأخذ التعميـ دكر المتغير المستقبؿ دائما كأبدا دكف إغفاؿ العكامؿ األخرل 
القة بيف التربية إف الع .(2)الفاعمة في حياة المجتمع كضركرة مساىمة التعميـ في التخفيؼ مف آثارىا 

كالتعميـ كاالقتصاد تنبع مف ككف التربية كالتعميـ نشاط اجتماعي يمثؿ نشاط نظاـ أصغر يككف جزءا مف 
النظاـ االجتماعي األكبر الذم تربط أنظمتو الصغرل عبلقات متبادلة بحيث ال يعمؿ احدىا بمعزؿ عف 

كانطبلقا . نظمة فيما بينيا كمع النظاـ األكبراألخريات، كىناؾ عبلقات أفقية كأخرل عمكدية تربط ىذه األ
مف ىذه العبلقة ذات المساريف يككف العامؿ االقتصادم سببا لمتربية كنتيجة ليا ، فبقدر ما يككف النظاـ 
االقتصادم متطكرا تككف التربية متطكرة كتقدمية ،كبالعكس كمما كاف النظاـ التربكم متقدما كمتطكرا بقدر 

فالعبلقة إذف ىي ليست عبلقة تبعية التربية لبلقتصاد كما كاف يعتقد البعض .  كيزدىرما يثرل االقتصاد 
.  ، كليس االقتصاد كليد لمنظاـ التربكم

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .114المرجع سابؽ، ص  :أبك طالب محمد سعيد كرشراش أنيس عبد الخالؽ - 1
 .16، مرجع سابؽ، ص ص خمف التنميةتربية اليسر وت: عبد العزيز عبد اهلل الجبلؿ -2

فالقضية قضية عطاء مف كبل طرفي ىذه المعادلة، كلف ينجح ىذا العطاء في تحقيؽ أىدافو ما لـ      
إف ىذه الحقيقة تبّيف .  تقـ األنظمة الصغرل كالمجاكرة بمياميا تجاه كحدة النظاـ األكبر كأنظمتو الصغرل

التنمية أف الكاقع المعيش يمثؿ المصدر األساس كالمعيار الحقيقي لنا عندما نتحدث عف مكضكع التعميـ ك
لمتحميؿ كالنقد كالتقكيـ، فتككف معالجة إشكالية التربية كالتعميـ مف خبلؿ القضايا االجتماعية كاالقتصادية 

يـ إف العبلقة بيف التعؿ: " في ىذا السياؽ ( J.Vaizy) جون فيزييقكؿ  . كالفكرية كالسياسية كالثقافية
كاالقتصاد ذات اتجاىيف ، فالبمداف الغنية تستطيع أف تنفؽ مبالغ طائمة عمى التعميـ غير أف غناىا يعتمد 
عمى كجكد قكة عالمة ذات ثقافة عالية تحت تصرفيا كاألبحاث العممية التي تجرم في جامعاتيا ككمياتيا 

ذه العبلقة ينظر المتخصصكف كمف المؤشرات التي تدؿ عمى ق". ىي جزء أساس مف نمكىا االقتصادم 
فمثبل نسبة األطفاؿ في المدارس إلى األطفاؿ " إلى أف أعداد التبلميذ تتأثر في حالة البمداف االقتصادية 
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في  % 100في حيف بمغت ىذه النسبة   %10 في الدكؿ اآلسيكية الفقيرة تساكم( 15 -5)في مثؿ سنيـ 
 . (1) "الكاليات المتحدة كفي شماؿ أكركبا الغربية 

تتأثر ىي األخرل بحالة الفقر كالغنى إضافة إلى تأثر  جون فيزيكما أف نكعية التعميـ حسب      
الناحية الكمية، كيضرب فيزم مثبل باليند كغيرىا مف البمداف الفقيرة، ففييا العديد مف المدارس ليست 

معممكىـ يفتقركف إلى أبسط بأفضؿ مف األككاخ ، يشككا تبلميذىا سكء التغذية كدكاميـ غير منتظـ ك
أما الدكؿ الغنية في العالـ الغربي ، فالمدارس فييا مجيزة تجييزا حسنا كيمقى فييا العمـ إلى . العمكـ

األطفاؿ الذيف يقدر آباؤىـ قيمة العمـ بحد ذاتو ، زد عمى ذلؾ أف المعمميف قد أعدكا إعدادا  جيدا، 
ثمة مؤشر آخر .  م سيعمؿ فييا التبلميذ بعد التخرجمتصمة بالميف الت  –جون فيزيكالمناىج حسب 

لمتدليؿ عمى دكر االقتصاد الغني في زيادة حجـ المتعمميف يتمثؿ في نسبة طمبة ( عزيز حنا)يكرده 
في  % 4سنة، إذ تراكحت ىذه النسبة ما بيف (  23  –18) الجامعات إلى الشباب في مثؿ سنيـ 

مع  %45داف األخرل فاف ىذه النسبة بمغت في أكركبا الغربية في لبناف ، أما البؿ % 27الصكماؿ ك 
كيرل . (2) %62كفي الكاليات المتحدة األمريكية  % 52تبايف النسب داخؿ أكركبا ، أما في الياباف فبمغت 

في الدكؿ المختمفة، مع ( تخمؼ  –تقدـ) المؤلؼ نفسو أنو يمكف اعتبار ىذا المؤشر دليبل عمى مستكل 
كثمة مؤشر آخر يكرده حنا . مؤشر كمي فقط، إذ البد مف ربطو بالنكعية كحجـ التشغيؿمبلحظة أنو 

يكمف في نسبة الطمبة الجامعييف كالمتخرجيف في الدراسات اإلنسانية مقارنة بمف يدرسكف العمـك الفيزيائية 
. كالرياضيات كالتكنكلكجيا

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .107مرجع سابؽ، ص عوامل التربية،: أنيس عبد الخالؽ أبك طالب محمد سعيد كرشراش -1
.  108ق،  ص ػالمرجػع نفس -2
في الكاليات المتحدة  .   -%55في الكطف العربي  -   (1): فقد كانت النسب فييا عمى النحك التالي 

 .%18ك في الياباف  -،   %25في أكركبا حكالي  - .23%

ة في العمـك البحتة كالتطبيقية تعد دليبل عمى مدل التقدـ في كمما ال شؾ فيو أف النسب العالية لمطمب
أما المجتمعات التي تفتقر إلى ىذه . مجاالت الصناعة كالتكنكلكجيا كالبحث العممي المكّرس لئلنتاج
 .الصناعات فيي في مصاؼ المجتمعات المستيمكة كالمتخمفة

اإلنتاجية الصناعية كالزراعية كالقطاعات  إف ىذا المؤشر يدؿ عمى مدل تطبيؽ العمـك في المجاالت    
االجتماعية األخرل، كعميو فإف المؤشرات أعبله تدّؿ عمى أف التنمية االقتصادية تمعب دكرا في التنمية 

 :الذم يرل عبد ا عبد الدائمالتربكية، لذلؾ يتفؽ المؤلفاف مع 
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البمداف أمكر ترتبط ارتباطا بغنى ذلؾ البمد  أف لمدل انتشار التربية كاتساعيا ككفرة نفقاتيا في بمد مف"  
أم أف ىناؾ ترابط بيف الدخؿ القكمي العاـ كبيف نمك التربية، كعمى ىذا . المادم كحظو مف الدخؿ القكمي

األساس صنفت الدكؿ إلى دكؿ تمتمؾ العمـ كأسراره كالقدرة عمى تطبيقو كاالستمتاع بمنجزاتو كأخرل 
كلمعالجة ىذه ". بتصديره، كبذلؾ تّحكؿ العمـ إلى أداة لمييمنة كالسيطرة  مستقبمة كمستيمكة لما مسمكح

إذا أرادت الدكؿ المتخمفة أف تقكم مركزىا الناشئ أك : إلى القكؿ  متولي غنيمةالمشكمة كأمثاليا يذىب 
مع  أن تشبع حاجات أفرادىا األساسية من التعميم والصحةتحسف مف كضعيا في السكؽ العالمي عمييا 

ككيف رصيد الخبرات الفنية كاإلدارية، ذلؾ أف تحسيف تكزيع المعرفة بيف الدكؿ يساعد عمى تكزيع أكثر ت
تكضع في ضكء   –جون فيزيحسب   –ألف العديد مف المتطمبات التعميمية . مساكاة لغرض النمك

الجتماعية األىداؼ االقتصادية، كالى جانب ذلؾ تكجد أكضاع أخرل تؤخذ بعيف االعتبار كاألكضاع ا
كالسياسية كالثقافية، فكميا تمعب دكرا ميما في تقرير المستكل المنشكد مف التعميـ، كربما يتعارض 

 . المطمكب االقتصادم مع المطمكب االجتماعي كالثقافي أك السياسي

: التكامل بين التخطيط التربوي والتخطيط التنموي -3
التربوٌة ٌقتصر على رجال التربٌة والتعلٌم لوحدهم  ٌظن البعض أن الحدٌث أو البحث فً القضاٌا     

فقط، باعتبارهم األكثر خبرة ودراٌة وقدرة على تفكٌك خٌوط هذه العملٌة المعقدة التً تحتاج إلى نوع 

( 2) من المتابعة الحثٌثة والمواكبة الدائمة لكل تطور وتغٌر ٌصٌب هذا القطاع

 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .110المرجع السابؽ ، ص : محمد سعيد كرشراش أنيس عبد الخالؽ أبك طالب -1
. 185، ص 1999، ديسمبر  493، مجمة العربي، العدد التعميم والثقافة: مكسى الصبيحي -2

فالموضوع أساسا هنا مرتبط بتوأمة التنمٌة والتعلٌم بحٌث تتحقق بأسلوب تكاملً التنمٌة المستدٌمة      

عات العربٌة على الخصوص فً وقت لم ٌعد الحدٌث وحده مجدٌا ما لم ترافقه التً باتت ترهق المجتم

خطة وإستراتٌجٌات واضحة ومفهومة تحدد أهداف العملٌة برمتها ومراحلها المختلفة، وبالتالً فال مجال 

 هنا النفصال أحدهما عن اآلخر، وٌنبغً أن ٌوجه االهتمام إلى العالقة الجدلٌة بٌن التربٌة والتنمٌة،

إن . باعتبارهما أحد العملٌات األساسٌة ذات الصلة المباشرة بالدٌنامٌكٌة التً تحرك المجتمعات البشرٌة

من أكثر التطورات تشجٌعا فً مٌدان التربٌة والتعلٌم االهتمام المتزاٌد الذي ٌولٌه علماء االقتصاد 

الدراسة الشاملة لجمٌع إمكانٌات أن التخطٌط أسلوب علمً قوامه : للتخطٌط التربوي، لذا ٌمكننا القول 

الدولة ومواردها والعمل على تنسٌق استغالل هذه الموارد واإلمكانات فً القطاعات كافة بما ٌلبً 

.  احتٌاجات الشعب وٌحقق األهداف المسطرة
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لقد أصبح التخطيط التربكم القائـ عمى أسس عممية ك منيجية منظمة سمة مميزة لؤلنظمة التربكية      
عاصرة ، كتنطبؽ ىذه المقكلة عمى الدكؿ المتطكرة ك النامية عمى حد سكاء ،حتى يمكف القكؿ بػأف الـ

الغالبية المطمقة لدكؿ العالـ أخذت تستخدـ بشكؿ أك بآخر منيجية التخطيط العممي في رسـ السياسات 
نيجية العممية في ألف البديؿ في حالة غياب ىذه الـ. كالخطط كتصميـ البرامج ك المشركعات التربكية

. التخطيط ىك أف تترؾ الدكؿ برامجيا كمشاريعيا التربكية تتخبط بطريقة عشكائية أك ارتجالية
كال يخفى عمى أحد ما يترتب عمى اعتماد مثؿ ىذا األسمكب العشكائي مف إىدار لمثركات البشرية    

لقائـ عمى أسس عممية مسممة مف كلقد أصبح التخطيط التربكم ا. كتبديد لمطاقات المادية عمى حد سكاء
. المسممات التي يؤمف بيا المخططكف ك القادة التربكيكف في جميع األنظمة التربكية العالمية المعاصرة
حيث أف أىـ أىداؼ التخطيط التربكم كمبرراتو ىك االستثمار األمثؿ لممكارد البشرية كالمادية كالتقنية 

 .(1)ة في استخداـ ىذه المكارد كتحقيؽ أكبر قدر مف الكفاءة ك الفعالي

ىنالؾ قناعة ترّسخت لدل الساسة ك المخططيف ك القادة التربكييف في جميع دكؿ العالـ مؤداىا أنو       
البد مف عممية ربط بيف الخطط التربكية كالخطط التنمكية االقتصادية كاالجتماعية، حتى أف بعض 

التنمكم عممية كاحدة كال يجكز الفصؿ بينيما باعتبار  المخططيف يعتبركف التخطيط التربكم ك التخطيط
كبالتالي فإف أم تخطيط تنمكم ال يستطيع أف يحقؽ أىدافو خارج إطار ىذه . أنيما كجياف لعممة كاحدة

المعادلة، ألف ىذا الربط بيف التخطيط لمتربية كالتخطيط لمتعميـ ىك تعبير عف رؤية جديدة كأسمكب عممي 
باعتباره عممية عممية كحضارية، يتـ فييا التحرؾ كالعمؿ بصكرة شاممة كمتكاممة كعمى ينظر إلى التعميـ 

 . المدل الطكيؿ

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

، أربد ، األردف، 1،عالـ الكتاب الحديث، طاستراتيجيات التطوير التربوي في الوطن العربي: أحمد الخطيب، رداح الخطيب -1
 .319، ص 2006 

( 1): اإلستراتيجيػة ال يمكف أف تحقػؽ أىدافيا إاّل إذا اعتمدت األسس كالقكاعد اآلتيػة كمثؿ ىذه

لما كاف ىذا العصر ىك عصر العمـ كالتكنكلكجيا أك :  األخذ بالطريقة العممية لمواجية ىذه القضية -
البدء  عصر التخطيط كاإلحصاء، مما يستكجب حؿ المشاكؿ بأسمكب ىذا العصر نفسو، مف ىنا ينبغي

بإجراء دراسات كبحكث، كتجارب منيجية تعتمد عمى البحث التربكم العممي، ككذلؾ القياـ بتقكيـ عممي 
كمكضكعي دقيؽ ألكضاع التعميـ، لمعرفة أىـ القضايا كالتغيرات كالنقائص تحضيرا لمقياـ بتخطيط عممي 

. ية االجتماعية لممجتمع العربيسميـ يشمؿ مراحؿ التعميـ كميا، كينسجـ مع التحديات المصيرية كالرؤِ 
:  اعتماد مفيوم جديد لمتعميم -
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ضركرة االنطبلؽ مف مفيـك جديد كعصرم لمتعميـ عامة بدال مف المفيـك التقميدم الذم يرل بأف      
التعميـ عمؿ استيبلكي كيقتصر عمى القمة مف الناس، أما المفيـك الجديد فيرل بأف التعميـ حاجة أساسية 

فقد أصبح التعميـ عامؿ محرؾ لمتنمية . ع، ال يمكف االستغناء عنو في بناء المجتمع الحديثفي المجتـ
. كعامؿ فاعؿ في االقتصاد، يساىـ في زيادة اإلنتاج كتحسيف الدخؿ الكطني اإلنتاج الكطني

تي ينبغي اعتماد عقمية متفتحة كمتطكرة تتسـ بالشجاعة كالنقد الذا:  اعتماد عقمية جديدة متطورة -
كاإلرادة الصمبة لمعرفة المجيكؿ كاألفكار الخبلقة كالبناءة، كالرؤل المستقبمية كالتنظيـ العممي لؤلمكر 

 .كالتخطيط كالمكضكعية

ينبغي اعتماد التحرؾ بصكرة شاممة كمتكاممة، كذلؾ بتكامؿ :  دمج التعميم والتنمية في مفيوم واحد -
لتنمية الكطنية كدمجيا، بحيث يصبح التعميـ جزءا ال يتجزأ مف كتظافر جيكد اإللزاـ في التعميـ مع جيكد ا

التنمية، كىكذا يصبح تمكيؿ التعميـ شكبل مف أشكاؿ االستثمار البناء، نظرا لمدكر اإليجابي الذم يمعبو في 
العالقة متبادلة بين التعميم كتجدر اإلشارة إلى أف .النمك االقتصادم كالتطكر االجتماعي كالثقافي

فالتنمية تساعد في تكسيع التعميـ كتطكيره، كالتعميـ بدكره يغذم مستمزمات التنمية بالعناصر ية، والتنم
البشرية المتعممة كالمتدربة، كباختصار فالتنمية ثمرة مف ثمار التعمـ، كالتعميـ الصحيح عمؿ إنمائي في 

 .حد ذاتو
معالـ، تتضمف مثبل تحقيؽ ال بد مف كضع خطة تعميمية كاضحة اؿ:  وضع خطة تعميمية واضحة -

اإللزاـ في التعميـ االبتدائي خبلؿ فترة زمنية معينة، كما تتضمف استخداـ كسائؿ االتصاؿ الضركرية، 
 كتكسيع التعميـ كتأمينو لممكاطنيف األقؿ حظا  فػي المدف كالقرل، كتكعية الرأم العاـ  بفئاتو المختمفة

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 179 -176 ، ص1979، يكنيك6، السنة 2، قضايا عربية، العدد األقطار العربية والتعميم االبتدائي اإللزامي: زيف الياس  -1

بأىمية التعميـ في تطكير األفراد كالمجتمعات، كلكي تنجح ىذه الخطة ال بد مف التعاكف بيف الحككمة 
كىنا يمعب . أمريكا كبريطانيا مثبل كالشعب، أم بيف كزارة التربية كالسمطات المحمية، كما يحصؿ في

المعممكف كاإلداريكف دكرا بارزا في إنجاح أم خطة تعميمية إلزامية، فيؤالء ىـ حجر الزاكية في تحقيؽ 
. أىداؼ التعميـ

يتكقؼ نجاح التعميـ عمى تكحيد الجيكد العربية أكال ثـ عمى  :توحيد العمل العربي والتعاون الدولي -
، لذلؾ فبلبد مف تعزيز التعاكف كالتنسيؽ كالتكامؿ بيف األقطار العربية كما ينبغي المساعدات األجنبية
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االستفادة مف المنظمات كالييئات الدكلية كاليكنسكك كاليكنيسيؼ كغيرىما مف المنظمات التي تيتـ بقضايا 
. التعميـ كالتنمية في البمداف النامية

تعميمي يتطمب إصدار قرار سياسي يتبنى الخطة إف نجاح أم خطة أك مشركع  :إصدار قرار سياسي -
. رسميا كيترجـ ىذا القرار عادة دراسات الفنييف كمخططاتيـ إلى أعماؿ كتنفيذىا

ال شك أن تنفٌذ الخطوات السابقة ٌتطلب تخصٌص نسبة عالٌة من الدخل   :تأمين األموال والرجال -

والواقع أن األمة العربٌة ككل ال . لوضع البرامج القومً، كما ٌحتاج إلى الخبراء واألخصائٌٌن التربوٌٌن

فاألموال متوفرة . تنقصها ال األموال وال الرجال المؤهلٌن لحشدها فً خدمة تعمٌم التعلٌم اإللزامً

 .وكذلك الكفاءات التربوٌة، إنها تنتظر فقط من ٌوظفها فً التعلٌم وغٌره
تؤلف إستراتٌجٌة من أجل تحقٌق أهداف التربٌة  هذه هً الخطوات العملٌة والعلمٌة التً ٌمكن أن    

والتعلٌم إذا ما تكاملت وأحسن تطبٌقها وهً بمثابة الخالص لألمة من مظاهر التخلف والجهل الذي 

  .تعانٌه الكثٌر من البلدان النامٌة فً عصر العلم والتكنولوجٌا والتنمٌة الشاملة
ىا المعيد العربي لمتخطيط بالككيت باالتفاؽ مػع التي أشرؼ عمى إعداد (1)لقد حصرت  الدراسة     

المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية التابع لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، جكانب القصكر التي يعاني منيا 
أف الدكؿ العربية في إستراتيجيتيا المتبعة في التنمية التربكية في العقديف : " التعميـ في البمداف العربية في

ف قد أعطت أكلكية لمتعميـ النظامي عمى التعميـ غير النظامي، كلتعميـ الصغار كبخاصة في الماضيي
المرحمة االبتدائية عمى تعميـ الكبار خارج المدرسة، كلكـ التعميـ عمى كيفو ، كلمطمب االجتماعي عمى 

. التعميـ أكثر مف تكجييو لسد متطمبات التنمية االجتماعية ك االقتصادية
الدراسة إلى عدـ مبلءمة التعميـ لمحياة كبخاصة في المجتمعات الريفية، كأشارت أيضا إلى ما كما نبيت  

التعميم الثانوي من ضعف في صمتو بالحياة وعالقتو بخطط التنمية، ومـن قصور في قدرتو يعانيو مف 
.  عمى تنمية قيم وميارات العمل و اإلنتاج لدى خريجيو

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

.   180 المرجع السابؽ، ص: الياس زيف  -1
أف أخطر مشكمة ينتظر أف يكاجييا التعميـ النظامي في جممة الدكؿ العربيػة " كقد ذكرت ىذه الدراسة 

خبلؿ العقديف القادميف مشكمة كفاءة ىذا النظاـ التعميمي الداخمية ك الخارجية ، كدرجة مبلءمتو لمحياة 
اج كنكعية المكاطف الذم يصنعو ، كليذا قد يظير لمتعميـ خػبلؿ العقديف كارتباطو بمجاالت العمؿ ك اإلنت

القادميف آثار جانبية ، اجتماعية كاقتصادية تخشى عكاقبيا الكخيمة عمى المجتمع كاالقتصاد كالتعميـ نفسو 
حمقة التدريب الميني في تكصياتيا إلى ضركرة التنسيؽ بيف الجيات التي تقـك "كقد أكدت  " . (1)

التدريب الميني، ككضع األسس العامة لخطط كمناىج التدريب الميني الذم ىك عممية مستمرة تتـ داخؿ ب
المدرسة كخارجيا، كما يجب ربط التدريب الميني بمتطمبات خطط التنمية، كاف يتـ تعاكف عربي كدكلي 
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" ية لمتعميـ العاـ كالمينيالمدرسة الثانك" كما عقدت المنظمة ذاتيا حمقة  .في مجاؿ تطكير التدريب الميني
 (2): ك جاء في تكصياتيا ما يمي 1972نكفمبر  30 -25في عماف بيف 

. تقكيـ المدرسة الثانكية العامة كالمينية -
. تجريب التعميـ الثانكم المتعدد الجكانب عف طريؽ المدرسة البكليتكنيكية كالمدرسة الشاممة  -
ك المينية كعدـ إغفاؿ الثقافة العامة في المدرسة المينية كتأميف  تطعيـ التعميـ العاـ بالجكانب التقنية -

. العدد الكافي المجيز بالكرشات كالمختبرات
 .زيادة عدد المدارس المينية كتنكيع برامجيا لتمبية احتياجات التنمية االقتصادية في المجتمع -

 . مكاصمة دراساتيـ  في المعاىد العمياؿ( الطمبة المتفكقكف)إفساح المجاؿ أماـ خريجي المدارس المينية  -

:  الطاقة المينية والتربية -أ
إف مف أىـ ما تحتاجو الخطة التربكية رصد كاقع العمالة لتستطيع الخطة التربكية تحديد حاجة 

السكؽ االقتصادية خبلؿ سنكات الخطة مف الفركع الكبرل لمنشاط االقتصادم ثـ الميف األخرل كالصناعة 
لتجارة، أك إحدل ىذه المياديف عمى كفؽ الحاجة المطمكبة لمطاقة البشرية العاممة المدربة كالزراعة كا

كما تصطدـ بو جميع الدكؿ اليـك كخاصة النامية عند كضع . كالقادرة عمى تسيير عممية اإلنتاج
 . (3)مشركعات التنمية ىك النقص في الطاقة البشرية المؤىمة ك البلزمة ليذه المشركعات

ىناؾ صمة بيف الطاقة العاممة كالبنية التربكية التي ىي ىيكؿ أك بنياف النظاـ التعميمي : نية التربويةالب -
ك تشمؿ البنية عادة سمـ التعميـ أك المراحؿ الدراسية المختمفة كأنكاع التعميـ كمحتكياتو . كالتربكم جممة

نتاجو، كعبلقة المراحؿ التعميمية بعضيا ببعض، كعدد  الطبلب في كؿ مرحمة، كسياسة كمضمكنو كا 
. القبكؿ فييا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .319، مرجع سابؽ، ص استراتيجيات التطوير التربوي في الوطن العربي: أحمد الخطيب، رداح الخطيب -1
 .273، ص1998، تكنس، د العربيةحمقة المدرسة الثانوية لمتعميم العام والميني في البال: المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك -2
. 147ص ، مرجع سابؽ التخطيط التربوي،: عبد اهلل عبد الدائـ -3
 

كمحتكل التعميـ . كأما أنكاع التعميـ، فتشمؿ التعميـ العاـ األكاديمي، كالتعميـ التقني كالتعميـ الميني     
نتاج ا لكفاءات في إطار التعميـ النظامي، كمضمكنو يشمبلف الكتب كمناىج الدراسة، كنظاـ االمتحانات، كا 

. في حيف أف البنية التدريبية تتناكؿ التعميـ كالتدريب خارج إطار التعميـ النظامي المذككر
فيناؾ ميف . يقكـ عصرنا الحالي عمى العمـ كعمى التقنية كنتائجيا السريعة  :التغيير الشامل والسريع -

كما نبلحظ . ف المتصمة بالصناعات اإللكتركنية كالكيربائيةجديدة تأخذ أىمية في الحياة المعاصرة كالمو
انقراض بعض الميف األخرل أك تناقص أىميتيا كالميف اليدكية كالحرؼ الصغيرة، كمثؿ ىذا التغير في بنية 
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لذا فإف لـ يكاجو . الميف مف شأنو أف يغير بنية االستخداـ كخمؽ حاجات جديدة في مجاؿ الطاقة العاممة
 .ق المتطمبات الجديدة فستجد نفسيا متخمفة عف حاجات العصرالتعميـ ىذ

  :التنبؤ بالقوى العاممة المناسبة لممخططات  -ب
بعد أف رصدنا الكاقع كتعرفنا عمى البنية التربكية، يجب أف نعرؼ اآلف ما ستككف عميو الطاقة 

عمى قطاعات النشاط االقتصادم العاممة خبلؿ مرحمة الخطة، كما ىك التكزيع البلـز ليذه الطاقة العاممة 
نما األىداؼ االجتماعية " الحاجة مف الطاقة العاممة " إف الذم يحدد. كعمى الميف؟ ليس العرض كالطمب كا 
بحيث تأخذ الطاقة العاممة كتكزعيا عمى قطاعات النشاط . التي تيدؼ الخطة لمكصكؿ إلييا كاالقتصادية

.  االقتصادم ك الميف المختمفة
في ضكء حاجات التطكر العالمي السريع، ىناؾ مف يرل    :بين التخطيطين التربوي و التنمويالربط   - 

أف التخطيط التربكم المطمكب أصبح أمرا عسيرا ألنو يؤدم في مختمؼ بمداف العالـ ما كاف مرجكا منو مف 
يرجع ذلؾ فقط كما اشرنا كال . تطكير في نظـ التربية كمف إسياـ في التنمية االقتصادية كاالجتماعية الشاممة

سابقا إلى نقص في المكارد المادية كالبشرية لتنفيذ الخطط التربكية كالى الفراؽ بيف أصحاب القرار كبيف 
فاألمر أكبر مف ىذا كأكثر تعقيدا  كالذم يعنينا في ىذا . الفنييف أم صانعي الخطط التربكية كانت أك تنمكية

عداد القكل العاممة كتدريبيا المجاؿ ىك محاكلة تفسير أزمة التخطي ط التربكم في عبلقتو بالتخطيط التنمكم كا 
كثمة مشكمة أخرل صعبة البد مف طرحيا كىي . تدريبا يتبلءـ كمتطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية

 كيفية إيجاد تخطيط تربكم سميـ لحاجات القكل العاممة كالذم يأخذ في االعتبار التغير التقني الذم سكؼ
كفي جميع األحكاؿ يقع عمى النظاـ التربكم مسؤكلية اإلسياـ في تنمية الطاقة . يطرأ عمى سكؽ العمؿ

كيتـ ىذا عف طريؽ تشجيع األطفاؿ في مراحؿ . اإلبداعية لدل األفراد في مجاؿ العمـك كالتكنكلكجيا الحديثة
.  (1)التعميـ المختمفة عمى تنمية مكاىبيـ العممية كالتقنية 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
          .  158-157 ص، مرجع سابؽ، ص مراجعة إستراتيجية التربية العربية: عبد اهلل عبد الدائـ -1

. إف الحاجات مف الطاقة العاممة البد أف نعبر عنيا بما يعادليا مف اإلعداد التربكم كالمستكيات التعميمية 
التي يجب أف يممكيا أفراد الطاقة العاممة خبلؿ مرحمة الخطة  كبكممة أخرل ماىية المؤىبلت العممية

الجسر بيف التخطيط االقتصادم كالتخطيط التربكم : لمميف المختمفة ؟ الجكاب عمى ىذا السؤاؿ ىك أف
كمستكل تككيف الطاقة العاممة ، يعبر عنو بمدة  التربية التي  يتمقاىا العامؿ أم سنكات الدراسة البلزمة، 

ف تقدير الحاجة مف الطاقة العاممة إلى ما يقابؿ تمؾ الحاجة مف تربية كتدريب ليس أمرا يسيرا، إذ عمما بأ
عداد الطاقة العاممة كاإلعداد التربكم، فاإلعداد الميني ال يتـ عف  أف ىناؾ فارؽ بيف اإلعداد الميني كا 
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أك " التممذة المينية"تـ عف طريؽ طريؽ نظاـ التعميـ  السائد كحده، بؿ إف قسما مف ىذا اإلعداد الميني م
. (1)برامج اإلعداد السريع أك التدريب الميني أثناء العمؿ 

  :الخطة التربوية المالئمة لحاجات الطاقة العاممة    -

لسد حاجات النشاط االقتصادم كالميني مف الطاقات العاممة الماىرة، فإننا نحتاج إلى إعداد تربكم      
ك معمـك أف ىناؾ مؤىبلت تعميمية يممكيا أفراد الطاقة العاممة خبلؿ . ذا الغرضكمستكيات تعميمية لو

؟   ماذا يجب عمى التربية من إعداد ألصحاب ىذه المؤىالت: كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىك.مرحمة الخطة
يمة فالتخطيط كس. مف ىذا نرل أف التخطيط التربكم ىك نقطة االنطبلؽ نحك تخطيط التنمية الشاممة     

كليس ىدفا بحد ذاتو، فيك اإلستراتيجية التي يمكف أف يتـ التغيير بكاسطتيا، فيك قكة دامجة لكنو ليس 
ككنو كسيمة تكجيو نحك إعداد ك تنفيذ خطط تنمية تربكية . بالتركيب السحرم الذم يعطي حمكال جاىزة 

نقؿ التكنكلكجيا الحديثة إلى الدكؿ كتجدر اإلشارة قبؿ اختتاـ ىذا المبحث أف . قصيرة األمد كبعيدة األمد
العربية كاستثمارىا كسد احتياجات التنمية كسكؽ العمؿ، ال يمكف أف ينجح باستيراد اآلالت كاألجيزة 
نما يتطمب في المرتبة األكلى تنمية المكارد البشرية كتدريبيا كتمكينيا مف  كالمعدات الحديثة فقط، كا 

كنقكؿ أيضا أف .      رؽ استثمارىا كتكييفيا لحاجات التنمية العربيةاستيعاب ىذه التكنكلكجيا كأصكليا كط
نما ىك كسيمة لئلسفادة  التخطيط لمنيكض بالتعميـ التقني ليس بالعصا السحرية التي تعطي حمكال جاىزة كا 

المشرؼ )كليذا يتطمب التخطيط كجكد الجياز اإلدارم كالتنفيذم . مف القكل البشرية إلى أقصى حد ممكف
المذيف يسيماف في ربط األىداؼ التربكية  بخطط التنمية الشاممة، كما يضمناف إسياـ ( لمنتجكا

االختصاصات المختمفة مف اإلدارييف المربيف كاالقتصادييف  كذكم الخبرة في التعميـ التقني كالميني 
لنكاحي لبلستفادة مف خبرات ىؤالء في كضع الخطط كتنفيذىا، كأف عمى كؿ بمد عربي أف يكّيؼ ا

. التنظيمية كفؽ ترتيباتو اإلدارية كالسياسية كالقانكنية لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة
  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       
 .222 -221، ص ص المرجع السابؽ: عبد اهلل عبد الدائـ -1
الجيكد  مف أجؿ النيكض باألمة العربية كتطكير منظكمتيا التربكية ببذؿ أقصى كفؽ اهلل العامميف 

لتطكيرىا لتقؼ في كجو تحديات ىذا العصر،عصر التحدم العممي كالتكنكلكجي كتحديات العكلمة بكؿ 
ذا نظرنا إلى سرعة تطكر العمكـ كالتكنكلكجيا عممنا مدل صعكبة إعداد األجياؿ حيث النكعية . متغيراتيا كا 
فساح كالمخرج الكحيد مف ىذه الصعكبات ىك أف تبنى العمميات ا. المطمكبة لتربكية عمى الخبرة كالميارة كا 

إف كتيرة التغيير الحالي في الجزائر . المجاؿ لبلكتشاؼ كاالبتكار كتشجيع المكاىب كرعايتيا منذ الصغر
تستدعي إعادة النظر في قضايا التربية كالغايات المرجكة منيا خاصة كأف اإلستراتيجية التعميمية التي 

ادىا نكع مف عدـ االستقرار كالكىف، كىذا ما يستدعي تقييما جادا لمعرفة كرثتيا الجزائر منذ االستقبلؿ س
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فيما إذا كانت منظكماتنا التعميمية قد حققت األىداؼ المرجكة منيا أـ ال ؟ كعمى أم مدل كانت سياستنا 
التربكية تستجيب لمتطمبات التنمية ؟  حتى تككف المدرسة في مستكل األحداث يجدر بنا أف نكيؼ 

ىا كمناىجيا كأساليبيا كىياكميا البشرية مع تفاعبلت المحيط االجتماعي كمتطمبات التنمية كأف برامج
تساير التطكر الحاصؿ مف حكليا خاصة كأف الجزائر تعرضت ليزات بدلت حياتيا تبديبل يكاد يككف 

ك يستقي مف  جذريا، كىذا يتطمب نظاما تربكيا جديدا مبلئما يستمد قكتو مف المقكمات األساسية لؤلمة
إف . ينابيع الحضارة العربية اإلسبلمية ما يثريو كيدعمو كيجعمو مقكما أساسيا لمتطكر كاالزدىار

الخصكصية االجتماعية كاالقتصادية لمكاقع الجزائرم تستدعي بالضركرة إعادة تنظيـ الثركة البشرية حتى 
تربية يككف قادرا عمى االستجابة تتمكف مف التحكـ في مسار التغير مف أجؿ بناء مشركع اجتماعي لؿ

لممتطمبات االجتماعية التي تكاجو المجتمع الجزائرم فقد جاء في النصكص األساسية الخاصة بقطاع 
بذؿ جيد متكاصؿ مف أجؿ بناء مجتمع متقدـ يستجيب " (1): التربية أنو مف أىداؼ التخطيط التربكم

 ."رخاءلتطمعات الجماىير الشعبية في الحرية كالعدالة كاؿ
:االستثمار في التعميم ومخططات التنمية الشاممة -ثالثا  
ىناؾ الكثير مف القضايا التي ييتـ بدراستيا عمماء االجتماع ك التربية في تحميميـ لمعبلقة المتبادلة       

االستثمار التعميمي الذم يعكس العبلقة بيف : بيف النظاـ التعميمي ك المؤسسات اإلنتاجية مف أىميا 
مف خبلؿ نظرية رأس الماؿ البشرم التي اىتمت باالستثمار . لتعميـ ك التنمية االقتصادية كاالجتماعيةا

لقد استفادت الكثير مف . التعميمي ك ذلؾ عف طريؽ تحميؿ كؿ مف مدخبلت ك مخرجات العممية التعميمية 
ـ ك تثقيؼ القكل العاممة ك الدكؿ مف خبلؿ االسترشاد بمضمكف ىذه النظرية ك التي تؤكد عمى أىمية تعمي

تطكير قدراتيا باستمرار حتى تستطيع استيعاب التكنكلكجيا المتقدمة ك تطبيقيا في المؤسسات اإلنتاجية 
 .بأنكاعيا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ص  1992ت المدرسية، الجزائر، ، الديكاف الكطني لممطبكعاالنصوص األساسية الخاصة بقطاع التربية والتعميم: كزارة التربية الكطنية -1

15 .

كىذا ما جعؿ الكثير مف الدكؿ تكرس جزءا كبير مف ميزانياتيا مف اجؿ اإلنفاؽ عمى التعميـ كتطكير     
المؤسسات التعميمية ك كذلؾ تكجيو جزء مف المكارد المالية إلى مراكز البحث العممي التي تؤدم إلى 

. كلكجيتطكير الكفاءات العممية ك التقدـ التكف
تشير اإلحصائيات إلى أف ىناؾ تزايد في اإلنفاؽ عمى التعميـ :  أىمية االستثمار في التعميم وفوائده -1

كانت  1980ففي عاـ . منذ الثمانينات مف القرف العشريف في الدكؿ العربية أكثر مف أم دكلة أخرل
 8.7لناتج القكمي اإلجمالي،  كبمغ الجزائر ىي الدكلة العربية صاحبة أعمى إنفاؽ عمى التعميـ منسكبا ؿ
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فقد تغّيرت الصكرة نسبيا حيث  1996أما في سنة . ثـ تمييا المغرب، ثـ مصر، ثـ تكنس ك مكريتانيا %
 .% 7.3نجد األردف ىي دكلة فقيرة في مكاردىا الطبيعية لكنيا صاحبة أعمى إنفاؽ بنسبة 

ة إلى الناتج القكمي اإلجمالي لمببلد العربية في ك في ما يمي جدكؿ يبيف تطكر اإلنفاؽ عمى التعميـ نسب
. (1)( 1996-1980)الفترة الممتدة ما بيف 

  (1996 -1980)يبّين تطور اإلنفاق عمى التعميم إلى الناتج الوطني اإلجمالي (  5)جدول رقم                  

 الببلد العربية
 اإلجمالي النسبة المئوية لإلنفاق عمى التعميم إلى الناتج الوطني

1980 1996   

 7,3 - األردن 

 2,00 1,3 اإلمارات 

 6,7 4,5 تونس

 5,2 8,7 الجزائر

 6,4 4,1 السعودية 

 4,2 4,6 سوريا

 - 3,00 العراق

 3,8 2,1 عمان

 3,4 2,6 قطر

 5,7 2,4 الكويت

 2,5 - لبنان

 5,3 6,1 المغرب

 5 5,7 مصر

 6,1 - اليمن

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 339 ص، مرجع سابؽ، عمم االجتماع النشأة و التطور:عبد اهلل محمد عبد الرحماف -1

لقد كاف ينظر إلى التعميـ عمى أنو استيبلؾ، بمعنى أف الدكلة ىي التي تقّدـ الخدمات التعميمية       
. النامية حتى اليكـ كقد سادت ىذه النظرة في العديد مف الدكؿ. كتنفؽ عمييا ككاجب عمييا نحك مكاطنييا

  .(1)فاإلنفاؽ عمى التعميـ كاف كال زاؿ مف كاجبات الدكلة، ك ليس لو عائد أك مردكد اقتصادم مممكس
فيمكننا في ىذا الصدد دراسة تكمفة طالب كاحد في كمية الطب مثبل خبلؿ سنكات الدراسة حيث يتـ 

نكعا مف االستثمار التعميمي في مجاؿ ك يعد ذلؾ . حسابيا بصكرة دقيقة لكؿ عاـ دراسي حتى التخرج
كما يمكف جممة ما يعكد مف اإلنفاؽ عمى ىذا الطالب في المستقبؿ ك التي تتمثؿ في عبلج . الطب

كما يمكننا مبلحظة عممية االستثمار التعميمي مف  (.1)المرضى ك تحسيف مستكيات الصحة في المجتمع 
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ىذا فضبل . كف أف تعكد عمى الخريج ك عمى المجتمع ككؿخبلؿ الفكائد المالية أك االستثمارية التي يـ
عف أف التعميـ في حد ذاتو يعتبر مصدرا لمحصكؿ عمى الكظائؼ ك الميف ك تحسيف مستكيات المعيشة 

ك لعؿ ىذا ىك السبب الذم جعؿ . ك الحصكؿ عمى األجكر العالية خاصة لؤلفراد المتعمميف تعميما عاليا
ة إلدخاؿ أبناءىـ مؤسسات تعميمية جيدة أك خاصة مف اجؿ تكفير فرص العديد مف األسر تسعى جاىد

عمؿ مستقبمية ليـ ك ضماف حصكليـ عمى المراكز الكظيفية ك المينية المناسبة ك التي ترفع مف 
. مستكياتيـ المعيشية 

  مف ىنا يظير لنا ما لرأس ماؿ البشرم مف أىمية خاصة عندما يككف معززا بنظاـ تربكم قكم،     
ذلؾ أف التعميـ يتيح لمفرد المعرفة ك يجعؿ مف المجتمع أفضؿ حاال، كغني عف التعريؼ بأنو حيف يككف 

مجتمع ما أكثر تعمما، فاف ذلؾ يؤدم بدكف شؾ إلى معدالت أعمى مف االبتكار كاالختراع، كيجعؿ 
. (2)الجميع أكثر إنتاجية، ك األخذ بتكنكلكجيا جديدة بأسرع كقت 

بحاث في عمـ اقتصاديات التعميـ بشكؿ كاضح منذ أكائؿ الستينات مف القرف العشريف، لقد تعددت األ 
حتى أصبح ىذا العمـ كاضحا نسبيا، كعمى الرغـ مف ذلؾ زادت الصمة بيف ىذا العمـ كغيره مف العمـك 

 (3) :كيمكننا عرض أبرز مجاالت ىذا العمـ في المحاكر اآلتيػة . التربكية كاالجتماعية األخرل
فرديا كاجتماعيا، ( الفكائػد)التعميـ بيف االستيبلؾ كاالستثمار كيرتبط ذلؾ بحساب معدالت العائد : أوال -

.  ككذلؾ دكر التعميـ في النمك االقتصادم لكؿ دكلة، فضبل عف دكره في التنمية الشاممة
نتاجيتوتكمفة التعميـ كما يرتبط بيا مف خفض في التكاليؼ، مف خبلؿ زيادة كفا: ثانيا - . ءة التعميـ كا 
. كما يرتبط بو مف محاكالت إيجاد مصادر بديمة لتمكيؿ التعميـ تمكيؿ التعميـ :ثالثا -

 

 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 .339 صالمرجع السابؽ، : عبد اهلل محمد عبد الرحماف -1
 .16، ص 2005، 2، العدد 42ؿ ك التنمية، المجمد مجمة التمكم ما سبب أىمية النوعية بالنسبة لمتعميم؟: ىانكشيؾ.إريؾ أ -2
. 45، ص2000، القاىرة، 1، الدار المصرية المبنانية، طعمم اقتصاديات التعميم الحديث: محمكد عباس عابديف -3
:  قياس المردود االستثماري لمتعميم -أ
لعبلقة بيف التعميـ لقد شيدت ستينات القرف الماضي اىتماما كبيرا مف جانب المخططيف بدراسة ا     

كسكؽ العمؿ، ككاف اليدؼ إعداد القكل المدربة حتى تستطيع الكفاء بمطالب النمك االقتصادم السريع، 
كلكف تجرم الرياح بما ال تشتيي السفف، فقد جاءت رياح التغيير بما ال تشتيي الدكؿ حيث شيدت الكثير 

نتائجو الكخيمة عمى االقتصاد القكمي كتفاقـ  مف الدكؿ ال سيما الدكؿ الغربيػة رككدا اقتصاديا كانت
مشكمة البطالة بيف الشباب كيتصؿ ذلؾ بما شيدتو بعض قطاعات الصناعة مف تغيرات تكنكلكجية سريعة 

 .كاف ليا تأثيرىا الكمي كالنكعي عمى سكؽ العمؿ مف حيث اإلعداد المطمكب لمعمؿ كنكعيتيا كميارتيا
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تمدت أسمكب التنبؤ بالقكل العاممة فعاليتو كأىميتو كيبرز مف جديد كنتيجة ليذه التغيرات فقد اع    
أسمكب تخطيط القكل العاممة الذم يعتمد عمى المعمكمات المتصمة بمتطمبات سكؽ العمؿ كعف نكعية 

المتخرجيف مف النظاـ التعميمي، ككجد مف تجارب كثيرة مف الدكؿ أف الشباب المتخرج حديثا مف التعميـ 
لحصكؿ عمى كظيفة أك االحتفاظ بالكظيفة التي تحّصؿ عمييا، كذلؾ لنقص إعدادىـ يصعب عميو ا

ككجيت االتيامات إلى النظاـ التعميمي بأنو عاجز عف الحفاظ عمى . كتأىيميـ لمكظائؼ المطمكبة
المستكيات التعميمية كالميارات األساسية كعدـ مناسبة المناىج الدراسية التقميدية كضركرة العمؿ عمى 

طكيرىا لتكاجو االحتياجات المتغيرة لسكؽ العمؿ كفي دراسة العبلقة بيف التعميـ كالتنمية كسكؽ العمؿ، ت
حظي محتكل المنيج باىتماـ كبير ركزكا خبلليا عمى ما ينبغي أف تعّممو المدارس لمتبلميذ مف أجؿ 

.  التنمية
ركز عمى تدريس المكاد التقميدية كىناؾ كجية نظر بالنسبة لمحتكل المنيج إحداىما تقميدية ت      

كاألخرل حديثة تنادم بتدريس العمـك الحديثة كالكقكؼ عمى أىـ صعكبات المزاكجة بيف التعميـ كسكؽ 
سنة  18ك 16برنامج خبرات العمؿ لمشباب بيف سف  1976العمؿ، كبريطانيا التي بدأت في عاـ 

 .محمو مشركع تدريب الشباب  ثـ حؿ 1987الذم بدأ تنفيذه عاـ " كبرنامج فرض الشباب 
: التخطيط لمتعميم واحتياجات سوق العمل -ب

كاف خريجك الثانكيات  كالجامعات ال يجدكف صعكبة في التكظيؼ نظرا ألف معظـ الكظائؼ     
. الحككمية كانت كظائؼ إدارية ، كلـ تكف المؤىبلت كالتخصصات العممية لمخريجيف ذات أىمية تذكر

كر االقتصاد الكطني كتقميص القطاع العاـ في إدارة االقتصاد كبالتالي انحصار كلكف مع تنامي كتط
الكظائؼ في القطاع العاـ، كبدأ في المقابؿ اتساع حجـ القطاع الخاص الذم ساىـ بنسبة كبيرة في الناتج 

 كفي ظؿ ىذه التغيرات ظمت المؤسسات التعميمية السيما الثانكيات. المحمي كسيطر عمى سكؽ العمؿ
كالجامعات تضخ اآلالؼ مف التبلميذ كالطمبة، ككانت خططيا بعيدة عف احتياجات كمتطمبات سكؽ 

كمف ىنا بدأت المشكمة تظير شيئا فشيئا كأصبح . العمؿ في القطاع العاـ كالقطاع الخاص عمى حّد سكاء
. اآلالؼ مف الخريجيف ال يجدكف فرصا لمتكظيؼ

مؤشرات سكؽ العمؿ في الكقت الراىف إلى حجـ ىذه المشكمة تشير اإلحصائيات االقتصادية ك       
كرغـ عدـ كجكد مؤشرات رسمية معمنة عف البطالة كغيرىا مف . التي تنامت عبر العقكد الماضية

تـ استخبلصو مف إحصائيات القكل  (6) رقـ المكالي المؤشرات المتعمقة بسكؽ العمؿ إاّل أف الجدكؿ
ف كاف ىذا المعدؿ ليس رقما %9.4إلى % 7.5البطالة يتراكح بيف ككفقا ليا فإف معدؿ  /العاممة ، كا 

كنسبتيـ مف ( سنة  29 -15)اقتصاديا مخيفا إاّل أف المبلحظ ىك أف أغمب العاطميػف ىـ مف فئة الشباب 
كالمبلحظة األخرل ىي أف نسبة . 2002في عاـ %  71إجمالي العاطميف تتزايد كؿ عاـ، كقد تجاكزت 

ىذا . 2002في عاـ % 76خريجي المؤسسات التعميمية أيضا في تزايد مستمر، كقد تجاكزت العاطميف مف 
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بالرغـ مف نمك القكة العاممة سنكيا إاّل أف نمكىا أقؿ مف نمك مخرجات التعميـ التي تضخيا الثانكيات 
فجكة بيف كارتفاع نسبة العاطميف مف الخريجيف دليؿ كمؤشر عمى اؿ. الجامعات كغيرىا إلى سكؽ العمؿك

      (*)، كمؤسسات التعميـ (اإلنتاجية كالخدماتية)مؤسسات العمؿ 
 (1)( 2002-1999)يحدد مؤشرات سوق العمل العربية خالل الفترة ( 6)جدول رقم             

 2002 2001 2000 1999 مؤشرات سكؽ العمؿ

 2,844,592 2,776,973 2,703,371 2,595,090 حجـ القكل العاممة

 260,304 260,229 203,789 244,028 جـ البطالةح    

 %9.2 %9.4 7.5% %9.4 معدؿ البطالة    

 %76.9 %73.2 %67.2 %64.7 نسبة الخريجيف مف البطاليف

 29 -15)نسبة فئة الشباب 
 مف البطاليف( سنة

56.7% 61.1% 68.9% 71.4% 

 
ق الظاىرة تقـك الدكلة بجيكد حثيثة مف خبلؿ برامج لتأىيؿ الشباب كتكفير السبؿ كفي مكاجية ىذ   

 .كىذه الجيكد الشؾ أنيا تسيـ في التخفيؼ مف حدة البطالة كتفاقميا. النخراطيـ في سكؽ العمؿ

 
 

 

 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 :، حسب المكقع2006يـك المينة  بمناسبة( جامعة أـ القرل)في مجمة منار الجامعة  نشر مقاؿ  (*)  
 1-  Uqu.edu.sa/mypage/drabid/articl/10.htm 

  :التعميم بين االستثمار واالستيالك  -2
إف النظرة إلى التعميـ قد تغيرت، فبدال مف اعتباره قطاعا استيبلكيا، أصبح ينظر إليو عمى أنو قطاع     

أحدىما تقميدم : ادييف منيـ، أم أصبح لدينا تيارافإنتاجي في نظر العديد مف الباحثيف كخاصة االقتص
أما التيار الثاني فحديث كينظر إلى التعميـ عمى أنو عممية .ينظر إلى التعميـ عمى أنو خدمة عامة

. استثمارية، كأف ما ينفؽ عميو يدخؿ في باب االستثمار في الميزانية كال يدخؿ في باب االستيبلؾ
عمى أنو مجرد -عند أغمب المفكريف كخاصة االقتصادييف منيـ -يـ قديماكانت النظرة إلى التعؿ      

خدمة تقدـ لؤلفراد دكف انتظار عائد مف كرائيا، كمف ىنا جاءت النظرة إلى اإلنفاؽ عمى التعميـ عمى أنو 
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كفي الكقت نفسو كانت النظرة إلى اإلنفاؽ عمى . ال فائدة مف كرائو ( Consommation)استيبلؾ 
كالمزارع ، كاستصبلح األراضػي كغيرىا مف األمػػكر الماديػػة عمى أنو استثمػار  المصػانع،

 (Investissement  ) نظرا لسرعة العائد كضخامتو في أغمب األحياف، كىكذا كجيت معظـ الميزانيات في
التربكييف كمع مركر الكقت، الحظ العديد مف . الماضي إلى القطاعات المادية، كأىمؿ التعميـ إىماال كبيرا

كاالقتصادييف كجكد فركؽ جكىرية بيف المتعمـ كاألمي السيما بيف العامؿ المتعمـ كنظيره األمي لصالح 
مثؿ القدرة عمى اإلنتاج، كسرعة مكاكبة التطكرات التي : المتعمـ طبعا، ذلؾ في مجاالت كجكانب مختمفة

. تمس أساليب اإلنتاج كغيرىا
  Capital)إلنفػاؽ عمى التعميػـ تدريجيا كبدأ مفيـك رأس الماؿ البشرم مف ىنا تغيرت النظرة إلى ا      

humain  ) في الشيكع بيف عمماء االقتصاد كرجاؿ التربية، حيث زاد االعتقاد بأف اإلنساف المتعمـ ىك
القادر عمى صقؿ مكاىبو كقدراتو كتكظيفيا بما يفيده في حاضره كمستقبمو، كبالتالي يكسبو القدرة عمى 

كىكذا الحظ المفكركف كذكم االختصاص في ىذا المجاؿ كجكد فركؽ جكىرية كعامة  .نتاج كاإلبداعاإل
بيف المتعمميف كغير المتعمميف كبيف مستكيات الخرجيف ككفاءاتيـ في جكانب السمكؾ العاـ كاإلنتاج 

، كشاعت في "البشر آثار كعكائد إيجابية لمتعميـ في حياة"مما دفعيـ إلى تقرير كجكد . كالخدمات العامة
كسميت ىذه )كغيرىـ، وجون ستيوارت مل  والفرد مارشال، آدم سميثىذه المرحمة أسماء الكثير أمثاؿ 

 . (المرحمة بمرحمة التقرير
أما المرحمة المكالية كالتي عمد فييا بعض المفكريف إلى قياس بعض آثار التعميـ عمى الدخؿ الفردم      

المتعمـ، كخاصة بعد أف تطكرت كسائؿ القياس، كتكفرت البيانات البلزمة كالكطني، كفي نكاحي شخصية 
دوارد دينيسون، تيودور شولتزكشاعت في ىذه المرحمة أسماء بارزة منيا عمى الخصكص   .كغيرىما وا 

 
 

كقد استخدمت أساليب متعددة في مرحمة القياس كتحميؿ التكمفة كالمنفعة أم مقارنة ما ينفؽ عمى      
كمف . يف كالمكاسب المادية المتكقعة عمى مستكل الفرد أك مراحؿ مستكيات التعميـ كأنكاعو المختمفةالمتعمـ

دكر التعميـ الثانكم في التنمية كال سيما االقتصادية منيا،  ، أيىنا تظير أىمية بحث ىذا المكضكع 
اـ أم دكر المعمـ في باعتراؼ الكثير مف المتخصصيف، إال أنو مف الصعب جدا تحديد كقياس ىذا اإلسو

... النمك االقتصادم بالقياس بالعكامؿ األخرل
إف مثؿ ىذا االىتماـ بالعنصر البشرم في الحقيقة ليس أمرا جديدا في الفكر البشرم، بؿ نجده في      

 كتابات الفبلسفة اإلغريؽ كفقياء المسمميف، كفي كتابات االقتصادييػف األكائؿ مف المدرسة الكبلسيكية
شتراكية، غير أف زيادة معدؿ نمك اإلنتاج قد شغؿ اقتصادم التنمية بحيث كجيكا اىتماميـ إلى كاال

ككذلؾ . األساليب الكمية لقياس الدخؿ كمعدالت النمك كنصيب الفرد مف الدخؿ كمتطمبات تحقيؽ ذلؾ
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أىمية  كما أف ألفريد مارشاؿ كقؼ عند. ماركس الذم سار عمى مثؿ النيج الذم سار عميو آدـ سميث
كقد بيف أف أحد رؤكس األمكاؿ كأجزليا عطاء ىك رأس الماؿ البشرم، . التربية بكصفيا استثمار قكمي

كظمت ىذه الفكرة في بدايات النصؼ الثاني مف ىذا القرف إذ نّشطت استثمار رؤكس األمكاؿ، كلـ تعتبر 
ثار الجدؿ بيف أىؿ  كلقد .(1)مجرد خدمة استيبلكية تقدـ لممكاطنيف بؿ صناعة مف الصناعات 

االختصاص حكؿ مسألة ككف التعميـ استثمارا أك استيبلكا كمف المعركؼ لدل رجاؿ االقتصاد أنو مف 
الصعب التمييز بصكرة قاطعة بيف السمع المستيمكة كالسمع المستثمرة، ألف تصنيفيا في جانب دكف آخر 

كبصفة عامة يمكف أف . بالسمعة نفسيا يخضع العتبارات كثيرة منيا عامؿ الزمف كليس العتبارات خاصة
نميز بيف السمع كالخدمات التي تؤدم ميماتيا بصكرة فكرية خبلؿ فترة قصيرة مف الزمف كالسمع 

ؤتي ثمارىا بصكرة آجمة مثؿ ِِ المنازؿ كالسيارات كما يمكف تمييز الخدمات التي : كالخدمات التي ِت
ؿ المنتجات الصناعية كتمؾ التي تنتج أشياء ال يمكف تساىـ في إنتاج أشياء يمكف بيعيا في األسكاؽ مث

     .(2)بيعيا في األسكاؽ 
إف التعميـ ال ينتج سمعا تباع في السكؽ بصكرة مباشرة، كفي بعض األحياف قد يككف التعميـ       

استيبلكا كذلؾ عندما يطمب كفرد في حد ذاتو أك عندما يككف لشغؿ كقت الفراغ أك االستمتاع الشخصي 
كالكاقع أف التعميـ استثمار في أىـ ثركات األمـ كالشعكب، ك ىك لب . بنفسو عقميا أك جسميا أك ركحيا

فاالستثمار سكاء كاف في التعميـ أك في غيره يتطمب االنتظار بعض الكقت . نظرية رأس الماؿ البشرم
. حتى تجنى ثماره

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .16 -15، مرجع سابؽ، ص ص عوامل التربية: أنيس عبد الخالؽأبك طالب محمد سعيد، رشرش  -1
 .    63ص  ،، مرجع سابؽتخطيط التعميم واقتصادياتو: محمد منير مرسي -2
ففي الصناعة عمى سبيؿ المثاؿ نجد أف أم مشركع صناعي يتطمب رأس ماؿ مادم كبشرم قبؿ أف تبدأ  

أم استثمار يشمؿ جكانب اقتصادية مرئية يمكف عممية اإلنتاج، كينبغي أف نشير ىنا إلى أف عائد 
تقديرىا كميا ككيفيا ففي األمثمة السابقة يككف العائد االقتصادم المرئي ىك المنتج أك السمعة أك 
كعند . المحصكؿ كىنا العائد في حد ذاتو ليست لو قيمة مادية ما لـ يستفاد منو في الحياة االجتماعية

ىؿ يعتبر التعميـ استثمارا مفيدا لمفرد : ثار عادة عدة تساؤالت منيات التعميم كاستثمارالكبلـ عف 
ذا كاف األمر كذلؾ ىؿ يأخذ اآلباء كاألبناء ىذا األمر في اعتبارىـ عند اختياراتيـ المينية  كالمجتمع ؟ كا 

ت أك التعميمية ؟ كىؿ تتساكل كؿ أنكاع التعميـ في عائدىا اإلنتاجي؟ ىؿ يمكف مقارنة التعميـ بمجاال
االستثمار الكطنية األخرل ؟ ىذه األسئمة في الكاقع تدكر حكؿ الجكانب االقتصادية لمتعميـ كعبلقة 

لمعرفة  تحميل عالقة المدخالت بالمخرجاتالتكاليؼ أك اإلنفاؽ عميو بالعائد المتحصؿ منو، أم 
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لى رأس الماؿ المحصمة النيائية ليا مف حيث المكسب أك الخسارة، ك قد طبؽ ىذا األسمكب أكال ع
. المادم ثـ استخدـ فيما بعد في دراسة رأس الماؿ البشرم في التعميـ

يعرؼ التعميـ عمى أنو استيبلؾ لو قيمة في حد ذاتو بصرؼ النظر عف  :  الوجو االستيالكي لمتعميم -أ 
 أم عائد اجتماعي أك اقتصادم، فيك يؤثر في شخصية اإلنساف مف جميع الجكانب، كيمنحو الثقافة

 (1)كالمعرفة كيعممو كيؼ يحيا الحياة الكاممة 
فالتعميـ بيذا المعنى كسيمة تمعب دكرا كبيرا في خمؽ الطمكح لدل األفراد كحّثيـ عمى المثابرة        

لتغيير كاقعيـ عف طريؽ تككيف الميارات كالقابميات التي تمكنيـ مف االنتقاؿ مف ميمة إلى أخرل فتفتح 
مكا نيات كاسعة لرفع مستكل ميارتيـ كما يساعد التعميـ أيضا في تنمية االتجاه نحك ليـ آفاؽ جديدة كا 

فالقصد مف التعميـ بيذا المعنى . اإلنفاؽ السميـ طبقا ألكليات ليا أىميتيا عمى الصعيديف الخاص كالعاـ
قادرا  تطكير الشخص معنكيا أك عقميا  بحيث يصبح حساسا لبلختيارات االجتماعية كالفردية، كأف يككف
عمى العمؿ بيا، كما يعتبر التعميـ أداة فعالة كسبلح قكم مضمكف إلحداث التغييرات االجتماعية 

كمف ىذا المنطمؽ يمكف اعتبار التعميـ . كاالقتصادية البناءة، كالتقدـ السياسي كالثكرة التكنكلكجية كالمعرفة
ية مدركسة متعارؼ عمييا لتحقيؽ التأثير ىك ذلؾ النشاط المنظـ المكجو كاليادؼ الذم يستعيف بأساليب فف

كيككف ذلؾ عادة . في األفراد في مستكيات متنكعة كفي مجاالت معينة تتفؽ مع خصائص مراحؿ العصر
في تمؾ المؤسسة التي اصطمح عمى تسميتيا بالمدرسة كاألصؿ في التعميـ، حيث يتـ فييا إعداد الفرد 

كمثؿ كقيـ كقكانيف كعادات كتقاليد، كتزكيده بقسط كافر  عد كنظـلمحياة في المجتمع بما لو كما فيو مف قكا
. مف الثقافة العامة، كأف تييئ لو المجاؿ لتنمية مياراتو كقدراتو

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
. 68 -67مرجع سابؽ، ص ص التعميم مشروع اقتصادي،  :غادة قضيب ألباف -1

ليـ فقد احتّؿ مكانا أساسيا في الدراسات االجتماعية ك نظرا ليذه الخصكصيات التي يتميز بيا التع
كاالقتصادية كحتى السياسية كيمكف أف نشير ىنا إلى دراسات كؿ مف سميث ك مالتكس كغيرىما عمى 

مثبل إلى التعميـ مف زاكية  (Malthus)مالتوسينظر . الرغـ مف اختبلؼ كجيات نظر كمييما إلى التعميـ
إف التعميـ عامؿ مف عكامؿ تحديد النسؿ، كىك طريؽ لتنمية صفات :" ؿ السكػاف كتنظيـ األسرة فيقك
أنو عامؿ لبلستقرار السياسي "في حيف ينظر آدـ سميث إلى التعميـ عمى". الحرص كالتدبير كاالدخار

  (1)" كاالجتماعي ألية تنمية اقتصادية 
:  الوجو اإلنتاجي لمتعميم -ب

في األقطار العربية أصبحت تؤمف بأف التعميـ يعد أكبر رأسماؿ  إف القيادات التربكية كالتعميمية     
مستثمر في المجتمع الحديث، فبل يجكز تأجيمو كأف التعميـ ىك المصدر الرئيسي لممجتمع الصناعي، كما 
تؤمف بالدكر الحيكم كالفعاؿ الذم تمثمو التربية كالتعميـ في عممية النمك االقتصادم كاالجتماعي كالتحكؿ 
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لذلؾ فإف ىذه القيادات مصممة عمى تعميـ التعميـ بسرعة كجزء ال يتجزأ . ابي المطمكب في المجتمعاإليج
 .(2) مف أىداؼ األمة العربية مف أجؿ خمؽ مجتمع عصرم متقدـ كمتطكر

إف :" فيك مف اعتبر التعميـ استثمارا قكميا، كقد عّبر عف ذلؾ بصراحة عندما قاؿ ألفريد مارشالأما     
ـ ميداف استثمارم ضخـ يمثؿ أفضؿ أنكاع االستثمارات عمى اإلطبلؽ، كأف لو عائد قد يفكؽ عائد التعمي

بضركرة مساىمة الدكؿ في  مارشال ألفردكما نادل ". الكثير مف العمميات االقتصادية عمى المدل الطكيؿ
. قتصادية كاالجتماعيةتحمؿ نفقات التعميـ، كضركرة اىتماـ رجاؿ االقتصاد بدكر التعميـ في التنمية اال

كلقد تطكرت . كىذا ما يعني أف ألفريد مارشاؿ كاف مف أشد المتحمسيف لدكر كأىمية التعميـ في التنمية
الدراسات بعد ذلؾ في ميداف اقتصاديات التعميـ تطّكرا ىائبل بعد الحرب العالمية الثانية كأصبحت تكّكف 

. ف عمى اختبلؼ آرائيـ كنظرياتيـمكضكعا ىاما يشغؿ باؿ االقتصادييف كاالجتماعيي
فالتعميـ إذف أداة فعالة ال يمكف االستغناء عنيا في تحقيؽ التنمية الشاممة، كىذا ما نادل بو الكثير      

مف الباحثيف في ىذا المجاؿ أمثاؿ ألفريد مارشاؿ كتيكدكر شكلتز كغيرىـ حيث أكدكا عمى ككف  التعميـ 
ة التعميـ ميارات كمعرفة فنية، يكدعيا في السمع التي ينتجيا، كيترتب استثمارا ألف العامؿ يكتسب نتيج

كعميو فإف . عمى ذلؾ تمتع التعميـ بقيمة اقتصادية في السكؽ، كىي األجر الذم يحصؿ عميو ىذا العامؿ
تتطمب اعتبارا خاصا ( سكؽ العمؿ)كيفية تأكيد التفاعؿ المطمكب بيف التربية كالتعميـ كالعمؿ اإلنتاجي 

لمعطيات المميزة كلمظركؼ المعينة في مختمؼ البمداف، كىذا سكاء فيما يتعمؽ بتجديد كاختيار المستكيات ؿ
. اإلستراتيجية لمتكامؿ أك فيما يتعمؽ بالتكزيع الضركرم لؤلعباء بيف القطاعيف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .70-69المرجع السابؽ، ص ص : غادة قضيب ألباف -1
. 157، مرجع سابؽ، ص األقطار العربية والتعميم االبتدائي اإللزامي: ألياس زيف  -2

إف شؤكف التربية التي ترتبط ارتباطا كثيقا بحياة المجتمع ىي في حد ذاتيا ظاىرة اجتماعية مف       
كالنظـ التربكية بكصفيا ظكاىر اجتماعية تنطبؽ عمييا خكاص تمؾ الظكاىر مف . حيث أصميا ككظائفيا

ا ال نستطيع أف نبدليا أك نعدليا حسب أىكائنا الفردية، بؿ يجب أف نبلحظ انسجاميا مع عناصر حيث أنف
كالتربية في جممتيا ليست مذىبا يطمبو شخص .البناء االجتماعي الذم تككف معو كحدة مترابطة األجزاء

نما ىي نتيجة لتفاعؿ عناصر المجتمع الثقافية في الماضي كالحاضر كىي تمثؿ  ضركرة معيف كا 
مف الكىـ أف يعتقد المشتغمكف بأمكر : "اجتماعية كما أنيا تيدؼ لتحقيؽ أغراض اجتماعية، كقد قيؿ 

التربية كالتعميـ أنيـ يستطيعكف خمؽ نظاـ أك مذىب تربكم مف العدـ، كال فائدة مف نظاـ ال يقـك عمى 
ر التعميـ استثمارا أك استيبلكا تبعا كىكذا يعتب. (1)"  دراسة كفيـ حقيقتيف لطبيعة المجتمع كظركفو الخاصة

لمغرض المستيدؼ منو، فيك استثمارعندما يستيدؼ تككيف القكل العاممة المدربة الماىرة المؤىمة ك ما 
يتصؿ بذلؾ مف زيادة دخؿ األفراد تبعا لمستكل التعميـ الذم كصمكا إليو، كىك استيبلؾ مف حيث أنو 
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" غير أنو . ( 2)التأديب كالمتعة ك شغؿ الفراغ كما أشرنا سالفا غرض في ذاتو ك اليدؼ منو ىك التثقيؼ ك
يمكف المحاجة بأنو ما يعتبره البعض جانبا استيبلكيا في التعميـ ىك في كاقع األمر استثمار أيضا في 
البشر مف حيث تحسيف نكعيتيـ كمكاطنيف يسعدكف بحياتيـ كيمارسكف حقكقيـ الديمقراطية كالمدنية 

ف بدت . يككف التعميـ في ىذه الحالة مشابيا لحالة الخدمات الصحيةكاالجتماعية ك فيذه الخدمات كا 
إف الزيادة في اإلنتاج كما يرل  .(3)" خدمات استيبلكية إال أنيا في حقيقتيا استثمار لتحسيف حالة البشر

الماؿ ك تزايد ىي تجمع رأس : أيضا أنصار ىذا االتجاه تتبع في أم بمد مف البمداف أربعة عكامؿ أساسية
السكاف ك تزايد سابع الفركؽ المادية ك التقدـ النقدم ك يركف أف ىذا العامؿ األخير مف أىميا تأثيرا في 

تمؾ الزيادة ك ىنا يبرز دكر التربية في اإلنتاج ألف العامؿ الرابع النقدم ما ىك إاّل إنتاج لمتربية، إذا فمماذا 
 ؟أسيمت التربية في التنمية االقتصادية 

لئلجابة عف ىذا التساؤؿ اتجو الرأم في أمريكا إلى التي اعتمدت مقاييس جامعة شيكاغك ك ىك        
قياس ما يسيـ بو التعميـ عف طريؽ الفكارؽ في مكاسب الفئات المختمفة ك ىك قياس أبرز إسيامات 

رة ك تعكس الفكارؽ الكظائؼ  في االقتصاد الكطني ك تعكس ىذه الفكارؽ في المكاسب الفكارؽ في الميا
في الميارات بدكرىا الفكارؽ في التحصيؿ التعميمي األصكلي ك غير األصكلي، ك الكاقع أف ىناؾ عبلقة 

. (4). سببية بيف مكاسب اإلنساف طيمة حياتو ك حصيمتو مف العاـ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .44، مرجع سابؽ، صمبادئ عمم االجتماع: السيد محمد بدكم -1
 .65  -63، مرجع سابؽ، ص ص تخطيط التعميم واقتصادياتو: محمد منير مرسي -2
 .65، ص  المرجع نفسو -3
    .117مرجع سابؽ، ص  عوامل التربية،: أبك طالب محمد سعيد ك رشرش أنيس عبد الخالؽ -4

التربية  حاكؿ قياس عائدات(  والش) كعمى الرغـ مف كجكد طرائؽ متعددة حسب ىذه الطريقة فإف       
منطمقا مف الشيادات التي يتحصؿ عمييا األفراد محاكال البحث فيما إذا كانت النفقات التي تنفؽ عمييا 

إلى القيمة التي يحصؿ  والشكانتيى . يمكف أف تعّد ضربا مف االستثمار الرأسمالي يؤدم إلى الربح أـ ال
 21420التي تنفؽ عميو كيبمغ ىذا التجاكز عمييا الفرد نتيجة لتربية تتجاكز في جميع األحكاؿ النفقات 

دكالر لدل حامؿ  28335دكالر لدل حامؿ شيادة الميسانس، ك  30753دكالرا لدل حامؿ البكالكريا، ك 
ىو )تكالت الدراسات بعد ىذه الدراسة مثؿ محاكالت . دكالرا لدل حامؿ الدكتكراه 23355الماجستير، ك 

ل أف رؤكس األمكاؿ التي تكظؼ في التعميـ تعكض خبلؿ تسع الذم تكصؿ إؿ (بيكر) كدراسة (شاكيري
الذم انتيى إلى أف النفقات خبلؿ مرحمة التعميـ  (لوبل)سنكات، كأجريت في فرنسا دراسة عمى يد 

 7100فرنكا لكؿ طالب كأف دخؿ العامؿ المؤىؿ مف حاممي الشيادة االبتدائية  3150اإللزامي تقدر بػ 
ألؼ فرنكا،  15ألؼ فرنكا كدخؿ حامؿ درجة الدبمكـ الجامعي 10بكالكريا فيبمغ فرنكا، أما دخؿ حاممي اؿ
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ألؼ فرنكا،  كىناؾ دراسػات  أجريت  لقياس عائدات  30ألؼ فرنكا أك  25أما الميندس فيقدر دخمو بػ 
التربيػة عمى مستكل المجتمع ككؿ كدراسة  

الناجمة عف زيادة مخزكف التربية كمقارنتيا  الذم نظر إلى الزيادة الحاصمة في الدخؿ القكمي( شكلتز) 
. (1)بالزيادة الحاصمة في الدخؿ القكمي خبلؿ الفترة نفسيا 

أثناء األزمة االقتصادية ( كينز) فقد تغّيرت النظرة التقميدية التي نادل بيا رجؿ االقتصاد المشيكر      
ساس التنمية االقتصادية ، كأصبح مف خبلؿ ثبلثينات ىذا القرف كالتي ترل أف رأس الماؿ المادم ىك أ

ال يقّؿ أىمية عف رأس الماؿ  رأس المال البشريالمسمـ عند رجاؿ التربية كاالقتصاد عمى حد سكاء أف 
المادم في التنمية إف لـ يزد عميو،  كىذا يعني أف القكل البشرية المتعممة ك المدربة عنصر ىاـ 

قتصاد القكمي كمعدالت نمكه تعتمد بصكرة مباشرة عمى تكفر في النمك االقتصادم ألم دكلة، ذلؾ أف اال
العمالة الماىرة المدربة المتعممة كقبكؿ كجية النظر ىذه أك التسميـ بيا يتطمب نكعا مف التخطيط التعميمي 

، ألف النظاـ التعميمػي ىك المسؤكؿ عف إعداد القكل البشرية المؤىمة كيتطمب تخطيطا سميما  
، كمف الطبيعي أف يككف ىذا التخطيط قائما عمى احتياجات االقتصاد القكمي كما عمى المدل الطكيؿ

يتطمب بالطبع تقدير ىذه االحتياجات في المستقبؿ كمف ىنا يسطر أسمكب التنبؤ باحتياجات القكل 
 البشرية عمى التخطيط القكمي في الدكؿ المتقدمة، كالنامية عمى حد سكاء كيعتمد ىذا األسمكب كما أشرنا

 عمى افتراض أف مف الممكف تحديد احتياجػات الببلد مػف القكل البشرية الماىرة كذلؾ بالتنبؤ

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.      120المرجع السابؽ، ص  :أبك طالب محمد سعيد ك رشرش أنيس عبد الخالؽ -1

ق عادة عمى أنو معدؿ بالعدد المطمكب مف ىذه القكل لمكفاء بمطالب ىدؼ اقتصادم معيف، يشار إلي
النمك االقتصادم، كاإلستراتيجية التي تحدد األكلكيات كحدكد التكسعات في ظؿ الظركؼ االقتصادية 

. كاألكضاع االجتماعية لمببلد كسنفضؿ الكبلـ عف االحتياجات التعميمية كطريقة تقديرىا فيما بعد
القتصادية لقيت ركاجا كبيرا ك شاعت ككانت مف إف فكرة اعتبار التنمية التربكية شرطا الزما لمتنمية ا    

أسباب العناية بالتخطيط التربكم، كىي الفكرة التي ترل في التربية نكعا مف التكظيؼ المستمر لرؤكس 
أم التربية ) األمكاؿ، ك ترل أف ليا مردكدا اقتصاديا كاضحا، كترفض بالتالي النظرة التقميدية التي كانت 

اطنيف ك استيبلؾ لرؤكس األمكاؿ ال استثمارا ليا، ألف األمكاؿ التي ننفقيا عمى مجرد خدمة تقدـ لممك( 
التربية ك التعميـ ليست مجرد نفقات نستيمكيا لخدمة المكاطنيف، ك إنما ىي رؤكس أمكاؿ نكظفيا، أم 
نضعيا في مشركع معيف ىك التعميـ ، لنجني ثمراتيا بعد ذلؾ أضعافا مضاعفة، كما نجني ثمرات أم 

كنكتفي ىنا بإيراد مثاليف مف تاريخ االقتصادم،ىما مثاال . شركع صناعي أك زراعي أك تجارم منتجـ
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الدنمرؾ ك الياباف، ىذاف البمداف الفقيراف بمكاردىما الطبيعية ك المذاف استطاعا مع ذلؾ أف يحققا تطكرا 
  .(1)راتو كبيرا يفكؽ بكثير دكؿ غنية بمكاردىا الطبيعية، ك ذلؾ بفضؿ التعميـ ك ثـ

إف التخطيط العممي السميـ ألية تنمية اقتصادية سميمة كلنجاح أم مشركع اقتصادم سكاء عمى      
مستكل النشأة أك الكحدة اإلنتاجية أك عمى مستكل القطر ككؿ أك عمى مستكل مجمكعة مف األقطار 

ذا كاف التخطيط ضركريا لمدكؿ المتقدمة كالنامية عمى السكاء، فإنو أكثر أىمية بالنسبة لمدكؿ  العربية ، كا 
 النامية المحدكدة في إمكانيتيا المادية  أك البشرية أك فييما معا  فيك الضماف عمى مستكل الدكلة

لحسف استغبلؿ المكارد كالثركات المكجكدة كالكامنة كالمحتممة مما يؤدم إلى زيادة اإلنتاج : أك القطر مثبل
لى اإلمكانيات المتاحة في عبلقتيا باألىداؼ كاآلماؿ االقتصاديػة  كجكدتو كلمكصكؿ إلى الحكـ الدقيؽ ع

أف تحقؽ أىدافيا كالنتائج المرجكة  منيا  بدكف االعتماد عمى التخطيط التعميمي الدقيؽ، 
كقد مضى العيد الذم كانت تعتمد فيو الدكؿ في تحقيؽ مطالب التنمية عمى النظرة العشكائية كالجيكد 

ءات غير الدقيقة التي تعتمد عمى التقدير الفردم ال التقدير الرقمي كأصبحت الدكؿ االرتجالية كاإلحصا
. تعتمد في تحقيؽ مثؿ ىذه المطالب عمى العمؿ الكاعي القائـ عمى التخطيط العممي السميـ

 

 

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

        .24 -23، مرجع سابؽ، ص صالتخطيط التربوي: عبد اهلل عبد الدائـ -1

:  التعميم والزيادة في اإلنتاج -
لقد دلت األبحاث العديدة التي أجريت حكؿ عكامؿ النمك االقتصادم في الكثير مف بمداف العالـ عمى    

كىكذا تنتيي . أف التعميـ يعد عامبل أساسيا مف عكامؿ ذلؾ النمك، ك أنو أكبر أثرا مف رأس الماؿ المادم
مف النمك االقتصادم الذم حدث في الكاليات المتحدة  % 21إلى أف " دينسون" األبحاث التي قاـ بيا 

   (1) :يرجع إلى أثر التعميـ، كذلؾ كفقا لممعادلة التالية 1957ك 1921بيف عاـ 

   

 
 
 .المكسب مادي كبالتالي زيادة في زيادة إنتاجية الفرديؤدم إلى  االستثمار في التعميم -
 : أسموب المؤىالت الدراسية -

 كسب مـادي أعلـى إنتاجيـة أعلـى االستثمـار في التعليم

 أ  خـ ة
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كىك أسمكب يدعي أف العبلقة بيف التعميػـ كالدخؿ قد تككف في صكرة أخرل غير ما ذىب إليو         
، (Arrow)وأرو، (I.Berg) بيرجكؿ مف  1975-1970كقد تبنى ىذا األسمكب ما بيف . األسمكب السابؽ

كا إلى ، كذىب1975( Stieglitz)ستيجميتزك (Tubman-Wales)وتوبمان وويمز،  (Spence) وسبنس
 القكؿ  بأف العامؿ المحدد لزيادة الدخؿ ىك الحصكؿ عمى شيادة أك مؤىؿ دراسي أعمى، ذلؾ أف التعميـ

.  أك التدريب في حد ذاتو قد ال يككف لو تأثير كاضح عمى إنتاجية الفرد 
لتي ينشدىا كنظرا إلى أف الفرد الذم يختار برنامج التدريب أك التعميـ يتكفر لديو أصبل اإلمكانيات ا    

صاحب العمؿ كالتي اختاره مف أجميا فإف أجره يزيد حتى كلك لـ تزداد إنتاجيتو، كمف ىنا فإف التعميـ 
. (2)يصبح مجرد كسيمة لبلختيار كالشكؿ التالي يكضح ىذا األسمكب 

                         
 أ              
 

  -المكسب مادي كبالتالي زيادة في المؤىالت العمميةالحصول عمى يؤدم إلى  االستثمار في التعميم  -
كقد اعترض بعض الباحثيف كأىؿ االختصاص عمى ىذا األسمكب ككجيكا لو انتقادات شديدة عمى    

أساس أف اطراد ثبكت العبلقة بيف التعميـ كالدخؿ عمى مدل حياة اإلنساف في كسب معيشتو يتناقض مع 
 .ة ىذه االنتقادات إاّل أف الجدؿ الزاؿ قائما إلى اليكـكعمى الرغـ مف كجاه. ىذا األسمكب

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

.  96تخطيط التعميـ كاقتصادياتو، مرجع سابؽ، ص: محمد منير مرسي -1
.  59، ص2006، الجزائر 2، دار الغرب لمنشر كالتكزيع، طالتربية والتعميم في الجزائر: بكفمجة غياث -2

(1) 1998 -1979يوضح تطور عدد تالميذ التعميم الثانوي العام والتقني ما بين ( 7)رقم جدول            
        
 

 

 عمىكسب مادي أ مؤىالت دراسية أعمى االستثمار في التعميم

 خـ ة أ
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اقتصادية كاجتماعية كسياسية ذات أىمية قصكل تأتي كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف ىناؾ مخططات كبرامج 
نفاؽ كما تحتاج إليو البرامج التربكية كالتعميمية . أحيانا في مقدمة أكلكيات الدكلة، تحتاج إلى تمكيؿ كا 

كتزداد أىمية ىذه المخططات المشتركة حيث يدرؾ أصحاب القرار في مختمؼ المجاالت الصمة الكثيقة 
.  كبيف مختمؼ المجاالت االقتصادية كاالجتماعيةبيف التربية كالتعميـ 

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 119، ص 1986، ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر، مقدمة في التربية: محمد السيد سمطاف -1

 المجموع الثانوي التقني. ت الثانوي العام. ت السنة

78/79 142526 10923 153449 

79/80 170435 12770 183205 

80/81 197455 14493 211948 

81/82 232648 16348 248996 

82/83 259442 19857 279299 

83/84 293783 32086 325869 

84/85 316272 42577 358849 

85/86 156616 66886 423502 

86/87 405008 98300 503308 

87/88 463700 128083 591783 

88/89 558543 156423 714966 

89/90 588765 165182 753947 

90/91 598904 153360 752264 

91/92 646720 96025 742745 

92/93 618030 129122 747152 

93/94 686177 107280 793457 

94/95 757420 63639 821059 

95/96 784108 69195 853303 

96/97 790593 64888 855481 

97/98 814102 64988 879090 
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 فالنظرة الصائبة كالعميقة لمتعميـ ىي مف منظكر اجتماعي كاقتصادم بغض النظر عف ككف التعميـ استثمارا
بشريا أك إنفاقا استيبلكيا، فيك أم التعميـ متغّير أساسي مف جممة متغيرات المنظكمة االقتصادية 

. كاالجتماعية لممجتمع الجزائرم
: عربيا ودولياسياسة اإلنفاق عمى التعميم  -3  
كير إمكانات مسالة أساسية لما ليا مف عبلقة كثيقة بتط( تمكيؿ التربية) إف مسالة اإلنفاؽ عمى التعميـ     

ذا كاف لمجتمعنا أف كّفر التمكيؿ الكافي خبلؿ السبعينات، فٍاّف ذلؾ لـ . كقدرات المجتمع كمف ثمة مستقبمو كا 
يعد في إمكانو اليكـ، ككف المجتمعات النامية تعيش ضائقة ٍاقتصادية كبيرة اليكـ، خاصة بعدما فرضت 

تمكيميا حسب سياستيا كحسب احتياجاتيا تصحيحات ىيكمية حّتمت عمى ىذه المجتمعات تكييؼ طرؽ 
: االقتصادية كاالجتماعية، رغـ أنيا مضطرة لرفع تحدييف كبيريف كىما

كيكمف في ضركرة استجابتيا لمضغط ااٍلجتماعي بالزيادة الكبيرة في تكسيع ىياكؿ  التحدي الكمي"  
فيكمف في ضركرة ٍاستجابتيا  يالتحدي النوعأما . ااٍلستقباؿ كفي عدد المؤطريف التربكييف كاإلدارييف

لمتطمبات اإلدماج التدريجي في المحيط العالمي الذم يفرض عمييا تحسيف تأىيؿ اليد العاممة بالرفع مف 
فإذا أخذنا في الحسباف النكع األكؿ مف التحديات، فٍانو يتحتـ عمى رجاؿ . (1)"مستكل التربية القاعدية لؤلفراد 
 (2): ة البحث عف أساليب أخرل لمتمكيؿ منيا السياسة ك ااٍلقتصاد ك التربي

. حسف تكظيؼ األمكاؿ الناجمة عف الضرائب كالبحث عف الكفاءات التي تسو في التنمية -1
.  مساىمة المستفيديف مف خدمات التربية خصكصا في مراحؿ التعميـ ما بعد اإللػزامي -2
.التربكم دكف تكمفة كتحسيف مستكل المؤطريف ٍاتخاذ تدابير تربكية مف شأنيا الرفع مف مردكد النظاـ -3  
.تثميف المكارد البشرية -5  
.ربط التككيف بعالـ الشغؿ -6  

كفيما يتعمؽ بالبمداف النامية كالجزائػر مثبل فيػي أكثر إدراكا مف أّم كقت مضى لحاجتيا لتعميـ نكعي       
نيا في نفس الكقت تدرؾ عجزىا عف تكفير يتـ التخطيط لو في ضكء متطمباتيا االقتصادية كاالجتماعية، لؾ

مصادر اإلنفاؽ كالتمكيؿ المحمية التي تستجيب لتمؾ المتطمبػػات، مما يضطرىا لمبحث عف مصادر تمكيؿ 
مف الخارج كىذا يضعيا في مكضع االعتماد عمى الغير مما يفقدىا قدرا مف الحرية في اختيار ما ينسجـ 

.  فية كاالجتماعية، كيجعؿ خطط التنمية فييا عرضة لبلىتزاز كالتراجعمع أطرىا المرجعية السياسية كالثقا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
1- ALTET MARGUERITE : Op. cit ; P. 84 
2- ASTOLLFI  JEAN PIERRE : L’ERREUR UN  OUTIL POUR  ENSEIGNER, E.S.F, Paris 1997, P.47. 
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ذا ما أخذنا عمى سبيؿ المثاؿ متغ     ير العمـ كالتكنكلكجيا الحديثة كأحد المتغيرات التي يمكف تجاكزىا كا 
فبمداف العالـ النامي تدرؾ مسافة .  في العمؿ التربكم كالتعميمي، فإف المشكمة تصبح أكثر صعكبة

االختبلؼ بينيا كبيف العالـ المتقدـ، كىذا يعني أف جزءا مف ىذه المسافة يعكد الفتقارىا إلى قاعدة عممية 
 ...نكلكجية ضركرية لتطكير مختمؼ النظـ كتؾ

كالكاقع أف أصؿ ىذا االختبلؼ أك التفاكت بيف البمداف المتخمفة كالبمداف المتقدمة ىك في معظمو     
تفاكت في مستكل التعميـ كما كنكعا كىك الذم يؤدم إلى التفاكت االقتصادم كاالجتماعي بيف ىذه 

ؤسسات التربكية كالتعميمية أىمية تكفير مكارد كافية لئلنفاؽ عمى ففي الكقت الذم تعني فيو الـ. البمداف
برامج التعميـ المختمفة، فيي تعني أيضا أف إحدل مسؤكلياتيا المباشرة ىي أف تتعامؿ مع ىذه المكارد 

مف ىنا تأتي ضركرة كأىمية . بأساليب تختمؼ عما كاف مألكفا كذلؾ ضمانا لمردكد أفضؿ ليذا اإلنفاؽ
. سائؿ التعميمية كاإلدارية بحيث تخفض كمفة التعميـ كاإلدارة كالخدمات المرتبطة بياتطكير الك

إف اإلنفاؽ عمى التعميـ يمثؿ عصب العممية التعميمية ك خاصة ك نحف نعيش األلفية الثالثة بمعطياتيا     
ت لتطكير التعميـ ك تحدياتيا، بما يحتـ عمى القائميف عمى التعميـ القياـ بجيكد أكثر لتكفير مستمزما

كتجديده، كىذا يتطمب البحث عف مصادر جديدة لئلنفاؽ، إضافة إلى ترشيد ىذا اإلنفاؽ في كؿ أزمات 
مف ىنا ظيرت العديد مف . التحكيؿ التي تعيشيا الكثير مف الحككمات كال سيما في الدكؿ المتخمفة

مصادر التحكيؿ مع بقاء الدكلة الطرؼ  الدراسات التي تنادم بضركرة زيادة اإلنفاؽ عمى التعميـ ك تنكيع
.  األساسي كالمسؤكؿ عف ىذا التحكيؿ، كذلؾ طبعا بمشاركة القطاع الخاص كالجمعيات كالمنظمات

 (1) :ك يمكف تمخيص اتجاىات اصطبلح التحكيؿ ك اإلنفاؽ عمى التعميـ في النقاط التالية     
. ؽ عميو البحث عف فاعمية أكثر في تحكيؿ التعميـ ك اإلنفا -
. كضع إستراتيجية لئلنفاؽ اعتمادا عمى الناتج التعميمي -
. تعزيز البلمركزية اإلدارية كالتسيير كتفكيض السمطات كالصبلحيات -
.  تعزيز دكر القطاع الخاص كالمنظمات كالجمعيات غير الحككمية -
 
 
 
 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

. 13، ص1995، الدار التربكية لمدراسات كاالستشارات، الرياض، يةالتربية والتنم:  عبد العزيز الجبلؿ -1
 
:  اتجاىات اإلنفاق عمى التعميم في الدول العربية –أ 
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كالنظرة السريعة . لقد شيد التعميـ في العالـ العربي تطّكرا كميا ك كيفيا في العقكد الثبلثة األخيرة      
، 1995 –1985التعميـ في العالـ العربي خبلؿ الفترة  لمجدكؿ المكالي تكضح تّطكر نسبة اإلنفاؽ عمى

 .(1) % 5.1إلى  %5.71حيث نجد أف معدؿ اإلنفاؽ يتراكح بيف 

(  1995  -1980)يوضح تطّور اإلنفاق عمى التعميم في الدول العربية ( 8)جدول رقم          
 

 الدولة
 .النسبة من الدخل القومي   النسبة من اإلنفاق الحكومي

1980 1985 1990 1995  1980 1985 1990 1995 

 6.3 6.4 5.5 -  16.6 13.2 13.00 11.3 األردن

 1.7 1.7 1.7 1.3  16.3 14.6 10.4 - اإلمارات

 4.8 5.0 4.1 2.9  12.8 5.00 10.4 10.3 البحرين

 6.8 6.2 5.8 5.4  17.4 14.3 14.1 16.4 تونس

 7.2 5.5 8.5 7.8  - 27.0 20.7 24.3 الجزائر

 5.5 6.00 6.7 4.1  - 17.8 12.00 8.7 السعودية

 - 4.0 - 4.8  - 15.00 - 9.1 السودان

 - 4.3 6.1 4.6  - 17.3 11.8 8.1 سوريا

 - - 4.00 3.00  - - - - العراق

 4.4 3.5 4.00 2.1  16.3 11.1 - 4.1 عمان

 5.6 3.5 4.9 2.4  - 3.4 12.6 8.1 الكويت

 2.00 - - -  16.8 11.7 16.8 13.2 لبنان

 - - 7.1 3.4  - - 9.4 - ليبيا

 5.6 6.7 6.3 5.7  13.8 - - 9.4 مصر

 4.9 5.5 6.3 6.1  22.6 26.1 22.9 18.5 المغرب

 5.00 4.7 - 5.0  16.1 22.00 - - موريتانيا

 7.5 - - -  20.8 - - 16.3 اليمن

 4.9 4.9 5.1 4.2  17.3 14.9 15.00 11.8 المتوسط العام

. 1998برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، نيكيكرؾ، : ير التنمية البشريةتقر -

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 53، ص 2003، بيركت، لبناف1، شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر، طالتربية والتنمية والنيضة: عبد العزيزمحمد الّحر -1

 (1):  مف خبلؿ ىذا الجدكؿ يمكف مبلحظة ما يمي 
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ك ىي   %5أف متكسط نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ مف الدخؿ القكمي في الدكؿ العربية يصؿ إلى  -1
. نسبة قريبة مف متكسط بعض الدكؿ المتقدمة

مف نسبة اإلنفاؽ الحككمي كىي  %14يبمغ متكسط نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ في الدكؿ العربية حدكد  -2
.  زيادة مطردة في معظـ الدكؿ العربية

ىذا كاف نصيب الفرد مف الدخؿ الكطني في الدكؿ النامية ضيؼ جدا بالمقارنة مع نظيره في الدكؿ ؿ  
...  المتقدمة

:  اتجاىات اإلنفاق عمى التعميم في الدول المتقدمة  –ب
 (2) :إف النظرة إلى كاقع اإلنفاؽ عمى التعميـ في الدكؿ المتقدمة تكحي بما يمي 

فكؽ النصيب المخصص لمتعميـ المعدؿ العالمي ك يبمغ ذركتو في السكيد في معظـ الدكؿ المتقدمة م -1
.  مف الناتج القكمي المخصص لمتعميـ % 8حيث تحتؿ المرتبة األكلى بيف الدكؿ المتقدمة بمتكسط يفكؽ

أف الزيادة المفرطة في النفقات التعميمية تؤكد اىتماـ ىذه الدكؿ بالتعميـ ك اعتباره رأس ماؿ بشرم  -2
. ، ك تأتي السكيد ك الياباف في مقدمة الدكؿ الصناعية التي شيدت زيادات سنكية مخصصة لمتعميـ ىاـ

رغـ اىتماـ الدكؿ المتقدمة بالجانب العسكرم إال أف ىذا االىتماـ لـ يطغ عمى النصيب المخصص  -3
لمخصصة لمتعميـ بينما تجاكزت النسبة ا %4إلى  %3لمتعميـ ، حيث تراكحت نسبة اإلنفاؽ العسكرم بيف 

. في كثير مف ىذه الدكؿ  6%
 (3): إف الدافع لئلنفاؽ عمى التعميـ ىك الناتج الذم يعكد بو عمى المجتمع، كمف ىذه الدكافع ما يمي     

ألف التعميـ ىك الذم يزكد المجتمع بما يحتاج إليو مف خبراء كفنييف، كميندسيف،  :دافع اقتصادي -1
. كأطباء، كعماؿ مينييف

ككف التربية كالتعميـ ىما المذاف يخمصاف البشر مف اآلفات االجتماعية المنتشرة في  :دافع اجتماعي -2
. المجتمعات كاألمراض الجسمية كالنفسية، كالممارسات الضارة كالعادات السيئة كاألفكار البالية

لناس في معرفة األىداؼ لمتعميـ فكائد كبيرة تعكد عمى النظاـ السياسي لممجتمع، كثقة ا: دافع سياسي -3
التي يعيشكف مف أجميا، ككيؼ يجب أف يحكمكا أنفسيـ، أك لمف يدينكف مف األحزاب أك المؤسسات أك 

المبادئ  ؟ 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .50المرجع السابؽ، ص : عبد العزيز محمد الحرّ  -2 -1
 .139ص ، مرجع سابؽ، أساسيات في التربية: أخميؼ يكسؼ الطراكنة -3
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نساني، ألف المجتمع الذم ال يتعمـ ال يتقدـ كال يتطكر، فاإلنساف  :دافع دولي -4 كىك دافع عالمي كا 
كبالتعميـ فقط يستطيع اإلنساف أف يكاكب تطكرات ىذا . المتعمـ ىك الذم يتقدـ كيمتحؽ بالركب الحضارم

يمكنو مف اكتساب العمـك كالمعارؼ العصر، عصر العمـ كالتكنكلكجيا الحديثة، ألف التعمـ يييئ الفرد ك
. كيحثو عمى اإلبداع كاالبتكار كاالختراع

إف اإلنفاؽ عمى التربية كالتعميـ ىك في األصؿ استجابة لتعاليـ دينية  كالحكمة في ذلؾ  :دافع ديني -5
ىك تمكيف الناس مف النظر في شؤكف حياتيـ الدنيكية بحكمة كتبصر، كالعمؿ عمى التبكء بالمكانة 

الجتماعية المرمكقة آخذيف باألسباب التي كفرىا اهلل لعباده كأكليا تعمـ العمـ كاالنتفاع بو، ىذا إضافة إلى ا
 ﴾اليعممون Pقل ىل يستوي الذين يعممون والذين  ﴿: اإليماف باهلل كاليـك اآلخر، كىذا عمبل بقكلو تعالى

سكرة  ﴾وا والذين أوتوا العمم منكم درجات ويرفع ا الذين آمن ﴿:  كقكلو أيضا. 9سكرة المزمؿ اآلية 
 .11المجادلة، اآلية 

يعّد التعميـ الثانكم مرحمة ىامة في النظاـ التربكم كعميو تقع مسؤكلية إعداد الخريجيف   :الخالصة
ككبل المجاليف حيكم كأساسي لممجتمع، فيك . كتأىيميـ لبللتحاؽ بالجامعات كالكميات أك بعالـ الشغؿ

لتربية الكطنية  يشكؿ المبلمح األكلى لمستقبؿ التمميذ، كىي المرحمة التي تتاح فييا لمتمميذ حسب كزارة ا
لكف رغـ زيادة الطمب عمى ىذا النكع مف التعميـ كالتكسع .  اختيار المسار الدراسي كالميني المناسب لو

يره ، فمـ يحقؽ األىداؼ في نشره كارتفاع عدد التبلميذ كاألساتذة ، كمحاكلة تنظيمو كىيكمتو كطرؽ تسي
القدرة عمى ) ، أك عمى المستكل الخارجي (كفاءة الخريجيف ) المرجكة منو سكاء عمى المستكل الداخمي 

، ليذا فمـ يعد أماـ الجزائر خيارا إاّل أف تضع التعميـ بصفة (إعداد القكل العاممة الضركرية لعالـ الشغؿ 
األكلكيات، كأف تبحث عف اإلستراتيجية الناجعة كالكفيمة  عامة كالتعميـ الثانكم بصفة خاصة عمى قمة

بتصحيح مسار العبلقة بيف التعميـ الثانكم كالتنمية كجعميا أكثر إيجابية تنسيقا مع مختمؼ القطاعات 
 .    كالمؤسسات كتحقيقا لخطط التنمية الشاممة
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  :التخطيط لمتعميم والتنمية في الجزائر -رابعا

 :أىمية التعميم في مخططات التنمية الشاممة  -1    

إف حاجة الدكلة إلى اإلطارات التقنية كاإلدارية أصبحت ذات أىمية متزايدة مع تطكر متطمبات العالـ      
ذا كانت التربية مف أىـ العكامؿ الحضارية لتنمية القدرات كالخبرات اإلنسانية، فإف السياسة . الحديث كا 

أف تتخذ التربية مف إعداد ىذه اإلطارات أحد أىدافيا الرئيسية لتمبية حاجات المؤسسات التربكية تقتضي 
كىذا ما يزيد العممية التربكية ... مف إشراؼ كتسيير في مختمؼ شؤكف الحياة االجتماعية كاالقتصادية 
ذا كاف االستع. كالتعميمية ارتباطا بالكاقع الثقافي كاالجتماعي كاالقتصادم لممجتمع مار قد منع كؿ كا 

محاكالت اإلصبلح الرامية إلى تحقيؽ استقبللية اقتصادية كثقافية في الببلد المستعمرة فيذا حتى تبقى 
تابعة لو اقتصاديا كثقافيا كسياسيا، ليذا كاف ىدؼ االستعمار دائما ىك تحقيؽ التقدـ كاالزدىار عمى 

الشعكب تستعيد حريتيا كاستقبلليا حتى  حساب تأخر كتخمؼ الشعكب التي يستعمرىا، كما إف بدأت ىذه
رساء قكاعد لبناء تكنكلكجيا متطكرة كىذا ما جعؿ البمداف  بدأت تشعر بالحاجة إلى بناء اقتصاد قكم كا 
مكاناتيا  العربية كاإلسبلمية تيتـ بالتربية التقنية حسب أكضاعيا االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كا 

زدىار االقتصادم كالتقدـ التقني كالتكنكلكجي في ىذه الظركؼ العالمية المادية كالبشرية خاصة كأف اال
. أصبح ضركرة تتكقؼ عمييا حياة األمـ كالشعكب التي تريد أف تحافظ عمى بقائيا بيف األمـ المتقدمة

لكف المبلحظ أف أغمب النظـ التربكية السائدة في األقطار العربية أعجز ما تككف مف مكاكبة ىذه       
تطكرات السريعة التي حدثت عمى المستكل االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي، كما أف انتبيت اؿ

الحككمات إلى ىذا التفاكت حتى كجدت نفسيا أماـ تحديات كبرل أىميا إصبلح المنظكمة التربكية حتى 
ة في كلعؿ مف أسباب تخمؼ النظـ التربكم. تككف في مستكل تخرج ىذه الكفاءات في مختمؼ التخصصات

البمداف العربية كاإلسبلمية ىك أف العناية كانت منصبة عمى الزراعة كالصناعة كالتجارة دكف العناية بقطاع 
قطاع مستيمؾ كغير )كالتعميـ، بؿ اعتبرتو بعض البمداف ميدانا سمبيا يمثؿ عالة عمى االقتصاد  التربية
أم استثمار اقتصادم أساسو اإلنساف، ، كىذا خطأ كبير ارتكب في حؽ التربية، كالكاقع ىك أف (منتج

كعميو فالتربية ال تعد استثمارا اقتصاديا أك اجتماعيا أك ثقافيا فحسب، بؿ ىي استثمار حضارم ال بد 
لذا فإف االىتماـ المتزايد اليـك بميداف التربية كالتعميـ كالسعي إلى إصبلحو يبشر بالخير كالدليؿ عمى . منو

لكف ىذه العممية .  عداد إطارات فنية ككفاءات عالية كيدؼ مف أىداؼ التربيةذلؾ كجكد اىتماـ بتككيف كا  
ليست سيمة بؿ تتطمب كعيا كعمبل جديا متكاصبل كفعالية ألف اإلطار المطمكب اليـك ينبغي أف يككف في 

 .مستكل التطكرات الني يشيدىا العالـ المعاصر

                        
 : الجزائر  في  نوي ودوره التنمويالتخطيط لمتعميم الثا -2  
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إف مف أبرز األىداؼ التي ترمي إلى تحقيقيا العممية التربكية كالتعميمية في مختمؼ مراحؿ التعميـ        
كأنكاعو كخاصة في المرحمة الثانكية ىي مقابمة مشكبلت المجتمع كاحتياجاتو كتطمعاتو، أم ربط التعميـ 

كاالقتصادم، ىذا كأف دكر التربية في التنمية الشاممة كاف كما يزاؿ  بخطط التنمية بشقييا االجتماعي
يتمثؿ في إعداد القكل العاممة التي تدير عجمتيا، ألف ىذا الجانب يعد عنصرا خطيرا في عممية التخطيط 
الشامؿ بؿ يعد حجر الزاكية في مخططات التنمية، كأف دعـ االقتصاد القكمي كتحقيؽ الرخاء يقتضياف 

القكل البشرية كتدريبيا عمى مستكيات طيبة مف الكفاية كالميارة كىذا يستدعي بطبيعة الحاؿ ضركرة  إعداد
كلكف ىؿ ىذا االتجاه في السياسة  .(1)التنسيؽ بيف السياسة التعميمية كالحاجة إلى الكفايات المختمفة 

ـ الثانكم؟ إف الظكاىر التعميمية متكفر في معظـ النظـ التعميمية العربية كخاصة في مجاؿ التعمي
كالدراسات كمخرجات ىذه النظـ تدؿ عمى غير ذلؾ، فالتعميـ الثانكم العاـ في الببلد العربية ال ينطكم 

عمى حظ كبير مف التنكع كال يفي بحاجات الطبلب كرغباتيـ كال بحاجات المجتمع، كالنكعاف البارزاف ليذا 
ف اختبلؼ اإلقباؿ كالتع( األكاديمي) التعميـ ىما التعميـ العاـ ليـ الميني كىما متمايزاف كال يمتقياف، كا 

عمييما يدؿ عمى اختبلؼ كبير في التكازف بينيما كىك خمؿ يتجمى في مكانتيما كالمكاقؼ االجتماعية 
  (.2) حياليما

ـ إف انفصاؿ التعميـ األكاديمي عف التعميـ الميني ينتج نكعيف مف الناس ينتمي كؿ منيما إلى عاؿ      
. مستقؿ كحضارة مستقمة، كاف التعميـ الميني األشد ارتباطا بالعمؿ كاإلنتاج ضئيؿ كما كمنخفض نكعا

قد بمغت في الدكؿ النامية  1973/ 1972فنسبة الطبلب في التعميـ الميني في المرحمة الثانكية في عاـ 
عمى التكالي  %86.1ؿ مقاب %11.5في التعميـ األكاديمي، كفي الدكؿ العربية  %85.5مقابؿ  11.3%

. (3) %64.3مقابؿ  %34.2كفي أكربا  %75.7مقابؿ  %23.7بينما كصمت في الدكؿ المتقدمة إلى 
  :كيتضح ذلؾ مف الجدكؿ المكالي

 
 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .267، ص 1993، عماف، 1، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، طالمرجع في مبادئ التربية: أحمد أبك ىبلؿ -1
 .19، ص 1968، السنة العشركف، القاىرة 4، مجمة التربية، العدد التخطيط التربوي: إبراىيـ عصمت مطاكع -2
. 144، ص1975، كزارة التربية كالتعميـ، المديرية العامة لمتخطيط التربكم، بغداد المدرسة الثانوية الشاممة: عبد العزيز ساـ -3
 

الميذ التعميـم الثانـوي في مناطق متعددة من العالم يبين نسبـة توزيع ت( 9)جدول رقم     
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    ( 1) 1983لعـام                                              
 تدريب المعمميف  التعميـ الثانكم الميني  التعميـ الثانكم العاـ  المنطقة     

 % 2.1 % 11.8 % 86.1 المنطقة العربية

 % 1.4 % 34.3 % 64.3 أكربا

 % 3.2 % 11.3 % 85.5 لدكؿ الناميةا

 % 0.6 % 23.7 % 75.7 الدكؿ المتقدمة

     
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ خمبل في التخطيط ليذا التعميـ فالتعميـ الثانكم األكاديمي       

تحصيمية المؤدم إلى الجامعات كالمعاىد العميا، مازاؿ المفضؿ عند الجماىير العربية كأدنى المستكيات اؿ
ىي التي تذىب إلى التعميـ الميني، يضاؼ إلى ىذا أف طرؽ التكجو التربكم كالميني مازالت محدكدة كأف 

الكثير مف مدارس التعميـ التقني كالميني مازالت تعاني مف النقص في الكفايات التدريبية كالمناىج 
. المتطكرة كالتجييزات كالتقنيات البلزمة

الة الدكؿ النامية  تقتضي أف ارتباط التعميـ كمو بعممية التنمية كخاصة التعميـ ىذا مع العمـ أف ح      
الثانكم األكاديمي الذم يعاني في الكقت الحاضر مف انقطاع في صمتو بالمجتمع كبالتنمية، بحيث يشمؿ 

بيف التعميـ أىداؼ التنمية كأساليبيا كالمعارؼ كالميارات البلزمة لتحقيقيا، كفي ىذا اإلطار يصبح الفصؿ 
األكاديمي كالتعميـ الميني يعني الفصؿ بيف الدراسات النظرية كالدراسات المينية العممية كىذا الفصؿ ال 

 (2) .مبرر لو
، بالمراجعة المستمرة لممناىج كتقكيميا كتطكيرىا كفقا لمقتضيات 1970لقد أكصى مؤتمر مراكش عاـ     

مكاناتيـ كميكليـ، كمتابعة النظر في برامج التعميـ التنمية االقتصادية كاالجتماعية ككفؽ قدر ات الطبلب كا 
الثانكم العاـ لتأميف احتياجات الببلد العربية لمكاكبة التطّكرات التكنكلكجية المستمرة كتنمية العبلقات بيف 

(. 3) المدرسة كالبيئة تمكينا لمتبلميذ مف النمك الصحيح

 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .121المرجػع السػابؽ، ص: عزيز ساـعبد اؿ -1
 .203، مرجع سابؽ، ص التعميم والتنمية االقتصادية: محمد نبيؿ نكفؿ -2
التربية الجديدة، العدد :التعميم في الدول العربية في ضوء قرارات مؤتمر مراكش تقدم: مكتب اليكنسكك لمتربية في الببلد العربية -3

 .58، ص 1970 ، عدد خاص، السنة العاشرة، بيركت،10
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إف جكىر قضية التعميـ الثانكم الذم يزداد اتساعا كتنكعا في الببلد الغربية اآلف ليس ىك إعادة     
نما الجكىر أف تتغير بالفعؿ  التنظيـ الخارجي ليذا التعميـ أك تغيير بنيتو كفؽ ىذا النمكذج أك ذاؾ، كا 

األساسية كىي تحقيؽ التنمية االقتصادية  أىداؼ ىذا التعميـ كمحتكياتو كأدكاتو لكي تتحسف كظيفتو
كعميو فإف برامج المدارس الثانكية يجب أف تجمع بيف الدراسات النظرية العامة كاكتساب . كاالجتماعية

      (1) الميارات العممية التي تعّد الخريجيف لمحياة العممية

ف عندما عقدت الدكؿ العربية تحت إف التخطيط في مجاؿ التعميـ بدأ يظير في الستينات مف ىذا القر    
، كقد بررت الحاجة إلى التخطيط التربكم عمى إثر دراسة 1960راية اليكنسكك مؤتمرا في بيركت عاـ 

احتياجات التعميـ في الببلد العربية ككانت ىذه الحركة جزء مف حركة عالمية صحبيا مؤتمر كراتشي 
، كقد تكالت المؤتمرات كالحمقات 1961با في إفريقيا عاـ كمؤتمر دكؿ أمريكا البلتينية ثـ مؤتمر أديس أبا

الدراسية التي أخذت بمناىج التخطيط إلحداث التنمية االقتصادية كاالجتماعية سكاء كاف ىذا التخطيط 
شامبل لكافة المجاالت أـ تخطيطا قطاعيا يتناكؿ قطاعا منفردا مثؿ قطاع الصناعة أك قطاع الزراعة 

ا التخطيط فإنو كاف يعني التنظيـ كالتنسيؽ لبلستثمارات في رأس الماؿ المادم كميما يكف مف أمر ىذ
إذ أنو يجب أف ال ييتـ بجانب المشركعات اإلنتاجية فقط بؿ ينبغي أف يتجو إلى  كرأس الماؿ البشرم

  .(.2)االىتماـ بالقكل البشرية التي سكؼ تدير ىذه المشركعات 
جة إلى التخطيط أصبحت أكثر إلحاحا نتيجة لمكجة التغيير الشامؿ أما في عصرنا الحديث فإف الحا     

كالسريع كالثكرة المعرفية كما تنتجو تطبيقاتيا العممية مف المخترعات كاآلالت المتنكعة، حتى أصبح ىذا 
. العصر يدعى عصر التكنكلكجيا

كاديمي الذم ما زالت إف التعامؿ مع ىذا الكاقع المعقد أعطى أىمية خاصة لمتعميـ الثانكم األ     
مناىجو تنجح في فسح المجاؿ لمعمـك دكف التكنكلكجيا، كالعمـك إذا ما تجردت مف جانبيا العممي فإنيا تفقد 

إف االىتماـ بالتعميـ التكنكلكجي أمر جد حيكم في عالمنا اليـك يجب أف يككف . فاعميتيا ككسيمة تربكية
. ثانكم العاـ اآلف ال يقدـ التكنكلكجيا بأسمكب منظـ كاضح المعالـمقكما رئيسيا في تربية كؿ فرد كالتعميـ اؿ

ذا أراد التعميـ الثانكم  فعمى التربية في المرحمتيف االبتدائية كالثانكية أف تصبح نظرية كعممية كيدكية كا 
 (.3) العاـ أف يككف عاما بحؽ فبلبد لو مف تطكير التعميـ التكنكلكجي

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 .34، ص1972لمتربية في الببلد العربية، بيركت، 
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كذلؾ ألف طبيعة الميارة في ىذا العصر قد تغّيرت تغييرا جذريا إثر التطكر العممي كالتكنكلكجي      
ا أصبحت تتطمب حدا أدنى مف التعميـ الثانكم العاـ، كلما إف الميارة بجميع صكرىا كمستكياتو. الحديث

كانت الصناعة نفسيا دائمة التطكر كالتغيير سكاء مف ناحية منتجاتيا السمعية أك طرؽ اإلنتاج نفسيا فإف 
جديدة أك التدريب عمى  ذلؾ يستتبع حتما أف يتعرض الفرد العامؿ باستمرار لتغيير مينتو كتعمـ مينة

ثة في اإلنتاج كمف الكاضح أف ىذا يتطمب حدا أدنى أيضا مف التعميـ الثانكم العاـ كالذم الكسائؿ الحدم
. (1) كؿ عامؿ ماىر يجب أف يحصؿ عميو

مما سبؽ يتبيف لنا أف ىناؾ اتجاىا كاضحا في جميع أنحاء العالـ إلى زيادة نسبة الذيف يبقكف في       
مستكيات أفضؿ مف التعميـ األكاديمي، الف أصبح مف المعاىد الفنية سنكات أطكؿ كذلؾ لمحصكؿ عمى 

الضركرم أف يزكد الطالب بكمية مف الميارات كالمعمكمات الثقافية التي تشكؿ قاعدة أساسية لمراغبيف في 
الدراسات المتخصصة عمى مختمؼ أنكاعيا تمؾ التخصصات التي ىي في األصؿ األىداؼ التي يجب 

لذا يستكجب التخطيط لمتعميـ الثانكم ضركرة التخطيط لمتعميـ العاـ . ةتحقيقيا ضمف إعداد الخطة الشامؿ
حتى يستجيب ىك اآلخر لمتطمبات النمك االقتصادم كاالجتماعي، بحيث يككف مناسبا لمنمك االقتصادم 

كاالجتماعي، حتى يحدث تكازنا بيف ىدؼ اإلعداد لمحياة كىدؼ اإلعداد لمجامعة شريطة أف تحتكم 
مكاد العممية كالرياضية كأف يساعد التبلميذ عمى فيـ مشكبلتيـ كمشكبلت بمدىـ مناىجو عمى اؿ

. االقتصادية كاالجتماعية
أما التعميـ الميني فيك الذم يزكد الببلد بما تحتاجو مف الفنييف المتكسطيف الذيف ال تقؿ أىميتيـ في      

أصبح ىذا التعميـ يحظى بمكانة التقدـ الصناعي كاالقتصادم عف خريجي الجامعات كالكميات، كقد 
مرمكقة في الدكؿ المتقدمة، مّما يعاب عمى أم بمد ىك أف يككف عدد طمبة الجامعات فيو أكثر مف عدد 
طمبة المدارس كالمعاىد التقنية كالفنية كأف يككف حممة الشيادات العالية أكثر مف عدد حممة الشيادات 

يخمك نظاـ التعميـ الثانكم العاـ مف برامج خاصة تيدؼ إلى تنمية كيجب أاّل  (.2) الفنية كالمينية المتكسطة
الشخصية كالتكجيو التعميمي كالميني، كما كيجب أف تمتد برامج التكجيو ىذه إلى خارج أسكار المدرسة 
بحيث تشمؿ المدرسيف كاآلباء كأصحاب العمؿ المتخصصيف كالتنسيؽ المتزايد بيف قطاعات التدريب 

(. 3) ف العمؿ لمسيطرة عمى عدد كنكع الميارات المطمكبةالتعميمي كميادم
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ماىرة  إف التطكر التقني كالصناعي الذم حصؿ في المجتمعات المتقدمة تطمب استخداـ يد عاممة     
 1945، كعاـ (األزمة االقتصادية العالمية) 1929كمدربة، خاصة بعد األحداث التي عرفيا العالـ سنة 

، كما ترتب عمى ىذيف الحادثيف مف تطكرات كأزمات اقتصادية كاجتماعية (نياية الحرب العالمية الثانية)
لكف ... في أسرع كقت ممكف  جعمت ىذه الدكؿ تمجأ إلى تدريب كتككيف يد عاممة قادرة عمى النيكض

كألسباب متعددة أخذت أساليب كبرامج التعميـ تتبلشى مما أدل إلى تزايد في عدد التبلميذ المتسربيف 
كأماـ ىذه الكضعية طالب المعنيكف بإعادة النظر في . (1)...كانتشار ظاىرة البطالة في أكساط الشباب

لكاليات المتحدة األمريكية، كىكذا انبثقت فكرة خمؽ نكع جياز التعميـ كالتككيف سكاء في أكركبا أك في ا
،كالذم ييتـ بشريحة مف الشباب تقع " بالتمييف" جديد مف أنكاع التعميـ كالتككيف الميني كىك المعركؼ 

يعتبر التمكيف نكعا مف األنشطة التنمكية التي اعتمدتيا الجزائر منذ . (2)...سنة 17 -15أعمارىا بيف 
تقبلليا ، كالتي تتككف مف أنشطة اجتماعية كاقتصادية كتربكية محددة كاف التمكيف إفرازا حصكليا عمى اس

ليا كلعؿ ما يميز ىذا النمط الجديد مف التككيف ىي الكظائؼ التي يؤدييا لحؿ المشكبلت التي يكاجييا 
.   كؿ مف القطاعيف االقتصادم كاالجتماعي

مكانات إف قيمة اإلنساف المعاصر ما ىي إال ـ      حاكلة التكفيؽ بيف قابمياتو كتطّمعاتو مف ناحية كا 
ممثبل في مجمكع ميارات األفراد  العرضالعمؿ كفرصو المرتقبة مف ناحية أخرل كىك ما يطمؽ عميو اآلف 

ممثبل في سكؽ العمؿ كما يتصؿ بو مف مجتمع يتحرؾ بكؿ ما يحمؿ في  الطمبكرغباتيـ كتطمعاتيـ ، ك
ف ىذا المنطمؽ تبرز مشاغؿ المخطط التربكم كاىتماماتو التي تتحد في رسـ كـ. طياتو مف تغيرات

األىداؼ التي تحكـ كؿ العممية التعميمية التخطيطية، كاليدؼ بالنسبة لممخطط التربكم ىك تحديد صكرة 
إنساف الغد ال صكرة استاتيكية ثابتة، بؿ ضمف المنظكر الدينامي لتكفيو المستمر مع تغييرات المجتمع 

الصكرة االقتصادية إلنساف الغد مف جية، : كىذا التحديد يتضمف كال شؾ نكعيف رئيسيف مف األىداؼ ىما
 .(3)كاألدكار كاألنشطة االجتماعية ليذا اإلنساف مف جية ثانية 
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معينا يحتاج إلى عدد كبير يمكف التنبؤ بو مف  نموا اقتصادياإف كؿ بمد يريد أف يضمف لنفسو       
اإلطارات الكسطى كالفنييف كالعماؿ في القطاعات الزراعية كالصناعية كالخدماتية، كيمكف ترجمة ىذه 

األفراد الذيف يطمبيـ منطقيا سكؽ العمؿ، كلكف تقمبات االقتصاد الحاجات بمغة األرقاـ بحيث يقدر عدد 
تثير الكثير مف المشكبلت حيث ينتج عف ىذا التقمب تبدؿ طبيعة سكؽ العمؿ بحيث يصبح األفراد الذيف 
أعدكا مف أجؿ تمؾ السكؽ ال يجدكف عمبل لتبدؿ الميف المستمر، كينتج عف ىذا صعكبة تحديد الحاجات 

فإف الصكرة تبدك أكثر تعقيد لتعدد كتبدؿ األدكار التي يقـك بيا  الجانب االجتماعيأما في .الةالحقيقية لمعـ
الفرد فيك مستيمؾ كمنتج كرب عائمة كعضك في مجتمع، إف دقة المكقؼ كصعكبة تحديد اليدؼ تجعبلف 

راتتيجية التي مف اعتماد التخطيط شيئا ضركريا كخاصة في مجاؿ اإلعداد لمقكل العممة، ىذا كأف االست
يجب االنطبلؽ منيا تتحدد في تعميـ التعميـ الثانكم كتنكيعو بما يكفؿ حاجات خطط التنمية االقتصادية 

. (1) كاالجتماعية مف القكل العاممة بحيث تترجـ حاجة تمؾ الخطط مف القكل العاممة إلى خطط تعميمية
لقكل العاممة إستراتيجية برزت عمى الساحة ىذا كيجب أف يتضمف ىذا االتجاه في التخطيط إلعداد ا     

التربكية حديثا كىي ما تسمى التربية نحك المينة حيث تشمؿ التربية الحرفية كالتربية األكاديمية كىي ال 
تقتصر عمى اإلعداد الحرفي الذم يتكاله ذلؾ النكع المعركؼ في الببلد العربية بالعميـ الميني، بؿ تتضمف 

لذلؾ فيي عممية تشمؿ جميع أنكاع التعميـ في جميع المستكيات بدءا مف  التعميـ األكاديمي، ك
المرحمة االبتدائية كتستمر حتى نياية المرحمة الجامعية، كاليدؼ األساسي ىنا ىك تسييؿ انتقاؿ التبلميذ 

ط ركح كالطمبة مف المدرسة كالكمية إلى ميداف العمؿ كأكثر مف ذلؾ فإف التربية نحك المينة ترمي إلى تنشي
إف ىذا . العمؿ كتحسيف قيمتو في نفكس التبلميذ كالطبلب بحكـ دكرىـ في التقدـ االجتماعي كاالقتصادم

المفيـك لمتربية يتطمب تغييرات جذرية في اتجاىات البيئة االجتماعية كيعرض الطبلب كخاصة في 
كعة مف االختيارات، ليتخذكا المرحمة الثانكية لمختمؼ الخيارات األكاديمية كالحرفية بعد إخضاعيـ لمجـ

ينبغي أف يخطط لمتعميـ . بعد ىذا قراراتيـ الحرفية أك األكاديمية في ظؿ برنامج خاص مف التكجيو الميني
حتى يستجيب لما تحتاج إليو التنمية االقتصادية كاالجتماعية مف أفراد يعممكف في مجاالت اإلنتاج 

العممية المقصكدة التي تيدؼ إلى إحداث :" خطيط ىكالمختمفة كحسب احتياجات سكؽ العمؿ، ألف الت
تطكرات أك تغيرات بقصد الكصكؿ إلى تحقيؽ أىداؼ تنمية معينة كىك بذلؾ يتضمف عمميات اختيار 

 .(2)" كتحديد أكلكيات عمى أساس دراسة إمكانيات الحاضر كاحتياجات المستقبؿ
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إف الربط بيف التخطيط لمشركعات التنمية كبرامجيا كالتخطيط لتقنييف أك أخصائييف يديركف ىذه     
حساس بقيمة المكاطنة كمش اركة حقيقية لمتجاكب المشركعات كينفذكنيا، بحاجة إلى كعي ثقافي عاـ كا 

 .(1) المشترؾ بيف القاعدة كالقمة في تحقيؽ أىداؼ التنمية
ليذا فإف دكر التعميـ يتمثؿ في إعداد القكل العاممة كاإلطارات التي تدير مشركعات التنمية 

باعتبارىا عنصرا ميما في عممية التنمية الشاممة بؿ تعد حجر الزاكية في مخططات التنمية، ألف تنمية 
القتصاد الكطني كتحسيف األكضاع االجتماعية لممجتمع يقتضياف إعداد الشباب كتدريبو عمى مستكيات ا

لكف المبلحظ أف التعميـ الثانكم . مف الكفاءة كالميارة استجابة لمتطمبات المجتمع االقتصادية كاالجتماعية
حاجات التبلميذ كرغباتيـ كحاجات في الببلد العربية ال ينطكم عمى تنكع كتكسيع كبير، كبالتالي ال يفي ب

التعميـ الثانكم العاـ كالتعميـ الثانكم التقني، : التنمية، كالنكعاف البارزاف في مرحمة التعميـ الثانكم ىما
كىما خطاف مكازياف ال يمتقياف كيدؿ اختبلؼ اإلقباؿ عمييما عمى اختبلؿ كبير في التكازف بينيما كىك 

. ماعية خمؿ يتجمى في مكانتيما االجت
كمف ىنا فإف االنفصاؿ بيف التعميـ العاـ كالتعميـ التقني ينتج نكعيف مف البشر كؿ منيما في عالـ    

مستقؿ، كالتعميـ التقني األكثر ارتباطا بالعمؿ كاإلنتاج ضئيؿ كما كمنخفض نكعا، ذلؾ أف نسبة التبلميذ 
مقابؿ  %10.2قد بمغت في الدكؿ النامية  1980في التعميـ الثانكم التقني في المرحمة الثانكية في عاـ 

، في حيف كصمت الدكؿ %87.6مقابؿ  %10.5في التعميـ العاـ، كفي الدكؿ العربية بمغت  % 87.9
كىذا ما . (2) %77.1مقابؿ  %22، كفي أكربا كاإلتحاد السكفيتي %78.4مقابؿ  %20.8المتقدمة إلى 

  :يكضحو الجدكؿ المكالي
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. 1980-1965:ما بيننسبة الممتحقين بالتعميم الثانوي التقني والعام في مناطق من العالم في( 10:)جدول رقم       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 .1983، التعميم التقني واألكاديمي في العالم: اليكنسكك -

ار التعميـ الثانكم بالكـ كالكيؼ المبلئميف تبنت الجزائر كغيرىا مف الدكؿ كضمانا لحسف استثـ      
الكثيرة التخطيط التربكم الذم صار جزءا ال يتجزأ مف التخطيط الشامؿ ككسيمة لمنيكض بمشاريع 
التنمية، سكاء في مشاريع سياسة التكازف الجيكم أك في إطار المخططات الكطنية، غير أف ىذا 

ف منسجما كفّعاال نظرا لضعؼ كتيرة إنجاز المؤسسات التعميمية مقابؿ التزايد المستمر في التخطيط لـ يؾ
عدد المقبميف عمى ىذا النكع مف التعميـ ، كما صاحب ذلؾ مف اضطراب عمى مستكل التككيف كالتأطير، 

 44حد ليفكؽ كأصبحت األقساـ مكتظة تفكؽ قدرتيا االستيعابية، حيث ارتفع عدد التبلميذ في القسـ الكا
ىذا إضافة إلى االختبلفات المكجكدة بيف مختمؼ كاليات . مثبل 1981/ 1980تمميذ في السنة الدراسية 

.  (1)الكطف سكاء في عدد المؤسسات أك في طاقة االستيعاب كعدد التبلميذ
ا  إف مثؿ ىذه االختبلالت تبيف ضعؼ التخطيط أك ضعؼ إنجاز المؤسسات كعدـ التمكف مف تكفيره   

في جميع مناطؽ الكطف بالقدر الكافي، حيث انعكس ىذا االختبلؿ في التكازف بيف العرض كالطمب عمى 
. (2)المحاكالت اإلصبلحية، فكانت النتيجة إىدار كبير لطاقات األمة في غياب تخطيط شامؿ كفعاؿ 

          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .26، ص 1990ة تصدرىا كزارة التربية، العدد الثاني، نشرة إعبلمي: كزارة التربية الكطنية -1

 الثانكم التقنيالتعميـ  الثانكم العاـالتعميـ  السنة المنطقة

 1965 المنطقة العربية
1980 

85.8% 
87.6% 

10.5% 
10.5% 

أكربا كاإلتحاد 
 السكفيتي

1965 
1980 

81.6% 
77.1% 

17.00% 
22.00% 

 1965 الدكؿ النامية
1980 

87.9% 
87.9% 

9.2% 
10.2% 

 1965 الدكؿ المتقدمة
1980 

81.8% 
78.4% 

17.1% 
20.8% 

آسيا دكف الدكؿ 
 .العربية

1965 
1980 

90.5% 
91.5% 

8.7% 
7.9% 

إفريقيا دكف 
 الدكؿ العربية

1965 
1980 

77.6% 
88.1% 

14.2% 
5.7% 
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.  36 -34، ص 1979مقررات المجنة المركزية، الدكرة الثانية، ديسمبر: جبية التحرير الكطني -2
ىذا مما يدؿ عمى أف خطط التربية لـ تكف محكمة كمتكاممة، مما يبرر إعادة النظر في التعميـ     

صبلحو إصبلحا شامبل، ألف ضعؼ تطبيؽ الخطط يرجع عمى االختبلؿ في دكائر االتصاؿ  الثانكم كا 
حيث أف انعداـ بعد النظر في اتخاذ القرار يؤدم ... بيف رجاؿ السياسة كرجاؿ التخطيط كاإلدارة كالتنفيذ

فالمحاكالت اإلصبلحية السابقة . بمحاكالت اإلصبلح التربكم إلى التحكؿ إلى عممية تخطيط غير منظمة
انكم كاليادفة إلى جعمو متكافقا مع عالـ الشغؿ قد باءت بالفشؿ لغياب الرؤية الكاضحة ، أك لمتعميـ الث

لضعؼ أجيزة التخطيط التي تتجمى فييا السياسة التربكية بكضكح، كيبدك أف التخطيط التربكم في 
خطيط ككأنيا مراحمو األكلى كاف محتكا عميو المساىمة في تعزيز مركزية القرار،كىذا ما يجعؿ عممية الت

مسالة إدارية داخمية بحتة، تكجو كفقا لمعايير كقكاعد تنفيذية تتميز بيا التنظيمات اإلدارية، كلعؿ ذلؾ 
.   (1)ىك سبب التعثر في تطبيؽ الخطط السابقة 

إف تحقيؽ التكازف المناسب لتطكير خطط التعميـ الثانكم ال يتـ إال بمشاركة الجميع في صنع      
عطاء الفرصة لكؿ المعنييف أك الذيف يمسيـ البرنامج أف يشترككا في جميع مراحؿ الخطة القرار، أم إ

مف مرحمة اإلعداد إلى مرحمة التنفيذ كالتقكيـ، أم المشاركة في تحضير الخطة التربكية أك اإلصبلحية 
التطكير  كتنفيذىا كتقكيميا، بحيث تعد المشاركة كسيمة لزيادة الشعكر بااللتزاـ نحك إنجاح برامج

 .(2)كاإلصبلح بدال مف قبكليا مف أعمى 
 (3):  ىناؾ ثبلثة صكر لممشاركة في صيغتيا الشرعية كىي   -

كتتمثؿ في إليصاؿ المعمكمات إلى المشاركيف المعنييف ليطمب منيـ تقديـ : المشاركة االسمية -1
. المساعدة العممية اإلصبلحية

ماس النصيحة كالمساعدة عمى صياغة القرارات الرئيسية، ك تتمثؿ في الت: المشاركة االستشارية -2
.  كتتمثؿ في الخبراء كالمراكز المتخصصة

كتتمثؿ في قياـ حكار يستطيع خبللو المشارككف أف يؤثركا عمى القرارات مف : المشاركة بالمسؤكلية -3
. حيث التعديؿ كالتطكير

ا أحسف تصكره أف تككف لو القدرة الكافية نستنتج مما سبؽ أنو لف يتيسر ألّم تخطيط تربكم ميـ    
لعبلج مشكبلت التعميـ الثانكم المادية كالبيداغكجية، ما لـ تكف ىناؾ مشاركة مف قبؿ كؿ الميتميف 

.  بقضايا التعميـ في تصكره كتخطيطو كتنفيذه
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
مجمة مستقبل ، (ترجمة عبد الستار ىماـ محمد بدر)اؾ كيج ، ركبرت ـالعنصر البشري في اإلصالح التعميمي: اليكنسكك  -1

.  90، ص 1981، العدد األكؿ، التربية
مجمة ، (ترجمة محمد جبلؿ عباس)، دراسة المعيد الدكلي لمتخطيط التربكم، إصالح التعميم عمى المستوى المحمي: اليكنسكك -2

.   82، ص 1981، العدد األكؿ، مستقبل التربية
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.  83-82فسػو ، ص ص المرجػع ف -3
نسب الممتحقيف بالتعميـ الثانكم التقني   إف مشكمة التعميـ الثانكم تكاد تككف مشكمة عالمية كذلؾ أف     

ضئيؿ جدا قياسا بالتعميـ الثانكم العاـ، بسبب أف ىذا النكع مف التعميـ في كثير مف الدكؿ يعتبر مغمقا كال 
التعميـ الجامعي كمف ثـ الحصكؿ عمى مكانة اجتماعية أعمى، كىذا يتيح لمتبلميذ حرية االختيار كمكاصمة 

إف عدـ التكازف في االلتحاؽ . الكضع كاضح جدا في الجزائر كما ىك الحاؿ في الكثير مف الدكؿ العربية
بالتعميـ الثانكم التقني كالتعميـ الثانكم العاـ يعكس بكضكح قصكر التخطيط لمتنمية كاحتياجاتيا بالنسبة 

كل العاممة، كيبقى القكؿ أف كؿ الدراسات العممية كالنظريات المعاصرة كالدراسات المينية تشير إلى أف لمؽ
ليذا فإف البارز في ىذا العصر ىك ضركرة ربط التربية بسكؽ العمؿ كاإلنتاج، . ىذا الفصؿ ال مبرر لو

كاألدبية عمى حد السكاء كفي جميع بمعنى أف التعميـ ال بد أف يشمؿ المكاد المينية كالثقافية أم العممية 
المستكيات بدءا مف المرحمة االبتدائية حتى مرحمة التعميـ العالي كاليدؼ مف ذلؾ ىك تسييؿ انتقاؿ 
التبلميذ كالطمبة مف المدرس كالجامعة كالكمية إلى ميداف العمؿ، أم العمؿ عمى تنشيط ركح العمؿ 

. دكرىـ في التقدـ االقتصادم كاالجتماعي كتحسيف قيمتو في نفكس التبلميذ كالطمبة بحكـ
: الكفاية الداخمية والكفاية الخارجية لمتعميم الثانوي  -3

يعد مكضكع التعميـ كدكره في التنمية مف المكاضيع التي كثر النقاش حكليا في السنكات األخيرة،         
كقد  .م العالـ الثالث بصفة خاصةكبخاصة دكرىا في التنمية االقتصادية كاالجتماعية في العالـ عامة كؼ

يزداد المكضكع إلحاحا عندما يتعمؽ األمر بدكؿ تتكفر عمى الشركط المادية كالبشرية لمتنمية، لكنيا تعاني 
 .مف مظاىر التخمؼ كالتبعية

كمف ىذا المنطمؽ فإف ىذه الدراسة تمثؿ محاكلة الستجبلء كاقع التعميـ الثانكم في الجزائر        
كقد بدأت ىذه الدراسة بتكضيح لئلطار العاـ لمعبلقة  .مدل مساىمتو في تحقيؽ عممية التنمية كاستكشاؼ

بيف التعميـ كالتنمية يمكف تمخيصو في التنمية بمفيكميا الشامؿ كالذم ال يقتصر عمى التنمية االقتصادية 
ماعية كالسياسية كالثقافية كاالجتماعية، بؿ يرتكز عمى عممية التغيير الكاعي بأبعاده االقتصادية كاالجت

ىذه التنمية ال يمكف أف تتحقؽ إال بتضافر . " اليادفة إلى رفع مستكل معيشة الفرد كمكانتو في مجتمعو
جيكد عدد مف المؤسسات االجتماعية مف بينيا المؤسسات التربكية كالتعميمية كتقكدىا المؤسسة السياسية 

كما أف ىذا الدكر ال يتحقؽ بصكرة جيدة ما لـ . الجيكد لضماف تبلـؤ اآلراء كتكازف المساعي كتضافر
تضبط مسارات المؤسسات األخرل بالتخطيط كالمراقبة كمتابعة التنفيذ كاستخداـ سمطة القرار اإلدارم 

. كالسياسي لتحقيؽ ىذه األىداؼ
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  :الكفاية الداخمية لمتعميم الثانوي  -أ 
األكاديمية المختمفة في مستكل التعميـ كالتحصيؿ الناتج مف كمعايير الجكدة  الكفاية الداخمية زاوية -

معارؼ كميارات كاتجاىات كقيـ مقركنة بفعالية األداء كقمة اإلىدار التربكم، كالعكامؿ الفاعمة في تحقيؽ 
إف كؿ عامؿ مف ىذه العكامؿ لو أىميتو . ىذه الكفاية ىي السياسات كاألىداؼ كالمناىج كاإلدارة التربكية

كيمثؿ التعميـ الثانكم الثقؿ في النظاـ . كميا كنكعيا كفايتو الداخميةسيف التعميـ كمف ثـ تحقيؽ في تح
التعميمي العاـ بالنسبة لمسؤكلياتو في التنمية، ألف ما قبؿ ىذه المرحمة يمثؿ الحد األدنى مف الثقافة 

لذم تعتمد حياتو عمى كسائؿ كالمعرفة، الذم ال بد مف تكفيره لجميع المكاطنيف في المجتمع المعاصر ا
أما المرحمة البلحقة لو فيي . االتصاؿ المكتكبة كالمقركءة كعمى المعطيات العممية كالتكنكلكجية الحديثة

.  مرحمة التخصص العميا
أما التعميـ الثانكم فيك مرحمة منتيية مف الدراسة كالدخكؿ إلى سكؽ العمؿ بالنسبة لعدد ال يستياف بو     

فالتعميـ . كليذه األىمية نرل التركيز عميو في اإلصبلح كالتطكير كالنقد في كؿ دكؿ العالـ. ذمف التبلمي
اإلعداد لمتعميـ العالي، كالتكجيو لمحياة العممية، كيقاس نجاح : الثانكم يتحمؿ مسؤكليتيف مزدكجتيف كىما

.  (1)ىذا التعميـ بقدرتو عمى إعداد خرجيو لياتيف الميمتيف في آف كاحد 
  :الكفاية الخارجية لمتعميم الثانوي -ب
كىذا المفيـك لنكعية التعميـ يعني مبلءمة النظاـ التربكم كمخرجاتو  زاوية الكفاية الخارجية   -

الحتياجات التنمية كمدل مساىمتو في تقكية كتعزيز االتجاىات كالقيـ كدعـ اإلنتاجية كالمساىمة 
لمؤثرة في تحقيؽ الكفاية الخارجية ىي السياسات المتبعة كنفس الشيء بالنسبة لمعكامؿ ا... الفعالة

كانطبلقا مف اإلطار العاـ لمعبلقة بيف التعميـ كالتنمية أيضا يمكننا تحديد أىـ األدكار . كاألىداؼ كغيرىا
كأكلكيات العمؿ المطمكبة مف التعميـ لضماف فعالية مساىمتيا في التنمية، كيتـ التمييز بيف نكعيف مف 

ما تقع مسؤكليتو داخؿ النظاـ التربكم، كما تقع مسؤكليتو خارج النظاـ : كأكلكيات العمؿ ىما: األدكار
كقد تعرض الباحث في مختمؼ فصكؿ ىذه الدراسة بالنقاش لكؿ الجكانب كاإلجراءات .  (2) التربكم

التنمية التي ىي  التصحيحية التي تقبؿ التأجيؿ إذا كاف لمنظاـ التعميمي أف ينجح كيسيـ بدكره في عمميات
كفي ىذا الفصؿ مف الدراسة يتركز الطرح لمنظاـ التربكم كالتعميمي مف . مطمب كؿ الشعكب كاألمـ

، كىك عبلقة النظاـ التعميمي بالمجتمع كاحتياجاتو التنمكية كبخاصة في مجاؿ الكفاية الخارجيةمنظكر 
. ية المييأة لئلسياـ في التنميةالقكل العاممة المطمكبة كالتزكد بالمعارؼ كالميارات االيجاب

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    

.  14ص  ،، المرجع السابؽتربية اليسر وتخمف التنمية :عبد العزيز عبد اهلل الجبلؿ -1
. 8المرجػع نفسػو، ص  -2
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 إف تحديد السياسات كاألىداؼ التربكية ال يكفي لضماف جكدة كنجاح النظاـ التعميمي كمبلءمة مناىجو 
 (1): كالمتمثمة في الكفاية الداخميةكعناصره المختمفة لفاعمية النظاـ التربكم كقدراتو عمى تحقيؽ 

ضماف مستكل جيد لمخريجيف مف ناحية تحصيؿ الخبرات كالميارات، كمف ناحية أخرل تككيف  -1
. اتجاىات كقيـ سمككية مطمكبة في النظاـ التعميمي كفي المجتمع

. ت كميا كنكعيا بأقؿ قدر مف التكمفةالحصكؿ عمى المخرجا -2
كفي مجاؿ الكفاية الخارجية يمكف التأكيد بكضكح أف مقابمة احتياجات المجتمع كمتطمبات التنمية      

لكف كبالرغـ مف كؿ ... بشكؿ عاـ ىي مف أكلكيات النظـ التعميمية كمخططات تطكير البرامج التربكية
ليمية في الببلد العربية الحتياجات التنمية أصبح سائدا بحيث يككف ذلؾ فإف الشعكر بعدـ تمبية النظـ التع

. بديييا نظرا لعدـ كجكد تكازف بيف مدخبلت التعميـ كمخرجاتو
   :التكامل بين الكفاية الداخمية و الكفاية الخارجية  -ج

الشاممة ، مما يؤكد  لقد انصبت إستراتجية تطكير التربية ك التعميـ في البمداف العربية عمى األخذ بالتنمية
الترابط بيف النكاحي الكمية ك النكاحي الكيفية، ك كبلىما ضركرم لضماف أعمى درجة مف الكفاية الداخمية 

فالسعي إلى ديمقراطية التعميـ ال تعني إتاحة الفرص لمجميع فقط، بؿ تعني ضماف .  ك الكفاية الخارجية
لجانباف مترابطاف، ألف التركيز عمى الكفاية الداخمية فا. فرص تربكية تعني بمتطمبات كؿ فئات المجتمع

كحدىا يقطع التعميـ عمى كظائفو االجتماعية ك االقتصادية ك يتحكؿ إلى مجرد طرؼ ك أساليب ك مناىج 
، كما أف االىتماـ بالكفاية الخارجية فقط يفرض عمى التعميـ مطالب اقتصادية ك اجتماعية بحقو ك ىذا 

كىذه النظرة المتكاممة لمكفاية الداخمية ك الكفاية الخارجية بالنسبة . مية الشاممةالستخداـ مطالب التف
(2): لتطكير التربية العربية نعني ما يأتي 

 

تغيير فمسفة التربية ك التعميـ ك محتكاىا ك أدكاتيا ك تعديؿ عبلقاتيا بالمجتمع لكي تحسف كظائفيا  -1
كقكاـ ىذه الفمسفة ىي النظرة المتكاممة لئلنساف . االجتماعية األساسية كىي تحقيؽ التنمية االقتصادية ك

. العربي مف حيث كحدة شخصيتو أك مف حيث تفاعمو مع مجتمعو
العمؿ عمى تحقيؽ التكازف بيف عناصر كمككنات التربية العربية ك قكاعدىا، ك نعني بذلؾ التكازف بيف  -2

التقنية، ك التكازف بيف أنكاع التعميـ ك فركعو المختمفة، مختمؼ الدراسات االجتماعية ك األدبية ك العممية ك
، أم بيف مخرجات التعميـ ك احتياجات المجتمع مف العمالة التوازن بين مدخالت التعميم ومخرجاتوك

. الماىرة في شتى المستكيات
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .127المرجع السابؽ، ص :عبد العزيز عبد اهلل الجبلؿ -1
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رصد االتجاىات ك المبادئ التي أقرتيا المؤتمرات العربية بشأف تطكير محتكيات التعميـ ك أدكاتو ك  -3
. (1)مناىجو ك أساليبو ك كضع استراتيجيات كاضحة لتنفيذىا 

:مشكالت التخطيط لمتعميم والتنمية -4  
تمفة ال يتحقؽ إال إذا اتضحت الرؤية التنمكية في إف دكر التربية كالتعميـ كما عرفناه بأبعاده المخ      

كؿ مجاالتيا كمنيا المجاؿ التربكم، فاألمر يتطمب بعد تحديد دكر التعميـ في التنمية، العمؿ كيحـز عمى 
كما أف مكضكع التنمية ككؿ يخضع أكال كأخيرا . تنفيذ ىذا الدكر مف خبلؿ تطكير النظاـ التربكم نفسو

أما أف يمعب التعميـ دكره بمعزؿ عف المحيط . كاضحة كالمتابعة لتنفيذ مشاريع التنميةلئلرادة السياسية اؿ
ككاقع التربية كالتعميـ في . الذم يعمؿ فيو، كتتكقع منو المساىمة الفعالة في التنمية فإف ىذا غير ممكف

تنظر إلى التعميـ  لقد عاشت بمداف العالـ الثالث فترة مف الزمف. الدكؿ النامية يؤكد صحة ىذه المقكلة
كقد كاف ىناؾ فعبل ارتباطا كثيقا بيف التعميـ كالتنمية . عمى أنو المنفذ كالسبيؿ الكحيد إلحداث التنمية

.   االقتصادية كلكف ىذه العبلقة ليست سببية ألف النمك االقتصادم يزيد مف فرص التعميـ أيضا
كاألمكاؿ الطائمة تصرؼ عمى التعميـ عمى كتحت سيطرة ىذه النظرة الخاطئة، كانت الجيكد الكبيرة  

كقد تبيف بعد فترة زمنية طكيمة أف التعميـ قد يككف لو آثار سمبية عمى المجتمع إذا . حساب مشاريع أخرل
لـ يؤخذ في الحسباف الكاقع االجتماعي كاالقتصادم لممجتمع كاحتياجاتو، ككثيرا ما كانت نتائج التعميـ في 

: ية بؿ كسمبية أحيانا أخرل كما أبرزىا تحميؿ أحد الباحثيف في ىذا المكضكع قائبلدكؿ العالـ الثالث ىامش
ففي قطاع الزراعة حيث يعيش غالبية السكاف، ال يكاد التعميـ يؤثر في عمميات اإلنتاج، فالعمؿ " 

لمتعمميف الزراعي ال يزاؿ بصفة عامة تقميديا يقكـ بو أّميكف، كفي الصناعة حيث يزيد استيبلؾ التعميـ كا
كحيث تركزت محاكالت التنمية كالتحديث، فبل تزاؿ إنتاجية العمؿ في ىذا القطاع أيضا أقؿ منيا في 

كفي قطاع . البمداف المتقدمة، مما يطرح سؤاال كبيرا عف دكر العنصر البشرم كمستكل تعميمو كتدريبو
نا أيضا، كؿ ىذا يطرح مف الخدمات حيث تتركز نسبة كبيرة مف المتعمميف كحيث يكجد عجز كتدىكر ق

. (2)" جديد التساؤؿ عف مدل كفاءة التعميـ كدكره في التنمية 
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رقة العمؿ المقدمة لممؤتمر الرابع لكزراء التربية كالكزراء المسؤكليف عف التخطيط كقد لخصت ك
: ، مشكمة التعميـ كالتنمية في الببلد العربية كما يمي1977االقتصادم في البمداف العربية عاـ 

عداد إف البمداف العربية تكاجو مشكمة جديدة تكمف في عجز التعميـ، بصكرتو الراىنة عمى األقؿ عف إ" 
ذا ظمت استراتيجيات التنمية دكف تعديؿ . أشخاص قادريف عمى مكاكبة التحكالت السريعة في المجتمع كا 

كاستمر التكسع التعميمي بصكرتو الحالية تحت ضغط الطمب االجتماعي كالنمك السكاني، فإف مف المؤكد 
 .(1)" أف ىذا العجز كىذا الخمؿ سكؼ يتفاقـ في معظـ البمداف العربية 

: لعؿ األسئمة التي تطرح نفسيا مف خبلؿ التحميميف ىي   
 ما ىي أىم المشكالت التي تعرقل مسيرة التعميم والتنمية ؟   -
وما ىي اإلستراتيجية الكفيمة بتصحيح مسار العالقة بين التعميم والتنمية وجعميا أكثر إيجابية ؟  -

العربية يدرؾ أف أمؿ تعميـ التعميـ كتطكيره كما كالمتتبع لمكضكع تعميـ التعميـ األساسي في الببلد     
يعكسو مف أىداؼ كسياسات كخطط تعميمية قديـ جدا في الببلد العربية منذ القابسي كالفارابي كابف خمدكف 

كلكف ىذا القدـ لـ يكف لو األثر اإليجابي المكعكد بسبب غياب االلتزاـ بتغيير البنى السياسية . كغيرىـ
تماعية، كيؤكد أحد الباحثيف في ىذا الصدد أف تغيير البنى التعميمية يحقؽ أثر أكبر في كاالقتصادية كاالج

 .تعميـ التعميـ كتطكيره

لغاء بعض االمتحانات المرحمية في بعض الدكؿ       كيضرب مثبل لذلؾ في تغيير السمـ التعميمي كا 
ف، حيث أدت ىذه اإلجراءات إلى دفع العربية، كتغيير السمـ التعميمي كالمناىج في كؿ مف الجزائر كاليـ

كفي .  (2)حركة تعميـ التعميـ األساسي بشكؿ ال يمكف مقارنتو مع تأثيرات القكانيف كالتشريعات كالخطط
إلى أف قصكر الدكؿ العربية في تعميـ "  إستراتيجية تطوير التربية العربية" نفس المكضكع يشير تقرير 

ففي الستينات مثبل حيف تبمكرت . الجيكد عمى مراحؿ التعميـ المختمفة التعميـ األساسي يأتي نتيجة لتكزيع
النظرة إلى التعميـ باعتباره أساس النشاط اإلنتاجي كاالستثمارم تـ إمداد القطاعات االقتصادية كاإلنتاجية 

ا أقرب إلى بالقكل البشرية المؤىمة، كأعطت األكلكية في ىذا المجاؿ إلى التعميـ الثانكم كالعالي باعتبارىـ
. المساىمة في قضية التنمية
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أما اليـك فبل تتضح صمة الكثير مف الخطط التعميمية بما يقابميا مف خطط التنمية االقتصادية       
.  (1)كاالجتماعية 

ة التعميـ بالمجتمع كمبلءمتيا الحتياجات التنمية كما يتمثؿ ذلؾ كعف المشكبلت األساسية عف عبلؽ    
كعف عدـ مبلءمة مستكل الخريجيف لسكؽ . في الفجكة بيف السياسات كاألىداؼ المسطرة كبيف التنفيذ

العمؿ، كعف قصكر التعميـ نكعا ما كبشكؿ كاضح، كعف سيطرة أنكاع التعميـ عمى حساب أنكاع أخرل،  
: ت التي يمكف حصرىا في كغيرىا مف المشكبل

. سيطرة التعميـ الثانكم العاـ عمى التعميـ الثانكم التقني كتكجو أعداد كبيرة مف التبلميذ إليو -
. فشؿ التعميـ التقني كالميني رغـ دعمو كتشجيعو، كاألضرار الناتجة عف فصمو عف التعميـ العاـ -
. األخرلالنظر إلى المؤسسات التعميمية بمعزؿ عف القطاعات  -
. ضعؼ التنسيؽ بيف البرامج التربكية كالتعميمية كخطط التنمية كاحتياجات المجتمع -
. ظيكر قيـ اجتماعية سمبية ال تشجع عمى العمؿ كاإلنتاج كركح االتكاؿ كالبلمباالة -
عمى كالتيافت لمحصكؿ  تمبية رغبات التبلميذ الحاصميف عمى البكالكريا في االلتحاؽ بالتعميـ العالي -

. الشيادات العميا ، بغض النظر عف قدرات التمميذ كاحتياجات المجتمع مف الميف كالخدمات
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: تمييد -
مكانا  التعميـ الثانكم في عصرنا الحالي بمثابة العمكد الفقرم في العممية التعميمية فيك يحتؿيعتبر      

كقد  .مف جية كالتعميـ العالي مف جية أخرل (االبتدائي كالمتكسط )  كسطا يربط بيف التعميـ األساسي
م كانت تيدؼ ثانكية بشكؿ عاـ بتأدية الميمة المنكطة بيا لتحقيؽ الكظيفة التعميمية التقامت المدرسة اؿ
عداد أفراد قادريف عمى تحمؿ المسؤكلياتكالرامية إلى األكلى  إلييا منذ نشأتيا المنظكمة ؼ .تككيف كا 

اؿ لمكصكؿ إلي فعّ التربكية ىي نظاـ تعميمي تحدد الدكلة أىدافو كمبادئو حسب أيدلكجيتيا، كىك السبلح اؿ
 لمتعميـ حيث جعمتعناية كبيرة  أكلت مالت كمنيا الجزائرالدكؿ  لؾ كاف رىاف كؿذؿ .الغايات المنشكدة

ثـ تحديد  ،أكال تعميـ جزائرم فكانت البداية بإنشاء ،دافيا االستعجالية بعد االستقبلؿعممية تطكيره مف أه
فت عرّ كقد  .ثانيا فمسفتوككطبيعة المجتمع الجزائرم كقيمو ناتو بما يتكافؽ مضامينو كطرائقو كمراحمو كمككّ 

كزارة التربية الكطنية المنظكمة التربكية بأنيا جياز كطني أصيؿ في اتجاىاتو كعصرم كعممي في 
كلتسميط الضكء أكثر عمى المنظكمة التربكية في الجزائر سنتناكؿ في ىذا الفصؿ . كطرائقومضامينو 

ت التي طرأت عمييا منذ فترة ما قبؿ االستقبلؿ إلي اآلف، دكف أف ننسى التطرؽ مختمؼ التطكرات كالتغيرا
إلي الفترة االستعمارية  لنعطي صكرة حقيقية عف الجيكد التي قامت بيا الدكلة الجزائر منذ االستقبلؿ إلى 

ىي القياـ  نفسو ىنا يتعمؽ بالتساؤؿ عما إذا كانت كظيفة المدرسة الثانكية كالسؤاؿ الذم يطرح. اليكـ
بإعداد التبلميذ في مجاالت تتصؿ بمقابمة حاجات المجتمع كتسيير األعماؿ اليكمية، أك أف كظيفتيا 

ناتو الفعمية تقتصر عمى مساعدة الفرد عمى تطكير قدراتو كاستعداداتو كتدريبو عمى كيفية استخداـ إمكا
في التساؤؿ كالمتمثؿ في أف  ىدف األولالفإذا تبنت السياسة التربكية كالتعميمية . عمى أفضؿ كجو ممكف

كظيفة المدرسة ىي مقابمة حاجات المجتمع، فإف عممية إعداد التبلميذ لمنجاح في االختبارات مف أجؿ 
خصياتيـ أك تعديؿ في سمككاتيـ أك ر عمى شتطكّ  مفالحصكؿ عمى نتائج عالية بغض النظر عما يحدث 

كقد يضطر المسؤكلكف عف السياسات  .عممية التعميميةلؿتصبح اليدؼ األساسي ؿاالرتقاء بمعارفيـ 
التربكية كالتعميمية أحيانا إلى التغاضي عف المستكيات التحصيمية التي يسبؽ تحديدىا لمنجاح أك الفشؿ 

أدنى مما ىك مقرر أصبل في سبيؿ تحقيؽ ىذا االتجاه في حالة عدـ نجاح عدد كاؼ مف التبلميذ  إلى حدّ 
في التساؤؿ كالمتمثؿ في أىمية  اليدف الثانيأما في حالة االتجاه إلى تحقيؽ  .لتغطية أكجو الحاجة

فإف ذلؾ يتطمب تغيير بنية  كالداء تفكيرتو في اؿانعكاس أثر التعميـ نكعيا عمى شخصية التمميذ كطريؽ
يتماشى ـ التبلميذ بما ػار أماػفرص االختي كتنكيعات ػبطريقة تسمح بتعدد المساؼ المناىج كخطط الدراسة

 ،كالجسمية ةػكقدراتيـ العقمي كميكليـ كاتجاىاتيـ
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ليذا كانت ىناؾ ضغكطا تمارس عمى المدرسة الثانكية  .بدأ الفركؽ الفردية بيف األفرادبما يتبلءـ كـ أم
كي تعمؿ عمى تعديؿ برامجيا بحيث تسمح بتقديـ مكاد تدريبية كنشاطات عممية متنكعة تربط التمميذ 

نظرا لمتعارض الحاصؿ بيف كجية النظر ىذه كبيف االتجاه الذم يرل كنو أ إالّ  .عالـ العمؿبالحياة كتصمو ب
باف ىدؼ المدرسة األساسي كاألصمي ىك تكفير بيئة مناسبة يستطيع فييا التمميذ ممارسة نشاطاتو كتنمية 

تكصؿ بطريقة ذاتية قدراتو كخبراتو تطبيقا لفكرة أف كظيفة المدرسة ىي مساعدة التمميذ كي يفيـ نفسو كم
 .(1) العمؿ كالفنكف كغيرىاكالعمـك  مجاالتشتى إلى الحقائؽ ذات الصمة بالنشاطات اإلنسانية في 

: النشأة والتطور نبي التعميم الثانوي في الجزائر -أوال  

  :وظيفة المدرسة الثانوية في العصر الحديث -1
ف المدرسة الثانكية بصفة عامة ك النمط العاـ إلى القكؿ بأ االتجاىات التربوية المعاصرةتذىب بعض     

حيث  ،قد أصبحت عاجزة عف الخركج مف اإلطار الذم كضعت نفسيا فيو ،التقميدم بصفة خاصة
المعمكمات عف المكضكعات التي تحتكييا ك المعارؼ انحصرت كظيفتيا في تمقيف التبلميذ جممة مف

خضاعو  إعادة النظر في بنية كمحتكل ما مما يتطمبالبرامج  يقدـ في المدرسة الثانكية اليكـ كمناقشتو كا 
 .بغية إبراز جكانب القكة كجكانب الضعؼ فيو ملمتقكيـ العمـ

تبدك ىذه اآلراء مكضكعية كمتماشية مع االتجاىات التي أظيرتيا إجابات االستبيانات التي أرسمتيا      
ستجيب الحتياجات تال  ةعميـ الثانكم الحاليبأف نظـ الت إلى عدد مف البمداف التي تقرّ  اليونسكومنظمة 

كمتطمبات المجتمع الحديث، كقد أشارت تمؾ االتجاىات المعاصرة إلى عدد مف المتغيرات التي يجب 
( 2) : عمى التعميـ أف يحققيا كىي

لكجي إلى المشاركة العممية ك بصكرة إيجابية في جميع نكاحي الحياة لمكاكبة التقدـ التكنك دعكة األفراد -1
لدرجة جعمتو يؤثر تأثيرا قكيا في ( التكظيؼ التكنكلكجي كالتنمية) الذم أصبح مف سمات ىذا العصر

. شخصية الفرد كالمجتمع
رات اجتماعية كاقتصادية سريعة جعمت كسائؿ اإلعداد التربكم السابقة غير قادرة عمى حدكث تغيّ  -2

  .ىذا التغييرالتكافؽ مع  عمىساعدة الفرد مسايرة ىذا التغيير، مما يستدعي إيجاد طرؽ بديمة لـ
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مع عدـ إىماؿ  ،ة كاسعة في مختمؼ المجاالت مف ناحيةبثقاؼ الخريجيفد الحاجة إلى كجكد تعميـ يزكّ  -3
. ـز لسكؽ العمؿحاجتو إلى نكع مف التخصص البلّ 

جراء تغيير في صياغة أىدافيا المحيطضركرة خركج المدرسة مف عزلتيا، كذلؾ بانفتاحيا عمى  -4 ، كا 
. كمناىجيا

لنامية إلى محاكلة إصبلح كالمبلحظ في ىذا المجاؿ أف الخطكرة تكمف في نزكع بعض الدكؿ ا     
كذلؾ بدال مف التركيز عمى العمؿ عمى تقميد أك نقؿ نظاـ تعميمي مف الدكؿ المتقدمة عف طريؽ  تعميميا

تحديد الحاجات األساسية الضركرية لممجتمع كصياغة األىداؼ الحقيقية بطريقة تتناسب كالمعطيات 
      .ربكم كتعميمي محمي نابع مف ثقافة المجتمع ، أم بناء نظاـ تلى آخرإالمحمية كالتي تختمؼ مف بمد 

بيذا فقط تستطيع المدرسة أف تمعب دكرىا في خمؽ مكاطنيف قادريف عمى رفع التحدم في ظؿ   
جماليا يمكف القكؿ ب. االجتماعية التي تؤىميـ لمعيش معا ةالصراعات الحالية ، ككسب الصؼ غاية  " فأكا 
م القادر عمى التفكير كالعمؿ كاإلنتاج كالمشاركة في العبلقات المدرسة ىي خمؽ المكاطف االجتماع

يمكننا حصر المياـ المنكطة بالتعميـ كفي النياية  .(1)" االجتماعية كالمساىمة في بناء المجتمع كتقدمو
 (2) :في األمكر التالية أىدافوفي تحقيؽ  الثانكم

. كيف فكرة صحيحة عف العالـ الخارجيأف يكتسب التبلميذ المعارؼ بطريقة منظمة تسمح ليـ بتؾ -
. كاقع كمشكبلت الحياةلؿالنظرة المكضكعية كالنقد البناء ك السميـ التفكير العمميعمى ميذ تعكيد التبل -
دراكو مالو مف حقكؽ كما عميو مف كاجبات - . تنمية ركح المسؤكلية لدل التبلميذ ، كا 
. تنكيع التعميـ كأساليب الدراسة دراتيـ عف طريؽالعمؿ عمى اكتشاؼ استعدادات التبلميذ كتنمية ؽ -
ـ قعضبميذ لمحياة العامة، باعتبار مرحمة التعميـ الثانكم مرحمة منتيية بالنسبة ؿاد التبلدالعمؿ عمى إع -

. في ىذه المرحمة، حتى يستطيع الشباب أف يفيـ دكره في المجتمع كيندمج في الحياة االقتصادية لببلده
. حب االطبلع ك المعرفة لدل التبلميذالعمؿ عمى غرس  -
     .كثقافة كحضارة تعنيو مف لغة كديف ككطف كتاريخ  بما  ماتيا االعتزاز بالشخصية الكطنية بكؿ مقكّ  -

المدرسة الثانكية األمريكية استطاعت أف تحؿ مشكبل مشابيا لما تعانيو المدرسة الثانكية في الدكؿ ؼ    
ة بين المدارس الثانوية وبعض المؤسسات ذات النشاط ـتنظيم العالق العربية اآلف، كذلؾ عف طريؽ

م ػف في الحصكؿ عمى ميارات عممية أك مينية معينة أف يمضػبحيث يسمح لمتبلميذ الراغبي العممي
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ساعات الدراسة التي اختارىا لتمقي التدريبات العممية كالفنية في إحدل المؤسسات التي يتكفر فييا ىذا 
 . النكع مف التدريب دكف أف يخؿ ذلؾ ببرامج الدراسة اليكمي

الكبيرة التي تتغير  كىناؾ مسألة أخرل تتعمؽ بكظيفة المدرسة الثانكية ال تقؿ أىمية تتمثؿ في السرعة     
بيا المعمكمات في عصر التفجر العممي المعرفي الذم يشيده عصرنا ىذا، مما يضعنا أماـ مجمكعة 

تمعبو المدرسة الثانكية في ىذا  أف جديدة مف التساؤالت الممحة لئلجابة عف طبيعة الدكر الذم يجب
المعركفة بغض النظر عف التطكرات  العصر، فيؿ يجب عمييا االستمرار في تقديـ الحقائؽ كالمعمكمات

المعاصرة، أـ أف عمى المدرسة أف تتجو إلى تقديـ برامج كدراسات عامة يتـ مف خبلليا تدريب التبلميذ 
عمى زيادة قدرتيـ في االستفادة مف خبراتيـ، كتشجيعيـ عمى مكاصمة إطبلعيـ كتحمييـ بالمركنة الكافية 

الممكف أف تصبح فيو المعمكمات كالمعارؼ قديمة حتى قبؿ أف كالكفيمة بتييئتيـ لمعيش في عالـ مف 
 .ينتيي التمميذ مف دراستو ليا

 : والتنميةالعوامل والقوى المؤثرة في التعميم  -2

ىناؾ عكامؿ كثيرة كسنحاكؿ تناكليا في ىذا المقاـ محمميف دكر كؿ منيا كأثره في عممية التربية      
دراسات كالمصادر التي تناكلت ىذا المكضكع أف ىناؾ مجمكعة مف كقد تبّيف مف خبلؿ اؿ. كالتعميـ

آثار ىذه العكامؿ ال  إال أف . العكامؿ المتشابكة التي تؤثر في بنية التعميـ الثانكم كمف ثـ في التنمية
تككف بنفس الدرجة كالفعالية بحيث نجد أف بعضيا يككف أكثر أىمية كفعالية كتأثير بالمقارنة مع عكامؿ 

كبيذا يمكننا تمخيص العكامؿ المؤثرة في بنية التعميـ كعبلقتو بالتنميػة  . آخرأك بالنسبة لمجتمع  أخرل
: فيما يمي

تتحكـ في الثقافة بكؿ مككناتيا  متعد البيئة الجغرافية مف أىـ العكامؿ الت  :العوامل الجغرافية -أ
لتو كمقكماتو مف البيئة الطبيعية التي ، كمف المعمكـ أف  أم نظاـ تربكم كتعميمي يستمد أصاكعناصرىا 

تشكيؿ النظاـ  منشأ فييا ، كعميو فإف تطكير النظاـ التربكم يتطمب مراعاة ىذا العامؿ لما لو مف تأثير ؼ
إف التكسع الجغرافي االستراتيجي لمجزائر كاف محؿ أطماع الكثير مف الدكؿ االستعمارية  .التربكم ككؿ

زائر إلى عدة غزكات في تاريخيا الحديث، كآخرىا االستعمار الفرنسي تعرضت الج كقد .كذلؾ منذ زمف
سنة، فكاف ليذا االستعمار أثره الكاضح عمى الحياة السياسية كاالجتماعية  132 مدة الذم احتؿ الجزائر

مشكبلت عمى كافة المستكيات كالقطاعات كال سيما  ذلؾ مف ما نتج عفككالثقافية لممجتمع الجزائرم، 
 إضافة إلى الثركات الطبيعيكتنكعيا  لمجزائر التساع الرقعة الجغرافيةكاف  كما .تربية كالتعميـقطاع اؿ

كحتى  اثر كاضح عمى تركيبة السكاف كأكضاعيـ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كاف لوطبيعية اؿ
. السياسية
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جتماعي بؿ يتعدل ذلؾ إلى أنكاع كما أف تأثير العكامؿ الجغرافية ال يقؼ عند حد النشاط االقتصادم كاال 
، ككذلؾ مدل مناسبة الطقس كاختبلؼ الفصكؿ لمعمؿ كالتعميـ، ألف المحاصيؿ الزراعية كنشاط الناس

نشاط األفراد كثقافتيـ فمحتكل  مف حدّ تقساكة الطبيعة في بعض األماكف كثيرا ما  ة كالظركؼ الجكمّ 
فالمجتمع الذم يعيش في "  ...ؼ معياـ البيئة لمتكيّ عبارة عف محاكلة فو كالبرامج التعميمية مثبل ق

ز في تربيتو كثقافة شعبو عمى نفس المكاضيع التي يركز عمييا مف يعيش في الصحراء ال يمكنو أف يرؾّ 
 .(1)" ات ػجزر تحيط بيا البحار كالمحيط

ة التعميـ الثانكم يمعب دكرا ىاما في تشكيؿ بني ال شؾ أف العامؿ االقتصادم  :العوامل االقتصادية -ب
خاصة، ألف حركة النمك االقتصادم تتطمب بالضركرة تكفر العناصر البشرية التي تتطمب إعدادا جّيدا، 

كىذا لف يتأتى إاّل ببنية تعميمية تتصؼ بالمركنة كترتبط بخطط التنمية كاحتياجات المجتمع كمتطمباتو في 
يمية الممكف إنجازىا د عدد المؤسسات التعؿحدّ ت التي ىي مثبل فالقكة االقتصادية .مختمؼ المجاالت

" كما أف . عدد التبلميذ الذيف يمكف قبكليـ بالمدارسىا كالتجييزات المدرسية التي يمكف اقتناؤكالكسائؿ ك
العماؿ بيذه معمميف ك األساتذة ك اإلدارييف ك، كصرؼ مرتبات اؿتسيير المؤسسات التعميمية عمى اإلنفاؽ

يدخمكف العامؿ االقتصادم في حساباتيـ قبؿ اتخاذ  بالتعميـؿ التي تجعؿ الميتميف المؤسسات لمف العكاـ
ك  انعكاسا لبلزدىار االقتصادم ىكليذا كاف فتح المدارس ك الجامعات ك غيرىا مف المؤسسات  .أم قرار
التي تتكفر عو بصكرتو الحالية في بعض الدكؿ العربية إال نتيجة لمثركة تكّس التعميـ كما انتشار ك. تقدمو

كتطمعاتو  المجتمع ىي تعبير صادؽ عف انشغاالتالتعميمية أف محتكيات البرامج  كما .عمييا ىذه الدكؿ
. (2) "لمسايرة تطكرات العصر كمنجزاتو 

ادية ك إف النمك السريع لسكاف إفريقيا ىك إحدل العكامؿ المسببة لممشاكؿ االقتص : العوامل السكانية -ج
إلى استمرار إلى االنخفاض المحسكس لمكفيات ك كل العالي لمزيادة الديمغرافية راجعالمستك. االجتماعية

مقارنة  1985ك 1980مابيف  % 3نسبة الزيادات حسب تقديرات منظمة األمـ المتحدة فقد قدرت بػ 
 23فريقيا سيتضاعؼ خبلؿ حسب ىذه الكتيرة فإف عدد سكاف إ،ك %1.5:بالمتكسط العالمي المقدر بػ

لى  1980عاـ  %2.8ك سيتجاكز  1970عاـ  %2.5مف ثـ فإف معدؿ النمك ازداد مف  ك سنة، في  %3كا 
1988
(3). 
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ك كذلؾ إف نتائج النـك السريع لمسكاف كاف محسكسا مف خبلؿ الدكؿ عمى المستكل االجتماعي 
 مف اكغيره الجزائرؼ . لبلحتياجات المدرسية، كقكانيف الدكؿ اإلفريقية كميا تقريبا كانت تقرر إلزامية التعميـ

ك مف  ،مف الزيادة في عدد السكاف ك مف سكء تكزيعيـ عمى أنحاء الجميكرية العربية تعاني البمداف
التنمية، كأف ترىؽ النظاـ التعميمي بكافة ا عمى ثمار خطط مالطبيعي أف تأتي ىذه الزيادة الكبيرة نسب

مراحمو ك تجعمو عاجزا عف استيعاب جميع التبلميذ الذيف ىـ في سف التعميـ ،ىذا باإلضافة إلى 
. المشكبلت الناتجة عف سكء تكزيع السكاف

حيث أنكاعو ك أىدافو ك مناىجو  كضاع التعميـ في الجزائر مفألعرضنا في ىذا الفصؿ  عدكب       
  .العكامؿ ك القكل المؤثرة فيوكطكراتو كمدل انسجامو مع خطط التنمية االقتصادية ك االجتماعية تك
فالعامؿ السياسي ىك اآلخر يمعب دكرا في تشكيؿ بنية النظاـ التعميمي نظرا   :العوامل السياسية -د

ذ بو، ألف النظاـ التعميمي الرتباط السياسة التعميمية بالسياسة العامة لمدكلة كتشريعاتيا ، لذا يجب األخ
. السميـ ىك الذم يحقؽ التكازف بيف سياسة الدكلة كما يتكجب عمى التعميـ إنجازه

تعتبر السياسية مصدرا التخاذ القرارات ك السيما المصيرية منيا، ك ليست التربية استثناءا لذلؾ       
صرفيا  ةم يحدد الميزانية التربكية ك كيفيباعتبارىا مف أىـ القطاعات في أم بمد، فالقرار السياسي ىك الذ

عمى فئة معينة دكف أخرل، أك تكجييو  قالنظاـ السياسي قد يككف تعسفيا كأف يسخر التعميـ كيحصرك .
أف يككف ديمقراطيا ييدؼ إلى تعميـ التعميـ كفقا  السياسي بطريقة تخدـ أىداؼ معينة، كما يمكف لمنظاـ

بمعنى أف يككف النظاـ  التكازف الجيكم بيف مختمؼ مناطؽ الكطفلمبدأ تكافؤ الفرص عف طريؽ فتح 
 . أك مثبطا لمعزائـ  االسياسي محفز

رية أفريؿ قد سارعت الجزائر كغيرىا مف الدكؿ األخرل ك في فترة كجيزة مف استقبلليا أم منذ أـك      
الذم يحدد ما إذا كاف في  فالقرار السياسي ىك  .مبدأ تكافؤ الفرص في التعميـإلى التأكيد عمى  1976

األفضؿ قبكؿ كؿ التبلميذ الذيف ىـ في سف الدراسة، حتى كلك اقتضى األمر اكتظاظ الفصكؿ الدراسية 
كما أف النظاـ السياسي ىك الذم يحدد ما إذا  .مف الدكؿ العربية ركالكثي كما ىك الحاؿ بالنسبة لمجزائر

بمؤسساتيا ك برامجيا، مثمما ىك الحاؿ بالنسبة لمدكؿ  ىي التي ستشرؼ عمى التعميـ ىاكانت الدكلة كحد
االشتراكية ، أـ أف ىناؾ حرية امتبلؾ ىذه المؤسسات ك التحكـ في برامجيا مثمما ىك معمكؿ بو في 

كما تتحدد كفقا لسياسة الدكلة إنما أىدافيا مثبل ك البرامج التعميمية إف محتكيات .غالبية الدكؿ الرأسمالية
 . ىا العامة ك ثقافتيا الخاصةمف فمسفت تنبع
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كقد كاف نابميكف مف كبار القادة السياسييف الذيف تفطنكا إلى أىمية التربية ك التعميـ كمف ثـ ضركرة 
ىناؾ دكلة ذات استقرار  أنو لف تككف : "نابميون بونابرتيقكؿ . السيطرة عمييا ك تسخيرىا لخدمة السياسة
دريس تعمـ التبلميذ مبادئ مقررة ككاضحة يشبكف عمييا، فمف تككف سياسي متيف ما لـ يكف لدييا ىيئة ت

إف ىذه   .(1)الدكلة ممثمة لمشعب ك تككف نظاما قائما عمى قكاعد كاىية تعرضيا لبلضطرابات باستمرار
في الحقيقة ال يمكف تكقع كجكد انفصاؿ بينيا، فيي ترتبط ببعضيا كتتداخؿ فيما بينيا ،كىذا ما العكامؿ 
ل ضركرة األخذ بيا كغيرىا مف العكامؿ التي لـ نشر إلييا في ىذا المقاـ كالعكامؿ النفسية يؤكد عؿ

كالثقافية كالدينية كالتاريخية كغيرىا مف العكامؿ التي تعمؿ مجتمعة عمى تشكيؿ بنية التعميـ الثانكم ، أك 
.  غيره مف أنكاع التعميـ األخرل

:االستقاللالتعميم الثانوي في الجزائر قبل وبعد  -3  
: في الجزائر قبل االحتالل  التعميم –أ   
لقد كاف التعميـ في الجزائر قبؿ االحتبلؿ منتشرا بصفة كاسعة ك قمما تجد مكاطنا ال يعرؼ القراءة ك     

لـ يكف يسكنيا شعب أمي كجاىؿ، بؿ شعب مثقؼ ذك  1930الكتابة ، كىذا يعني أف الجزائر قبؿ سنة 
إف " ذا يقكؿ أحد الكتاب الفرنسييف الذيف شارككا في الحممة الفرنسية عمى الجزائرحيكية فائقة ، ففي ق

جميع المسمميف في مدينة الجزائر ك في أّم مكاف آخر مف الببلد كانكا متعمميف أكثر مف غيرىـ، فقد 
فراد كانت فييا عدد كبير مف المدارس العمكمية ك الخاصة قبؿ االحتبلؿ، ك كانت نسبة األمّية بيف أ

ك قد ذكر  ". % 80تفكؽ  1930بينما كانت نسبة األمية في فرنسا سنة  % 20ك  10الشعب تتراكح بيف 
مدرسة لمتعميـ الثانكم 1837أف مدينة قسنطينة كانت تشمؿ في عيد االحتبلؿ عاـ( Bidou) بيدو الجنراؿ
م الرياضيات ف دركسا أخرل ؼتمميذ يدرسكف تعاليـ القرآف ك الحديث ك يتابعك 700، تضـ حكالي ك العالي

مدرسة ابتدائية تضـ عددا مف التبلميذ  90الفمسفة، كفي نفس الكقت كاف بيذه المدينة كالفمؾ كالببلغة ك
. (2) تمميذ 1400ك  1300يتراكح بيف 

نكادم الجمعيات يا كفقد كاف مضمكنا في المدارس المختصة ك خاصة في الزكا التعميم الثانويأما     
الجغرافيا ك نة بدراسة التاريخ ك الرياضيات كعمـ الفمؾ كك دراسة القرآف دراسة عميقة كانت مقركالدينية 

، كبعد ىذه ل مصالح الحبكس نفقاتو في أغمبياككاف ىذا التعميـ عمكميا  كمجانا تتكؿ. الفقو ك الفمسفة
القركييف بفاس، : لـ العربي مثؿل المنتشرة في العاالمراحؿ ينتقؿ الطالب التعميـ العالي في الجامعات الكبر

، كقد يتضح مف ىذا كمو أف الشعب الجزائرم قبؿ االحتبلؿ كاف شغكفا ةكالزيتكنة بتكنس، كاألزىر بالقاىر
  .بالعمـ مقببل عميو إقباال كبيرا

 
ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .18، مرجع سابؽ ، ص التربية ومتطمباتيا : بكفمجة غياث -1

 .46، ص 1982، جكيمية  46، مجمة الجندم ، العدد  التعميم بين ليل لالستعمار وشمس الحرية :رابح . ح.ـ -2
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لكف يا ترل كيؼ كاف مصير . ىذه حالة التعميـ في الجزائر قبؿ دخكؿ الغزاة الفرنسييف إلى أرض الجزائر
 ؟التعميـ الثانكم بعد نجاح الغزك، كسقكط الجزائر في يد االحتبلؿ 

:  ي الجزائر خالل االحتالل التعميم ف -ب 
بعد أف استكلت فرنسا عمى الجزائر، بدأت في محاكالتيا لمقضاء عمى مقكمات المجتمع الجزائرم     

: د صرح أحد الجنراالت في بعض التعميمات بقكلوكفي ىذا الصدّ . فبدأت بتحطيـ المدرسة الجزائرية
ا إلى ذلؾ سبيبل، كلنعمؿ باختصار عمى تنشيط فمنعرقؿ تطكر المدارس اإلسبلمية، كالزكايا ما استطعف

ىك  كفعبل فبعد أف استكلت فرنسا عمى التراب الكطني، بدأت بمحاربة كؿ ما. األىالي معنكيا كماديا
ما يمكف أف جزائرم كما ىك عربي، كما ىك مسمـ، كأسندت ىذه الميمة لممدرسة الفرنسية لتدمير كؿ 

كخبلؿ  ".ؿ المغة العربية،كالتاريخ، كالثقافة العربية اإلسبلميةمث فالجزائريي يكتسي أىمية خاصة لدل
الخمسيف سنة األكلى لبلحتبلؿ قضت فرنسا عمى النخبة الكطنية المثقفة، بحيث يمكػف القػكؿ بأنو في سنة 

كقد أدل ىذا إلى صفاء الجك لممستعمريف . كاف الشعب الجزائرم قد رجع إلى طكر األمية الكاممة 1880
، عمى أنقاض حضارة دمركىا تدميرا م غرس حضارتو، كلغتيـ، كثقافتيـىرت  ليـ بكادر أمثؿ ؼالذيف ظ

يصؼ حالة التعميـ في تقرير قدمو إلى مجمس  » موريس كومبس « كيقكؿ السيد .يكاد يككف كامبل
فيرا جميكرا غعميـ العالي في أرض الجزائر يشمؿ كاف الت : " ما نصو  02/02/1894كخ الفرنسي في الشي

مف الناس المتعطشيف لمعمـ كالمعرفة، يجمسكف حكؿ شيكخ عمماء محترميف، ال يتمقكف عمـك الشريعة 
كأماـ ىذا الكضع لـ يبؽ الشعب الجزائرم . كف أيضا عمـك الرياضيات كاآلدابكقكانينيا فحسب، بػؿ يتمؽ

بؿ قاـ  ،ر كاإلدماج كالتجييؿمكتكؼ األيدم أماـ سياسة فرنسا التعميمية المتمثمة في الفرنسة ك التنصي
 استطاع أف يبمغ كبمحاربة ىذه السياسة كأقاـ نظاما تعميما كىذا بإقامة المدارس كالزكايا كبناء المساجد 

  .(1) ألجياؿ المتعاقبةؿ الرسالة
عـ ىذه المقاكمة ضد الفرنسيػة كالتجييؿ كالتنصير جمعية العمماء المسمميف، كخاصة منذ تأسيسيا في كتزّ  

مدرسة ابتدائية كثانكيػة كىي نتيجة  150فقد استطاعت في ظركؼ سنكات قميمة أف تنشأ حكالي  1931سنة 
ة مف الغريب أف تستطيع ىذه الجمعي لـ يكف .ال يستياف بيا إذا أخذنا بعيف االعتبار سياؽ ذلؾ العيد

ف ىنا اتجيت الجيكد كـ. كتككينيـ خبلؿ تمؾ السنكات السكداء مف القمع االستعمارم تعميـ الشباف
الكطنية إلى العمـ كنشره بيف أبناء األمة كقد كاف مف نتائج ىذه الجيكد الكطنية الحثيثة في نشر التعميـ 
أف كجد عدد كبير مف أبناء الجزائر طريقيـ إلى المدارس ألكؿ مرة في حياتيـ كتعممكا فييا تعميما كطنيا 

. (2)"  ك قكميا
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تعميـ ابتدائي، تعميـ متكسط، تعميـ ثانكم كتعميـ جامعي،  :كقد كاف النظاـ التعميمي مييكبل كالتالي     
زائر مدرسة ابتدائية في مدينة الجكالبداية كانت بإنشاء أكؿ  .كرغـ ىذا فقد كاف يفتقد لمتكازف بيف عناصره

ثـ أعقبتيا في فترات مختمفة عدة مدارس منيا المدارس الحككمية الثبلث التي أنشأت بمكجب  ،1836 في
 ،1959لت إلى العاصمة في كؿ مف تممساف كقسنطينة كالمدية، ثـ حكّ  1850 -9 - 30رخ فيمرسـك مؤ

ية كلكف االستعمار حصؿ اإلدارك الدينية كالقضائية كالتعميميةككانت تيدؼ إلى تككيف مرشحيف لمكظائؼ 
م، كما قامت عمى نتائج معككسة لـ يتكقعيا حيث التحؽ العديد مف طبلبيا بصفكؼ جبية التحرير الكطف

كما أسست بمكجب المرسـك . (1) " بالعربية الفرنسية "بإنشاء المدارس المسماة  السمطات االستعمارية
م غالب األحياف كؿ كاحدة منيا عمي قسـ أربعكف مدرسة ابتدائية تحتكل ؼ 1850-07-14المؤرخ في 

أم السنة التي أحدثت فييا القكانيف  ،1883ثـ ألغيت نيائيا في 1871ر حكادث كاحد ثـ أغمؽ معظميا إث
لتغالط السمطات الفرنسية الناس قررت تكسيع التعميـ بارية التعميـ العمكمي المجاني كالفرنسية المتعمقة بإج

في ىذا الصدد شكمت لجنة مف مجمس ، ك1883 مف ق انطبلقة جديدة ابتداءلفائدة الجزائرييف فأعطت ؿ
 1891مؤسس المدرسة الفرنسية العممانية ، كمفت سنة ( 1893 -1832)الشيكخ الفرنسي ترأسيا جكؿ فيرم 

كبقيت نسبة  لمدة طكيمةلكف الكضع بقي عمي حالو ك .لجزائرية السياسية كالتعميميةبدراسة القضايا ا
أبناء  يف في التعميـ ضئيمة جداف سكاء التعميـ االبتدائي أك الثانكم الذم كاف ال ينتمي إليو إالّ الجزائرم
. الفرنسييف، ك ىذا يصدؽ أيضا عمي التعميـ الجامعياالستعمار ك أبناء المستكطنيف ك عمبلء
الثانكم مقارنة مع  يعطينا صكرة عف كاقع تعميـ أبناء الجزائرييف في مرحمة التعميـ المكالي كالجدكؿ    

. الفرنسييف ك ىذا بعد مائة عاـ مف االحتبلؿ
  1930-1920الجزائر ما بين  ييوضح عدد تالميذ التعميم الثانوي ف( 11)جدول رقم           
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. 15، ص 1994، مكفـ لمنشر، الجزائر، التعمم في الجزائر قبل وبعد االستقالل: الطاىر زرىكني -1
ىذه اإلحصائيات تبيف لنا عدـ تكافؤ فرص التعميـ بيف أبناء الجزائرييف ك الفرنسييف في مرحمة      

أما فيما يخص التأطير في النظاـ  .(1)الكضعية إلي غاية االستقبلؿ ىذه د استمرتك ؽ ،التعميـ الثانكم

 المجموع ذكـور إنـاث الجنسية السنة

1920 
 جزائرية
 فرنسية
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445 
6110 

1928 
 

 جزائرية
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863 
10806 



 264 

التعميمي خبلؿ الفترة االستعمارية فقد كاف يتميز بقمة المعمميف ك المعممات، سكاء الجزائرييف أك 
إلي عمي نفس العدد  كبقي 156 بػ 1887فقد قدر عدد المعمميف ك المعممات الجزائرييف سنة . الفرنسييف

كما أف مدارس تككيف . في نفس الفترة 2000المعمميف كالمعممات الفرنسييف ال يتعدم  عدد، ك1896غاية 
المعمميف كانت قميمة جدا، فمعممك المرحمة االبتدائية يتككنكف في دكر المعمميف الستة، ك كاف حجـ 

 كربييف حيث لـ تتجاكز نسبةتمميذ كتمميذة فقط معظميـ مف األ 1000المدارس الستة ال يتجاكز باستيعا
أما المعممكف في .(2)  %20إلي 1954ثـ زادت بعد قياـ الحرب   %6أبناء الجزائرييف بيذه المدارس

المرحمة المتكسطة ك المرحمة الثانكية فقد كانكا يتخرجكف مف معاىد تككيف المعمميف في فرنسا نفسيا، 
  ...غمبيـ مف ذكل الجنسية الفرنسيةككذلؾ المفتشكف ك رجاؿ اإلدارة التعميمية ك كاف أ

                   :التعميم الثانوي في الجزائر بعد االستقالل -ج
لقد كرثت الجزائر عف االستعمار أكضاع مزرية في جميع المياديف تطمبت منيا مكاجيتيا، لذلؾ كانت     

كلة الجزائرية الناشئة مف داؿ السنكات األكلي لبلستقبلؿ عبارة عف صراع مرير قي كافة الجبيات خاضتو
أجؿ تثبيت دعائـ االستقبلؿ الكليد، ك بناء دكلة جزائرية قكية قادرة عمي تسيير شؤكنيا بنفسيا ك إعادة 

كبعد سبع سنكات كنصؼ مف الكفاح المسمح،  .بناء نظميا السياسية ك االقتصادية كاالجتماعية ك التربكية
جميع النكاحي كخاصة الجيؿ، كاألمية كالكبت الثقافي كالديني،  كبعد المأساة االستعمارية المظممة مف

، ك أكساط الجماىير الشعبيةكبعد أف نالت الجزائر استقبلليا كجدت نسبة كبيرة مف األمية تستشرم في 
مف عدد األطفاؿ الذيف ىـ في سف الدراسػة كقمة المؤسسات   قميمةاليياكؿ المدرسية ال تستكعب إال نسبة 

كبعد أف استقمت الجزائر . اىـ الثقافي الشيادة االبتدائية، كعدد قميؿ مف المعمميف ال يتجاكز مستكالثقافية
ليمي و الثقافي وية في الميدان التعوضعية مأسانفسيا أماـ  كجدت

 .ؽ إصبلح منظكمة التربية كالتعميـفكرست كؿ مجيكداتيا لمنيكض بيذا الميداف لتغيير الكضعية عف طرم
ىذه المرحمة أف تظؿ القكانيف الفرنسية نافذة إلى حيف، شريطة أف ال تمس بالسيادة  ملضركرة ؼكقد أممت ا

كاإلمكانات التي تسمح بالتغيير اتجاه استقبللية المنظكمة التربكية  تالكطنية حتى تكفر لمجزائرييف الكفاءا
يره بمده بالمكاطف الصالح الكطنية بكصفيا نظاما اجتماعيا يساير حركة المجتمع بأسره، كيسيـ في تطك

.    (3)كالمؤىؿ لمعمؿ كالقادر عمى التحكـ في العمـك كالتكنكلكجيا الحديثة 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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. 34، ص2004، قسـ عمـ االجتماع ، جامعة منتكرم قسنطينة، (دكتكراه غير منشكرة
ألف الجزائر كاف عمييا أف تحدث ثكرة حقيقية عمى مختمؼ المستكيات كخاصة التعميمية منيا ألنيا ىي  

، كالسير بيا عمى درب ترجاع سيادة الدكلة ككرامة األمةكحدىا القادرة عمى بعث الركح الضركرية الس
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البد مف العمؿ . التقدـ العممي كالتكنكلكجي، كخدمة ألىداؼ التنمية كما حددىا ميثاؽ الجزائر فيما بعد
تعميـ بعد االستقبلؿ ىك ككاف اليدؼ الرئيسي لؿ. ..وطنية ثورية وعمميةكبذؿ الجيكد لتحقيؽ تربية 

لـ تمض فترة كجيزة عمى االستقبلؿ حتى ك .استرجاع كؿ المقكمات التي ترتكز عمييا الشخصية الكطنية
بدأ التعميـ يرجع إلى أصالتو، ك ارتبطت عممية تخميص التعميـ مف التبعية بديمقراطيتو، ك جعمو في 

اسة التجييؿ كاف البد عمييا بعد االستقبلؿ مف ألف معاناة الجزائرييف الطكيمة مف سي .متناكؿ الجميع
ىذه حقائؽ عف المجيكدات التي بذلت  .تقدـ التقنيلؿالمعرفة ك ك المجاؿ لمعمـتضميد جراح األمية، كفتح 

  .ك ما زالت تبذؿ حتى اليـك مف أجؿ تكفير المدرسة لمجميع
 كوادرالو اراتإلطلل خزينة حقيقية يشكّ  باعتبارهالمضبكط لمتعميـ الثانكم لمستمر كر اتطكّ لؿ نظراك     

إلى  1963-1962في سنة  51000مف  فيوارتفع عدد التبلميذ  فقد ،المستقبل االمتوسطة التي يتطمبو
مف الطمبة سجمكا في كميات  22568فإف  1971ك في أكتكبر سنة . 1971-1970في سنة  225000

، كىذه الزيادة مربكطة بزيادة عدد تبلميذ المدارس سالمدار الجامعات الجزائرية الثبلثة، ك في المعاىد ك
ر اجتماعي تنظمو الجامعات في إطار المراكز بنظاـ تطكّ  كذلؾعمى البكالكريا، ك الكالثانكية الذيف تحّص 

كالتي تمّكف الجزائرييف عمى اختبلؼ أعمارىـ ك الذيف قضكا عمى األقؿ  التحضيرية لمدراسات العميا ،
ـ إلى امتحاف خاص يدخمكف عمى أثره إلى درسة الثانكية، أف يستعدكا في سنتيف لمتقدّ ثبلثة سنكات في الـ

. (1)" الدراسات العميا
بما أف المنظكمة التربكية تعد نظاما أساسيا يكمؿ النظـ األخرل لبناء مجتمع قكم كمتماسؾ فقد أكلت ك  

بية ىي لي لبلستقبلؿ إمعانا منيا بأف الترالجزائر عناية بالغة بقطاع التربية ك التعميـ منذ السنكات األك
كانت ك      .اؿ لتحقيؽ أىدافيا في شتي المجاالتالح الفعّ ف التعميـ ىك الّس كسيمة لمتنمية كالتطكر كأ

في إطار  التعميـ لكافة أبنائياء ك تأسيس منظكمة تربكية جزائرية أصيمة تتيح فرص التربية كالبداية بإنشا
 األكضاع المزرية  تطكيراإلصبلحات التربكية بيدؼ تحسيف كمعتمدة عمي  ليمية،مبدأ تكافؤ الفرص التع

جانب  أك اليياكؿ البيداغكجية  حيث سكاء مف  الفترة االستعمارية  المكركثة عف 
  
 

 
ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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ك ىذه اإلصبلحات التربكية المعتمدة جاءت ضمف . أىداؼ التعميـ نفسياك التأطير أك مف حيث مضمكف 
مخططات التنمية الشاممة التي انتيجتيا الجزائر لمكاكبة تطكرات العصر كتحدياتو في جميع المياديف، ك 
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عطائو نكعا مف الفاعمية لمكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المرجكة منو  تكييؼ التعميـ مع ىذه التطكرات كا 
د المتعمـ بالمعارؼ الكسيمة األنجع لتحقيؽ ذلؾ، فيك يزكّ  كىذا ألف التعميـ يعدّ . التنميةعممية ل رأسيا كعؿ

كتضمف إصبلح أك  حيث أف كؿ مخطط يعتمد إالّ  .كالخبرات ك الميارات ليستثمرىا في تنمية المجتمع
لتمكيف التبلميذ مف تحصيؿ الجزائر تسعى كغيرىا مف الدكؿ الكصكؿ إلى أفضؿ السبؿ ك. ما تعديؿ تربكم

دركسيـ ك تحسيف مستكاىـ، ك ذلؾ بتدارؾ النقائص التي تعرقؿ ىذه العممية، معتمدة في ذلؾ كما سبؽ 
رات عمى المنظكمة التربكية في كؿ المراحؿ م، فعمدت إلى إحداث عدة تغياإلصالحات سياسة الذكر عمى

أىـ كفيما يمي  .مجتمع االجتماعية كاالقتصادية كالثقافيةالتعميمية منذ االستقبلؿ إلى اآلف تبعا لمتطمبات اؿ
: م عرفيا النظاـ التربكم الجزائرم بعد االستقبلؿالت مخططات اإلصبلح التربكم

: (2000 -1962)التربية والتعميم في الجزائرإصالح مخططات  -4
( 1) :مرحمة ما بعد االستقالل -أ 

تقبلؿ بمشاكؿ كثيرة مست قطاع التربية كالتعميـ كالتككيف، لقد اصطدمت الدكلة الجزائرية بعد االس    
متكّكف، إضافة إلى عدـ تماشي  6000خمسة كعشركف ىيكؿ استقباؿ، كحكالي  حيث لـ يكف ىناؾ إالّ 

إضافة إلى النقص . محتكيات المناىج كالبرامج مع ثقافة المجتمع الجزائرم كتطمعاتو المستقبمية كالتنمكية
در كاألطر في مختمؼ المباديف ال سيما في قطاع التربية كالتعميـ، إذ لـ تتعدل نسبة الممحكظ في الككا

مما يعني  ،6%مف مجمكع اليد العاممة، كاألطر المتكسطة لـ تتعدل نسبة  1962سنة  1%األطر العميا 
لكف   .المنشكدةافتقار الجزائر خبلؿ ىذه المرحمة إلى اليد العاممة المدربة كالمؤىمة لخدمة أىداؼ التنمية 

الجزائر تداركت ىذا العجز تدريجيا، فأعادت فتح كتشغيؿ المؤسسات التعميمية كاليياكؿ التي غادرتيا 
 جديدة كخاصة كتخصصاتفرنسا إباف االستقبلؿ، كما عممت الحككمة الجزائرية آنذاؾ عمى إضافة ميف 

بحاجة إلى عماؿ مؤىميف كمدربيف مينيا كالتي كانت كمشاريع التنمية الكطنية،  بمخططاتبط تتمؾ التي تر
خاصة بعد تفجير الثكرة الصناعية خبلؿ عقد السبعينات كالتي استيدفت بناء قاعدة صناعية كبرل تتطمب 
أيدم عاممة مؤىمة كمتخصصة كفيمة بإنجاح مخططات التنمية االقتصادية التي ىي أحكج إلييا أكثر مف 

. أم كقت مضى
 
ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
منشكرات جامعة منتكرم، قسنطينة ، الجزائر،  -المستقبل قالتحديات الراىنة وآفا -المجتمع العربي:إسماعيؿ قيرة كآخركف  - 1

. 109  -108ص ص  ،1990

كفيما يتعمؽ بتككيف كتكجيو اليد العاممة كتكزيعيا عمى المؤسسات الصناعية كاالقتصادية بعد انتياء       
كاف المسعى كراء ذلؾ ىك استغبلؿ ككيف في مؤسسات التعميـ كالكميات كالمعاىد العميا، مدة التعميـ كالتؾ

المكارد البشرية المؤىمة تبعا لمنظاـ االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي كمحاكلة الخركج مف دائرة التبعية 
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كالتعميـ كالتككيف ككانت قطاعات التربية . كالتخمؼ التي كانت تخضع ليا معظـ البمداف حديثة االستقبلؿ
ذا أردنا  .الميني ذات حظ أكفر في ىذه السياسية،حتى سميت ىذه المرحمة بمرحمة المخططات التنمكية كا 

فبلبد أف نتابع ىذا التطكر مف  التعميم في الجزائرتطّور التربية وأف نسمط األضكاء بشكؿ كاؼ عمى 
فما ىك أكؿ مخطط عرفتو مرحمة ما . لتعميـكمدل اىتماميا بميداف التربية كا المخططات الوطنيةخبلؿ 

التعميـ  التي قطعياما ىي الخطكات ؟ ككما كنصيب التعميـ فيو مف العناية ك االىتماـ بعد االستقبلؿ ؟ 
؟ خبللو 

  (:1969-1967)المخطط الثالثي  -
زايد عمى التعميـ مكاصمة تكسيع ىياكؿ االستقباؿ لتمبية الطمب المتؿ ىذا المخطط أنو جاء ميزما مك       

عادة تكييؼ بعض التخصصات تماشيا مع  علممجتـ الكاقع االقتصادم كاالجتماعي متطمبات كالتككيف كا 
لكف ىذه المرحمة تميزت بجممة مف النقائض كعدـ كجكد  .مف جية أخرل التنمية مف جية، كاحتياجات

 .م كالمعاىد الكطنية المتخصصةإطار بيداغكجي تنظيمي تنظيـ مختمؼ نشاطات التعميـ كالتككيف الميف
قد خصص ىذا المخطط لمتعميـ أىدافا طمكحة كي يستجيب في المدل المتكسط لمطمب االجتماعي ك

 6سنة ك كاف البد أف ترتفع نسبة التعميـ بحكالي  14إلى  6الخاص بتربية األطفاؿ الذيف يبمغكف مف 
تمميذ أم يتـ تحقيؽ تزايد  1689023ل درجات ف كما أف عمى عدد المسجميف في المدارس أف يصؿ إؿ

جديد لمتعميـ المتكسط ك  كما كاف البد مف كضع تكازف. تمميذا في ظرؼ ثبلث سنكات 360000 بػيقدر 
، كىنا نستطيع أف نقكؿ أف اليدؼ لى ربع العدد اإلجمالي، إذ أف العدد في المرحمة الثانكيػة كصؿ إالثانكم

عدد التبلميذ ،ك كاف عمى ىذا التزايد أف يصحب بتكجيو الطمبة نحك االسمي لممخطط الثبلثي كاف تزايد 
ىذا قصد التكيؼ مع مقتضيات التنمية ك تمبية الحاجات الكطنية لتي تمثؿ االحتياجات األكلية ، كالشعب ا

. في مجاؿ التعميـ 
 (:1973-1970)المخطط الرباعي األول  -
رفع  ك ،تحقيقو في مجاؿ التعميـ ىك تعميـ التعميـ اليدؼ األساسي الذم يرجى كاففي ىذا المخطط    

قسـ مدرسي، ك بيذا يبمغ عدد  4000نسبتو تدريجيا، ك قد تحقؽ ىذا الرفع بفضؿ بناء ك تجييز 
 .اما في ىذا المستكلطفؿ كتمت جزارة المتعمميف تـ 2.206.044المسجميف في المدارس االبتدائية 

  
ر كبير باعتبار المكانة اإلستراتيجية التي يحتميا ألنو يزود التعميم الثانوي بتطو قد حظي كذلؾك

ك ليذا كاف . القطاعات االقتصادية و االجتماعية بالفنيين واألطر المتوسطة التي يطمبيا سوق العمل
بقعة جديدة كعدد مف منشئات االستقباؿ التي يتطمبيا  125000مف أىداؼ المخطط الرباعي األكؿ إنشاء 

مؤسسة مكزعة عمى أنحاء الببلد ك  150طط الرباعي، ك ىذه البقاع المطمكبة تتمثؿ في الكضع بعد المخ
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ذلؾ ألف األمر يتعمؽ بمعالجة النقائص التي يعاني ا لمتعميـ التقني كالمتكسط،  كمخصصة في أغمبيتو
يككف عدد كىكذا تقرر أف . التعميـ العاـ عف التعميـ التقنيمنيا النظاـ الحالي ك الذم يتميز بتفضيؿ 

. 1980مف عدد تبلميذ الثانكيات ك ستتعادؿ ىذاف النسبتاف قبؿ سنة %35التبلميذ في التعميـ التقني يمثؿ 
كسيتضاعؼ عدد الطمبة في التعميـ الثانكم أكثر مف ثبلث مرات في آخر فترة المخطط حيث يبمغ العدد 

.  في التعميـ المتكسط 332.000ينيـ تمميذ مف ب  400.000
 (:1978-1974)طط الرباعي الثاني المخ -

أما المخطط الرباعي الثاني فقد تناكؿ التكجييات األساسية لممخططات السابقة ك استيدؼ تقكية       
األعماؿ التربكية مع مراعاة المستكيات التي تـ الكصكؿ إلييا، ك إصبلح النظاـ عمى أساس منح أىمية 

خطط أف يصؿ في نيايتو إلى تييئة األرضية المبلئمة لتحكيؿ متزايدة لمبعد الجيكم، ك كاف ىدؼ ىذا الـ
المدرسة االبتدائية الكبلسيكية كتعكيضيا بالمدرسة األساسية التي تتضمف التكجيو المتعدد الفنكف، ككضع 

حد النفصاؿ مرحمتي االبتدائي ك المتكسط ك كانت ميمة التعميـ االبتدائي في المخطط أف يرفع عدد 
كما ( . 1978-1977)راسي تمميذ في المكسـ الد 2894000المدرسة قابمة عمى استقباؿ  التبلميذ لتككف
ك قد كاف لبلمركزية أف تتمثؿ بإنشاء  . خبلؿ الفترة %75ة المتكسط نمكا ىاما يقدر بنسبة عرفت مرحؿ

ك المتكسط مؤسسة تعميـ لممتكسط في كؿ دائرة ثـ في كؿ بمدية، كما كاف نمك التعميـ الثانكم أف يتبع نـ
ك كانت نسبة الثانكم التقني ضعيفة تحكم تحكيؿ بعض الثانكيات في التعميـ العاـ  %75حيث كصؿ إلى 

نبلحظ ىنا أف األىداؼ ك. ػكفمعيدا متعدد الفف 28إلى ثانكيات التعميـ التقني التي البد أف تضاؼ إلييا 
رئيسية لتطكير التعميـ ك تعميمو، ألف التي حددت خبلؿ المخططات الثبلثة األخيرة تعكس االنشغاالت اؿ

ك إذا كاف الجانب النكعي ال . األمر كاف يتعمؽ بخمؽ الظركؼ التي تمكف نشر التعميـ عمى نطاؽ كاسع
يقؿ أىمية عف الجانب الكمي إال أنو كاف يبدك ثانكيا غير أنو تأكد تدريجيا ك بحدة أكبر ضركرة كجكد 

كىذا المخطط كاف يستيدؼ تدعيـ األىداؼ السابقة كما ألح مف .تعميـ ممتاز كمما تطكر نظاـ التعميـ
جديد عمى سياسة التعميـ التي تطمب تحقيقيا مع تكسع ىاـ لميياكؿ األساسية حتى كصؿ تطبيؽ مبدأ 

 .في التعميـ االبتدائي 1978في سنة  %80التعميـ إلى 

  
 

م الثاني مع بعض الضعؼ في مستكل كما أف جزأرة ىيئة التدريس قد تمت تماما خبلؿ المخطط الرباع
ىذا في ك 16595كما بمغ المعممكف  49276كالمدربيف بمغ عددىـ  8.855التأىيؿ،حيث بمغ المدرسيف 

كما تقدمت سياسة الجزأرة في . أم نياية تطبيؽ المخطط الرباعي الثاني 1978-1977المكسـ الدراسي 
أستاذ في سنة   2227عي الثاني ك ارتفع العدد مف التعميـ المتكسط عمى نطاؽ كاسع خبلؿ المخطط الربا
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أستاذ في التعميـ  16063مف مجمكع األساتذة في التعميـ المتكسط إلى %23ك ىذا العدد يمثؿ نسبة  1968
مف مجمكع األساتذة ك ىذا يعتبر عمبل جبارا في عممية الجزارة  %81المتكسط ك ىدا العدد يمثؿ نسبػة 

. كاـ القميمة القادمةألعفي ا %100التي ستبمغ 
 %36أستاذ يمثمكف  1098تطكرا ممحكظا مف  التعميم الثانويكما سجمت ىيئة المعمميف الجزائرييف في     

مف المجمكع في المكسـ  %46أستاذ يمثمكف نسبة  3286إلى  1968-1967مف المجمكع العاـ سنة 
بمعممي ىياكؿ التككيػف الخاص ، ك ىذا النقص يرجع لمضعؼ الذم تعاني منو 1978-1977الدراسي 

في ىذا اإلطار نجد أف الميثاؽ الكطني قد أكد أف التعميـ يجب أف يككف جزائريا في ك. التعميـ الثانكم
وتمتين العالقة بين المدرسة و برامجو ك اتجاىاتو ك ذلؾ بالرجكع إلى المنابع الحية لمتراث الشعبي، 

. حيط الطبيعي، كالكاقع االجتماعي كالتجربة التاريخية ألمة عريقةك معرفة الـ، البيئة الجغرافية و البشرية
إنما لتمكينو عمى الخصكص لفرد لمقياـ بكظيفة معينة فقط، ككما يجب أف يكجو النظاـ التربكم ال لتييأ ا

كىنا نترؾ الحديث لؤلرقاـ لتعبر عف تطكر التعميـ ،  .فمف أداء دكره كمكاطف كاع بمتطمبات الكضع الراه
، ك خبلؿ المخططات حيث كاف عدد التبلميذ في سنة د الطمبة ك التبلميذ عبر األعكاـتزايد أعداك 

أربع ماليين أكثر مف  1980يحسب ببضعة آالؼ ك تزايد بسرعػة حتى أصبح في نياية  1962-1963
إلى  1985 كقد كصؿ ىذا العدد في نياية المخطط الخماسي سنة تمميذ في المرحمة االبتدائية و الثانويـة

. الثانكيةكنصؼ كىذا في المرحمتيف األساسية ك خمسة ماليين
: (1990 -1985)أك مرحمة المخططيف الخماسييف  :(1984-1980) المخطط الخماسي األول  -
مف المشكبلت التي صادفت ىذه المرحمة ىي نقص مراكز كمعاىد التككيف الميني، حيث تـ انتياج     

خمؽ تكازف بيف خريجي التعميـ كالتككيف المينييف كمناصب العمؿ  سياسة خمؽ مناصب شغؿ قصد
إلدماجيـ في عالـ الشغؿ كاالستفادة مف تككينيـ كمياراتيـ المينية مف جية، كتعزيز التككيف الميني مف 

-1980) المخطط الخماسي األولىذا ما حرص عمي تحقيقو المخطط الرباعي الثاني ك ك .جية أخرل
، حيث أف كؿ المخططات سعت تدريجيا إلي تعديؿ ك (1990-1985) الثاني لخماسيالمخطط اك ( 1984

، ىذا رغـ التعثر الذم تخمؿ مختمؼ ىذه إصبلح أكضاع التعميـ بما يتماشي ك التطكرات الحاصمة
 .المراحؿ منذ االستقبلؿ إلى يكمنا ىذا

 
مراحؿ التعميمية في تاريخ إلى كاحدة مف أىـ اؿ خبلؿ ىذا الفصؿ نتطرؽسلمزيد مف التكضيح ك   

ت ق المخططاتما تضمفإلى أىـ الجكانب المتعمقة بو ك، كانكممرحمة التعميـ الثالمدرسة الجزائرية، أال كىي 
. الجزائريةبية كالتعميـ ، كذلؾ تبعا لمبناء اليرمي لمراحؿ التعميـ في منظكمة الترقب الخاصة
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:الم العربيالع يثانيا ـ مبادئ و فمسفة التعميم الثانوي ف  
:  خصائص التعميم الثانوي في الوطن العربي -1

. (فني كميني) ، كثانكم تقني(أكاديمي)ثانكم عاـ: إف التعميـ الثانكم في الدكؿ العربية عمى نكعيف    
ك الثاني، .األكؿ، بفرعية العممي ك األدبي كيركز عمى الدراسات األكاديمية، كيعد التبلميذ لمتعميـ الجامعي

يعّد اليد العاممة الماىرة ك متكسطة الميارة في ف الدراسة النظرية كالتطبيقية كعو المختمفة يمزج بيبفرك
ف كانت بعض ك. صناعية ك التجارية ك اإلداريةالمجاالت الزراعية ك اؿ لكؿ فرع مدارسو ك معاىده كا 

لقد  .اؿ في المغرب ك ليبياالدكؿ العربية تضـ داخؿ المدارس الثانكية أقساما فنية أك مينية كما ىك الح
اتجيت الدكؿ العربية في العقديف اآلخريف نحك العناية بتشعيب التعميـ الثانكم العاـ متأثرة في ذلؾ 

بالدراسات العالمية التي تكاثرت خبلؿ تمؾ الحقبة متأثرة بإستراتيجية تطكير التربية كالتعميـ في البمداف 
حات المتتالية التي تشيدىا ىذه البمداف كال سيما في مرحمة العربية كىذا ما يبلحظ مف خبلؿ اإلصبل

كيتصؼ التعميـ الثانكم التقني كالميني بالتنكع في اختصاصاتو، كيجرم ضمف  .التعميـ الثانكم كالعالي
تشمؿ تخصصاتو التعميـ الصناعي كالتجارم ك .التعميـ النظامي، كما يجرم في مراكز التدريب الميني

التعميـ الثانكم التقني كالميني ال يعد لمتعميـ العالي إال في حدكد ضيقة ك. اعي كاإلدارمكاالقتصادم كالزر
كما أف معدؿ النمك في التعميـ الثانكم العاـ ك التقني قد ارتفع في الكطف العربي في . ك بشركط محددة

المرحمة الثانكية ما زاؿ السنكات األخيرة، ك عمى الرغـ مف ذلؾ فإف تكزيع التبلميذ عمى أنكاع التعميـ في 
ينحاز لصالح التعميـ العاـ دكف التقني كالميني، كعمى الرغـ مف التشابو الذم نجده بيف معظـ بمداف العالـ 

العربي عمى صعيد المدرسة الثانكية ،فإننا نجد بعض الفركؽ ك االختبلفات، كالتي تتجمى في النقاط 
 (1):  التالية

فيي ثبلث سنكات في غالبية الدكؿ العربية ك أربع سنكات في بعضيا مثؿ  :االختالف في مدة الدراسة -أ
. ك السكداف، ك ليبيا، في بعض التخصصات العممية ك التقنية تكنس،

 
ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
. 90ص ، 2001، دمشق، 2، منشورات جامعة دمشق، طااتربية في اا طن ااعربي: عٌسى علً ونزٌه الجندي -1

أخرل، في المرحمة الثانكية بيف دكلة ك إذ تختمؼ شركط القبكؿ لمتبلميذ :الف في شروط القبولاالخت -ب
كبعضيا ( المتكسطة)فبعض الدكؿ العربية يشترط فقط حصكؿ التمميذ عمى شيادة الدراسة اإلعدادية 

 ،ىذا الغرضيضيؼ إلى ذلؾ المفاضمة بيف التبلميذ بحسب درجاتيـ في ىذه الشيادة أك في امتحاف يعقد ؿ
. ابقة دخكؿ كما ىك الحاؿ في تكنسكبعضيا يشترط االلتحاؽ بمس
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: إلى فرعيف ىما عادة ما يقسـ التعميـ الثانكم في الدكؿ العربية :االختالف في تنويع التعميم الثانوي -ج
ث أك كما ىي الحاؿ في المغرب بحي ،عمافدبي، كما ىك في األردف كسكرية كالفرع العممي ك الفرع األ

بحيث   الجزائر أك كما ىي الحاؿ فيلقديمة كفرع االقتصاد كاإلدارة،  ينقسـ ىذا التعميـ إلى فرع اآلداب ا
إاّل أف . ..ل الفرع األدبي ك الفرع العممي كفرع الرياضيات ك فرع الكيمياء كغيرىاينقسـ ىذا التعميـ إؿ

ذا ما تمعنا في. ىناؾ فركعا تكجد في بمد ك ال تكجد في آخر ىذه الخصائص لكجدناىا تتشابو إلى حد  كا 
إلى أم حّد يمكف لمتعميـ : ىذه الناحية، لكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىك فبعيد بيف الدكؿ العربية ـ

 الثانكم أف يساىـ في خدمة أىداؼ التنمية ؟ 
األخيرة في  لقد تطّكر التعميـ الثانكم كثيرا في اآلكنة  :تطور التعميم الثانوي ونسبة االلتحاق بو -د

في التعميـ  نسبتيـالمتكقع أف تصؿ  ، مفك ذلؾ مف خبلؿ نسبة عدد الممتحقيف بو ،جميع الدكؿ العربية
، بينما كانت في (18-16) مف الفئة العمرية المكازية لمتعميـ الثانكم%65إلى  2000الثانكم بحمكؿ عاـ 

قدار نسبة االلتحاؽ بالمدارس الثانكية مف كالجدكؿ التالي يبيف ـ .(1)%  45النصؼ األكؿ مف التسعينات 
. في بعض الدكؿ العربية 1988/1989عامي ،(18-16)مكازية لمتعميـ الثانكم الفئة العمرية اؿ

 1990-1985في الدول العربية خالل بالمدارس الثانوية الممتحقين يبين نسبة (12)جد ل رقم        
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 9319اليكنسكك، : المصدر -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 142 المرجػع السابؽ، ص: عٌسى علً ونزٌه الجندي -1

  1995  -1990 الدول العربية خالل يف بالمدارس الثانوية الممتحقيننسبة  يبين( 13)جد ل رقم       

%إناث %ذكور  %إناث  الدولة  %ذكور   الدولة 
 سورية 69 48  اليمن  26 11

 مصر 79 58  المغرب 43 30
 األردن 80 78  الجزائر 61 46
 لبنان 57 56  عمان 46 29
 العراق 60 38  اإلمارات 55 66
 السعودية 52 35  السودان 23 17
 تونس 46 34  موريتانيا 23 9

% إناث %ذكور  %إناث   الدولة  %ذكور   الدولة 
 سورية 52 42  اليمن 47 10
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 1997اليكنسكك، : المصدر -      
 

 (*) :و مدخالتوالثانوي  مالعالقة بين مخرجات التعمي -2
التعميـ الثانكم مف حيث عبلقتو بالتنمية أكال كباعتباره ميدانا لبلستثمار ثانيا،  سيتناكؿ ىذا العنصر      

ـ المسؤكلية ملقد تحممت قطاعات التربية كالتعؿ. كباعتباره أداة لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية ثالثا
تي يتطمبيا سكؽ مف الكفاءات اؿ االقتصادية كاالجتماعية في تكفير األعداد البلزمة كالنكعيات المطمكبة

ضغكط عكامؿ اقتصادية  خبلفا لما كانت عمية أشكاؿ التربية كالتعميـ كمضامينيا، كتحت. العمؿ كاإلنتاج
كأخرل اجتماعية كجد اإلنساف نفسو مضطرا لتحسيف أدائو الصناعي كالحرفي حتى أصبح ىذا العصر 

. في عالـ الشغؿ المجتمع ديتطمب ميارات عالية في ميداف التربية كالتعميـ بغية إدماج أفرا
فإذا كانت التربية ىي تمؾ العممية الكاسعة التي تيدؼ إلى اكتساب الفرد مجمكعة مف الميارات      

كالقدرات كالقيـ كاالتجاىات بغية الكصكؿ إلى نكع مف التطكرات كالتكيؼ كالتجانس االجتماعي ثـ اإلنساني 
 .بصفة عامة

 
ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      
كىي العكامؿ . ىي ما يقدمو المجتمع مف طاقات بشرية، ككسائؿ مادية، كقكاعد تنظيمية كسياسية لتحقيؽ أىداؼ المنظكمة التربكية تالمدخبل *

الفاعمة في تحقيؽ ذلؾ ىي السياسات كاألىداؼ كالبرامج كالمناىج كغيرىا مف العكامؿ الضركرية التي تدخؿ ساحة النشاط كالعمؿ مف خبلؿ 
ىي ما يرغب المجتمع الحصكؿ عميو مف  :أما المخرجات. لفعؿ التربكم كالتعميمي الشامؿ الذم تأتي منو ما يسمى بالنكاتج أك المخرجاتا

مخرجات إنتاجية كتتمثؿ في إعداد الخريجيف كتدريبيـ كتأىيميـ لمعمؿ المنتج في مختمؼ القطاعات اإلنتاجية : العممية التعميمية، كىي نكعاف
أما المخرجات الكجدانية فتتمثؿ في تككيف شخصية الفرد بعد تزكيده بالمعمكمات ...زكيدىـ بالمعارؼ كالقيـ البلزمة لتحقيؽ ىذا اليدؼبعد ت

. األساسية كاالتجاىات التي تنمي فيو الجكانب المعرفية كالنفسية كاالجتماعية كالعقمية ك البدنية التي تؤىمو لمعمؿ المنتج

ىك ذلؾ اإلطار الذم يتحدد فيو تفاعؿ طالبي كعارضي العمالة فيؤثر كيتأثر إف عالـ الشغؿ    
عميـ تفاؿ. ىك ديناميكيتو كعدـ ثباتو كتعقد قراراتو اليكـ بمستكل األداء االقتصادم، كما يميز عالـ الشغؿ

 مصر 81 69  المغرب 40 29
رالجزائ 66 55  األردن 52 54  
 لبنان 73 78  عمان 64 57
 العراق 53 34  اإلمارات 74 94
 السعودية 54 43  السودان 24 19
 تونس 55 49  موريتانيا 19 11
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انيات الجيد ىك التعميـ الذم يرتكز عمى المزاكجة بيف اإلطار النظرم كالميداف الطبيعي في كجكد إمؾ
النكع مف التعميـ مطمكب  اكىذ .مادية كبشرية تتماشى مع تحقيؽ أعمى الميارات كالتدريبات لممتعمميف

كحدىا  مق عمى مثؿ ىذه الركائزالتربكية كالتعميمية التي تعتمد  بإلحاح في عالـ الشغؿ اليكـ، كالنظـ
دفع  لعؿ ىذا ىك الذم .مؿ كاإلنتاجلمع غراؽ سكؽ العمؿ باليد العاممة المؤىمة كالمدربةإ القادرة عمى

بالباحث إلى التقصي كالبحث في مدل مساىمة التعميـ الثانكم في تككيف خريجيو ك تأىيميـ لممساىمة 
الدكؿ إلى تنمية مكاردىا البشرية في مجاؿ التعميـ  غيرىا مفاتجيت الجزائر ؾلقد  .في التنمية الشاممة

ضافة المزيد مفاء عدد مف المدارس كمف خبلؿ إنش بمؤسسات التعميـ كالتدريب  الجامعات كالكميات كا 

 التخصصات الفنية كالمينية كالدراسات التطبيقية مف أجؿ تغطية احتياجاتيا لخطط التنمية كتحقيؽ

دخاؿ تخصصات عممية مختمفة عمى  .المزيد مف التقدـ كبالرغـ مف التكسع في إنشاء ىذه المؤسسات كا 
التعميـ األكاديمي، كذلؾ عمى حساب التعميـ التقني  النظاـ مازاؿ يستحكذ عميو نظاـ التعميـ، إال أف ىذا

عمـك اجتماعية : ال يشكؿ إال نسبة ضئيمة مف ىذا النظاـ، كيشكؿ التبلميذ في ىذه التخصصات الذم
دارية نسانية، ك عمكـ قانكنية كشرعية، كعمكـ اقتصادية كا  قيف نسبة كبيرة مف إجمالي التبلميذ الممتح. كا 

العمل من ىذه  تشبع سوقبالتعميـ الثانكم كالجامعي عمى حد السكاء، كذلؾ عمى الرغـ مف 
الجيكد المبذكلة مف  كلكف كبالرغـ مف. التخصصات وحاجتو الماسة إلى التخصصات العممية والتقنية

ف ىناؾ دالئؿ إال أ الجيات المعنية  بعممية التنسيؽ بيف المؤسسات التعميمية كسكؽ العمؿ في الجزائر،
الكضع الراىف إف . كمؤشرات تشير إلى ضعؼ مكاءمة مخرجات التعميـ مع متطمبات سكؽ العمؿ

مبلءمة  ، كالتعميـ الثانكم بصفة خاصة يستدعي دراسة فاحصة لتمعف مدللمتعميـ  بصفة عامة
التي جاءت المعطيات  مخرجاتو لمتطمبات سكؽ العمؿ مف جميع الجكانب، مع األخذ في االعتبار كافة

إف أكجو القصكر المذككرة . في خطط التنمية مف جية ، كبرامج اإلصبلح التربكم مف جية أخرل 
، األمر الذم يتسبب التعميمية مع متطمبات سوق العمل عدم مواءمة المخرجاتتسيـ بشكؿ كبير في 

الخطط  التنمكية  تمؼ أماـ الخريجيف لمعمؿ ، كىك ما تؤكد عميو مخ بدكره في تقميص الفرص المتاحة
مف  تشير إلى كجكد إشكاليتيف البد مف استثمار كافة الجيكد لمكاجيتيما تحقيقا لقدر ، إذكاإلصبلحات

: المكاءمة بيف مخرجات التعميـ كسكؽ العمؿ كىما
 

خريجي مؤسسات التعميـ الثانكم كنكعية تخصصاتيـ  إشكالية عدـ التكازف بيف إعداد :أوال -
 .مؿ مف تمؾ التخصصاتكاحتياجات سكؽ الع

التي  إشكالية عدـ االنسجاـ بيف المؤىبلت كالخبرات المكتسبة لخريجي بعض التخصصات كتمؾ: ثانيا -
 .سكؽ العمؿ الخريج كيضعؼ مكقفو التنافسي فيما ينتجو يحتاجيا سكؽ العمؿ، مما ينعكس سمبا عمى 
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الدراسة  الثانكم ككذلؾ التدريب أثناء كبعد التعميـ إف ىذا األمر يقكد إلى ضركرة إعادة النظر في مناىج
  .ـ الخريج الذم يحظى بالقبكؿ في ميداف الشغؿػات التعميػحتى يمكف أف تقدـ مؤسس

 أىميا تكجو العمؿ يات تكاجو التعميـ كالتدريب لتكاكب متطمبات سكؽة عقبات كتحدّ كىناؾ عدّ       

 لعؿ كالتركيز بتنمية ميارات التحميؿ كاإلبداع تماـنحك التخصصات النظرية كعدـ االهالتبلميذ كالطمبة 
،   التمقيف، إلى جانب قضية تسرب التبلميذ  في مختمؼ مراحؿ التعميـ قبؿ الحصكؿ عمى التأىيؿ البلـز

كمع الجيات المستفيدة مف  كىناؾ أيضا غياب التنسيؽ الكافي بيف مؤسسات التعميـ مع بعضيا البعض
ككذلؾ النظرة السمبية لبعض الكظائؼ كالميف الخاصة  ،عات اإلنتاجيةف كعمى رأسيا القطاالخريجي

إعادة النظر في نظاـ  ال شؾ أف ىذه العقبات كالتحديات تشير بإلحاح إلى .باإلنتاج كالتشغيؿ كالصيانة
. التنمية كسكؽ العمؿ التعميـ بما يتكاءـ مع التطمعات المستقبمية كاحتياجات

 لمطمكبة في سكؽ العمؿ في المجاالت العممية كالمينية المتخصصةكتتمثؿ معظـ الكظائؼ ا     

كالصيانة  كسيتجو التكظيؼ خبلؿ السنكات المقبمة لصالح فئة المتخصصيف في مجاؿ اإلنتاج كالبناء
الكظائؼ اإلدارية  كالميف العممية كالفنية كعمى العكس مف ذلؾ ستتراجع فرص التكظيؼ في مجاؿ

العمؿ شرط الخبرة في مجاؿ التخصص أك العمؿ المطمكب كييتـ بتكفير  كيفرض سكؽ .كالخدماتية
 الشخصية كالسمككية مثؿ القدرة عمى التطبيؽ كاإلبداع كااللتزاـ كالجدية في العمؿ،كما بعض القدرات

لمكاجية  كمف السياسات المطمكبة .يتطمب استخداـ الحاسكب كغيره مف التكنكلكجيات التعميمية الحديثة
المناىج الدراسية باحتياجات سكؽ العمؿ، كالتنسيؽ بيف  سكؽ العمؿ المستقبمية العمؿ عمى ربطمتغيرات 

كتكثيؼ االستخداـ التطبيقي لمتقنيات كالكسائؿ  مؤسسات التعميـ  كقطاعات سكؽ العمؿ لتطكير المناىج
ؿ كاستحداث أكثر في سكؽ العـ الحديثة كتكثيؼ تكجيو التبلميذ كالطمبة  نحك التخصصات المطمكبة

كصؿ بيف الخريج كسكؽ العمؿ، كفي ىذا الصدد  كحدات لمتكظيؼ كعبلقات الخريجيف لتككف حمقة
لى مشكبلت الخريجيف، كتبنى إالتطبيؽ العممي لمتخصصات المناسبة كتكجيو البحكث  ينبغي تبني سياسة

م كالنكعي في مراحؿ التعميـ التعاكني مع القطاع الخاص، ىذا إلى جانب تحقيؽ التكازف الكـ سياسة
 كتفعيؿ دكر البحث العممي كبتبني فمسفة التنافس بيف المتعمميف إلبراز تميزىـ كتنمية التعميـ المختمفة

 ككذلؾ ضركرة إعادةظرية التي تزيد عمى حاجة السكؽ ،قدرات الخريج كتقميص بعض التخصصات الف

 .النظر في منيجيات التخصصات المطمكبة مف حيف آلخر
 

 : (1) مخرجات التعميم وسوق العملف الدراسات التي تناكلت العبلقة بيف كـ    
بتمكيؿ مف ككالة التنمية األمريكية كالتي انتيت إلى  1979عاـ  وليم كالثانوفدراسة الباحث األمريكي 

كبالذات مرحمة التعميـ الثانكم كالعالي بحجة أف  ،غمب المستكياتأضركرة تخفيض أعداد المتعمميف في 
بيار كقد أّكد .  كثير مف عرض القكل العاممةبقؿ أ( سكؽ العمؿ ) لطمب االجتماعي عمى العمؿ ا

عمى أىمية العبلقة بيف مخرجات التعميـ ( P .Bourdieu – C. Passeron ) بورديو وكمود باسرون
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د أف يعيد ما كتكظيفيا في المجتمع كخدمة قضايا التنمية كسكؽ العمؿ كأشارا إلى أف النظاـ التعميمي الب
كيتكقؼ تقّدـ المجتمع عمى كافة كنكع تمؾ المخرجات، أم كفقا (. تكليد كخدمة المجتمع الذم كلده)سمياه 

لنكعية الكفاءة ال كّميتيا، كرغبة ىؤالء في الّدفع بعجمة اإلنتاج كالعمؿ الجاد كاألخذ بمشارؼ الدكؿ 
 .المتقدمة

بيدؼ  اكىذ اىتماما كبيرا عند المخططين التربويين ملالعالقة بين التعميم وسوق العشيدت  لقد    
فقد شيدت الدكؿ  " .إعداد القكل العاممة المدربة التي تستطيع الكفاء بمطالب النمك االقتصادم السريع

كثيرا مف الرككد االقتصادم الذم كانت لو نتائج كخيمة عمى االقتصاد القكمي، كتفاقمت مشكمة البطالة 
كنتيجة ليذه التغيرات فقد أسمكب التنبؤ بالقكل العاممة فعاليتو كأىميتو . شباب المتعمـالسيما بيف فئة اؿ

أسمكب جديد مف التخطيط، ىك التخطيط لمقكل العاممة الذم يعتمد عمى المعمكمات  برزكمف ىنا 
 المحصمة مف متطمبات سكؽ العمؿ كعف نكعية المتخرجيف مف النظاـ التعميمي، كما أثبتت الكثير مف

يصعب عميو الحصكؿ عمى كظيفة أك تجارب  الثانكم الدكؿ أف الشباب المتخّرج حديثا مف التعميـ
 ـكىكذا كجيت االتيامات إلى النظ .(2) "كذلؾ لنقص إعدادىـ كتأىيميـ لمكظائؼ المطمكبة ،االحتفاظ بيا

ـ إلى انخفاض ، كأشارت أصابع االتياعف إعداد الصغار لحياة الكبار التعميمية العربية لعجزىا
المستكيات التعميمية كالميارات كعدـ مناسبة المناىج كالبرامج لمتطمبات المجتمع، كمف ثـ المطالبة 

 . بتطكيرىا لتكاجو احتياجات سكؽ العمؿ المتغيرة
 التنمٌة وسوق العمل، وذلك ٌعود إلى قد احتؿ التعميـ الثانكم الصدارة في مكاجية احتياجاتؿ    

( 3) :اليامة التي البد مف مجابيتيا أىميا عدد مف القضايا

. بالعمؿ المنتج ىماـ كضركرة تحقيؽ التكازف بيف التعميـ الثانكم كالتقني كربطػقضية تنكيع التعمي -1
 كالميني لضماف عمؿ ـ التقنيػفقد ركزت المداخبلت كالمناقشات عمى أىمية تكجيو تبلميذ التعمي -2

 

ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ
 .89، مرجع سابؽ، ص ص التعميم العالي والتنمية: زم أحمد عبد الحيـر -1

 .95، ص1996، القاىرة، 1، دار الفكر العربي، طبحوث في عمم االجتماع المعاصر: عبد الفتاح عفيفي -2
 .154، مرجع سابؽ، صالتربية في الوطن العربي: يعقكب حسيف نشكاف -3

عمى تغيير نظرة المجتمع السمبية إلى ىذا النكع مف التعميـ  مناسب ليـ بعد تخرجيـ، كعمى ضركرة العمؿ
لى العمؿ اليدكم عامة ككذلؾ التركيز عمى أىمية تنكيع التخصصات المينية بحيث تتناسب كحاجة . كا 

.  سكؽ العمؿ كخطط التنمية
(: الطمب)واحتياجات السوق ( العرض)بين مخرجات التعميم  عدم المواءمة -أ
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مف صعكبات عديدة كتدني مستكل التعميـ كالتككيف  كغيرىا مف الدكؿ الناميةئر تعاني الجزا      
كمخرجاتو التي ال تكاكب متطمبات سكؽ العمؿ، ككذلؾ غياب سياسات كخطط تعميمية كتككينية مما أدل 

نعكس إلى عدـ القدرة عمى التنبؤ باحتياجات السكؽ الكمية كالنكعية مف األيدم العاممة المؤىمة، ىذا كمو ا
خريجي  تزايد نسبة البطالة كبخاصة في صفكؼ  االجتماعي مف خبلؿكادم ػسمبا عمى الجانب االقتص

في كسط الشباب الذم يمثؿ أغمبية  %30التعميـ الثانكم كالتعميـ العالي، حيث بمغت نسبة البطالة 
لكسطى، إذ أننا لك مثمنا السكاف، كمف مظاىر عدـ التكازف في العمالة التبايف بيف األطر العميا كاألطر ا

إلى خبرة مينية ، كالذيف يحتاجكف (خريجي الجامعات)العمالة بيـر فإف قمة اليـر ىي األطر العميا 
العميا دكف  ارات، إذ ال يستقيـ عمؿ الفنييف كاإلط(خريجي الثانويات ومراكز التكوين الميني)متكسطة 

اريع، كما أف عدـ التكازف ىذا أصبح يمثؿ مشكمة الفنييف الذيف يساعدكنيـ في تنفيذ المخططات كالمش
ىدارا ألمكاؿ كثيرة أنفقت عمى ىؤالء الخريجيف  ما يضاعؼ مف خطكرة البطالة كعدـ القدرة ـحقيقية كا 

كمع ىذا فالمشكمة  .(1) عمى التقييـ الحقيقي لسكؽ العمؿ كمتطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية
كبر دليؿ عمى ذلؾ اتساع ظاىرة البطالة أفي بمدنا كبقية البمداف األخرل، ك مازالت قائمة بؿ كىي تتفاقـ

كىذا يرجع أساسا . بأشكاليا المختمفة كالسيما في كسط الشباب المتعمـ كالحامؿ لشيادات متكسطة كعميا
اج يحتإلى زيادة كتيرة النمك السكاني كتباطؤ في تككيف كتأىيؿ اليد العاممة الفنية كالتخصصات التي 

 488نو مف المتكقع أف يتعدل سكاف الكطف العربي أ ذكرهسبؽ إلييا سكؽ العمؿ، خاصة إذا عممنا كما 
كفي مقابؿ ذلؾ ينتظر حسب  .(2) 2000مميكف نسمة عاـ  292، بعد أف كاف 2025مميكف نسمة عاـ 

مميكف في  60مف  التقارير اإلحصائية لمنظمة العمؿ الدكلية أف يرتفع عدد السكاف النشيطيف اقتصاديا
مميكف بعد ثبلثة عقكد، كما يدؿ بعض اإلحصائيات أف عدد مف ىـ في سف  150مطمع التسعينات إلى 

نياية القرف العشريف، كقد تستمر حتى منتصؼ  عند % 3.5ك 3العمؿ سكؼ يزداد بمعدالت تتراكح بيف 
. القرف القادـ

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

1- WWW.alolabor.org./naroblolar/images/storises.tonneya/14160  62005/18 doc. 
. 152، مرجع سابؽ، صالسياسة التربوية في الوطن العربي: عبد السبلـ الخزرجى كرضية حسيف الخزرجى -2
كبالتالي فتكفير العمؿ ليذه األعداد المتزايدة يشكؿ تحديا كبيرا لممجتمع العربي كيستمـز اتخاذ تدابير  

إف تكزيع "  .(1)مجاؿ التخطيط االقتصادم كاالجتماعي كفي مجاؿ التخطيط كالتطكير التربكم  جزئية في
فحسب إحصاءات اليكنسكك يعرؼ تخمفا كخمبل كاضحيف،القكل العاممة عمى قطاعات النشاط االقتصادم 

ما ال تتجاكز الزراعة، بيف ما يزاؿ نصؼ العامميف في الببلد العربية تقريبا يعممكف في قطاع 1980لعاـ 
ذا %35كفي قطاع الخدمات  % 21نسبة العامميف في القطاع الصناعي  نظرنا إلى مدل إسياـ ىذه  كا 
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رة ػـ كؼغر %8: بػ يقدرالزراعي ىزيبل جدا  القطاعات الثبلثة في الناتج اإلجمالي المحمي كجدنا اإلنتاج
 %40: ثـ قطاع الخدمات بػ % 52:در بػيؽ الصناعي ك ر ىك القطاعػاـ األكبػبينما اإلسو ،العامميف فيو

. (2)" 1986حسب تقرير البنؾ الدكلي عاـ 
تربكية اؿ العكامؿ لى القكل العاممة عديدة كمتنكعة، منياإىذا الخمؿ في ىيكؿ العمالة كاإلنتاج ك عكامؿك

مسؤكؿ كسكاه بؿ كمما ال شؾ فيو أف النظاـ التربكم كالتعميمي . ..ثقافيةاؿجتماعية كاالقتصادية كاال كمنيا
أكثر مف سكاه عف تردم القكل العاممة كتردم عمى مستكل التشغيؿ كغيرىا كليذا فأكؿ ما يجب القياـ بو 
ىك إيجاد تعاكف بيف سائر مجاالت النشاط كالسيما النشاط االجتماعي كاالقتصادم كقياـ ترابط كثيؽ بيف 

ف النظاـ التربكم في البمداف العربية إذا أرادت أف كمف ىنا فإ .التخطيط لمتربية كالتخطيط لمتنمية الشاممة
تستجيب لحاجات الخريجيف المتطكرة البد ليا كما رأينا في أكثر مف مكضع عف ضركرة تنكيع التعميـ 

أم الربط بيف مؤسسات . الثانكم كمركنتو ككؿ ما مف شأنو أف يكثؽ الّصمة بيف عالـ التعميـ كعالـ العمؿ
خاص كبيف المؤسسات االقتصادية كاالجتماعية، كعمى أف يتـ ىذا التعميـ أحيانا في التعميـ الثانكم بكجو 

جعؿ مف المؤسسات االقتصادية مكانا لمتعميـ كمف ثـ ربطو بالعممية فمكاقع اإلنتاج نفسيا أم أف 
 . اإلنتاجية

خمؽ ذلؾ التطكر الة ؿإف البمداف التي تتطمع إلى تطكير اقتصادىا تتجو إلى التعميـ ككسيمة فعّ       
تحمؿ في طياتيا عكامؿ التقدـ االجتماعي ليذه البمداف،  في التعميـأف ىذه الحاجة لمتكسع  المنشكد، إالّ 

التعميـ يساىـ في ؼ. كعمى ضكء ذلؾ يمكف القكؿ أف التعميـ أداة تغيير اقتصادم كاجتماعي في آف كاحد
اه االقتصادم كاالتجاه االجتماعي، لذا فاف لمتعميـ االتج: مو في اتجاىيف أساسييف ىمابناء المجتمع كتقدّ 
كتسعى إلى إعداد كتدريب األيدم العاممة الفنية كالمينية  ىما الوظيفة االقتصاديةكظيفتاف أساسيتاف 

كتسعى أيضا إلى إعداد كتييئة األيدم العاممة ثقافيا  والوظيفة االجتماعيةالمطمكبة في سكؽ العمؿ، 
  ،الجديدة ةػكالميني ب البيئػة االقتصاديػةبشكؿ يناس كاجتماعيا 

 
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .152 -151، مرجع سابؽ، ص مراجعة إستراتيجية التربية العربية: عبد اهلل عبد الدائـ -1
. 152المرجػع نفسػو، ص   -2
 

كالت االقتصادية المستكيات االجتماعية إلحداث التحّكؿ االجتماعي البّلـز كالمبلئـ لمتح أم لترقية 
 .الحاصمة لغرض ترقية النظاـ االجتماعي ككؿ مف خبلؿ تكامؿ البعديف الميني كاإلنساني عند الفرد

عمى الطمب االقتصادي اتخذ الطمب عمى التعميـ اتجاىيف رئيسييف، يطمؽ عمى الطمب األكؿ  ىكذا
ىنية لتحقيؽ التطكر االقتصادم الذم التعميـ كييدؼ إلى تكفير العدد البلـز مف اليد العاممة الفنية كالـ

عمى التعميـ كييدؼ إلى تحقيؽ الطمب االجتماعي تسعى إليو الدكلة، بينما يطمؽ عمى الطمب الثاني 
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 إف فقداف السيطرة عمى كجكد تكازف بيف الطمب. العدالة االجتماعية كالمساكاة بيف أفراد المجتمع
 الدكلة قد تجعؿصعكبات كمشكبلت خطيرة  ظيكر إلى قد يؤدم االقتصادم كالطمب االجتماعي لمتعميـ

ففي الدكؿ العربية ينمك الطمب االجتماعي عمى التعميـ بكتيرة أسرع مف نمك  .(1) في مكاقؼ حرجة
الطمب االقتصادم عمى التعميـ أك النمك االقتصادم مما يخمؽ مشكبلت اقتصادية كاجتماعية كبيرة 

(  Ph-Combs ) فيميب كومبزكفي ىذا الصدد تحدث  .يفكخطيرة كبشكؿ خاص بيف أكساط الخريج
إذا ازدادت سرعة النظاـ التربكم كالتعميمي عمى سرعة النمك في الناتج اإلجمالي لبلقتصاد "  (2) :قائبل

تأخير سرعة نمك مخرجات التعميـ مف جية كتسريع عممية النمك  فاف معالجة المشكمة تكمف في عممية 
ل ألف عدـ التكازف بيف ىذيف الطمبيف االقتصادم كاالجتماعي قد يقكد إلى أخر ادم مف جيةػاالقتص

تبايف في إنتاج كبل النظاميف مما يؤدم بدكره إلى فائض في إعداد الخريجيف عما يحتاجو سكؽ العمؿ 
كبناء عمى ذلؾ فاف ىذه المشكبلت الناتجة عف ازدياد . مما يؤدم إلى الزيادة في نسبة بطالة المثقفيف

لب االجتماعي لمتعميـ عمى الطمب االقتصادم كفقداف الطرؽ العممية لمعالجتيا قد تقكد إلى الط
مشكبلت تربكية كتعميمية تخص بناء اإلنساف مينيا كاجتماعيا، كمف ثـ إحداث معاناة اجتماعية كبيرة 

ازدياد  قد تؤدم إلى اضطرابات كنزاعات سياسية قد تعصؼ باستقرار المجتمع كأمنو، أما مف ناحية
الطمب االقتصادم أم ازدياد الطمب عمى القكل العاممة بالشكؿ الذم ال يقدر النظاـ التربكم كالتعميمي 
بكاقعو ككفاءتو كحجمو مف االستجابة ليذه الزيادة فاف الفكضى ستعـ كافة أنشطة السكؽ، كقد تتعطؿ 

م ىذا االضطراب االقتصادم إلى كقد يؤد... خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية في تنفيذ أىدافيا
اضطراب اجتماعي تتدىكر فيو النظـ القيمية لؤلفراد، مما تؤدم بدكرىا إلى اضطراب في السمكؾ في 

".  جميع المياديف سكاء االقتصادية أك االجتماعية أك السياسية أك الثقافية
 
ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 41مرجع سابؽ، ص: عبد السبلـ الخزرجى كرضية حسيف الخزرجى -1
 .43المرجع نفسو، ص  -2

خبلؿ  نحك التنمية كالتقدـ  كفي ىذا الصدد فقد شيدت الجزائر نمكا اقتصاديا سريعا كطمكحا 
التعميمية آنذاؾ قادرة عمى تمبية متطمباتو  ، كلكف لـ تكف النظـ التربكية ك كمطمع الثمانينات السبعينات 

لقرارات السياسية كرجاؿ التربية كالتعميـ، مما أدل نياية األمر رغـ الجيكد المبذكلة مف قبؿ صانعي ا
إلى تقيقر األكضاع كظيكر مشكبلت اجتماعية كسياسية خمقت اضطرابات اقتصادية الزالت قائمة إلى 

  .حد اليكـ
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كبناء عمى ما سبؽ يمكننا القكؿ باف التعميـ أداة اقتصادية كاجتماعية تدعـ التطكر االقتصادم      
تكفرت  متى( التنمية  أىداؼ) كخدمة  اإلنسافكتساىـ بشكؿ فعاؿ في ترقية  ،زز التقدـ االجتماعيكتع

كالطمب االقتصادم ( تعميـ األفراد كتنمية قدراتيـ ) شركط المكازنة بيف الطمب االجتماعي لمتعميـ 
عالـ الشغؿ، فكمما كاف  فالعبلقة طردية بيف كجكد التعميـ كاحتياجات (. إعداد القكل العاممة ) لمتعميـ 

التعميـ جيدا كاف احتياج سكؽ العمؿ أحكج، كالعبلقة عكسية في حالة رداءة التعميـ كالتككيف، أم كمما 
كاف العميـ تمقيني كاف تعمما أبعد عف احتياجات سكؽ العمؿ، كالمثاؿ الحي تجده في كاقع التعميـ في 

تكز عمى الكـ أكثر مف الكيؼ، كىك تعميـ يستند إلى الكطف العربي اليكـ، حيث ما زاؿ نمط التعميـ ير
إذا كاف ىناؾ خمبل في ك.  المجتمع االقتصادية كاالجتماعيةمفاىيـ تقميدية لـ تعد تستجيب لمتطمبات 

التسمسؿ المنطقي لمقكمات التربية كالتعميـ في العالـ العربي، فذلؾ يعكد إلى الغمكض بيف المقكمات 
فالمناىج التربكية  .كالتعميـ كمختمؼ القطاعات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافيةالتي تربط بيف التربية 

مثبل في الكطف العربي تعتمد عمى مفاىيـ قديمة أكثر مف اعتمادىا عمى مفاىيـ معرفية معاصرة، 
ىذا كاالنفصاؿ بيف المفاىيـ النظرية كتطبيقاتيا، إضافة إلى اعتماد ىذه الدكؿ عمى الكـ دكف النكع كؿ 

فالمدرسة . سيؤدم حتما إلى كجكد فجكة بيف القطاعيف كمف ثـ عدـ تمبية التعميـ لحاجات عالـ الشغؿ
لـ تتغير كلـ تتطكر في كسائميا كأساليبيا بالقدر الذم يتناسب مع تطكر الدكؿ المتقدمة مف  الجزائرية

. لدكؿ المتقدمة في تزايد مستمرخبلؿ ثكرة العكلمة كالمعمكماتية، األمر الذم يجعؿ الفرؽ بينيا كبيف ا
كلقد نبو العالـ المتقدـ إلى مسألتيف لـ يمتفت إلييا العالـ الثالث بالقدر الكافي كىي التعميـ المستمر، 

كالجكدة فيو، كيجمع المختصكف في مجاؿ التربية كالتعميـ عمى أف لب التعميـ يكمف في جكدتو 
ؿ تتطمب ضركرة كضع برامج لتطكير الكسائؿ التعميمية إف التغيرات المتسارعة لسكؽ العـعيتو،  كنك

لمربط بيف التعميـ كالتدريب الميني كسكؽ العمؿ بيدؼ مساعدة الشباب لمحصكؿ عمى فرص العمؿ 
 -التعميـ العاـ -التعميـ التقني: مػأنكاع كه ثبلثةكتنقسـ برامج التعميـ الفني كالتدريب الميني إلى 

 . كالتككيف الميني
 

، (عدد المتخرجيف ) ا األساس تسعى العديد مف الدكؿ المكاءمة بيف العرض كالطمب مف الكـ أم كعمى ىذ
، كنظرا لتعامؿ الخرجيف مف المؤسسات فإف ىذه األخيرة تحتكم (أم االختصاص كمستكل الميارة) كالكيؼ

جو في سكؽ عمى بيانات تخص نكعية تككيف المتخرج كمدل معرفتو لعممو عف طريؽ تككينو كذلؾ إلدما
العمؿ، فالمعاىد الكطنية المتخصصة في التككيف الميني تقـك بتقديـ مساعدة تقنية تربكية تيدؼ إلى رفع 
مستكل تأىيؿ العماؿ، كما تقـك أيضا بتنظيـ تدريبات حسب تطكر احتياجات سكؽ العمؿ، باإلضافة إلى 
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ال شؾ  .ىة كحسب المينة مف جية أخرلإخضاع المتخرج إلى التكجيو فقط لقدراتو الجسمية كالفكرية مف ج
. أف تزكيد األفراد بمختمؼ الماىرات كالكفاءات يؤدم إلى الزيادة في اإلنتاج كجكدتو

ليذا يعتبر التعميـ أداة تغيير اقتصادم كاجتماعي، كتطكر المجتمع تتطمب إذف نظاـ تعميـ مبني عمى  
مة بيف العميـ كسكؽ العمؿ في الجزائر كالمبلحظ أنو ال يكجد اتصاؿ كمكاء .أسس صحيحة كسميمة

بصكرة منظمة كالدليؿ عمى ذلؾ ارتفاع نسبة البطالة بيف خريجي التعميـ الثانكم كالعالي نظرا لمرككد في 
إذف ىناؾ قصكر نكعي كليس قصكرا كميا . سكؽ العمؿ كنقص الطمب عمى اليد العاممة المؤىمة كالمدربة

. عائقا لمتنمية في المردكد التعميمي كىذا ما يمثؿ
  :العالقة بين مستوى التكوين ومستوى األداء - ب

درجة مف الكفاءة لتقدـ المناصب  لعؿيجب أف يككف مدارس الثانكية اؿمستكل تككيف التبلميذ في  إف     
إذا يجب أف تككف . بيا ىؤالء التبلميذ بيد تخرجيـ، أم بعد إتماـ مسرة تعميميـ كتككينيـ تحؽالتي سيؿ

ة كثيقة بيف ما يتمقاه التبلميذ في مدارسيـ مف الناحية النظرية كما سيجدكنو إذا ما تكجيكا إلى ميداف الصؿ
، فيي تعاني مف مشكمة شبو منيا الجزائر كلكف ىذه العبلقة قميبل ما تتحقؽ في دكؿ العالـ الثالث.الشغؿ

يرا ما يركز عمى الجانب النظرم انفصاؿ بيف القطاعيف، حيث أف مجاؿ التعميـ في المدارس الثانكية كث
تخريج أعداد كبيرة مف التبلميذ كفي  إلى جانب التطبيقي لدل التبلميذ، فيك يقكداؿدكف مراعاة 

كلكنيـ يعانكف مف مشاكؿ في نكعية كجكدة التعميـ الذم حصمكا عميو، ىذا  ،االختصاصات المختمفة
قتصادية تعد مف أخطر المشكبلت االجتماعية كاالإضافة إلى ما يسببو ىذا الكـ مف مشكمة البطالة التي 

كىذا يجسد لنا بكضكح عدـ . كال سيما بيف خريجي التعميـ الثانكم كالجامعي ـاليك التي تعاني منيا الجزائر
فاألفراد الحاممكف لمشيادات مكجكدكف لكف الطمب . التكازف كالتكافؤ بيف العرض كالطمب في سكؽ العمؿ

مف اليأس كاإلحباط قد   حالةكف ػيعيش ا يجعميـمـ ، عمييـ ضئيبل جدا
 
 

عيشيا ىذه الفئة مف تتدفع ببعضيـ إلى االنحراؼ كحؿ بديؿ مما يزيد مف حجـ المشاكؿ االجتماعية التي 
كما ال يفكتنا أف نذكر ىنا باف ىذه المشكمة في تزايد مستمر حيث كانت نسبة البطاليف مف  .الشباب

مما ينذر بخطكرة  2005عاـ  % 30، كأصبحت تقدر بػ % 26.5 تمثؿ 2003الشباب العربي مثبل عاـ 
سكؽ )التككيف مف جية كمطالب التشغيؿ لعبلقة بيف مطالب التعميـ كاالمكقؼ كضركرة إعادة النظر في 

إف جكىر المشكمة التعميمية في الكطف العربي تتمثؿ في القصكر النكعي في  .مف جية أخرل( العمؿ 
البنية األساسية لعممية التعميـ مف محتكل البرامج كطرؽ مناىج التدريس التي مف شأنيا  التعميـ كفي عجز

أف تحقؽ المعادلة بيف مخرجات العممية التعميمية كالنمك التربكم كاالقتصادم كاالجتماعي كانعكاساتيا 
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ا في أكاسط سيـكبالرغـ مف أف أكثر الدكؿ العربية حققت تقدما في ميداف التعميـ ال . عمى سكؽ العمؿ
رنة بباقي دكؿ إال أف االنجاز التعميمي يظؿ غير كاؼ حتى بالمعايير التقميدية مقا كأكاخر القرف العشريف،

  .لالعالـ األخر
أنو خبلؿ القرف الماضي ارتفعت فرص االلتحاؽ كالحصكؿ  تشير إحصائيات صندكؽ النقد الدكلي       

كما ارتفعت نسبة األشخاص الذيف ينيكف تعميميـ االبتدائي عمى التعميـ مقابؿ انخفاض نسبة األمية 
ال  في العالـ العربي مميكف طفؿ 115رغـ ذلؾ ال يزاؿ . كبر مما كانت عميوأكالثانكم كالعالي بدرجة 

 .ف ىـ في سف التعميـ الثانكم ال يدرسكفمميكف طفؿ مـّ  264ك ما يقارب  ،يمتحقكف بالمدارس االبتدائية
مميكف طفؿ إضافي في سف الدراسة االبتدائية  80عات السكانية انو سيككف لبمداف النامية كما تشير التكؽ

مميار  1.35بما يصؿ إلى  % 6أم بزيادة  2025كذلؾ بحمكؿ سنة (  سنة 17  –60ما بيف ) كالثانكية 
في سنة أف تحقيؽ ىدؼ التعميـ االبتدائي الشامؿ مثبل يمكف تحقيقو  أيضا بعض الدراسات كتشير .طفؿ

لكف العقبات ... مميار دكالر سنكيا 35مميارات ك  6المجتمع الدكلي مبمغا يتراكح بيف  استمـ إذا 2015
ليست مالية فحسب بؿ يتطمب تنفيذ سياسات تعميمية مف طرؼ األنظمة السياسية لمدكؿ لتجعؿ تعميـ 

. (1) األطفاؿ أمرا جديرا باالىتماـ عمى كجو التحديد
  :ين التعميم الثانوي وسوق العملالفجوة ب تطور -ج

فالمبلحظ أف التعميـ كفقا لطاقة التعميـ المتاحة كليس كفقا لحاجات فعمية يممييا كاقع المجتمع،      
كتحت ضغكط الفمسفة االجتماعية السائدة ما زالت النظرة إلى التعميـ نظرة تصنيفية تفصؿ بيف تعميـ 

لباقات الزرقاء، كلعؿ ذلؾ راجع إلى غياب التنسيؽ بيف البيضاء كتعميـ أصحاب ا الياقاتأصحاب 
. التخطيط التعميمي كالقكل العاممة كمتطمبات التنمية

 
ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ
. 2005مركز األىراـ لمترجمة كالنشر، مصر،/، ت2005، كاشنطف، جكاف التمويل والتنمية(:  FMI )صندكؽ النقد الدكلي -1

المعمكماتي الذم يتنافى فيو انفصاؿ التعميـ عف العمؿ مع تكجو أساسي سيسكد في كىذا ينافي المنظكر  
  .ىك التعميـ مف خبلؿ العمؿ يةعصر المعمكمات

لقد بدأ التكجو نحك تطكير التعميـ الثانكم في كثير مف دكؿ العالـ كذلؾ منذ بداية السبعينات عندما       
، كالذم انتشر "تعمم لتكون" كير التربية في العالـ تحت شعار ظير تقرير المجنة الدكلية الداعية إلى تط

التربية مدل الحياة " انتشارا كاسعا بيف أنظمة التعميـ التي رأت في ىذا التقرير اتجاىات جديدة منيا مفيـك 
إف  ( 1)كقد أكدت ىذا االتجاه منظمػة اليكنسكػك كمنظمات دكليػة أخرل تعنى بقضايا التربيػة كالتعميـ ". 

دفع معظـ أنظمة التعميـ إلى إعادة النظر في سياستيا التعميمية، كخاصة "  التربية مدى الحياة" االتجاه 
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فيما يتعمؽ بمستقبؿ التعميـ الثانكم باعتباره مرحمة تقع في نياية سمـ التعميـ العاـ، كبداية التعميـ الجامعي، 
 .االستجابة لمتطمبات القبكؿ لمتعميـ الجامعي كىي مرحمة تتناسب مع ىدؼ اإلعداد لمحياة، كليس مجرد

،  الميني كعالـ الشغؿ كقد بينت الكثير مف الدراسات التربكية اتساع اليكة بيف التعميـ الثانكم كالتككيف
 لو فالتعميـ الثانكم في معظـ الدكؿ تعميـ نظرم أكاديمي ليس

معات مف مشاكؿ اجتماعية كأزمات اقتصادية عمى الرغـ ما تعانيو المجت عبلقة بالمينة كالعمؿ كاإلنتاج،
عقد مؤتمر لكزراء التربية  1970ففي عاـ " تتطمب تأىيؿ مكاردىا البشرية لممساىمة في عممية اإلنتاج 

كالتخطيط العرب في مراكش أكدكا فيو عمى أىمية تطكير التعميـ الثانكم كتنكيعو ليساىـ في إعداد القكل 
(. 2) "العاممة مف المستكل المتكسط

الخبراء  أجمع حيثتعاني الدكؿ العربية مف تدني مستكل الخريجيف تحصيميا، ميارايا كثقافيا،         
فبل يزاؿ التكجو منصبا عمى  ،ق كجكدتوتكمف في تردم نكعيتالتعميـ  عرقمة مسيرةكالمعنيكف عمى أف 

كافة األصعدة ك المستكيات،  التكسع الكمي عمى حساب االلتفات لمسألة النكعية، كضبط إجراءاتيا عمى
إذ يغمب عمى التعميـ االعتماد عمى التمقيف كاالستظيار المفظية كالسمككية كسيادة الطابع التقميدم كتقييد 

فرص اإلبداع كغياب النظرة المتكاممة في تككيف الفرد كعجز التعميـ عف تحقيؽ العدؿ االجتماعي 
فصاؿ عف عالـ العمؿ كتعدد أنماط التعميـ كتباينيا بيف كالكصكؿ إلى كثير مف الفئات المحركمة كاالف

تعميـ حككمي كخاص، كطني كأجنبي، ديني كعمماني كتدني مستكل المعمميف إلى غير ذلؾ مف العيكب 
. (3)كالنكاقص 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                                                                        .227، ص 2002بية العربي لدكؿ الخميج، الرياض، ، مكتب الترالتربية وأزمة التنمية البشرية: يعقكب أحمد الشراح  -1

، 1970،مراكش ربيةاالتجاىات السائدة في التعميم العام والميني في البالد الع :المؤتمر اإلقميمي الثالث لكزارة التربية كالتخطيط -2
.  12ص 

التنمية  تتحديث برامج التعميم الثانوي العام والميني والفني وتكامميا وربطيا باحتياجا: المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك -3
. 1998، اجتماع مسؤكلي التعميـ العاـ كالميني كالفني كمسؤكلي تخطيط القكل العاممة، الرياض، في األقطار العربية

عف اتساع اليكة بيف التعميـ  ةت الكثير مف الدراسات السابقة المتخصصة في الببلد العربيكما دؿّ       
كاحتياجات سكؽ العمؿ، ىذه العقبة التي حالت دكف تحقيؽ أىداؼ السياسات التربكية كالتعميمية في 

ني مقارنة مع قتعميـ التقني كالـكىذا مف شأنو خمؽ تفاكت كتخمؼ مرحمة نمك اؿ ،مف البمداف العربية الكثير
أحد أىـ أسباب ضعؼ العميـ  إف .(1)مرحمة التطكر التقني التي يشيدىا العالـ في قطاعات سكؽ العمؿ

سكؽ  لى حالة االنفصاـ القائمة بيف مؤسسات التعميـ كقطاعاتإالثانكم في معظـ األقطار العربية يعكد 
العربية تركز عمى تكجيو التبلميذ نحك  كمناىج التعميـ الثانكم برامج فكما أ. العمؿ اإلنتاجية كالخدماتية
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مرحمة نمك  بيفتفاكت  كجكد إلى مما أدل عمى حساب التعميـ التقني كالميني التعميـ الجامعي األكاديمي
 كاإلنتاج  التعميـ الميني كالفني مقارنة مع مرحمة التطكر الفني في قطاعات سكؽ العمؿ

كنتيجة ليذا كمو   .حتياجات سكؽ العمؿ المتغيرةال الثانكم التعميـ مكاءمة كانسجاـ عدـكفي النياية      
را ككف عنصمعائقا لمتنمية بدال مف أف  كىذا يمثؿأصبح العالـ العربي يعاني مف تدني مستكل الخريجيف 

جعؿ التربية  مف ىنا كانت مف أكلكيات العمؿ في إستراتيجية التنمية لمدكؿ العربية .فّعاال في إحداثيا
.  نتاجارد بشرية قادرة كمؤىمة لمعمؿ كاإلككالتعميـ في خدمة التنمية، كذلؾ بما تييئو ىذه اإلستراتيجية مف ـ

كحتى تستطيع ىذه الدكؿ تجاكز مثؿ ىذه المشكبلت كىي تحدد معالـ إستراتيجية تنميتيا، أف تجعؿ مف 
ربط التعميم الثانوي باحتياجات : " ليدؼ المعمف كىكأكلكيات عمميا في المجاؿ التربكم كالتعميمي تحقيؽ ا

لذا ال بد مف التركيز عمى النكعية كالتعميـ المتكامؿ الكفيؿ بإيجاد شخصية قادرة . "التنمية وسوق العمل
عمى التكيؼ مع متطمبات التغيير المستمر في الميف كمتطمباتيا، كمف أساليب الربط بيف التعميـ كالتنمية 

    (2):  التركيز عمى المقترحات التالية التجارب نجاعتوالتي أثبتت ا
: إلغاء ازدواجية التعميم العام والتقني -

لقد حاكلت كؿ دكلة تقريبا سعت لربط تعميميا الثانكم باحتياجات التنمية أف تقيـ أنكاعا منفصمة مف 
كب التكجو ليذا النكع مف التعميـ التعميـ الثانكم، إال أف الممارسات المجتمعة التي أخمت بنظاـ القيـ كأسؿ

حرمت ىذه الدكؿ مف استغبلؿ طاقات شبابيا أفضؿ استغبلؿ كمف ىذه الممارسات المخمة بنظاـ التعميـ 
  .اإلحجاـ عف التعميـ التقني كالميني

 
 
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ
، 1المكتب الجامعي الحديث ،ط والعشرين، يرن الحادالتربية في الوطن العربي عمى مشارف الق :عبد العزيز بف عبد اهلل السنبؿ -1

 .192، ص 2002االكندرية، 
. 186 -185مرجع سابؽ، ص ص  تربية اليسر وتخمف التنمية،: عبد العزيز عبد اهلل الجبلؿ -2

كلعؿ السبب ىك تمؾ النظرة الدكنية اجتماعيا ليذا التعميـ حيث يكجو التبلميذ ذكم المعدالت الضعيفة 
حصيبل إلى ىذه المدارس، كعميو فإف إلغاء االزدكاجية في التعميـ الثانكم يتحقؽ بدمج التعميـ العاـ كاألقؿ ت

كالتقني في مؤسسة تعميمية كاحدة، كتكجيو التعميـ الثانكم كجية مينية كتقنية تدفع بالتمميذ إلى احتراـ 
تمييز اجتماعي يقؼ ضدىـ، العمؿ كالمينة كتخمؽ لدل المتعمميف إقباال عمى مختمؼ التخصصات دكف 

كىكذا تذكب الفركؽ بيف خريجي المدارس الثانكية كيتحقؽ التكامؿ كاالنسجاـ في إطار ما يسمى بالمدرسة 
كيرجك الباحث أف يككف المسار الذم يتخذه اإلصبلح الحالي في التعميـ الثانكم يتخذ ىذا  .الشاممة

.  كمع تطمعات مجتمعوالمنحى ليككف تعميما متكامبل كمنسجما مع أىدافو 



 284 

 :تنويع مسارات التعميم الثانوي ومرونتيا -

مف كسائؿ ربط التعميـ الثانكم بمتطمبات التنمية كسكؽ العمؿ أف يتحقؽ إلغاء االزدكاجية في ىذا التعميـ 
بؿ يدمج في مدرسة كاحدة تتعدد فييا  ،كأال ينحصر في األشكاؿ التقميدية مف عممي كأدبي كرياضي كتقني

سارات كفقا الحتياجات المجتمع، كمعنى تنكيع المسارات أف تشمؿ كؿ ما يحتاجو المجتمع مف ميف الـ
ذات ميارة دقيقة كمعرفة متخصصة ميما تعددت ىذه الميف ككثرت فركعيا كتعددت مسارات تعميميا، 

داف العربية بنجاح كمف النماذج النافعة لتنكيع المسارات كتعددىا في التعميـ الثانكم ما أخذت بو بعض البؿ
التربية نحك العمؿ المنتج " مفيـك بتعميؽ الممارسة  قكىذا ال بد أف يصاحب  ،مف تكحيد فركع ىذا التعميـ

، مف خبلؿ النظاـ التعميمي بكؿ مراحمو بما تغرسو ىذه التربية مف تنشيط لركح العمؿ، كتنمية قيمتو في 
كفي  .ؤسسات التعميمة كالمؤسسات االجتماعية األخرل نفكس التبلميذ، كيتطمب ىذا كسر العزلة بيف الـ

األخير فميما تعددت مسارات التعميـ الثانكم كتنكعت أنماطو كميما كانت درجة تكجييو نحك المينة 
كدرجة الجكدة في تنظيمو كالقضاء عمى االزدكاجية فيو، فإنو لف يككف قادرا عمى تمبية متطمبات التنمية 

فيو خاضعا لمعايير مكضكعية تحددىا حاجات المجتمع كالدكلة، ال الرغبات إذا كاف التكجيو  إالّ 
.  الشخصية لمتبلميذ كأكليائيـ

كسائؿ ربط التعميـ الثانكم بمتطمبات التنمية خركج ىذا التعميـ عف  بيف مف    :نتائج التعميم والخبرة -
شيادات، ال عمى أساس مف عدد النمطية الشكمية إلى اعتماد مقاييس مكضكعية لمتحصيؿ بحيث تمنح اؿ

نما عمى أساس مف القدرة عمى التحصيؿ كالميارة المكتسبة إف النظـ . السنكات الدراسة المنقضية، كا 
التعميمية المتبعة في ببلدنا اليكـ تقضي بعدـ قبكؿ التمميذ المرحمة المتكسطة إاّل بعد حصكلو عمى شيادة 

كال يمكف منحو ىذيف الشيادتيف  ،إال بعد حصكلو عمى البكالكرياالتعميـ األساسي، كعدـ قبكلو في الجامعة 
.  إال إذا قضى عددا مف السنكات كتندرج فييا شيادة ما تقتضيو القكانيف

 
كىذا النظاـ قد جعؿ الشكميات أىـ مف لب المكضكع، كما جعؿ مف الحصكؿ عمى الشيادة ىك اليدؼ، 

كما أف مف المظاىر السمبية في أنظمة التعميـ  .ة كالميارةكبيذا أصبحت القيمة لمشيادة ال لمعمؿ كالخبر
في الببلد العربية طمب االستمرار في مكاصمة الدراسة، كمعاقبة المنقطع عنيا لفترة مف الزمف لمعمؿ أك 

ككذلؾ الحكـ بالفشؿ عمى التمميذ الذم لـ يتفكؽ في مؤسسة أخرل، . لغيره بحرمانو مف إعادة التسجيؿ
في مكاصمة الدراسة مف جديد، كلك اعتمدت اختيارات القبكؿ المكضكعية لحمت ىاتاف بحيث ال يقبؿ 

 .المشكمتاف، كأتيحت الفرصة لمتمميذ أف يثبت جدارتو أك يرضى بمصيره دكف احتجاج
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كىذا ما جربتو بعض الدكؿ مثؿ ألمانيا التي تشترط لقبكؿ الطالب في التعميـ العالي أف يككف قد عمؿ فترة 
، كفي السكيد أيضا حيث تتاح الفرصة، بؿ تشجع عمى العمؿ ثـ العكدة لمدراسة، أما في ركسيا مف الزمف

                 .فاألفضمية في القبكؿ تعطى لمطالب الذم اشتغؿ لفترة زمنية معينة ليتـ دراستو بعد ذلؾ
لى عدد مف العكامؿ يعيدكنو إ ماالقتصادبحثيـ عف أسباب مصادر النمك في فاالقتصاديك إذا كاف     

، فإنيـ يعيركف أىمية خاصة إلى دكر ؿ، كالزيادة في رأس الماؿ المادممنيا تحسيف في نكعية العـ
المعارؼ الجديدة ليست قادرة عمى تقميص  فأالتحسف في التعميـ كرفع مستكل األداء لدم الخريجيف، إذ 

، كتستعمؿ مكاد لـ تكف ات جديدة أيضان مف تقديـ منتج كمية المدخبلت البلزمة لئلنتاج فقط، بؿ تمكف
. تستعمؿ االستعماؿ األمثؿ ذات قيمة اقتصادية أك لـ تكف

التنافسية  رفع القدرةك كمحدد أساسي لئلنتاجية ـالتعمي تشير إلى دكر إف معظـ أدبيات اقتصاديات التعميـ
قتصادية كما ظيرت في المنافسة اال في أىمية رأس المال البشريتظير ، حيث لدل العماؿ كالمينييف

الجامعات كربطيا بنظاـ اإلنتاج كحاجات المجتمع عمى  كيشيد اىتماـ الدكؿ في إنشاء النمك االقتصادم،
التنافسية االقتصادية لمببلد كعمى مستكل التشغيؿ عمى  إف دكر المستحدثيف جكىرم في نمك .ىذا التقدير

معدالت النمك  إلى أف رفع وتجارب التنمية تيااألدب ا تشيرػكـ. االبتكار األقؿ بسبب قدرتيـ عمى
مثؿ )المممكسة كغير المممكسة  المستديـ يتـ عف طريؽ زيادة الطاقة اإلنتاجية كاالستثمارات في األصكؿ

لتحقيؽ أىداؼ رفع اإلنتاجية كمستكيات التشغيؿ عمى  ، كىك ما يشكؿ مركزان (االبتكار كالتعميـ كالتدريب
في دراستو لمحددات النمك االقتصادم  1994 – 2000(  Barrow) بارولباحث لقد تكصؿ ا .آماد طكيمة

، أف مف محددات النمك الميمة مخزكف رأس الماؿ 1995ك 1960في عدد كبير مف دكؿ العالـ لمفترة بيف 
مرتبط إيجابيان بالمستكل فقد بيف أف النمك االقتصادم . سكانيا البشرم األكلي في البمداف كخصائص

. المدرسي مف المستكييف الثانكم كالعالي لمتكسط سنكات التحصيؿاألكلي 
 
 
التعميم األعمى الذين تمكنوا من التقنيات الجديدة يؤدون دورًا ميمًا في نشر  العمال ذويكفّسر ذلؾ بأف  

يرة كقد أفرزت ىذه الممارسات كالركح المس .(1)األمر الذي يشكل عنصرًا رئيسًا في عممية التنمية  التقنية،
ليا في دكؿ العالـ الثالث بشكؿ عاـ الكثير مف المشاكؿ كالمظاىر السمبية كالبطالة بأنكاعيا، كتكظيؼ 

كحتى تستطيع ىذه الدكؿ  .الخريجيف بدكف تقكيـ لمحاجة إلييـ كما يتبعو مف تضخـ في الميزانيات كغيرىا
جعؿ مف أكلكيات عمميا في المجاؿ تجاكز مثؿ ىذه المشكبلت كىي تحدد معالـ إستراتيجية تنميتيا، أف ت

لذا ال بد . ربط التعميـ الثانكم باحتياجات التنمية كسكؽ العمؿ التربكم كالتعميمي تحقيؽ اليدؼ المعمف كىك
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مف التركيز عمى النكعية كالتعميـ المتكامؿ الكفيؿ بإيجاد شخصية قادرة عمى التكيؼ مع متطمبات التغيير 
   (2) المستمر في الميف كمتطمباتيا

ستراتيجية التنمية في الجزائر –3   :التعميم الثانوي وا 

ىدفيا الذم تسعى إلى تحقيقو، أصبح مية بعد حصكليا عمى االستقبلؿ، كارتبطت التنمية بالدكؿ النا     
استعماؿ العاممة، تكثيؼ البحث العممي، ك أف التنمية تخضع لمجمكعة مف العكامؿ ككفرة اليدغير

ك في ىذا . ىذه العكامؿ ال تتكفر إاّل بكجكد نظاـ تعميمي فّعاؿك. متطكرة كغيرىا مف العكامؿا اؿالتكنػكلكجي
مند "، ك ذلؾ التنميةعالقة بين التعميم والشأف أجريت دراسات عديدة تحاكؿ الكشؼ عف احتماؿ كجكد 

اج إذا ما قيس التي أظيرت أف اإلنت (Solow)ولوسأكاخر العقد السادس مف القرف العشريف، مثؿ دراسة 
بالنسبة لمدخؿ القكمي يتزايد بسرعة أكبر مما كاف مقدرا لو عف طريؽ تزايد عكامؿ اإلنتاج مثؿ رأس الماؿ 

كاف التفسير األكؿ أف ذلؾ تغيير تقني، ك أف اآلالت الجيدة ك التكنكلكجيا ىي التي ك .المادم كالطبيعي
رائدا حيف افتتح  شولتز كافك. لـ يكف تفسيرا كافيا زات أكثر في مجاؿ زيادة الدخؿ، كرغـ ذلؾتعطينا ممي

كىكذا تبّيف لمفرد التحكؿ الكاضح  .ر التعميـ في التنمية االقتصاديةميداف التغيير التقني المغمؽ، كاقترح دك
بدأت بذلؾ ك. (3)" في ميداف التخطيط التربكم، مف العناية بتككيف كتجميع األمكاؿ إلى االستثمار في التعميـ

المؤسسات الدكلية ألىمية ، كتنامي إدراؾ الحككمات كالتنميةجديدة حول العالقة بين التعميم ورؤية د تسك
تبادلية زادت ك تعقدت مع مركر الكقت، لػدرجة أنو إذ تجمع بينيما عبلقة تفاعمية ك التعميـ في التنمية،

ارا كليس مجرد ػـ استثـأصبح التعمية، كػاالجتماعيػية لتدعيـ التنمية االقتصاديػة كالتعميـ أداة رئيس" أصبح
الؾ كما كاف سائدا  ػاستو
 
ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ
 api@api.org.kw. www    :المكقع   -2004 –الككيت  –المعيد العربي لمتخطيط  -1
 186-185سابؽ، ص  ، مرجعالتربية والتنمية والنيضة: عبد العزيز محمد الّحر -2
.  86 -85، مرجع سابؽ، ص ص رالتنمية االجتماعية و نظام التعميم الرسمي في الجزائ :مصطفى زايد -3

، ك أصبحت الحاجة ماسة لمعالجة اليكة العميقة التي تؤثر عمى العائد االقتصادم مف التعميـ، مف حيث 
م مجاالت ليست أسكاؽ العمؿ في حػاجة ندرة الخريجيف في تخصصات مطمكبة، ك كثرة عدد الخريجيف ؼ

ألف الغرض الحقيقي مف النظاـ التعميمي، ليس في عدد المتخرجيف، ك لكف الغرض الحقيقي . (1) "إلييـ
كبذلؾ فإف قصكر الدكؿ النامية . تككيف إطارات تمبي االحتياجات االقتصادية ك االجتماعية المطمكبةىو 

دكرا أقؿ لمعنصر البشرم في اإلسياـ في عممية التنمية، فنقص أك في االستثمار في مجاؿ التعميـ يعني 
، كقطاع البنكؾ، كاإلدارة الصناعية أك المؤسسات الخدماتية عدـ كجكد أطر ككفاءات في المؤسسات

mailto:api@api.org.kw
mailto:api@api.org.kw


 287 

ك . الخ، يجعؿ مف المستحيؿ أف نفكر في أم تنمية اقتصادية كانت أك اجتماعية ...،كاألعماؿ، كالتسكيؽ
أف نظاـ التعميـ " ، إذ لككنو يؤدم كظائؼ متنكعة ك عديدةتعميـ في التنمية بشكؿ حاسـ تزداد أىمية اؿ

عامؿ ىػاـ مف عكامؿ نقؿ تصكرات التنمية إلى األفراد، ك كذلؾ ربطػيا باألىداؼ العػامة لمتنمية، ىذا 
تكيات النسؽ فضبل عمى تزكيد الناس بالميارات الفنية باإلضافة إلى إعداد قادة التحكؿ في مختمؼ مس

  (2) "االجتماعي العاـ بأبعاده السياسية ك االقتصادية 
ك بالتالي فالنظاـ التعميمي يؤثر عمى إستراتيجية التنمية ك يتأثر بيا، ك ال يمكف أف تحقؽ إستراتيجية 

، جيةفي كجكد سياسة تعميمية شاممة، تنسجـ ك تتبلءـ مع متطمبات القطاعات اإلنتا التنمية أىدافيا إالّ 
أي  الفّعاؿ فيك مالعنصر البشرم ىك العنصر الرئيسباعتبار أن تحسينو مما يساعد في رفع اإلنتاج ك

التنمية كثيقة الصمة، فالعديد مف المجتمعات السائرة في بيف التعميـ ك فالعبلقة إذف " .إستراتيجية تنمكية
. (3) "قؼ في سبيؿ التطكر كالتغييرتحكميا قيـ جامدة، تاني مف سيادة التفكير التقميدم كطريؽ النمك تع
لتحقيؽ  ،ال يمكف تجاىمو عند كضع إستراتيجية لمتنمية أحد عكامؿ التقدـ كالتطكريعّد  عميو فالتعميـ

كأصبح مف المسممات أف االىتماـ بالتعميـ يمثؿ .التبلـؤ المنشكد بيف المكارد البشرية ك القطاع اإلنتاجي
ر ػكألف الجزائ .(4) مشكبلت اجتماعية كاقتصادية كال سيما النامية منيا أحد أىـ الحمكؿ لمدكؿ التي تكاجو

تكاجو رىانات ك ك في مختمؼ المجاالت،  بعد االستقبلؿ تعاني تخمفا نفسيا  مف الدكؿ التي كجدت
لمتصنيع كاكتسػاب تحديات متعددة عمى المستكييف المحمي كالعالمي فرضتو ثقافة العكلمة، فيي تتطمع 

 تحتؿ مكانة نافس بمنتجاتيا السمع األجنبية كفي نفس الكقت تص مف تبعيتيا لمخارج، كالتخؿجيا كالتكنكلك
  تأىيؿكد  نظاـ تعميمي يساىـ في تككيف كفي كج  في السكؽ العالمية ك ىذا ال يتحقؽ إالّ 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
. 132، ص  2003 ، اإلسكندرية،1كفاء، ط، دار اؿالتربية و مشكالت المجتمع: صبلح الديف المتبكلي -1
 .91مرجع سابؽ، ص: مصطفى زايد -2
 .92 -91المرجػع نفسػو ، ص ص  -3
. 132مرجع سابؽ، ص : صبلح الديف المتبكلي -4

النمك  "االقتصادية ألف ا لخدمة االحتياجات االجتماعية كإمكانياتوككادر ككفاءات تكظؼ مياراتيا ك
النظـ ك. ـ مفيكماف متسػايراف ك مترابطاف ال يمكف فصؿ أحدىما عمى اآلخرتكل التعمياالقتصادم ك مس

انحرفت تمع ك مكاجية الضغط الديمغرافي كالتعميمية لمدكؿ المغاربية لـ تصؿ بعد لتغطية حاجيات المج
فبالرغـ مف التحسف النسبي في معدالت التمدرس ك خاصة . إلى التعميـ الكمي عمى حساب التعميـ النكعي

 1997ة لبمداف مرتفعة بحيث سجمت خبلؿ سفىذه ام كالعالي إاّل أف نسبة األمية ؿمراحؿ التعميـ الثانك في
(1)" في تكنس % 33,3ر، ك ػفي الجزائ % 38,4في المغرب،  %  56,3:اليةالنسب الت

في ىذه الحالة ك  .



 288 

العاممة المؤىمة كالمدربة بسبب  ال يساىـ التعميـ في تحقيؽ أىداؼ التنمية،ألف قطاعات اإلنتاج تفتقر لميد
انتشار عدد األمييف مف جية ك مف جية أخرل انتشار عدد المتخرجيف مف تخصصات عممية غير 

كعمى الرغـ مف تطكر حصة التعميـ العػالي العممي ك اتحاد الدكؿ المغاربية  .مطمكبة في سكؽ العمؿ 
عميـ ك اإلنتاج المشكمة األسػاسية في عدـ مقدرة لتثميف االختصاصات العممية، يبقى غياب التبلحـ بيف الت

ىذه الدكؿ عمى تككيف كػكادر عممية ك تكنكلكجية قادرة عمى إنعاش عممية التجديد ك التطكر التقني، ك 
. (2) "بالتالي التعايش مع التغيرات الييكمية القتصادياتيا 

ستكل قطاع التعميـ بالرغـ مف إجراء إف الكضع في الجزائر يحمؿ الكثير مف مبلمح التدىكر عمى ـ     
العديد مف اإلصبلحات كالتي سنتعرض ليا الحقا ، إذ أنو مازاؿ يفتقد التبلحـ ك التناسؽ مع قطاع 

إف تطكر الحياة  .اإلنتاج، مما يجعؿ التفكير في تحقيؽ التنمية ك بمكغ أىدافيا أمر صعب المناؿ
ائؿ في كثير مف البمداف المتقدمة خبلؿ القرف التاسع عشر االقتصادية ك التقدـ العممي ك التكنكلكجي الو

ك العشريف قد أدل إلى كبر حجـ الكحدات اإلنتاجية ك ظيكر المصانع ك استخداـ اآلالت ك تعديؿ بنية 
المجتمع ك الحاجة إلى يد عاممة فنية ك متطكرة، األمر الذم لفت أنظار ىذه الدكؿ إلى ضركرة تنظيـ 

عتباره األساس الذم يزكد التبلميذ بالميارات المينية ك الكفاءة البلزمة لنكعيات العمؿ التعميـ الثانكم با
المطمكبة مف أجؿ التطكر الصناعي، بعد أف كاف التعميـ الثانكم قاصرا عمى تعميـ النخبة القادرة عمى دفع 

يحتقر ك كبلسيكي كقنفقاتو الباىظة، كما غمب عمى مناىجو الطابع األكاديمي النظرم الذم يمجد كؿ ما 
دكر أساسي في إعداد الطبقة الكسطى مف القكل العاممة  إف التعميـ الثانكم لو .كؿ ما ىك عممي أك ميني

طبقة األخصائييف في المجتمعات النامية ك المتقدمة عمى فيما  بيف طبقة العماؿ كالفنييف ك
  
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ
، جامعة 21، مجمة العمـك اإلنسانية، العدد ادية األورومتوسطية مع دول المغرب العربيواقع الشراكة االقتص: عابد شريط  -1

 .119 – 118، الجزائر، ص ص  2004منتكرم، قسنطينة، جكاف 
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ر متكسطة السكاء، ك تمعب ىذه الطبقة دكرا أساسيا في التنمية حيث تمدىا بما تحتاج إليو مف فنييف كأط  
نقطة االنطبلؽ الحقيقية في النمك االقتصادم ك االجتماعي، ألم دكلة ىي ك. م شتى مجاالت العمؿؼ

م مختمؼ مجاالت النشاط تككيف قاعدة عريضة مف تبلميذ المدارس الثانكية الذيف يتخرج منيـ العاممكف ؼ
قع أف حاجة الببلد الكاك .لمعمؿ المنتجاالجتماعي ك يتكقؼ عمى حسف إعدادىـ ك تدريبيـ ك االقتصادم

ىناؾ الطبقة العميا مف األخصائييف، ك إلى الطبقة الكسطى مف التقنييف ك الفنييف أكثر مف حاجاتيا إلى
نسبة معينة مف أصحاب المستكيات العميا إلى الطبقة الكسطى مف الفنييف البد مف تكفرىا حتى يصبح 

بة المعتادة لمعبلقة بيف األخصائييف العالييف ك ك تذىب دراسة عممية أخرل إلى أف النس .(1)العمؿ منتجا  
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الفنييف الكسطى ك العماؿ الميرة ىي نسبة ميندس كاحد إلى ثبلثة أك خمسة فنييف إلى عشريف عامؿ 
ميندس كاحد إلى : كما ترل دراسة ثالثة أف تككيف األخصائييف ك الفنييف إلى العماؿ الميرة ىي.(2)ماىر

تشير إحدل الدراسات إلى أف قكة الكاليات المتحدة األمريكية كما  .(3)ال مؤىبل أربعة فنييف إلى أربعيف عاـ
المستكل العالي، بؿ إلى  ذكمليست في اعتمادىا عمى العمماء العباقرة كالميندسيف  كاإلتحاد السكفيتي

أتي أىمية ، كمف ىنا تاعتمادىا عمى مجمكعة ىائمة مف المساعديف التقنييف ذكم الخبرة كالكفاءة المتكسطة
كىناؾ مف  .(4) كفاءة كميارة متكسطة يطمبيا عالـ الشغؿ تتخريج عمالة ذا مكدكر التعميـ الثانكم ؼ

جي المدارس الثانكية يعتبركف العمكد الفقرم لمبناء االقتصادم كاالجتماعي كأف أم ميذىب إلى أف خر
ألف منيـ المساعديف الزراعييف،  نقص في عددىـ يشكؿ عقبة في طريؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية،

كالكتبة كالممرضيف كالعماؿ الميرة كغيرىـ مف ذكم الميارات التي تتطمب تعميما متكسطا أكثر مما تتطمبو 
كالمبلحظ أف الفارؽ األساسي بيف التربية في البمداف المتخمفة كبيف  .(5)األطباء أك العمماء أك الميندسيف

يكمف في التعميـ الثانكم ال في التعميـ العالي، إذ أف التعميـ الثانكم كخاصة  ازدىارىا في البمداف المتقدمة
قباال مف طرؼ الشباب كذكييـ،التقني في الدكؿ المتقدمة   ىذه في حيف تنخفض يحتؿ مكانة ىامة كا 

. نسبة في الدكؿ المتخمفةاؿ
 
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .582مرجع سابؽ، ص  ،التخطيط التربوي:عبد اهلل عبد الدائـ -1
قسـ أصكؿ ( رسالة دكتكراه غير منشكرة ) ،دراسة تقويمية لخريجي المدارس الفنية ذات السنوات الخمس: ىماـ بدراكم زيداف -2

 .97، ص 1983التربية، كمية التربية جامعة عيف شمس، 
جمة العربية لمتعميـ التقني، المجمد األكؿ، العدد ، الـالتعميم التقني و التنمية في الوطن العربي:ىاشـ محمد سعيد عبد الكىاب -3

 .06، ص 1984األكؿ، اإلتحاد العاـ لمتعميـ التقني، بغداد، 
 .46، ص1982، معيد اإلنماء العربي، بيركت ،اإلنماء التربوي: أحمد صيداكم كآخركف -4
، المنظمة العربية تربية وبناء األمة في العالم الثالثفي ال، األسبقيات االقتصادية والتعميم في دول إفريقيا النامية:جيمس بيكيت -5

، القاىرة،  . 126، ص1977لمتربية كالثقافة كالعمـك

كفي ىذا السياؽ يمكننا القكؿ أف الجزائر كىي مكضع االىتماـ في ىذا البحث عمييا أف تنظر إلى    
فالمدارس الثانكية . تنمية الشاممةالتعميـ الثانكم عمى أنو كسيمة فّعالة الستغبلؿ ثركتيا البشرية في اؿ

كغيرىا مف الكميات كالجامعات كسائؿ ضركرية في لرفع مستكل التدريب لمقكل البشرية كتأىيميا مينيا 
خبلفا لمكثير مف الدكؿ النامية فالجزائر تتكفر عمى طاقات بشرية ىائمة  .في مختمؼ المجاالتكفنيا 

حقيقي في تخمفيا إلى انخفاض مستكل الخبرة الفنية كالمينية السبب اؿ عيرج متنكعة، مما ةكثركات طبيعي
لدل الخريجيف، كعدـ تكفير المستكيات الفنية القادرة عمى استغبلؿ ىذه المكارد مما يضطرىا إلى 

كحتى القميؿ مف العائد الذم ما تستغؿ ىذه المكارد لصالحيا،  االستعانة بالخبرة األجنبية التي غالبا
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لصعكبة تكجييو إلى  األساسية الشراكة قد ال يفي حتى باستيراد المكاد االستيبلكية تحصؿ عميو في ىذه
كعجز الدكؿ النامية تقنيا . النكاحي االستثمارية، أك ذلؾ لنقص الخبرات التقنية كالميارات القادرة عمى ذلؾ

يمكنيا مف التحكـ في  كفنيا عف استغبلؿ ثركاتيا الطبيعية قد يجعؿ الشركات األجنبية تمعب دكرا احتكاريا
. (1) كسياساتيا األسكاؽ كاألسعار كبالتالي في اقتصاديات ىذه الدكؿ

يأتي  الناميةكىكذا يتضح أف ارتفاع مستكل الخبرة كالكفاءة عند خريجي المدارس الثانكية في البمداف    
رة فنية مرتفعة عف طريؽ نظاـ تعميمي يككف كفيبل بأف يؤدم إلى تككيف قكل عاممة ذات مستكل كميا

ذ استقبلليا قد اىتمت بالتعميـ أف الجزائر كمفرغـ . الؿ مكارد الطبيعة لصالح المجتمعقادرة عمى استغ
مختمؼ مراحؿ التعميـ كطرائقو ككسائمو  تقامت بإجراء إصبلحات عديدة مّس تعميمو، كسعت لنشره كك
العالمية واجية التحديات المحمية وم أن نظاميا التعميمي مازال ضعيفا و غير قادر عمى مناىجو إالّ ك

التي تواجيو في ظل التطورات الحديثة و التغيرات العميقة التي عرفتيا النظم التربوية والتعميمية في 
 . العقود األخيرة، وثورة المعموماتية و تكنولوجيا االتصال التي يشيدىا عـالمنا المعاصر

 (2)  :تو كتطكره بما يميلقد اتسـ التعميـ الثانكم الجزائرم في نشأ -

لـ ينشأ التعميـ الثانكم الجزائرم مف فراغ، بؿ لو جذكره التاريخية التي تعكد إلى العصكر القديمة،  -1
 .حيث شيد اىتماما ممحكظا خبلؿ ىذه العصكر

لـ يكف لمتعميـ الثانكم قبؿ أك خبلؿ االستقبلؿ سياسة كاضحة أك إستراتيجية عممية تيدؼ إلى تحقيؽ  -2
. متطمبات المجتمع، كتجعؿ منو أداة فعالة في خدمة أىداؼ كمتطمبات التنمية

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .215 -212 ، ص1985، مكتبة كىبة، القاىرة، التربية ومجاالت التنمية في اإلنماء التربوي: محمد منير مرسي -1
 .24ؽ، ص ، مرجع سابالتعميم العالي والتنمية: رمزم أحمد عبد الحي -2
إف اغمب المدارس الثانكية لـ تنشأ نشأة تخطيطية، كلـ تكزع تكزيعا سميما عمى كافة القطر الجزائرم  -3

 .خبلؿ فترة طكيمة منذ نشأتو

إف التكسع في مراحؿ التعميـ المختمفة لـ يكف عمى كتيرة كاحدة، كال يرتبط باحتياجات القكل العاممة،  -4
 . انسجاـ بيف الطمب عمى التعميـ كالطمب عمى العمؿإضافة إلى عدـ كجكد تكازف ك

شيد العقديف الماضييف تطكرا ممحكظا في عدد المدارس الثانكية نظرا لزيادة اإلقباؿ عمى التعميـ  -5
الثانكم، كترتب عمى ىذا التكسع الكمي اتساع نطاؽ التعميـ في المجتمع بدرجة كبيرة أدل إلى إنشاء العديد 

 .كية كالجامعات كالكمياتمف المدارس الثاف

عجز المدف الكبرل التي يكجد بيا عدد كبير مف الثانكيات عف الكفاء باحتياجات سكانيا بسبب عجز  -6
 . المرافؽ عف أداء مياميا أماـ االرتفاع في معدؿ نمك السكاف كاليجرة مف الريؼ إلى المدينة
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د اليائؿ مف طالبي التعميـ الثانكم كخاصة في رغـ الجيكد المبذكلة كتكفؿ الدكلة باستقطاب ىذا العد -7
العقكد األخيرة إال أف ىذا لـ يمنع مف تكجيو انتقادات عديدة لسياسة التعميـ الثانكم نظرا لعدـ مساىمتيا في 

. عممية التنمية عمى النحك المنشكد، كبالتالي عدـ تحقيؽ األىداؼ التي كجدت مف اجميا
الثانكية كبيف المؤسسات األخرل االقتصادية كالصناعية كالثقافية، ىذا مما كجكد ىكة كبيرة بيف المدارس  -8

. زاد مف تفاقـ مشكبلت التعميـ الثانكم كمف ثـ المزيد مف التحديات
التعميـ يساعد ؼ. خبلصة القكؿ إف العبلقة بيف النظاـ التعميمي كالتنمية كطيدة ك ال يمكف الفصؿ بينيما     

لممشاركة في عممية التنمية بخطى منتظمة منسجمة مع األىداؼ كالتطمعات، فيك  دفعوعمى تكييؼ الفرد ك
ىمة كالكشؼ عف طاقاتو كسيمة المجتمع في المحافظة عمى مقّكماتو األساسية ك في تككيف اليد العاممة المؤ

يبل عمميا عاليا ال إاّل أف خمؽ اليد العاممة المؤىمة تأه. استثمارىا لتمبية متطمبات التنمية الشاممةالبشرية ك
 إنمػا تحتاج إلى فترات زمنية طكيمة،ؿ ما يقاؿ عنيا أنيا ارتجالية، كيمكف أف يتـ في ظؿ سياسة تربكية أؽ

لى سياسة   . رشيدة كاضحة المعالـ كاألىداؼكا 

: سوق العملفي  تومكانة التعميم الثانوي وأىمي: ثالثا
 :خريج التعميم الثانوي و دوره في التنمية  -1

يحتؿ التعميـ الثانكم في نمك البمداف العربية كغيرىا مف الدكؿ النامية مكانة ال يدرؾ مداىا دكما إدراكا    
 Cadres)الكسطى  اإلطاراتالكسيمة األساسية لتككيف  يعدّ صحيحا، ك يجدر بنا القكؿ أف التعميـ الثانكم 

moyens)  تتككف األعداد الكبيرة مف  قطريؽ عفؼ، البمداف العربية في  عالـ الشغؿحتاج إلييا مالتي
الطاقة العاممة المطمكبة في قطاعات النشاط  كيمثمكف، المجاالتصائييف المتكسطيف في شتى خاأل

.  كغيرىا كقطاع الزراعة، ك قطاع الصناعة، ك قطاع الخدمات: االقتصادم الكبرل
ك البمداف المتقدمة، لكجدنا أف الفرؽ  المتخمفةك إذا نحف قارنا بيف نمك التربية ك التعميـ في البمداف  

فالتعميـ الثانكم يكاد يككف عاما يشمؿ جميع . األساسي يكمف أكال في التعميـ الثانكم، ثـ في التعميـ العالي
. مف ىـ في سف التعميـ في البمداف المتقدمة

إلى مف ىـ في سف التعميـ  أما في البمداف المتخمفة فينخفض عدد الذيف يتمقكف تعميما ثانكيا بالنسبة       
 %2.5تتراكح ىذه النسبة حسب تقديرات ىاريسكف بيف ك ، %50ك %2.5الثانكم، ك تتراكح ىذه النسبة بيف 

أك أكثر قميبل في البمداف التي يضعيا في زمرة  %16ك  %8ك تتراكح بيف . في البمداف المتخمفة %6ك 
كتبمغ ىذه . العراؽ ك البيرك ،باكستاف ،غانا ،بكليفيا ،لبنافك ،اندكنيسيا: منياذكر فك . البمداف النامية جزئيا
ك يذكر بينيا المكسيؾ ك اليند ك . في البمداف التي يعتبرىا بمدانا نصؼ متقدمة %27النسبة في المتكسط 

في البمداف التي يعتبرىا  %95ك  %30ك تتراكح ىذه النسبة بيف . مصر ك اليكناف ك إيطاليا ك يكغسبلفيا
لكف . (1)  .ا متقدمة، كيذكر بينيا الدانمرؾ ك االتحاد السكفيتي ك بريطانيا كالكاليات المتحدة األمريكيةبمداف
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المتخمفة ليست في تكسيع قاعدة لعربية ك سائر البمداف النامية كالمسألة الكبرل في التعميـ الثانكم في الببلد ا
التعميـ ك تفريعو بحيث يمبي حاجة الطاقة العاممة  التعميـ الثانكم فحسب، ك إنما ىي قبؿ ىذا في تنكع ىذا

 ليذا كاف .الميني في ىذه المرحمةالحاؿ العناية بالتعميـ التقني ككأىـ ما في ىذا التنكيع بطبيعة . المتنكعة
سنتعرض ليا بالتفصيؿ الحقا مشكبلت اؿ العديد مف مكضكع التعميـ التقني ك الميني في الببلد العربية يطرح

. ك الميني. ة ىذا الفصؿفي نيام
  :التعميم الثانوي و إعداد القوى العاممة المنتجة -2

لمتعميـ الثانكم بشقيو األكاديمي كالتقني دكر أساسي في إعداد الطبقة الكسطى مف القكل العاممة 
ىا في المجتمعات النامية ك المتقدمة عمى السكاء، ك تمعب ىذه الطبقة دكرا أساسيا في التنمية حيث تمد

ك نقطة االنطبلؽ الحقيقية في النمك . بما تحتاج إليو مف الفنييف ك المتكسطيف في شتى مجاالت العمؿ
االقتصادم ك االجتماعي ألم دكلة ىي تككيف قاعدة عريضة مف تبلميذ المدارس الثانكية الذيف يتخرج 

حسف إعدادىـ ك  االجتماعي ك يتكقؼ عمىم كمنيـ العاممكف في مختمؼ مجاالت النشاط االقتصاد
الكاقع أف حاجة الببلد إلى الطبقة الكسطى مف التقنييف ك ك .تدريبيـ تطكر البمد العممي ك التكنكلكجي

الفنييف مف حاجاتيا إلى الطبقة العميا مف األخصائييف، ك ىناؾ نسبة معينة مف أصحاب المستكيات 
. (2)بح العمؿ منتجا العميا إلى الطبقة الكسطى مف الفنييف البد مف تكفرىا حتى يص

 
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.  589، مرجع سابؽ، ص التخطيط التربوي: عبد اهلل عبد الدائـ -1
. 582المرجػع نفسػو، ص  -2

الفنييف الكسطى األخصائييف العالييف ك ك تذىب دراسة عممية أخرل إلى أف النسبة المعتادة لمعبلقة بيف    
. (1)ىندس كاحد إلى ثبلثة أك خمسة فنييف إلى عشريف عامؿ ماىرك العماؿ الميرة ىي نسبة ـ

ميندس كاحد إلى أربعة : ترل دراسة ثالثة إلى أف تككيف األخصائييف ك الفنييف إلى العماؿ الميرة ىيك
أ كاإلتحاد السكفيتي .ـ. كما تشير إحدل الدراسات إلى أف قكة الك .(2)فنييف إلى أربعيف عامبل مؤىبل 

عتمادىا عمى العمماء العباقرة كالميندسيف دكف المستكل العالي، بؿ إلى اعتمادىا عمى ليست في ا
وىناك من يذىب إلى أن  .(3)مجمكعة ىائمة مف المساعديف التقنييف ذكم الخبرة كالكفاءة المتكسطة 

ي خريجي المدارس الثانوية يعتبرون العمود الفقري لمبناء االقتصادي واالجتماعي وأن أّي نقص ف
، ألف منيـ المساعديف الزراعييف، كالكتبة عددىم يشكل عقبة في طريق التنمية االقتصادية واالجتماعية

كالممرضيف كمساعدم الميندسيف كالعماؿ الميرة كغيرىـ مف ذكم الميارات التي تتطمب تعميما متكسطا 
. (4)أكثر مما تتطمبو األطباء أك العمماء أك الميندسيف
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ازدىارىا في البمداف المتقدمة يكمف ك الناميةالتربية في البمداف  تخمؼ ؽ األساسي بيفكالمبلحظ أف الفار
في التعميـ الثانكم ال في التعميـ العالي، إذ أف التعميـ الثانكم كخاصة التقني في الدكؿ المتقدمة قد يككف 

كىي : ا القكؿ أف الجزائركفي ىذا السياؽ يمكنف .(5)عاما في حيف تنخفض نسبة القبكؿ في الدكؿ المتخمفة 
الة الستغبلؿ الثركة البشرية مكضع االىتماـ في ىذا البحث أف تنظر إلى التعميـ الثانكم عمى أنو كسيمة فعّ 

في التنمية الشاممة، فالمدارس كالمتاقف كالكميات كالمعاىد كالجامعات كسائؿ ضركرية في أم محاكلة لرفع 
.  الصناعة كفي مجاؿ الميف كالخدماتا مينيا كفنيا في الزراعة كمستكل التدريب لمقكل البشرية كتأىيمو

غنية بالمكارد الطبيعية كليذا يرجع السبب فيي كالحقيقة أف الجزائر كغيرىا مف الدكؿ النامية       
إلى انخفاض مستكل الخبرة الفنية كالمينية، كعدـ تكفير المستكيات  فيياالحقيقي في تخمؼ التعميـ الثانكم 

غالبا ما تستغؿ  التينية القادرة عمى استغبلؿ ىذه المكارد مما يضطرىا إلى االستعانة بالخبرة األجنبية الؼ
عمى الشيء  اليسير مف تمؾ الخبرة  إالّ ( المحمي) ىا، بحيث ال يحصؿ المجتمع الناميىذه المكارد لصالح

. مما يؤدم إلى استنزاؼ ىذه المكارد لصالح الشركات األجنبية
 
ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ
 . 97، مرجع سابؽ، ص دراسة تقويمية لخريجي المدارس الفنية ذات السنوات الخمس: ىماـ بدراكم زيداف  -1
 .06، ص 1984مرجع سابؽ،  التعميم التقني و التنمية في الوطن العربي،: ىاشـ محمد سعيد عبد الكىاب -2
 .46ع سابؽ، ص، مرجاإلنماء التربوي: أحمد صيداكم كآخركف -3
.  126، مرجع سابؽ، صاألسبقيات االقتصادية والتعميم في دول إفريقيا النامية: جيمس بيكيت -4
. 589سابؽ، ص ع، مرجالتخطيط التربوي: عبد اهلل عبد الدائـ -5

كحتى القميؿ مف العائد الذم تحصؿ عميو الدكؿ النامية في ىذه الشراكة قد ال يفي حتى باستيراد المكاد 
خبرات التقنية كالميارات ستيبلكية كالكمالية لصعكبة تكجييو إلى النكاحي االستثمارية أك ذلؾ لنقص اؿاال

عمى ذلؾ، كعجز الدكؿ النامية تقنيا كفنيا عف استغبلؿ ثركاتيا الطبيعية قد يجعؿ الشركات  القادرة
لتالي في اقتصاديات ىذه الدكؿ األجنبية تمعب دكرا اختياريا يمكنيا مف التحكـ في األسكاؽ كاألسعار كبا

. (1) كتخمفيا
 ةكىكذا يتضح أف ارتفاع مستكل الخبرة كالكفاءة عند خريجي المدارس الثانكية في البمداف النامي      

يأتي عف طريؽ نظاـ تعميمي يككف كفيبل بأف يؤدم إلى تككيف قكل عاممة ذات مستكل كميارة فنية 
. الطبيعة لصالح المجتمع مرتفعة قادرة عمى استغبلؿ المكارد

: مشكالت التعميم الثانوي وطرق عالجيا -4
تشير نتائج البحكث كالدراسات الصادرة مف جيات مختمفة في الكثير مف بمداف العالـ إلى أف        

التعميـ الثانكم يكاجو العديد مف المشكبلت خاصة في البمداف النامية، حيث يعنى ىذا النكع مف التعميـ 
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ات التي كاف يعّكؿ عميو في تحقيقيا سكاء مف الناحية النكعية التي يستدؿ عمييا مف مستكل بالحاج
خريجيو، أك مف الناحية االقتصادية ذات العبلقة بكمفة التعميـ كعدد خريجيو القادريف عمى المساىمة في 

  (2): كالتعميـ الثانكم يتعرض في حقيقة األمر إلى نكعيف مف الضغكط. عالـ اإلنتاج 

ضغكط كمية تتمثؿ في التدفؽ اليائؿ عمى التعميـ كالتي ترتبط ارتباطا طرديا بالتفجر السكاني  -1
. كالطمب االجتماعي عمى دخكؿ المدارس كالتكسع في إنشائيا

عمى مجاراة  درةالؽك األداءضغكط نكعية تتصؿ بنكعية كشكؿ التعميـ كنكعية مخرجاتو كمستكل  -2
. والتوافق الكيفي مع متطمبات سوق العمل واإلنتاجمع الظركؼ المتغيرة  التغيير السريع كالتكيؼ

كيرجع بعض الباحثيف مشكبلت التعميـ الثانكم إلى إتباع أسمكب التعميـ الكصفي كاالعتماد عمى      
كمات كىذه الطريقة كانت تتبلءـ كالمفاىيـ التربكية السابقة التي كانت تتكلى عممية تمقيف المعؿ... التدريب 

كحشد العقكؿ بأصناؼ المعارؼ التي كاف المربكف آنذاؾ يعتبركنيا ذات فائدة عمى حساب كؿ النشاطات 
. (3)" كالميارات كجكانب النمك المتعددة 

 

 
ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .215-212، مرجع سابؽ، صالتربية ومجاالت التنمية في اإلنماء التربوي: محمد منير مرسي -1
.  132-130مرجع سابؽ ، ص ص : الفالكقي، كرمضاف القذافي محمد -2
. 37، ص 1977، فرع لبناف، التربية والتنمية :معيد اإلنماء العربي -3
 

كما أف النظرة إلى التعميـ كانت لـ تتعد ككنو أداة ينشر المعمكمات األكاديمية كيمنح الشيادات      
ة كالعربية بصفة خاصة تكمف في ككنيا اتبعت نظما الدراسية، كأف مشكمة الدكؿ النامية بصفة عاـ

تعميمية غربية عمييا كأساس لتحقيؽ التنمية دكف مراعاة الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كالحضارية 
 .(1). الثقافي لمجتمعاتيا  كمتطمبات الحياة عكالكاؽ

كف التربكيكف كاألكاديميكف أف كقد كشفت الكثير مف المقاءات التربكية كالدراسات التي قاـ بيا األخصائي
( 2): ىناؾ جممة مف المشكبلت يعاني منيا التعميـ الثانكم تتطمب المعالجة منيا

إف التعميـ الثانكم مكجو فقط لمكاصمة التعميـ الجامعي كليس مكجيا لمميف كالحياة، كيتجمى ذلؾ في  -1
كحشك الذىف بالمعارؼ كالمعمكمات الكثيرة  المناىج التقميدية النظرية التي تركز فقط عمى الحفظ كالتمقيف

. كالتي ال صمة ليا بالحياة المعاصرة كمتطمباتيا االقتصادية كاالجتماعية
المجتمع جمكد المناىج بما تحتكيو مف كثرة المعارؼ كالمعمكمات التي ال صمة ليا بمتطمبات  -2
. ف المستقبؿالتطكر العممي كالتكنكلكجي الذم أصبح يشكؿ العمكد الفقرم لموبك



 295 

غفاؿ التعميـ الميني، كىك ما تظيره مخرجاتو مف  -3 تركيز التعميـ الثانكم عمى المجاؿ األكاديمي كا 
.  المتكجييف لمتعميـ الجامعي كزيادة الضغط عميو الستيعاب جميع الناجحيف كليس التكجو لعالـ الشغؿ

مؿ مما أدل إلى عزؿ التعميـ كعدـ بيف برامج التعميـ الثانكم كسكؽ الع( الربط) ضعؼ العبلقة  -4
. استجابتو لمتطمبات التنمية

عدـ القدرة عمى تحقيؽ رغبات كقدرات التبلميذ العممية كالمينية نظرا لنمط التعميـ المتبع في المدارس  -5
حد أعممي، أدبي، كعمى التبلميذ أف ينخرطكا في : ميا قائما عمى أساس التقسيـاالثانكية كالتي ظؿ نظ

ق متيـ، كما أنيـ يفتقدكف إلى مرحمة التكجرغبامسار لميكليـ كاؿيف دكف إدراؾ منيـ لمدل مناسبة القسـ
. العممي السميـ أثناء دراستيـ في المرحمة الثانكية

ة لمتعميـ الثانكم مف خبلؿ تنامي مخرجاتو كتدني المستكل العممي لمتبلميذ، كما بياالنعكاسات السؿ -6
 بوك اآلخر يعيش أزمة كبرل تتجمى في عدـ القدرة عمى استيعاب كؿ الممتحقيف أصبح التعميـ الثانكم ق
فالغالبية مف التبلميذ كبعد حصكليـ عمى شيادة البكالكريا ترغب االلتحاؽ . ألسباب مادية كبشرية

. بالجامعة كتعزؼ عف دراسة العمـك المينية كالفنية
نيا تفاقـ مشاكؿ كالرسكب كالتسرب ما ينتج عنيا مف ظيكر مؤشرات سمبية كثيرة في التعميـ الثانكم ـ -7

كتزايد مظاىر الغش في االمتحانات كغيرىا مف المظاىر  في التحصيؿ الدراسيىدر في اإلنفاؽ كضعؼ 
. السمبية التي أفرزتيا أنظمة التعميـ الحالية

 
ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .51-50ع السابؽ ص ص ، المرجالتربية والتنمية :معيد اإلنماء العربي -1
. 228، مرجع سابؽ، ص التربية وأزمة التنمية البشرية: يعقكب أحمد الشراح  -2

ىذه المؤشرات العامة كغيرىا كرغـ تفاكتيا بيف أنظمة التعميـ إال أنيا تعتبر سمات بارزة تعاني ميا     
 ...ىا كدراساتياأغمب الدكؿ العربية، حسب ما أكدتو كتؤكده المقاءات الدكلية في تقارير

رغـ التطكر الكمي ك الكيفي لمتعميـ الثانكم في فترة  :مشكالت التعميم الثانوي في البمدان العربية -أ 
السبعينات ك الثمانينات، كرغـ األعداد الكبيرة لمتبلميذ الممتحقيف بيذا النكع مف التعميـ ، فإنو يعاني مف 

طكر الحضارم لممجتمعات العربية رضتيا ظركؼ التمشكبلت تكاد تككف مستمرة ك بأشكاؿ مختمفة ؼ
( 1): ظيكر عكامؿ ك متطمبات جديدة نذكر أىمياك

إعادة بناء ىيكمية ىذا يرفض ك :التطمع إلى إطالة مرحمة التعميم اإللزامي إلى نياية التعميم الثانوي -1
 .أىداؼ ك طرائؽ معينةا قبؿ الجامعي برمتو كفؽ مناىج كـ النظام التعميمي

إناطة م الكقت الراىف ك في المستقبؿ، كؼ حاجة التنمية العربية إلى األطر الفنية و المينية المتوسطة -2
الطابع األكاديمي  سيطرةتعذر ذلؾ حاليا بسبب ، كةكم بدكره في إعداد مثؿ ىذه األطر الفنيالتعميـ الثاف

. النظرم عمى التعميـ الثانكم
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، كالنظر إلى التعميـ الثانكم عمى أنو السبيؿ المؤدم إليو، كبالتالي تطمع الشباب إلى التعميم الجامعي -3
. ما يشيده ىذا التعميـ مف ضغكط مستمرة تؤثر في القبكؿ بالجامعات 
ك انتشاره الكاسع في المجتمعات العربية، ك بخاصة التمفاز الفضائي،  ة التعميم غير النظاميـىيمن -4
عف جيا تعميمية متطكرة كالككمبيكتر، يجعؿ المدرسة برمتيا مختمفة اإلنترنيت ك سكاىا، كظيكر تكنكلكك 

قنكات إيجاد لذلؾ كاف ال بد مف . متغيراتو التكنكلكجية ك الحضارية بضع عشرات مف السنيفالمجتمع ك
. االتصاؿ ما بيف التعميـ ك بخاصة الثانكم منو ك بيف المجتمع

انكم، ليتناسب ك قدرات ك استعدادات ك ميكؿ ك حاجات مف ىنا نرل أىمية التنكع في التعميـ الث      
ذلؾ ك. الجتماعية ك الثقافية العربيةكليتناسب مع حاجات التنمية االقتصادية ك ا. التبلميذ في تمؾ المرحمة

عف طريؽ ربط التخطيط التربكم بالتخطيط العاـ لممجتمع، الذم يؤدم إلى خركج المدرسة الثانكية 
ىناؾ ك. ا عف المدرسة الثانكية المينيةلتقميدية ك إلى إلغاء الحكاجز التي تفصموالنظرية مف سماتيا ا

تجارب عربية كما رأينا تحاكؿ تجربة صيغ جديدة مف التعميـ الثانكم، ك بخاصة المدرسة الثانكية الشاممة 
.  (2)سا كأمريكا ك المدرسة الثانكية المينية كغيرىا كما ىك الحاؿ في الدكؿ الغربية أمثاؿ بريطانيا كفرف

 
 

ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.  144، مرجع سابؽ، صالتربية في الوطن العربي: عيسى عمي كنزيو الجندم -1
.  145المرجػع نفسػو، ص  -2
 

  :أسباب االىتمام بالتعميم الثانوي  -ب
ؾ بإدخاؿ تغيرات بنيكية في لقد شيدت السنكات األخيرة اىتماما متزايدا بالتعميـ الثانكم كبمشكبلتو كذؿ    

( 1) :ىيكمو كتنظيماتو كتنكيع فرص االلتحاؽ بو، كقد يككف مرد ىذا االىتماـ األسباب اآلتية

الشعكر بأف المدرسة الثانكية ال تزاؿ تؤدم كظيفة تقميدية في تخريج صغار المكظفيف كاإلدارييف  -1
 .كاإلعداد لمتعميـ العالي

 .اج البشرم كضعؼ كفاءة المخرجاتالشعكر بقصكر نكعية اإلنت -2

 .الشعكر بعدـ القدرة عمى تمبية احتياجات التنمية كمسايرة متطمبات التطكر االجتماعي كاالقتصادم -3

   .كعدـ ربطو بالمحيطالشعكر بعزلة التعميـ الثانكم  -4
( 2):  كما يرجع البعض اآلخر ىذه المشكبلت إلى

ابمة مخططات التنمية كمسايرة متطمبات التطكر االجتماعي ضعؼ قدرة التعميـ الثانكم عمى مؽ -1
. كاالقتصادم نتيجة النخفاض كفاءتو الداخمية كالخارجية
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عجز طرؽ التدريس المتبعة في التعميـ الثانكم عف تحقيؽ األىداؼ العممية كالتعميمية كجمكد نمطية  -2
. التعميـ الثانكم

ف بيف أنكاع التعميـ الثانكم العاـ كالتقني كالميني تبعا عجز السياسات التربكية عف إيجاد التكاز -3
. إلستراتيجية تأخذ في اعتبارىا االتجاىات االجتماعية كاالقتصادية كالتربكية كالخطط التنمكية

عجز التعميـ الثانكم التقني كالميني عف استيعاب ممف ليـ الرغبة في ىذا النكع مف التعميـ كربط  -4
. ؿ كاإلنتاج كجعؿ يتمقاه بالمدرسة مف الحقائؽ كالمعمكمات أكثر مبلئمة لمحياةالطالب بمجاالت العـ

انعداـ التكازف الكمي بيف إعداد الذككر كاإلناث بمرحمة التعميـ الثانكم، كضعؼ مردكده مقارنة بما  -5
. يتفؽ عميو بسبب الفاقد التعميمي كاليدر الناتج عف الرسكب كالتسرب

م عما يجرم بداخؿ الجامعات ك مؤسسات التعميـ العالي كمف ثـ عدـ االستفادة عزلة التعميـ الثانك -6
. مف الخبرات العالية المتكفرة في الكميات كالجامعات كالمعاىد العميا

 
 
 
 
ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.    133مرجع سابؽ ، ص : محمد الفالكقي، كرمضاف القذافي -1
. 132المرجػع نفسػو، ص ص -2

  :ة التعميم الثانوي في البمدان العربيةأزم -ج

 "الجمود و التجديد في التربية المدرسية"في مقدمة ترجمتو لكتاب   عبد الدائمعبد ا  كقد أّكد      
إف التعميـ في مستكاه النكعي الذم يقدمو ، عاجز في بناه " : عمى األزمة النكعية لمتعميـ فقاؿ الفانزيني

اتو عف إخراج اإلنساف القادر عمى أف يككف لو دكر فاعؿ في بناء التنمية كمحتكاه كطرائقو كتقني
االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية، ك في تكليد الحضارة العربية الخبلقة كالمبدعة، كلذا يجب تعبئة 
 طاقات األّمة العربية في شتى مجاالت الحياة االقتصادية كاالجتماعية ك الثقافية حيث سيككف العنصر

كما يتصؿ بو مف تككيف " النظام التربوي والتعميمي" الفاعؿ كالعامؿ الحاسـ في ىذه المعركة المصيرية 
 (1)"ة البشرية ركلمث

ك التي أقرىا (  1982 -1977) أيضا في مقدمة خطتيا متكسطة األجؿ  اليونسكو كترل منظمة    
، منيا م التنمية في مدخؿ متعدد األبعادلغة ؼإف لمتربية أىمية با" ، 1976المؤتمر العاـ في نيركبي عاـ 

ما ىك اقتصادم كمنيا ما ىك اجتماعي أك عممي أك تكنكلكجي، كىي عمى يقيف بأف إسياـ التربية لف 
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يككف فعميا كناجحا ما لـ تتطكر النظـ التعميمية ، كتتكيؼ مع مقتضيات التنمية كمطامح األفراد تكيفا 
. (2)التغيرات التي ينبغي إحداثيا مف داخؿ البمداف المعنية كاقعيا مطردا ، كيفضؿ أف تككف 

أخذت مشكمة تنكيع التعميـ الثانكم كتكسيعو طابعا حادا في الكطف العربي، السيما بعد التزايد الممحكظ   
إلؼ  27232في عدد التبلميذ  المسجميف في التعميـ الثانكم بنكعية األكاديمي كالتقني حيث بمغ عددىـ 

 %60كلتصؿ النسبة عمى التكالي  2025ألؼ تمميذ سنة  45424، كمف المتكقع أف يبمغ 2000نة تمميذ س
إف مثؿ ىذه الزيادة السريعة تطرح . مف فئة العمر المناسبة ليذا التعميـ  2025عاـ  77%، ك 2000عاـ 

فة كبيف متطمبات جممة مف الصعكبات أىميا مسألة المكازنة بيف التكسع في فركع التعميـ الثانكم المختؿ
سكؽ العمؿ كالسيما األطر المتكسطة كما سبؽ اإلشارة إليو كما ترتبط بيا مف حاجات اقتصادية 

كاجتماعية، خاصة إذا عممنا أف نسبة المسجميف في التعميـ الثانكم التقني كالميني إلى مجمكع التبلميذ في 
منيـ إلى فركع التجارة %  50 فر ـكانتسب أكث،1985عاـ %10.5جممة األقطار العربية لـ تتجاكز 

. (3)فقط% 10كاختار الزراعة ، % 25ر المجاالت الصناعية اكاإلدارة، بينما اخت
 
 

 
ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 11ص  1981، بيركت ، لبناف ،1، ط(ترجمة عبد اهلل عبد الدائـ)، الجمود والتجديد في التربية المدرسية:غي الفانزيني  -1
،أربد، األردف، 1،عالـ الكتب الحديث، طيـفي الوطن العرب ياستراتيجيات التطوير التربو :رداح الخطيب د الخطيب،أحـ -2
 .202، ص 2006 
. 133 -132، مرجع سابؽ، ص مراجعة إستراتيجية تطوير التربية العربية:عبد اهلل عبد الدائـ -3

ات التي يمكف األخذ بيا مف أجؿ مكاجية مشكبلت لقد أكدت التجارب العالمية كالعربية أف أىـ االتجاه  
أكليا تحقيؽ الربط بيف التعميـ الثانكم العاـ كالتعميـ الثانكم التقني : لتعميـ الثانكم في الدكؿ العربيةا

" منذ سنكات نظاـحيث تبنت بعض الدكؿ العربية  فتجمع التعميميي كالميني كالتكجيو نحك مدرسة مكحدة 
ق يتطمب ػأك المدرسة متعددة األغراض غير إف قياـ مثؿ ىذا النظاـ التعميمي كتعميـ" المدرسة الشاممة

الشاممة  ةػاالرتباط بيف المدرس كتحقيؽ  إعداد المعمميف ليذا الغرض  شركطا منيا 
دخاؿ العمؿ المنتج إلييا باعتباره كسيمة تربكية كأسمكبا مف  كبقية المؤسسات االقتصادية كاالجتماعية، كا 

قكامو إدخاؿ قدر مف  فيب ربط التعميـ العاـ بالتعميـ التقني كالميني، كأف مثؿ ىذا الربط بيف التعميمييأساؿ
دخاؿ قدر مف التعميـ العاـ األكاديمي في التعميـ التقني  التعميـ التقني كالميني في التعميـ الثانكم العاـ، كا 

 .الجاريةالجديدة الجزائر اليـك في ظؿ اإلصبلحات كالميني كىذا ما تتجو إليو المدارس الثانكية العامة في 
ر ىذا كمو أف يتـ التدريب عمى الميارات التقنية البّلزمة في المرحمة األكلى مف التعميـ الثانكم كلعؿ ما ييّس 

العقل الذي في " كما ينبغي العناية في ىذه المراحؿ األكلى لمتعميـ الثانكم بالنشاطات اليدكية باستخداـ ،
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. (1)غاندي عمى حد تعبير " والذي يفوق العقل الذي في الرأساليد 
لتعميـ الثانكم في تحقيؽ حاجات التنمية ك تنمية القدرات كالكفاءات ا ينبغي أف نشيد بدكركىنا     

أف نذكر كنحف نكجو عناية خاصة لمتعميـ الثانكم كالسيما إذا كاف تعميما تقنيا كمينيا،  كما نكدّ  ،المتنكعة
ا األخير ما يزاؿ مقصرا عف حاجات التنمية كحاجات اليد العاممة تقصيرا مثيرا لمقمؽ، كىذا ما ف ىذأل

كال يفكتنا أف نشير ىنا إلى الدكؿ العربية التي  .سنعكد إليو عند الحديث عف التربية كالتعميـ كسكؽ العمؿ
متخصصيف، ما تزاؿ سكؽ مف تقنييف كمينييف ك ةىي بأمس الحاجة إلى إعداد كبيرة مف األطر المتكسط

ىني العمؿ فييا عاجزة عف امتصاص ذلؾ العدد اليسير الذم يتخرج منيـ مف التعميـ الثانكم التقني كالـ
عقدة التنمية في البمداف العربية تعكد أساسا إلى انخفاض مستكل  إف .كما سبؽ ذكره في محطات سابقة

كقمة عدد االختصاصييف العامميف مف مختمؼ  الكعي كالخبرة باألساليب العممية كالتقنيات الحديثة
المجاالت الصناعية كالزراعية كالتجارية، كما يجب أاّل ننسى الدكر االجتماعي كالثقافي لمتعميـ الثانكم في 

، كفي التككيف العقمي كالخمقي لمشباب، كفي كعيو لمقيـ الركحية لممتعمميفسمات الشخصية اؿبناء 
(. 2)نساف كأساس بناء حضارتو كالجمالية التي ىي جكىر اإل

 

 
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .134المرجع السابؽ، ص : عبد اهلل عبد الدائـ -1
. 135 -134المرجع نفسو، ص  -2

ذا كانت الصكرة العامة لحركة التربية كالتعميـ خبلؿ الخمسة كالعشريف سنة الماضية تشير مف ناحية  كا 
تكسع فيو، كزيادة اإلنفاؽ عميو، فإف تفصيبلتيا مف ناحية أخرل تكشؼ إلى زيادة حجـ التعميـ كسرعة اؿ

 عف الكثير مف المشكبلت كقد ظيرت ىذه المشكبلت بسبب عكامؿ كظركؼ معينة يمكف رصد

بعضيا لما ليا مف أىمية في تقدير ىذه االنجازات التربكية سكاء عمى المستكل االقتصادم أك       
( 1): لبلحتياجات الفعمية كالمتكقعة كمف ىذه العكامؿ ما يمياالجتماعي كمداىا بالنسبة 

ما كرثو التعميـ مف آثار الماضي التي تمثمت في بطء حركة التعميـ عامة بفعؿ سياسة االستعمار  -1
ىذا فضبل عف غياب  ،كالتخمؼ االجتماعي كاالقتصادم كالقيكد كالعكائؽ التي عطمت حركة الجماىير

لمتعميـ مما جعمو متذبذبا مضطربا في كثير مف األحياف، ىذا إضافة إلى قمة سياسة كاضحة بالنسبة 
. اإلنفاؽ عمى التعميـ بصفة عامة لتخمؼ االقتصاد كىبكط اإلنتاجية ببعض الببلد العربية
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أخذت الحككمات العربية تكاجو منذ بداية النصؼ الثاني مف ىذا القرف مسؤكليات مركبة ككاف عمييا  -2
جراء عمميات إصبلحية أف تكاجييا  دفعة كاحدة منيا السعي إلى استكماؿ استقبلليا الكطني كحمايتو، كا 

...  كمكاجية مختمؼ التحديات التي ال مفر منيا ،لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية
قصكر مفاىيـ التنمية التي ظيرت في الببلد العربية فضبل عف حداثة ىذه المفاىيـ فقد غمب عمييا  -3

تعرضت خطط التنمية  كاالقتصادم كاتخذت صكرة المشركعات المتفرقة في كثير مف األحياف  الطابع
كقد أثر ىذا عمى مكقع . لكثير مف التغيير كالتبديؿ بفعؿ عدـ كضكح العبلقة بيف األىداؼ كاإلمكانيات

لى آخر كعمى التعميـ مف عمميات التغير االجتماعي كاالقتصادم بصفة عامة كعمى تبايف حركتو مف بمد إ
.  نكعية مشكبلتو كحجميا

كاف ليذا القصكر في مفيـك التنمية أثره عمى المفاىيـ األخرل، فقد أخذت ىذه المفاىيـ مأخذ عاما  -4
حيف كاف االعتقاد السائد أف التخمؼ الذم كرثتو الببلد العربية عف الماضي يقتضي منيا االىتماـ بجميع 

خذ األكلكية في ىذا االىتماـ بمعنى التكسع كزيادة الممتحقيف بيذه مراحؿ التعميـ دفعة كاحدة كأف تؤ
األحياف لـ يرتبط بمطالب التنمية الشاممة ككانت استجابتو  أغمبغير أف ىذا االتجاه العاـ في  .المراحؿ

لما يمميو الطمب االجتماعي مف جانب الجماىير المتطمعة إلى حقكقيا أكثر مف استجابتو الحتياجات 
  .ع بصفة عامة كاحتياجات التنمية بصفة خاصةالمجتـ

 
 
ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .559 -555، ص1986، القاىرة، 10، عالـ الكتب، طتطور الفكر التربوي: سعد مرسي أحمد -1

التفاكت بيف الببلد العربية كأثره في تطكر التربية كفي مشكبلتيا كقد يرجع ىذا التفاكت إلى عكامؿ  -5
العكامؿ السياسية كاالقتصادية التي أثرت عمى دكؿ المكاجية مثؿ مصر كسكريا كاألردف، : منيامختمفة 

كىناؾ عكامؿ تاريخية تتعمؽ بحداثة حركة التعميـ في بعض الببلد  كما يبدك في الفركؽ بيف الدكؿ الغنية 
 اؿ السكداف كمكريتانيبالنفط كالسعكدية كدكؿ الخميج كليبيا، كبعض الدكؿ التي تعتمد عمى الزراعة مث

إف ىذه العكامؿ مازالت تترؾ . مصر دكلة كالصكماؿ كاليمف، كبيف الدكؿ ذات االقتصاد المتنكع مثؿ
آثارىا عمى التربية كمشكبلتيا بظبلؿ متفاكتة كبدرجات متباينة، كيتضح ذلؾ في مسائؿ متعددة مثؿ 

. الطالب بصفة عامة كمحك األميةقضية تحقيؽ اإللزاـ في التعميـ االبتدائي كتعميمو كتكمفة 
كالتي  الماضي مفكىي الفركؽ التي كرثيا الكطف العربي : الفركؽ الحضارية بيف الريؼ كالمدينة -6

يا خطيرا أماـ جميع الجيكد المبذكلة مف أجؿ قطع مسافة التخمؼ كالقضاء عمى أسبابو، فيي تشكؿ تحدّ 
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في مستكيات المعيشة كمستكل الخدمات  تنطكم عمى تناقضات كمشكبلت مختمفة مثؿ التفاكت
مكاناتو .  االجتماعية كمنيا الخدمة التعميمية، كالتفاكت بيف الذككر كاإلناث، كفي نكعية التعميـ كا 

النقص في التخطيط كاألساليب الحديثة في اإلدارة مما يعطؿ رصيد حاجات المجتمع كحاجات التنمية  -7
لكفاء بيا في مراحؿ متتابعة، كيتصؿ بذلؾ غياب الخرائط المدرسية فيو، كيعكؽ تعبئة المكارد كترشيدىا ؿ

التي تعيف عمى حسف تكزيع الخدمة التعميمية كعمى تحقيؽ التكازف فييا بيف البيئات المختمفة كاألقاليـ 
  .المتعددة

نطبلؽ فاال .غياب فكر تربكم عربي، كفمسفة كاضحة المعالـ تكجو الجيكد المبذكلة في الببلد العربية -8
رغبة الجماىير كينبع أساسا مف إحساس عاـ بأىمية التعميـ   إلى التكسع كزيادة حجـ المسجميف في التعميـ

كلكف ىذا اإلحساس ال يشفعو رؤية مستقبمية لمطالب المجتمع العربي مستندة إلى  ،في تعكيض ما فاتيا 
لؤلكضاع  طاقات فعالة لمتغيير الحقيقيدراسة كافية إلمكاناتو البشرية كالمادية كأساليب تحكيميا إلى 

. لؤلمة العربية االجتماعية كاالقتصادية
ىناؾ اىتماـ كبير في الببلد العربية خبلؿ السنكات الماضية بالتعميـ المدرسي دكف التربية  -9

كتشؼ البيانات تالبلمدرسية، كعمى النمطية في ىذا التعميـ دكف تعدد المسالؾ إليو كفي داخمو ك
ئية عف نقص االىتماـ بمحك األمية، كتعميـ الكبار، كيتجمى ذلؾ في ضآلة عدد الممتحقيف بفصكؿ اإلحصا

محك األمية بالقياس إلى حجـ المشكمة كما يتجمى في قمة عدد العامميف فييا كبنفس المكارد المالية، 
. درسيةـكيترتب عمى ذلؾ ضركرة إعادة النظر في حركة التربية كفي أنماطيا البل

 
 
  :خصائص التعميم الثانوي و مشكالتو  -د
 (1) :فيما يمي عدد مف الخصائص التي يتصؼ بيا التعميـ الثانكم العاـ ك الميني في الببلد العربية 
، مما أدل الطابع العممي التطبيقيالطابع النظرم األكاديمي عمى  سيطرة ـ الثانكم مفػيعاني التعمي -1
. التعميـ الثانكم كاحتياجات خطط التنمية الكطنية لمقكل البشرية المدربةإلى انعداـ التكازف بيف مخرجات  
مراحمو، كبنيتو ، كفي محتكيات برامجو، كفي سنكات الدراسة، كفي النمطية في التعميـ الثانكم، ك تتجمى  -2

  .لبخ...نظـ امتحاناتو

األكاديمية ك المينية ، كذلؾ عمى  يعاني التعميـ الثانكم مف عدـ التكازف في نسب االلتحاؽ بيف فركعو -5 
الرغـ مف التأكيد المستمر في خطط التنمية الكطنية في الببلد العربية عمى حاجة ىذه الخطط لمعمالة 

. المدربة في المجاالت المينية
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 التقميدية ك التخمؼ في المناىج ك برامج التعميـ الثانكم، إذ أف غالبية ىذه المناىج ك البرامج ال تراعي –6
 االنفجارمبدأ التجديد ك التطكير المستمريف بيدؼ االستجابة لمتطمبات مبدأ التعميـ المستمر ك مكاكبة 

. المعرفػي في ميداف العمـك ك التكنكلكجية
إف الطابع العاـ الذم يسيطر عمى نظاـ التعميـ فػػي  ،اإلعداد لمدراسة الجامعية بدال مف اإلعداد لمحياة  –7

ىك التحضير لبلمتحاف العاـ الذم يتـ عقده في نياية المرحمة الثانكية مما يجعؿ التعميـ فػي المرحمة الثانكية 
. المرحمة الثانكية مرحمة انتقالية كظيفتيا إعداد الطبلب لبللتحاؽ في الجامعة

بدال مف االستجابة لمتطمبات خطط  التعميـ المتكسط ضغط الطبلب االجتماعي عمى التعميـ الثانكم بعد –8
. التنميػة الكطنية ليياكؿ العمالة المينية المدربة

الختيار أنكاع التخصصات التػي تتناسب مع  المراحؿ األكلىفي  غياب التكجيو العممي السميـ لمتبلميذ –9
اعتمادا عمى  التبلميذ يضاؼ إلى ذلؾ اعتماد معايير غير صادقة في عممية تصنيؼ .ـك حاجياتو ـقدراتو

مف ذكم المعدالت المرتفعة يتـ  فالتبلميذ .االبتدائية أك المتكسطةفي نياية المرحمة معدالتيـ المدرسية 
ك الطمبة مف ذكم المعدالت المنخفضة يتـ اختيارىـ لمتعميـ التقني ( أدبي كعممي)اختيارىـ لمتعميـ األكاديمي 

ت شكطا كبيرا في مجاؿ عف المنظكمة التربكية الجزائرية أنيا قطع ىنا كؿ ما نستطيع قكلوك .(2)الميني 
الصعكبات التي يتخبط فييا قطاع التربية كالتعميـ كمكاكبة التطكرات الحاصمة  لتجاكزاإلصبلح التطكير ك 

. ك االنفجار المعرفي كالتكنكلكجي
 
ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .164 -163سابؽ، ص  ، مرجعاستراتيجيات التطوير التربوي في الوطن العربي: أحمد الخطيب، رداح الخطيب -1
. 164المرجع نفسو، ص  -2

خاصة مف حيث الكسائؿ التربكية  ،ثير مف المجيكدات التي يجب بذلياأنو مازاؿ أماميا الؾ     إالّ 
التكنكلكجية ككيفية استعماؿ المعارؼ الجديدة التي تتغير كؿ يـك ك بسرعة متزايدة، كىذا يتطمب إمكانيات ك

رشيدة تتكفؿ بمكاجية ركرة إتباع سياسة تربكية جديدة ككالمستكيات إضافة إلي ضىائمة كفي جميع النكاحي 
التحديات المفركضة عمي المنظكمة التربكية ككنيا أساس في بناء المجتمع ككؿ ك ىذا ما تسعي إليو 

. السائرة في طريؽ النمك فكغيرىا مف البمداالجزائر 
: ة والعالميةرؤية نقدية ألنظمة التعميم المعاصرة العربي -4

إف جؿ الدراسات المسحية التي أجريت حديثا كشفت حقيقة مؤداىا أف التعميـ المعاصر أصبح عمى         
المستكل العالمي غير متكافؽ مع حاجات التنمية كسكؽ العمؿ ، كاف الخريجيف أصبحكا في كضع ال 

الذم أىمتيـ مدارسيـ لمزاكلتو ،أك يحسدكف عميو، فيـ يكاجيكف البطالة أك القبكؿ بعمؿ أدنى مف العمؿ 
بعمؿ يختمؼ عف مؤىبلتيـ كتخصصاتيـ، كما تكشؼ الدراسات المستقبمية أف ىذه الحالة الراىنة ستستمر 
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في المستقبؿ القريب كتتفاقـ في عدد كبير مف الدكؿ المتقدمة أك المتخمفة عمى حد السكاء ،كىك أمر خطير 
نقاذ التعميـ كالخريجيف فيو مف ىذه األزمة كايستدعي البحث في السبؿ لمعالجة ىذا  لحفاظ عمى الكضع كا 

ىذا كتكشؼ لنا األديبات في ىذا المجاؿ أيضا حالة التعميـ الثانكم في السبعينات  .سبلمة المجتمع كتنميتو
أنو قبؿ السبعينات حاكلت  "كومبز.فبما أصابيا مف تردد حكؿ أىدافيا كبرامجيا، حيث يكضح التربكم 

د مف المدارس الثانكية األكاديمية التي كانت تركز عمى إعداد التبلميذ لبللتحاؽ بالجامعة منذ فترة العدم
طكيمة لتتحكؿ إلى مدارس كمعاىد متعددة ألغراض نخدـ عددا أكثر تنكعا مف التبلميذ كالطمبة ،كمف 

مت نكعيات كنماذج مختمفة الحاجات بما فييا النكعيات المحددة مف اإلعداد لمكظيفة، كعبلكة عمى ذلؾ أقي
، كانت قد أقيمت لمكاجية الحاجة إلى مخ تمؼ  مف المدارس الثانكية المتخصصة كالفنية ،كمعظميا مستكرد

كاف أداء ىذه المدارس األكاديمية المعدلة ، كالمدارس  1970إاّل انو كبحمكؿ عاـ .القكل البشرية المتكسطة 
ؿ كخيبة األمؿ مما جعؿ حككمات ىذه الدكؿ تتردد في االندفاع إلى الثانكية المينية الجديدة قد باء بالفش

سياسة تعميمية ذات اتجاىات جديدة، في الكطف العربي يجب مبلحظة صعكبة التقييـ الدقيؽ لمعبلقات 
الراىنة بيف الخريجيف في التعميـ، كفرص العمؿ المتاحة ليـ في الدكؿ العربية، كمنيا الجزائر ألسباب كثيرة 

حصائيات كافية عف الخريجيف :ا أىمو عدـ تكافر الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ، كعدـ تكافر البيانات كا 
. (1)" الخ ...كبطالتيـ

 
ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ
.  59 -58، مرجع سابؽ، ص تمويل التعميم والبحث العممي العربي والمعاصر، أساليب جديدة: محمد متكلي غنيمة -1

 

( 1): ، فقد كشفت النتائج بما يمي العربية ؿ البحر األبيض المتكسطأما عف دك  

أف معظـ ىذه الدكؿ تتصؼ بالدخؿ المتكسط كالنمك الكمي السكاني التعميمي، كزيادة الخريجيف   
كتكشؼ . بالمقارنة مع فرص العمؿ، كذلؾ مف مختمؼ المستكيات التعميمية كمختمؼ التخصصات

ؿ الدكلية عف تكزيع البطالة حسب المستكل التعميمي في عدد مف الدكؿ إحصائيات تقرير منظمة العـ
.  العربية

       العربية  يوضح نسب البطالين حسب المستوى التعميمي في بعض الدول( 14)جدول رقم   
(1989-1991 )

             المستوى التعميمي    
 الدول

 
 تعميم ابتدائي

 
 تعميم ثانوي

 
 تعميم عالي
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 سوريا
مصر 
تونس 
الجزائر 
 المغرب

07 
03 
20 
27 
17 

08 
26 
17 
29 
26 

08 
05 
05 

05.2 
23 

 

 
نبلحظ مف خبلؿ البيانات المدرجة في ىذا الجدكؿ كجكد بطالة بمعدالت مرتفعة لدل الخريجيف في       

اعا منيا مختمؼ المستكيات التعميمية، كال سيما في الثانكم منيا، كأنيا في دكؿ المغرب العربي أكثر ارتؼ
في سكريا كمصر مثبل، كاف بطالة المتعمميف تكاجو الخريجيف في التعميـ الثانكم بنسب أعمى مف باقي 

المستكيات التعميمية كاف خريجي التعميـ االبتدائي يأتكف في المرتبة الثانية مف حيث نسب البطالة، كيمييـ 
عمى نسبة عمى اإلطبلؽ كيتكقع أف كىي أ% 29 ، 1991خريجك التعميـ العالي، حيث بمغت خبلؿ عاـ

تتأـز األكضاع إف لـ تنتبو ىذه الدكؿ قبؿ فكات األكاف كبناء أساليب جديدة لمعالجة مشكبلت المجتمع 
.   (2)االقتصادية كاالجتماعية، كمعالجة بطالة الشباب المتعمـ بأسمكب كاع كمتحضر 

 
ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ
 .62جع السابؽ، ص المر: محمد متكلي غنيمة -1
.   63المرجع نفسو ، ص  -2

ذا كنا منذ البداية نبحث في عبلقة التعميـ الثانكم       كارتباطو بحاجات المجتمع االجتماعية  كا 
فإنو من حسن الحظ أو سوئو أن البحث في ىذا الموضوع يأتي في أعقاب إصالحات . كاالقتصادية

، كذلؾ خبلؿ العاـ ية، وال سيما التعميم الثانوي منياجذرية وعميقة تمس مختمف المراحل التعميم
إضافة إلى التراجع كاالنحصار االقتصادم الذم تعرفو الدكؿ العربية منذ عقد . "  2006-2005الدراسي 

كمع ذلؾ ينبغي اإلقرار بأف التعميـ في الكطف العربي قد خطا في العقكد الثبلثة األخيرة . الثمانينيات
ف  كانت في معظميا كّمية لكنيا انعكست إيجابيا عمى حركة التنمية في حياة المكاطف خطكات كبيرة كا 

كمف أىـ أسباب تخمؼ التعميـ عف تحقيؽ االنجاز الّنكعي ىك الكضع االقتصادم العربي سكاء .العربي
عمى المستكل المحمي أك اإلقميمي، كلعّؿ الفشؿ في حؿ إشكالية التنمية في الكطف العربي كاف سببا 

كسبب ىذا الفشؿ يعكد أساسا إلى غياب نمكذج فكرم كاضح . رئيسيا في فشؿ حؿ إشكالية التعميـ أيضا
إشكالية العالقة بين االقتصاد والتعميم بدون رؤية واضحة في معالمو السياسية كاالجتماعية، فظمت 

  .(1) "وبالتالي مجيولة المستقبل
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في حديثو عف األيدم العممة في الكطف العربي  النأنطوان زحكيكفي أف نشير إلى ما ذىب أليو     
ىناؾ أربعة مستكيات مف األيدم العاممة  في الكطف العربي : " بمستكيات التعميـ كالخبرة فيو، حيث قاؿ

أكليا مجمكعة العمماء كالباحثيف، كثانييما مجمكعة المخترعيف كالمبدعيف، كثالثيا مجمكعة القكل العاممة 
كبالنسبة لممجمكعة األكلى . كرابعيا مجمكعة القكل العاممة شبو المدربة كغير المدربة الماىرة كالمدربة،

ألؼ ك  100شخص في كؿ البمداف العربية، بينما يكجد ما بيف  500فيي محدكدة جّدا حيث ال تتجاكز 
ثانية أما المجمكعة اؿ. مميكف عامؿ في الكاليات المتحدة األمريكية 100ألؼ مف ىذه الفئة بيف  150

شخص في الكطف العربي بأسره، كبالنسبة لممجمكعة الثالثة  100فعددىا قميؿ جدا حيث ال يتجاكز 
كالمككنة مف المينييف الميرة كالمدربة كالتي تشمؿ أعضاء ىيئة التدريب كالميندسيف كالمصرفييف كالتقنييف 

مف إجمالي قكة    %10مقابؿ  مف قكة العمؿ في الكطف العربي  %12إلى   %10فتتراكح نسبتيـ ما بيف 
مف قكة العمؿ في لبمداف الصناعية المتقدمة، أما   %95إلى   %90العمؿ في البمداف النامية، كمف 

مف إجمالي قكة العمؿ العربية،  %88المجمكعة الرابعة األيدم العاممة شبو الماىرة كغير الماىرة فتمثؿ 
.  (2) مف قكة العمؿ    %10  - %01راكح بيف بينما نسبتيا  في الدكؿ الصناعية المتقدمة تت

 
ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .268ص  1993، عماف، األردف، 1، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، طالمرجع في مبادئ التربية: حمد أبك ىبلؿ -1
. 270، ص1990عماف،األردفعربي المنعقد ب، منتدل الفكر اؿاحتياجات الوطن العربي من القوى البشرية: أنطكاف زحبلف -2

إف ىذه األرقاـ كالنسب لداللة كاضحة عمى اليكة التي ما فتئت تتكسع بيف البمداف النامية عامة       
كبيف الدكؿ المتقدمة بشأف تطكر اليد العاممة كالرفع مف مستكاىا كخبرتيا بما يتبلءـ كاحتياجات التنمية 

ذا ما نظرنا إلى التحميؿ الساب. الشاممة في البمداف  % 30  -% 10ؽ لكجدنا أف أكثر قكة لمعمؿ كالتي كا 
المينييف الميرة ) في لبمداف المتقدمة ىي فئة القػكل العاممة الماىرة كالمدربة  % 35إلى  % 90النامية ك
، كىي تشمؿ فئة الككادر المتكسطة التي يطمبيا سكؽ العمؿ كالتي يتكقؼ عمييا مستقبؿ التعميـ (كالمدربيف

لكطف العربي فالقضية في أساسيا تستدعي حالة مف الكعي كاإلدراؾ مؤىمة الستثمار كؿ الطاقات في ا
كاإلمكانيات المادية كالبشرية في الكطف العربي انطبلقا مف إطار مرجعي عاـ كىك اإلطار السياسي كالذم 

م مع ضركرة كجكد تتحدد في ضكئو أطر مرجعية فرعية كعمى رأسيا اإلطار االقتصادم كاإلطار التعميـ
نكع مف الترابط كاالنسجاـ بينيما يضفي إلى كضع إستراتيجية تتحدد فييا األىداؼ كاألكلكيات كخطط 
العمؿ المستقبمية آخذيف في االعتبار كؿ التحديات كعمى رأسيا التحدم العممي كالتكنكلكجي كالتحدم 

مميكف نسمة عاـ  370سيصؿ إلى  أف عدد السكاف في الكطف العربي" االقتصادم، خاصة إذا عممنا 
 (1). "% 2أم بزيادة تقدربػ  2015
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ىكذا تتضح لنا العبلقة العضكية بيف االقتصاد كالتربية كالتعميـ، كتزداد ىذه العبلقة قكة كمتانة في      
المجتمع المعاصر الذم تتزايد فيو الضغكط كالتحديات مف مختمؼ الجيات إلعطاء المزيد مف العناية 

كيكفي أف . تماـ لمسياسة التعميمية نظرا لمقيمة االقتصادية كاالجتماعية التي تتضمنيا ىذا األخيرةكااله
، انطبلقا مف الرغبة في تحسيف أكضاع التعميـ عامة نشير ىنا إلى ما تبذلو الجزائر اليـك في ىذا اإلطار

محاكلة إعادة ىيكمة التعميـ الثانكم كالتعميـ الثانكم بصفة خاصة، رغـ المحاكلة الجريئة لمجياز التنفيذم ؿ
، إاّل أف ىذه المحاكلة ىي األخرل لـ تحقؽ أىدافيا، كظمت ىذه المرحمة مف التعميـ تعيش حالة 1992سنة 

مف المد كالجزر بيف أصحاب القرار عمى انتياج سياسة تغيير ممنيج إلصبلح كتطكير التعميـ الثانكم في 
إف ىذه المرحمة مف التعميـ غدت في السنكات  .العصر كتحدياتوالجزائر كجعمو يكاكب تطكرات ىذا 

ليذا النكع مف  6ك 5الفصؿاألخيرة مف أىـ مشكبلت التعميـ الرئيسية، مما حدا بالباحث إلى تخصيص 
لقد اتخذت ىذه المرحمة . المكاطف لدخكؿ معترؾ الحياة العممية أك لمتابعة التعميـ العالي التعميـ الذم يعدّ 

كقد استجابت معظـ الدكؿ ليذا  ,سنة19ك 15خطيرا لككنيا تستقطب شباب تتراكح أعمارىـ بيف منعرجا 
الكاقع عف طريؽ إدخاؿ اصطبلحات جديدة مست مختمؼ جكانب ىذا التعميـ كالسيما ما يتعمؽ منيا 

. بالبرامج كما سبؽ ذكره في محطات سابقة مف ىذه الدراسة
 
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
. 270جع السابؽ، ص المر  -1

ىذه الدكؿ تنظيـ تعميميا الثانكم كما أعادت البحث في أىدافو كأساليبو سكاء  كباإلضافة إلى ذلؾ أعادة 
كاف تعميما عاما أك تقنيا أك مينيا، كانضافت إلى ىذه المراجعات نظرة إجمالية لحاجات الشباب الممحة 

جتماعية كالثقافية في عصر تسارعت فيو التغّيرات كالتعميـ كالعمؿ كحاجات المجتمع االقتصادية كاال
ف كاف اليدؼ كاحدا  ككثرت التحّديات مما كلد اختبلفا في الرأم بيف أىؿ االختصاص كأصحاب القرار، كا 

. كىك كيفية بناء نظاـ تعميمي أكثر مركنة كفعالية في إطار نماذج التعميـ العالمية
: لثانوي بالتنميةالتعميم ا ةإستراتيجية تطوير عالق: رابعا

:  وظائف التعميم الثانوي وأىدافو -1
كلما كاف التكجو أك اليدؼ الرئيسي لمدراسة ىك التعّرؼ عمى مدل مساىمة التعميـ الثانكم في      

فإف ىذه . التنمية، بدال مف االقتصار عمى التعّرؼ عمى المشكبلت التربكية كالمعضبلت الناتجة عنيا
ّرؼ عمى أبرز األكلكيات لمدكر المطمكب مف التعميـ الثانكم ليمعب الدكر المنكط الدراسة قد تضمنت التع

( 1) :كقد تـ تصنيؼ ىذه األكلكيات كاألدكار إلى قسميػف. بو في عممية التنمية

 (.الكفاية الداخمية لمتعميم)والتعميمي داخل النظام التربويأولويات العمل واألدوار المطموبة  -أ
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إف  (.الكفاية الخارجية لمتعميم)والتعميمي  خارج النظام التربويل واألدوار المطموبة أولويات العم -ب 
ىذه القائمة ألكلكيات العمؿ تبّيف ضخامة المسؤكليات كالعمؿ المطمكب مف التربية كالتعميـ كمؤسسات 

صبلحو مرتبة بارزة كقد احتّؿ التعميـ الثانكم كا  . المجتمع ككؿ إذا كاف لمتعميـ أف يسيـ بدكره في التنمية
ال يمكف لتعميـ أف . في سمـ األكلكيات أيضا لدكره في حؿ مشكمة العمالة المتكسطة كدكرىا في التنمية

يحقؽ أىدافو ما لـ يتكفر المناخ السياسي المبلئـ كالقائـ عمى المشاركة المنظمة، كااللتزاـ بالتنمية الشاممة 
كتمثؿ أكلكيات العمؿ الخطكات المطمكبة لتطكير .تعميميةكالعمؿ عمى المتابعة لممخططات كالبرامج اؿ

النظـ التربكية في الدكؿ العربية كتعزيز دكرىا في التنمية، كىذه العممية معقدة كمتشعبة، منيا ما يقع 
ضمف مسؤكلية النظـ التربكية كالتعميمية، كمنيا ما يقع ضمف مسؤكلية الدكلة كمؤسسات المجتمع 

ستراتيجية المقترحة في ىذا المجاؿ ىي عبارة عف محاكلة تكضيح العبلقة القائمة األخرل، كاألىداؼ اإل
بيف التعميـ كالتنمية إلى جانب التأكيد عمى ضركرة شمكلية اإلصبلح في كؿ المؤسسات التعميمية 
كاالجتماعية كاالقتصادية األخرل حتى يككف ىناؾ انسجاـ كتنسيؽ متبادؿ يفي بمتطمبات المجتمع 

كما يمفت االنتباه في ظؿ ىذه األىداؼ . ات التنمية، كىك ما تمثمو األىداؼ اإلستراتيجية المقترحةكاحتياج
.  اإلستراتيجية المقترحة ىك أنو رغـ الكعي الكاضح بأىمية التعميـ الثانكم كدكره في خدمة أىداؼ التنمية

 
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
. 173 -171، مرجع سابؽ، ص تنمية والنيضةالتربية وال:عبد العزيز محمد الحر -1
ركزت إستراتيجية تطكير التعميـ الثانكم في بعض الدكؿ العربية عمى مجمكعة مف المكجيات لقد    

 (1): العمؿ التربكم يمكف حصرىا في النقاط التالية لنجاحالعامة 
ىذا التكامؿ في بكتقة مشاريع  أف يصبلتعميـ العاـ ك التعميـ التقني كالميني، كضركرة التكامؿ بيف ا -1

. التنمية الشاممة
االىتماـ بجكدة النظاـ التعميمي ك نكعيتو، فالجكدة أصبحت مطمبا في جميع اإلستراتيجيات بغية  -2

. االرتقاء بالمخرجات التعميمية
لمجتمع التعميـ مف كافة فئات اصنع القرارات الخاصة بالتربية ك معية فيتالمشاركة المج التأكيد عمى -3

. ك عمى مختمؼ المستكيات
. االىتماـ بالتنمية البشرية ك اعتبارىا المحكر األساسي في اإلستراتيجيات التربكية  -5
. الحديث اعتبار المدرسة أساس كؿ تغيير كتطكر ينشده المجتمع -6

 (2) :فيإجماليا في الحياة يمكف  صليذا اكتسب التعميـ كظائؼ أساسية لما يتيحو لمفرد مف فر     
يتعمـ الفرد تعديؿ سمككو الكتساب خبرة معرفية تزيد مف نمكه كفيمو لمعالـ المحيط  :كسب المعرفة -1

. كسيطرتو عمى البيئة كتسخيرىا لخدمتو
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يتعمـ الفرد مينة تساعده عمى االرتزاؽ كالكسب كالعيش في رفاىية، كما تمكنو مف  :تنمية الميارات -2
. لتنمية االجتماعية، كدفع عجمة التقدـ كاالزدىار االقتصادم لممجتمعالمساىمة في االشتراؾ في ا

يتعمـ الفرد ميكال كاتجاىات كقيما تساعده عمى أف يعيش سعيدا في  :تكوين الميول واالتجاىات -3
. مجتمع لو خصائص ثقافية كحضارية كمادية معينة

بطريقة تساعده عمى حؿ المشاكؿ التي إف التعميـ يعنى بتعديؿ سمكؾ الكائف البشرم  :حل المشكالت -4
. تصادفو في حياتو اليكمية

يتعمـ الفرد كيؼ يعدؿ سمككو لتحقيؽ مزيدا مف التكيؼ مع محيطو كاف يتبلءـ مع البيئة  :التكّيف -5
. الطبيعية كالبيئة االجتماعية

 
 

 

 
ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .56 المرجػع السػابؽ، ص: عبد العزيز محمد الّحر -1
 .19مرجع سابؽ، ص:مجمد الفالكقي كرمضاف القذافي -2

 
  :أنواع التدريب المتاحة لمشباب -أ 

                     في بعض الدول األوربية  18 -16ن أنواع التدريب المتاحة لمشباب في سن يبيّ ( 15)جدول رقم 
1984 عام

(1 )

 الدولة

 غير الممتحقين بأي برنامج تدريبي بارتعميم الك التنمية الصناعية التعميم الثانوي

 العدد باآلالف % % % %

 2557 27 5 8 60فرنسا 

 2906 23 2 40 35ألمانيا 

 2720 29 4 7 60إيطاليا 

 730 28 4 15 35ىكلندة 

 370 18 8-  74السكيد 
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 تدريبية ك تأىيمية لمشباب بعد سف اإللزاـ كىي يتضح مف ىذا الجدكؿ أنو عمى الرغـ مف كجكد برامج    

، فيناؾ ما يتراكح بيف الربع كالثمث غير ممتحقيف بأم برنامج تدريبي أك السف التي يترككف عندىا المدرسة
في ك ىذه النسبة إذا ما ترجمت إلى أعداد كأرقاـ فإنيا تصؿ إلى مبلييف الخريجيف كما ىك مبيف . تأىيمي
لخطكات التي تقـك بيا الدكؿ األكربية حاليا القياـ بعدة إصبلحات تربكية لمنظاـ مف بيف اك. الجدكؿ
استحداث أنظمة فرعية كمؤسسات تعميمية جديدة كتطكير محتكل التعميـ كطرائقو كأساليبو ، ؾالتعميمي

قتصاد ففي فرنسا عمى سبيؿ المثاؿ أنشأت حديثا لجنة اال .كزيادة فعاليتو في إكساب المعرفة كالميارات
ة كزيادة فعاليتيا ككفاءاتيا في إعداد الشباب لى رفع مستكل أداء النظـ التعميـتيدؼ أساسا إك .كالتربية

 .كتربيتيـ كتأىيميـ لمحياة كسكؽ العمؿ

 
 
ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
. 53 -52، مرجع سابؽ، صتخطيط التعميم واقتصادياتو: محمد منير مرسي -1
 

 :ثانوي في الوطن العربيأىداف التعميم ال -ب

: أىداف التعميم الثانوي العام     -
 (1): أىداؼ التعميـ الثانكم تتجو نحك ما يأتيبان  تجمع األنظمة التربكية في البمداف العربية     
. ترسيخ القيـ الركحية كاألخبلقية المستمدة مف ثقافة المجتمع كمعتقداتو -
. التبلميذ كتقكية االتجاىات العممية كاستخداميا في حؿ المشكبلتتنمية مقّكمات الركح العممية لدل  -
. تعميؽ معرفة التبلميذ بالنظـ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالسياسية السائدة في المجتمع -
. تدعيـ اإليماف بالقيـ الكطنية كالتراث كاألصالة، ك بالحضارة اإلسبلمية -
. سؤكلية الفردية ك االجتماعيةتنمية ركح حب العمؿ، كتحمؿ الـ -
. االنفتاح عمى الحضارة العالمية كاالستفادة منيا -
. تنمية االتجاىات اإليجابية نحك مفيكـ التعّمـ، كاستغبلؿ أكقات الفراغ كالكعي بأىمية الكقت -
. تنمية االحتراـ لقيـ العمؿ اليدكم ك الفكرم ك االجتماعي -

: ي والمينيأىداف التعميم الثانوي التقن   -
 (2): ك مف االتجاىات السائدة في األىداؼ التربكية لمتعميـ الميني في الدكؿ العربية ما يأتي      

 2771 38 15 15 33بريطانيا 
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. إعداد العماؿ الميرة في شتى المجاالت المينية تمبية الحتياجات سكؽ العمؿ كخطط التنمية -1
ة ك التطبيقية، جمعا بيف النظرية تزكيد التبلميذ بالمناىج ك المعمكمات النظرية ك الميارات العممي -2

. كالتطبيؽ، ك بيف العمـ ك العمؿ ك بيف التربية ك الحياة
. اكتساب التبلميذ لمعادات السمككية الصحيحة المتصمة بممارسة الميف عمى اختبلؼ أنكاعيا -3
ع الفردم كاإلبداتنمية االتجاىات السميمة لدل التبلميذ مف حيث احتراـ العمؿ ك تحمؿ المسؤكلية  -4
. التفاعؿ البناء في محيط العمؿك
ب فييا التمميذ مياراتو الفنية االتجاه بالمدارس الفنية كالمينية لتصبح مراكز لمتدريب كالتربية يكتس -5
. المينية بما يساعد عمى المساىمة في التنميةك
حياتو ال تكتمؿ  تعزيز اإلدراؾ لدل الشباب أف العمؿ المنتج جانب أساسي مف شخصية اإلنساف ك -6

بدكنو، ك تزكيده بالمعارؼ كالميارات الضركرية ك االتجاىات التي تسمح لو بالدخكؿ في الحياة العامة 
. المنتجة، ك اإلسياـ في حركة التنمية ك حاجات سكؽ العمؿ

 .إعداد الطاقات البشرية كالككادر البلزمة لتحقيؽ خطط التنمية -7

 
ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ
 .92، مرجع سابؽ، ص التربية في الوطن العربي: عيسى عمي كنزيو الجندم -1
.     94المرجػع نفسػو، ص  -2

 :فمسفة التعميم الثانوي الحالية وتناقضاتيا  -2

إف سياسة التعميـ الثانكم الحالية في البمداف العربية أدت إلى بعض التناقضات التي أدت بدكرىا       
نكعيات كمستكيات العماؿ المتخرجيف المكجييف لعمميات اإلنتاج  إلى قصكر كضعؼ في بعض

كالخدمات، كما أف مثؿ ىذا االنخفاض في القكل العاممة عمى المستكل العربي يرجع إلى قصكر كعدـ 
قدرة المؤسسات التعميمية القائمة عمى إعداد القكل البشرية البلزمة لمكاجية احتياجات المجتمع كمتطمبات 

جتماعية كاالقتصادية، كما أف عممية التنسيؽ كالتكامؿ بيف التخطيط لمتعميـ كالتخطيط لمتنمية الحياة اال
فقد حاف الكقت لتطبيؽ سياسة التكجو بالتنمية عند اإلعداد . االقتصادية كاالجتماعية، تكاد ال تتكاجد

. (1)لسياسة كتخطيط التعميـ الثانكم العاـ كالتقني في ضكء متطمبات سكؽ العمؿ 
كبل  مف –إف التعميـ كالثانكم كنظرا لمطمب االجتماعي المتزايد عميو ، لـ يستكعب جميع التبلميذ     

مف الفئات العمرية المناسبة ليذه المرحمة مف التعميـ في جميع الدكؿ العربية باستثناء تكنس ،  -الجنسيف
العشرة مبلييف نسمة، كسكريا خاصة البحريف، اإلمارات العربية، كىي دكؿ عربية ال يتجاكز عدد سكانيا 

فئة الذككر، بينما كانت نسبة االستيعاب لكبل الجنسيف ضعيفة في كؿ مف المغرب كالعراؽ كالسعكدية 
كعماف، كما يبلحظ أف نسب استيعاب الذككر أعمى مف نسب استيعاب اإلناث في جميع الدكؿ العربية 
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ذا ما عقدنا مقارنة بيف الكاقع الترب. تقريبا كم العربي كبعض دكؿ أمريكا البلتينية مثبل نجد أف القدرة كا 
االستيعابية لدل تبلميذ المرحمة الثانكية في أمريكا البلتينية أعمى كأفضؿ عما ىي في الدكؿ العربية، كما 

أف الفركؽ االستيعابية بيف الجنسيف، تكاد تككف منعدمة، كىذا يعني أف ىذه الدكؿ قد عالجت مشكمة 
ليـ ما ميد ليا الطريؽ لتأىيؿ أنظمتيا التعميمية في إنجاز الميمات التي تتطمبيا التنمية تعميـ التع

. االقتصادية كاالجتماعية في بمدانيا
ف أف نسب االستيعاب الضعيفة تكجد تبيّ  العقديف الماضييف ؿلئلحصائيات خبلكالنظرة الفاحصة        

كسكريا  %86.8كالمغرب  %55.2كمصر %44.2كالجزائر  في الدكؿ العربية ذات البيئة الريفية الكاسعة،
، كعميو يمكف القكؿ أف الحجـ السكاني الكبير في الفئات الريفية كاف عامبل معكقا لمنظـ  47.6%

ذا ما قارنا بيف المرحمتيف   االبتدائية كالثانكية خاصة في استيعاب تبلميذ المرحمة  التعميمية  ، كا 
نا كبل مف األردف كالبحريف كاإلمارات العربية قد حافظت عمى مستكياتيا العالية االبتدائية كالثانكية لكجد

في التعميـ االبتدائي كتحسنت كذلؾ بالنسبة لسمطنة عماف كقطر  ةفي االستيعاب مقارنة بقدرتيا االستيعابي
                                          .       (2)كالسعكدية بينما انخفضت بشكؿ كبير في كؿ مف الجزائر كتكنس كالمغرب، كسكريا 

 
ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
. 51، مرجع سابؽ، صأساليب جديدة، تمويل التعميم والبحث العممي العربي والمعاصر: محمد متكلي غنيمة -1
. 101مرجع سابؽ، ص  ،السياسة التربوية في الوطن العربي: رضية حسف الخزرجىالسبلـ الخزرجى كعبد  -2

أما إذا أردنا مناقشة األسباب التي أدت إلى ىذه النسب االستيعابية الضعيفة كالفركؽ القائمة بيف      
الذككر كاإلناث كاالنعكاسات المترتبة عمييا ، يمكننا القكؿ أف العبلقة بيف  النسب السكانية في البيئة 

عكسية، أم انخفاض نسب االستيعاب  الريفية لكبل الجنسيف في التعميـ االبتدائي كالثانكم ىي عبلقة
بازدياد نسبة السكاف في الريؼ كالعكس صحيح، كمف ىنا يمكننا الحكـ باف االتجاىات الثقافية السمبية 

      .                                        نحك التعميـ عند اإلناث بشكؿ خاص في البيئات الريفية كالفقيرة شكمت عامبل معكقا لنمك التعميـ
ذلؾ عمى صانعي السياسة التعميمية كالتربكية في البمداف العربية أف يمتفتكا إلى مشكمة تدني القدرة ؿ

ذا أراد ىؤالء المسؤكليف  .اجتماعية كاقتصادية االستيعابية في التعميـ االبتدائي كالثانكم مف زكايا ثقافية كا 
. يرة التنمية االقتصادية كاالجتماعيةتييئة النظـ التعميمية العربية لتمعب دكرىا في دعـ مس

، لكجدنا إحدل عشر دكلة عربية ( العاـ كالتقني)أما إذا نظرنا إلى التعميـ الثانكم مف حيث فركعو       
، كىذا يعني أف المسجميف في % 90تزيد نسب المسجميف فييا في التعميـ الثانكم األكاديمي عمى األكثر 

، ففي األردف كمصر كليبيا فقد كانت نسب المسجميف في % 10م أقؿ مفالتعميـ الثانكم الفني كالميف
عمى التكالي ، كيقابميا نسب المسجميف في التعميـ %  61% 72ك%  76التعميـ الثانكم األكاديمي 
عمى التكالي، كمف ىنا يمكف القكؿ أف معظـ الدكؿ العربية % 39ك% 28ك% 24الثانكم الميني كالتقني 
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كبير التعميـ التقني كالميني رغـ تطمع ىذه الدكؿ إلى تنمية أكضاعيا االقتصادية قد أىممت كبشكؿ 
أما إذا قارنا نسب التعميـ الثانكم األكاديمي كالميني بنفس التعميـ في بعض دكؿ أمريكا . كاالجتماعية

كانت نسب  البلتينية لكجدنا العكس ، أم أف نسب التعميـ الميني أكثر مف نسب التعميـ األكاديمي، حيث
عمى %67مقابؿ % 33ك % 64مقابؿ %  36التعميـ األكاديمي مقابؿ الميني في األرجنتيف كالبرازيؿ 

(. 1)عمى التكالي% 37مقابؿ % 63، ك% 40مقابؿ % 60في الشيمي كككبا  التكالي، ككانت

بات التنمية بعيدة عن فيم متطلىذا أف النظـ التعميمية في البمداف العربية مازالت  مف نستنتج    
كبناء . االقتصادية واالجتماعية وحاجاتيا من األيدي العاممة المينية في مستوى مؤىالت التعميم الثانوي

تكاجو مشكبلت كبيرة  القبكؿ فييا عمى المستكل الثانكمعمى ذلؾ فإف ىياكؿ النظـ التعميمية كسياسات 
، كىذا ما يتطمب ل االقتصادم كاالجتماعيلى المستكمتطمبات التنمية في الكطف العربي عب فيما يتعمؽ

إعادة النظر في ىذه اليياكؿ التربكية كفي سياسة القبكؿ، بؿ كفي فمسفة التربية كالتعميـ المنتيجة في ىذه 
.   البمداف

 

 
ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ    

. 204، ص  سابؽاؿمرجع اؿ -1
                                                                    

: أنواع التعميم الثانوي ومتطمبات سوق العمل -3
ىناؾ مبررات عديدة تؤكد ضركرة تحقيؽ التكازف كالترابط بيف برامج التعميـ الثانكم العاـ كالتقني مف      

  :جية، كاحتياجات التنمية كسكؽ العمؿ مف جية أخرل ، كمف أىـ ىذه المبررات 
ية لمتنمية الشاممة طكيمة المدل، ينبثؽ عنيا خطط تنفيذية لمشركعات يمكف عدـ كجكد إستراتيج -1

استثمارىا في برامج محددة لمتعميـ كالتدريب، كيمكف في ضكءىا تكجيو سياسة التعميـ كالتككيف لتكفير 
. الميارات المطمكبة، كما ككيفا في الكقت المناسب

بنصيب أكفر بيف االستثمارات، في حيف أف  الضغط عمى التعميـ النظرم الزاؿ مستمرا كيحظى -2
  .ةالمطمكب ىك التكجو نحك التعميـ التقني كالتكنكلكجي إلعداد الخريجيف الحتياجات التنمي

أدت سياسة عدـ التكازف كالتكامؿ بيف التعميـ الثانكم العاـ ، كالتقني كالعالي إلى ظيكر خمؿ في  -3
.  (1)العرض كالطمب في سكؽ العمؿ  ةسياسي
إف مثؿ ىذه المعطيات تعتبر مؤشرا خطيرا ليدر اإلنفاؽ عمى التعميـ مع كجكد مشكمة لمتمكيؿ مف      

. جانب، كزيادة نسبة البطالة لمخريجيف الذيف تنتظرىـ سكؽ العمؿ العربي منذ أمد طكيؿ مف جانب آخر
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كالتنمية ( العاـ كالتقني)لذا تسعى ىذه الدراسة إلى البحث  في العبلقة بيف التعميـ الثانكم بشقيو، 
االجتماعية كاالقتصادية ، بيدؼ الكشؼ عف جكانب القصكر، كالبحث عف أساليب التخطيط الممكنة مف 

خبلؿ فتح قنكات االتصاؿ بيف التعميـ الثانكم العاـ كالتقني بغية االرتقاء بمستكل الخريجيف مف القكل 
اجات التنمية كالحد مف أساليب اليدر في ميزانية التعميـ البشرية في البمداف العربية، كمف أجؿ تمبية احتي

( 2)الثانكم العاـ كالتقني 

 

 

 

 

 

 
 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 .52، مرجع سابؽ، صأساليب جديدة، تمويل التعميم والبحث العممي العربي والمعاصر: محمد متكلي غنيمة -1
 55المرجع نفسو، ص  -2

يبين نسب المسجمين في التعميم الثانوي األكاديمي مقابل التعميم الثانوي  (16)جدول رقم          
 (1) 1993  -1991 التقني والميني مقارنة مع بعض دول أمريكا الالتينية

 نسب التبلميذ المسجميف في التعميـ كالثانكم
 الدكلة السنة

 األكاديمي% الميني %

 الجزائر 1992 98% %02

 مصر  1993 %72 %28

 ليبيا 1992 %61 %39

 المغرب 1992 %99 %01

 تكنس 1993 %98 %02

 السكداف 1991 %95 %05
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ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ    

. 56المرجػع السابؽ، ص : محمد متكلي غنيمة -1

معظـ مؤسسات التعميـ في معظـ دكؿ العالـ بمياـ التككيف كالتأىيؿ الميني كتسعى كىكذا سعت       
، األمر الذم يساعد عمى تحقيؽ التنمية االقتصادية لة أكثر مبلئمة لمتطمبات التنميةفي تكفير قكل عاـ

أف ىذه المساعي كىذه اآلماؿ باءت بالفشؿ نتيجة لعكائؽ كثيرة، اقتصادية  إالّ  .كاالجتماعية بشكؿ أفضؿ
، مما ف تحقيؽ التعميـ ألىدافو كأغراضواألمر الذم حاؿ دك كاجتماعية كثقافية كتمكيمية كتربكية كسياسية،

دكر التنمكم لمتعميـ، كجعؿ العديد مف المتحمسيف إلسيامات دكر التعميـ في التنمية أدل إلى خفض اؿ
كحؿ المشكبلت االجتماعية كاالقتصادية يخففكف مف حماسيـ كيعيدكف حساباتيـ، كيبلحظكف أف ثمة 

من  وأن األمر يستمزم إجراء المزيد. خطأ في نظـ التعميـ كفي عبلقاتيا مع سكؽ العمؿ كحاجات التنمية 
تحقيؽ التكازف كالتكامؿ بيف التعميـ كالعمؿ، كجعؿ  بيدؼ وفي تخطيطو البحوث في اقتصاديات التعميم

تحقيؽ التنمية المنشكدة  مؼ لياكفّعاال في تأىيؿ القكل العاممة المطمكبة، كتشغي التعميـ يسيـ إسياما ايجابيا
. 
 : الجزائر في بين التعميم الثانوي و التنمية ةشروط تطوير العالق -4

خبلؿ العقكد ثبلثة  عرفت الجزائر أزمة متعددة الجكانب، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية كسياسية        
مظاىرىا السمبية كجدت في نظاميا التعميمي السبيؿ األنجع األخيرة، كلمتخمص مف مخمفات ىذه األزمة ك

 العراؽ 1992 %87 %13

 األردف 1993 %76 %24
 عماف 1993 %98 %02

 قطر 1993 %97 %03
 سكريا 1993 %92 %08

 السعكدية 1992 %96 %04
العربية تاإلمارا 1993 %99 %01  

فاألرجنتي 1991 %36 %64  

 الشيمي 1993 %60 %40
 ككبا 1993 %63 %37
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مدعككف أكثر مف أم كقت مضى إلى لذا  فنحف . لمتخفيؼ مف حدة ىذا الكضع كمكاكبة تطكرات العصر
دكره في نشر المعرفة جػزائر مف خبلؿ رصد حركة تطكره كالتعرؼ عػمى كاقع النظاـ التعميمي في اؿ
النظاـ بإستراتيجية ق عبلقة ىذر منجزات العمـ كالتكنكلكجيا، كالعممية كتكعية الشباب كتمكينو مف آخ

. خركج مف دائرة التخمؼالتنمية التي تحاكؿ الجزائر تحقيؽ أىدافيا لؿ
كما أدخمت إصبلحات جزئية متعددة  ،التربكية كالبرامج لقد أدخمت الجزائر عدة تعديبلت عمى المناىج    

ألف المدرسة  .عمى التعميـ ك ذلؾ في إطار سيركرة بحث المدرسة الجزائرية عف نفسيا ك خصكصياتيا
 .(1) الت تبحث عف نفسيا ك مقّكماتياالجزائرية كعبر كؿ مراحؿ التعميـ التي مّرت بيا ماز

اإلصبلحات في المنظكمة التعميمية ضركرية السيما في ظؿ التحكالت التي يشيدىا المجتمع ك     
الجزائرم غير أف تحكير المحتكل التعميمي في مدارسنا ليس مسألة فنية بحتة، بؿ يتطمب خكض معركة 

مكائمة البرامج لمكاقع الكطني المتغّير، ك ؼ أشكاليا كىة األمية في بمختؿمتعددة الجبيات، مثػؿ مكاج
 .اكتساب القدرة عمى إنتاج الخبرة الكطنية بكسائؿ ذاتيةالحقة التقدـ التقني كاستيعابو كـ
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   .31، مرجع سػابؽ، ص التربية ومتطمباتيا: بكفمجة غياث  -1  

فإف النتائج تبقى محدكدة إذا لـ يتطكر الكسط االجتماعي كميما كانت ضخامة الحشد المدرسي، 
كاالقتصادم كالثقافي الذم تجرم فيو العممية التربكية ابتداء مف الفرد نفسو إلى الجماعة إلى األسرة إلى 

ليذا فإف نمك الثركة المادية لممجتمع مرىكنة بزيادة الرصيد الكطني مف ك(  1). الحي ثـ إلى المجتمع ككؿ
عدـ االنتباه ليذه المسممة ، كالبشرية المزكدة بالميارات الفنية كبالكعي السياسي كالطمكح كالجدية الثركة

إلى  جعؿ الكثير مف البمداف المستقمة حديثا أسيرة ىيمنة مف نكع جديد، تتمثؿ في حاجياتيا المستمرة
منفذيف ال صمة لػيـ بمنظريف ك فيةالثقااط عدد مف مشاريعيا االقتصادية كارتباستيراد الخبرة مف الخارج ك

لمتخمص مف ذلؾ ال بد مف بناء خبرة محمية تحقؽ ليا ائؽ كاقعيا ك خصائصو التاريخية كالسياسية، كبحؽ
كبناءا عميو  فإف ىذه العكامؿ . (2)االكتفاء الذاتي لمتحرر مف التبعية كالخركج مف دائرة التخمؼ كالتبعية 

ـ التعميمي لكظائفو كتحقيؽ أىدافو ك ىذا يؤدم إلى استمرار ضعؼ المذككرة أنفا تحكؿ دكف أداء النظا
ليذا  بات مف الضركرم القياـ بإصبلحات جذرية ك ليس االكتفاء بإصبلحات . المردكد التعميمي

ظركفو ة التاريخية لممجتمع الجزائػرم كسطحية، لبناء نظاـ تعميمي يتبلءـ محتكاه مع الخصكصي
يستمد مف تراثو الثقافي ك الحضارم ك يتماشى مع متطمبات التنمية صادية، كاالقتاالجتماعية ك

بيف التعميـ كالتنمية، كتنامي إدراؾ  بدأت بذلؾ تسكد رؤية جديدة حكؿ العبلقةك .كاحتياجات السكؽ
المؤسسات الدكلية ألىمية التعميـ في التنمية، إذ تجمع بينيما عبلقة تفاعمية ك تبادلية زادت الحككمات ك
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نمية االقتصادية التعميـ أداة رئيسػية لتدعيـ الت «ت مع مركر الكقت، لػدرجة أنو أصبح ك تعقد
تبلشت فكػرة تصنيؼ التعميـ عمى أسػاس أنو مػارا اجتمػاعيا كاقتصاديػا، كأصبح التعميـ استثكاالجتماعية، ك

ؤثر عمى العائد أصبحت الحاجة ماسة لمعالجة اليكة العميقة التي تالمردكد، كاستيبلكي النفقات ك
كثرة عدد الخريجيف في رة الخريجيف في تخصصات مطمكبة، كاالقتصادم مف التعميـ، مف حيث ند

( 3) »مجاالت ليست أسكاؽ العمؿ في حاجة إلييـ 

إف عممية التنكع في التعميـ الثانكم، مبدأ تسعى البمداف العربية إلى تحقيقو في  :تنوع التعميم الثانوي -أ
، كبنتيجة التنمية تالمستكيا ر، ك ذلؾ ناتج عف التقدـ التكنكلكجي كالتقني عمى سائ اآلكنة الخيرة

االجتماعية كاالقتصادية ك الثقافية التي تشيدىا معظـ أقطار الكطف العربي، فكاف ال بد مف إيجاد أنكاع 
ىذا ما دفع بمعظـ مختمفة مف التعميـ الثانكم التخصصي ليمبي المطالب المتنكعة كاالحتياجات المتزايدة  

صبلحو  .البمداف العربية إلى إعادة صياغة ىيكمية لمتعميـ الثانكم كا 
ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
، 1989الجزائر،اف المطبكعات الجامعية،، ديكالميام الحضارية لممدرسة و الجامعة الجزائرية: محمد العربي كلد خميفة -1
. 12 -11ص ص 
. 177المرجع نفسو، ص  -2
. 132، مرجع سابؽ، ص التربية و مشكالت المجتمع: الديف المتبكلي صبل  -3
تؤكد إستراتيجية تطكير التربية العربية، عمى أف التعميـ الثانكم برمتو ك التنكع المقترح فيو ،ما يزاؿ      

ذ مف قضية أساسية يدكر حكليا التفكير كالتجريب مف أجؿ تطكير ك تكسيع نطاؽ أىدافو ،ليمّكف التبلمي
ك يزكدىـ بميارات مينية ك فنية قابمة لبلستعماؿ المباشر . مكاصمة التعميـ عمى المستكل الجامعي

فيسكؽ العمؿ، كما يكفر ليـ ثقافة عريضة متنكعة تجمع بيف مطالب الفكر كمطالب العمؿ، ىذا ىك 
يكثؽ العبلقة بينيـ الذم يحقؽ ليـ حرية الحركة بيف االختيارات المختمفة مف الدراسات كالتخصصات،ك 

كفي ضكء مراجعة إستراتيجية تطكير التربية العربية، نرل أف تطكر . ك بيف مؤسسات العمؿ ك اإلنتاج
المرحمة الثانكية مف حيث أنكاع التعميـ لـ تظير حتى اآلف سكل بكادر طفيفة في بعض البمداف العربية 

ف التركيز عمى االنتساب إلى التعميـ الثانكم تشير إلى التكسع الكاضح في التعميـ الميني كالفني، ك أ
  .(1)العاـ ما يزاؿ ىك السمة الغالبة عمى كؿ أنكاع التعميـ كفي معظـ ىذه البمداف 

 فما ىي الشروط الالزمة لتطوير التعميم و جعمو يساىم في تمبية احتياجات التنمية ؟  
ف كانت قد سعت في اآلكنة األخي     رة إلى تحقيؽ نكع مف المبلئمة ك التكّيؼ مع إف النظـ التعميمية كا 

احتياجات المجتمع، عمييا أيضا أف تتبلءـ مع متطمبات المستقبؿ ك تحدياتو، كىنا تتبمكر لمتعميـ 
مكاجيات شتى تبدأ بمشاركة مختمؼ القكل ك النخب االجتماعية في صياغة تعميـ المستقبؿ، كمكاجية 

.  ـ ك احتياجات التنمية، كتكظيؼ التعميـ لمزيادة في اإلنتاجالطمب االجتماعي المتزايد عمى التعمي
 :المؤشرات الكمية لمتعميم التقني والميني -ب      
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رغـ الجيكد الحثيثة التي بذلتيا البمداف العربية في العقديف األخيريف لمحاكلة تطكير التعميـ التقني      
جتذاب أعداد كبيرة مف المتخرجيف ك إرشادىـ إلى كالميني كما ك نكعا، كالعمؿ عمى زيادة قدرتو عمى ا

أىمية ىذا النكع مف التعميـ، إاّل أف ىذا التعميـ ما يزاؿ يحتؿ مكانا ضيقا إذا ما قكرف بالتعميـ الثانكم العاـ 
. (2)في بمداف تتكقؼ حركة ك نمك التنمية فييا عمى مدل تكفر األطر الفنية المتكسطة

أف نسبة تبلميذ التعميـ التقني كالميني في  "رة في بداية التسعينات إلىتشير اإلحصاءات المتكاؼ    
كيبلحظ التفاكت الكبير بيف الدكؿ . مف مجمكع تبلميذ المرحمة الثانكية%  35البمداف العربية ال تزيد عمى 

ليـ المتاف بمغت فييما نسبة التع( البحريف كمصر)العربية في ىذا الصدد، فيناؾ دكلتاف عربيتاف فقط 
، بينما تنخفض في بعضيا اآلخر إلى أقؿ مف % 50الفني كالميني إلى مجمكع التعميـ الثانكم أكثر مف 

 %70أما في سكرية فقد تـ تكجيو .المغربدكؿ الخميج العربي كمكريتانيا ككما ىي الحاؿ في بعض  5%
دءا مف العاـ  ـ الميني كالفني، بػإلى التعمي(  المتكسطة )  مف خريجي المرحمة اإلعدادية

 
ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ  

 .26، ص2003القاىرة، ،1، الدارالمصرية المبنانية، طالمستقبليم في الوطن العربي بين الواقع ونحو تطوير التعل:حسف شحاتة - 1 

 .151، مرجع سابؽ، صالتربية في الوطن العربي: عيسى عمي كنزيو الجندم -2 
إلى التعميـ الثانكم  1985/1986ألؼ تمميذ عاـ  790صر تـ تكجيو في ـك. 1995/1996الدراسي   

أم أف نسبة التعميـ الثانكم .ألؼ تمميذ 470بينما كاف عدد المسجميف في التعميـ الثانكم العاـ . الفني
. (1)" % 62.69الفني إلى التعميـ العاـ كانت 

: نامج األمـ المتحدة اإلنمائي جاء فيوالصادر عف بر تقرير التنمية البشريةنشر  1993ك في عاـ      
يستقبؿ التعميـ الفني . كنسبة كسطية في الدكؿ العربية % 9أف نسبة الممتحقيف بالتعميـ الثانكم العاـ نحك

ؼ في أسمكب في أغمب الدكؿ العربية الذيف أنيكا بنجاح المرحمة اإلعدادية أك المتكسطة عمى اختبل
إال أف السمة الغالبة ىي أف مدخبلت . انكم العاـ أك الفني بيف تمؾ الدكؿقكاعد تكزيعيـ عمى التعميـ الثك

فمف لـ يسعفيـ الحظ بااللتحاؽ بالتعميـ . ىذا التعميـ تكاد تككف مقتصرة عمى ذكم المعدالت المنخفضة
الميني ينعكس سمبا عمى المستكل الفني ك الثانكم العاـ فالتعميـ الفني ىك مبلذىـ األخير، كىذا ما

. لمتخرجيف منو ك بالتالي ضآلة مساىمتيـ في عممية التنميةؿ
ك حيف ينظر إلى نسب تكزيع التخصصات المختمفة في التعميـ الفني، فإننا نجد أف التعميـ التجارم    

يحتؿ المساحة األكبر مف حجـ التعميـ الفني في البمداف العربية، كيميو التعميـ الصناعي ثـ الزراعي، إذ 
 %50نحك ( عدا الككيت كالجزائر كلبناف)أعداد تبلميذ التعميـ التجارم في الدكؿ العربية كافة تبمغ نسبة 

كالنسبة الباقية لباقي  %6فالصحي %9فالزراعي% 33مف مجمكع تبلميذ التعميـ الميني، يميو الصناعي
    .(2)االختصاصات األخرل
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اتساع اجتماعيا، كزيادة اإلقباؿ عميو كة اقتصاديا كفالتعميـ التقني ىك المبلذ األخير في نيضة الدكؿ العربي
األمثؿ لمعالجة البطالة التي تشيدىا معظـ بمداف لعالـ العربي لمكاجية  ؿمجاالتو ك تعدد أنكاعو، كىك الح

العدد اليائؿ لمخريجيف مف المدارس األكاديمية النظرية، كالذيف تكتظ بيـ المؤسسات التربكية،  كىك التعميـ 
في رأم الكثير مف المربيف كاالقتصادييف كاإلدارييف، كىك الذم يضمف لمتربية العربية تكازنيا ك القادر 

انسجاميا في تكامؿ متناسؽ ما بيف الدراسات النظرية ك ممارساتيا التطبيقية، كربط العمؿ بالتعميـ كالتعميـ 
مف خبلؿ الممارسة العممية ك بالعمؿ ليعبر عف حاجات المجتمع ك تطمعاتو المستقبمية، فيكسب خريجكه 

دراؾ قيمة الكقت كالجيد، إلى جانب ما لمنتج ك كرامتو كتحمؿ المسؤكليةالتطبيقية الكعي بقيمة العمؿ ا ، كا 
 .إمكاناتو ك كسائؿ استثمارىا بشكؿ ناجح لو ك لمجتمعوق مف فرص اكتشاؼ الفرد لقدراتو كيتيح
 
 

ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .152المرجع السابؽ، ص: ق الجندمعيسى عمي كنزم -1
   .148المرجػع نفسػو، ص -2

كاع التعميـ لـ يمؽ  ىذا ما تريده جؿ الدكؿ العربية، لكف الكاقع شيء آخر، إذ نرل أف نكعا مف أف      
النظرة االجتماعية المتدنية مف مجتمعو كما لقي ك يمقى التعميـ التقني كالميني مف اإلعراض كالعزكؼ ك

، كىك األساس الذم تبنى عميو التنمية فيو التعميم المطموب حكوميا، المفروض اجتماعيا. ناعفي مجتـ
ألسباب عديدة تعكد ؿك ىذه النظرة الدكنية لمتعميـ التقني !! الشاممة، كلكنو يأتي في آخر قائمة األكلكيات
. أىميا التركيبة االجتماعية كالثقافية لممجتمع

الميني كمدارسو الصناعية المينية مكصكفا منذ البداية بأنو تعميـ مف ىكذا كلد التعميـ التقني كك
إلى سكؽ  الدرجة الثانية، يخدـ فئة مف أبناء الفئات األقؿ مكانة اجتماعيا ك اقتصاديا ألنو ال يقكد إالّ 

يؤدم إلى كظائؼ أرقى، ك ىك ما   العمؿ، كال يفتح أماـ الممتحقيف بو أبكابا إلى مسار تعميمي أعمى
  .(1)كانت تؤدم إليو المدارس الثانكية التقميدية

 :عزوف التالميذ لمتعميم التقني والميني -ج       

التقني والميني  مر التعميم الثانوي وعزوف التالميذ لمتعمييبّين تطوّ ( 17) جدول رقم 
 (1998  –1988)  عشرة سنة لفي الجزائر خال

 السنة                 البيانات   

      -   
 1987/1988 

 

1997  /1998 

 814102 463700 عدد تبلميذ التعمـ الثانكم العاـ     
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 64988 128083 عدد تبلميذ التعميـ الثانكم التقني

 879090 591783 العدد اإلجمالي لتبلميذ الثانكم

 903 440 عدد الثانكيات

 229 110 عدد المتاقف

 1132 550 العدد اإلجمالي لمثانكيات

 

. 25، ص 1999، الجزائر، 5المديرية الفرعية لئلحصائيات، مديرية التخطيط، رسالة المجمس، العدد: كزارة التربية الكطنية -
 
 
 
ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .148صالمرجـع السابق، : عٌسى علً ونزٌه الجندي -1
دة كمية تحققت عمى مستكل األرقاـ الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ زيا يتضح مف خبلؿ        

إلى  1988سنة  128083التبلميذ، لكف المبلحظ أف عدد التبلميذ في التعميـ الثانكم التقني شيد تراجعا مف 
عدد ىذا رغـ ارتفاع عدد األساتذة ك، % 50,74أم ما نسبتو  63095ك ذلؾ بفارؽ  1998سنة  64988

ميذ عف االلتحاؽ بالتعميـ التقني مقابؿ ارتفاع أك كما يمكف استخبلصو ىك عزكؼ التبل. ىياكؿ االستقباؿ
 814102ليبمغ  1986سنة  463700حيث ارتفع العدد مف  ،زيادة نسبة اإلقباؿ عمى التعميـ الثانكم العاـ

يدّؿ عمى التعارض كالتناقض كىذا .% 56,96قدرىا  ةأم بنسب 350402بفارؽ زيادة قدره كذلؾ 1998سنة 
لتبلميذ التعميـ  مالتبلميذ اإلجماؿ دلقد تطّكر عد .ية ك التعميـ كبيف الكاقع التربكمالقائـ بيف سياسة الترب

 1300، بينما بمغ عدد الثانكيات 0109573إلى  2002/2003خبلؿ السنة الدراسية ( العاـ كالتقني)الثانكم 
التمدرس  خبلؿ  ينما بمغت نسبة. سنكات 5ثانكية خبلؿ  168، أم بزيادة قدرىا 2007/2008ثانكية خبلؿ 
 .(1)%  95نفس السنة 

فالتعميـ  .خبلصة القكؿ إف العبلقة بيف النظاـ التعميمي كالتنمية كطيدة، ك ال يمكف الفصؿ بينيما    
يساعد عمى تكييؼ الفرد ك دفعو لممشاركة في عممية التنمية بخطى منسجمة مع ثكابتو الثقافية ك بنيتو 

ة المجتمع في المحافظة عمى مقكماتو األساسية ك في تككيف اليد االجتماعية ك الحضارية، فيك كسيؿ
أف خمؽ اليد العاممة المؤىمة تأىيبل عمميا  إالّ . ك استثمارىا لتمبية متطمبات التنمية كالمدربةالعاممة المؤىمة 

لية، ك عاليا، ال يمكف أف يتـ في فترة زمنية قصيرة، كفي ظؿ سياسة تربكية أقؿ ما يقاؿ عنيا أنيا ارتجا
 .اضحة المعالـكرشيدة كتعميمية إلى سياسة فترات زمنية طكيمة، ك إنمػا تحتاج إلى
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ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 113 ، ص2003 -2002، الجزائر،  41، رقـ المديرية الفرعية لئلحصاء ،، مديرية التخطيطبيانات إحصائية :كزارة التربية الكطنية -1

 
 

 

 السادسالفصل      

 التعميم الثانوي وسياسة اإلصالح التربوي في العالم    

 

 :تمييد -

 :المدرسة الثانوية والتطور العممي والتكنولوجي -أوال      
التعميـ كالتطكر العممي كالتكنكلكجي كمتطمبات العصر   –1              

 تصاؿ مستقبؿ التعميـ في ظؿ المعمكماتية كتكنكلكجيا اال -2              

التربية كالتعميػـ كتحديػات العكلمػة  -3              
أزمة التعميـ الثانكم بيف اإلصبلح كالتطكير   -4               
 :التعميم الثانوي في ظل التجارب الدولية -ثانيا      

التعميـ الثانكم في الكاليات المتحدة األمريكية   –1             
 عميـ الثانكم في بريطانيا الت -2              
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التعػميـ الثانكم في فرنسا  -3              
 (: الفمسفة واألىداف)التعميم الثانوي في العالم العربي -ثالثا          

نظـ التعميـ الثانكم في بعض الدكؿ العربية  –1               
فمسفة التعميػـ الثانػكم العربي كأىدافو  -2             

التعميػـ الثانػكم العربي كجيكد التنمية      -3              
: مشاريع إصالح التعميم الثانوي في العالم العربي -رابعا          

 إصبلح التعميـ الثانكم في العمـ العربي محاكر فمسفة  -1                   
  مبادئ ك معايير إصبلح التعميػـ في الدكؿ العربية -2             

شروط وهزطلجبد إصالذ الزؼلُن الثبًىٌ فٍ الدزائر  -3                       

 

 

                         

 : تمييد

تعتبر مرحمة التعميـ الثانكم مف أخطر المراحؿ التعميمية أثرا في صياغة بنية المجتمع كأشقيا       
االلتحاؽ بالتعميـ العالي أك ) ف المرحمة التالية معالجة كبناء، فيي المرحمة التي تحدد مصير الخريجيف ـ

فالتعميـ الثانكم إذف ىك جسر عبكر إلى مرحمة التعميـ الجامعي مف جية، كما يعمؿ عمى (. بعالـ الشغؿ
كمف ىنا يمكننا . تخريج فنييف ذكم مؤىبلت متكسطة التي ال غنى عنيـ في سكؽ العمؿ مف جية أخرل

عمى التعميـ الثانكم بشكمو الحالي بحيث تزداد الحاجة إلى األطر المينية  أف نتساءؿ ىؿ يفّضؿ اإلبقاء
كالتقنية المتكسطة كالتي تكاد تككف الحمقة المفقكدة في بنية القكل العاممة في الدكؿ العربية كمنيا الجزائر 

عميـ ؟ كىؿ يقبؿ ىذا العصر عصر تعّدد الميف كاالختصاصات نظاما تربكيا قكامو التركيز عمى الت
الثانكم العاـ بالدرجة األكلى كالتعميـ الثانكم التقني في الدرجة الثانية ؟ كما مدل مساىمة ىذيف النكعيف 
مف التعميـ في التنمية ؟ ىذه األسئمة سنحاكؿ اإلجابة عمييا مف خبلؿ إجراء مقارنة بيف التجارب العالمية 

ة مف التعميـ غدت في السنكات األخيرة مف أىـ كالعربية في ىذا المجاؿ خاصة إذا عممنا أف ىذه المرحؿ
لقد اتخذت ىذه المرحمة منعرجا خطيرا لككنيا . مشكبلت التعميـ الرئيسية في نظـ التعميـ في العالـ كّمو

سنة، كقد استجابت معظـ الدكؿ ليذا الكاقع عف طريؽ إدخاؿ 19ك15تستقطب شباب تتراكح أعمارىـ بيف 
انب ىذا التعميـ كالسيما ما يتعمؽ منيا بالبرامج كالمناىج كما سبؽ إصبلحات جديدة مست مختمؼ جك

كباإلضافة إلى ذلؾ أعادة ىذه الدكؿ تنظيـ تعميميا الثانكم كما . ذكره في محطات سابقة مف ىذه الدراسة
 أعادت البحث في أىدافو كأساليبو سكاء كاف تعميما عاما أك تقنيا أك مينيا، كانضافت إلى ىذه المراجعات
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نظرة إجمالية لحاجات الشباب الممحة كالتعميـ كالعمؿ كحاجات المجتمع االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 
في عصر تسارعت فيو التغّيرات ككثرت التحّديات مما كّلد اختبلفا في الرأم بيف أىؿ االختصاص 

ف كاف اليدؼ كاحدا كىك كيفية بناء نظاـ تعميمي أكثر مرك. كأصحاب القرار نة كفّعالية في إطار نماذج كا 
إاّل أف ىكية ىذا التعميـ لـ تتحدد إاّل في مطمع الخمسينات عمى كجو التقريب، كمنذ ذلؾ  التعميـ العالمية،

وزاد ىذا االىتمام في بداية الستينات في إطار الكقت ناؿ التعميـ الثانكم اىتماما مف قبؿ جميع الّدكؿ، 
البطيء كأكجو القصكر العديدة التي تخممت ىذا التطكر سكاء في مدخبلتو رغـ تطكره  ربط التعميم بالتنمية

كفيما يمي سنتعرض إلى بعض التجارب الّدكلية فيما يتعمؽ بنشأة كتطّكر التعميـ الثانكم . أك في مخرجاتو
 كحيف نتعرض إلى التعميـ الثانكم في الدكؿ الغربية. في ىذه البمداف كسياسات اإلصبلح التي انتيجتيا

كما أف الدراسات المقارنة لكاقع النظـ . فحتى نقارف بينيا كبيف أنظمتنا التربكية قصد االستفادة منيا
التعميمية في الدكؿ األجنبية يمّكننا مف نقؿ بعض المبادئ كاآلراء المناسبة لظركفنا كقيمنا بعد مراجعتيا 

 .كتعديميا كتصنيفيا لكي تتكافؽ مع البيئة المنقكلة إلييا

 
 :المدرسة الثانوية والتطّور العممي والتكنولوجي -والأ  

لقد اتخذ التعميـ في عصر العمـ كالتكنكلكجيا الحديثة أىمية متزايدة كىك يراجع باستمرار أىدافو ك         
فالتعميـ لـ يعد ييتـ بفئات محدكدة مف أفراد المجتمع كما كاف سائدا في عيد االستعمار الفرنسي . أساليبو
جزائر، كما لـ يعد محصكرا في مرحمة مف مراحؿ حياة الفرد، بؿ أصبح يعتني بكؿ أفراد المجتمع في اؿ

فالتعميـ في عصر التّطكر العممي كالتكنكلكجي لـ يعد يكجو جيكده في تككيف النشأ في . كطيمة حياتيـ
جاء في حديث لمنبي سف محددة، بؿ أصبح يعنى بالفرد طيمة حياتو كما تنادم  بذلؾ التربية اإلسبلمية، 

".  اطمبكا العمـ مف الميد إلى الّمحد: "  صمى اهلل عميو كسمـ قكلو 
 : التعميم والتطور العممي والتكنولوجي ومتطمبات العصر -1

إن سٌاسة التعلٌم المعاصرة مطالبة الٌوم بإعداد األفراد فً مختلف المجاالت لتحمل عبئ عملٌة       

طلبها المجتمع العصري فٌعد العلماء والخبراء الذٌن ٌقودون، والتقنٌٌن الذٌن التغٌٌر والتطّور التً ٌت

وحتى تؤدى هذه . ٌشرفون على التنفٌذ، و العمال المهرة الذٌن ٌنفذون المشارٌع والمخططات التنموٌة

ن ٌجعل الوظائف وتحّقق هذه األهداف ال بد أن ٌستفٌد مما ٌتٌحه التقدم التكنولوجً بوسائله وأسالٌبه، وأ

البحث العلمً الرصٌن هادٌا وموجها إلى الطرٌق لتطوٌر نفسه وخدمة المجتمع فً مختلف المجاالت 

إنه الطرٌق األمثل لمساعدة الدول النامٌة على الخروج من دائرة التخلف، وتحقٌق هذا الهدف . والمٌادٌن

تحكم فً العلم والتكنولوجٌا ٌكمن فً ال ناتااي  ب تانا و ج رج صابات حسب الباحثٌن األرجنتٌنٌٌن 

الحدٌثة، كما ٌرٌا أن تقدم المعرفة العلمٌة والتكنولوجٌا هما أساس التحول فً البناء االقتصادي 
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رغم أن هذان الباحثان ٌتكلمان عن التنمٌة فً دول أمرٌكا الالّتٌنٌة إالّ أن  .واالجتماعً لكثٌر من األمم

معظم دول العالم الثالث، حٌث ٌذهبان إلى القول أن مشروع هذا النموذج للتنمٌة نستطٌع إطالقه على 

فٌما ٌتعلق بالنظام العالمً ٌتطلب جهودا خاصة نظرا لألسباب التً توجد علٌها الدول النامٌة  2000سنة 

بالنسبة لألهداف اإلستراتٌجٌة ٌجب على دول العالم الثالث أن تعمل على الوصول إلى التحكم فً . حالٌا

فمن الناحٌة االقتصادٌة مثال فالدول النامٌة ال تساهم فً . مٌة والتقنٌة لتحقٌق التنمٌة الشاملةالقدرة العل

تحدٌد األولوٌات بالنسبة للتنمٌة الصناعٌة العالمٌة وال تقدم عملٌات إنتاجٌة جدٌدة، وال تساهم فً 

على المستوى العالمً فً التصدٌر للمنتجات المصنعة، أما بالنسبة للطبٌعة االجتماعٌة فهً ال تشارك 

التخطٌط للمصادر البشرٌة وال فً التجدٌد التربوي، وال فً وضع برامج التكوٌن و التأهٌل لألٌدي 

 .العاملة المتخصصة
 

 

ٌّن الكاتبان الّدور السلبً الذي تلعبه دول العالم الثالث فً مجال األهداف اإلستراتٌجٌة   وهذا وبعد أن ب

والعلم كنتاج اجتماعً . حدٌث عن العلم والتكنولوجٌا كقاعدة ألّي تنمٌة حقٌقٌةالدولٌة، ٌنتقالن إلى ال

ٌتطلب وجود بناء خاص ٌتكون من عناصر ٌرتبط كل عنصر باآلخر لكً ٌصل فً النهاٌة إلى مجتمع 

(1) :منظم ومتّطور، وعناصر هذا البناء تتمثل فٌما ٌأتـً
 

علم والتكنولوجٌا ال بد أن ٌهتم بنظامه التعلٌمً فً لكً ٌتحكم أي مجتمع فً ال :اانظام ااترب د -1

. الناحٌة الكمٌة و الكٌفٌة حتى ٌستطٌع إنتاج الفرد القادر على التحكم فً البحث العلمً والتقنٌة

إن نجاح البحث العلمً ٌتوقف على وجود نظام مؤسسً فّعال ٌعمل على   :فعااية اانظام ااترب د -2

. البحث وأكادٌمٌات العلومتخطٌط وتنسٌق ترقٌة مجالس 

إف التقدـ التكنكلكجي سكاء كاف بالبحث المتكاصؿ أك استعماؿ اآللة أك استيراد كنقؿ الخبرة كما سبؽ        
فكمما زادت .ذكره مف أساليب التقنية كفيؿ بدفع عجمة التنمية االقتصادية كاالجتماعية لدكؿ العالـ النامي

فالتكنكلكجيا إذف ىي المصدر الذم . ع كمما كانت أسرع في تحقيؽ التنميةقدرة األمة عمى اإلبداع كاالخترا
يستعمؿ في زيادة اإلنتاج الكطني مف ناحية زيادة المكارد الطبيعية كاكتشاؼ طرؽ كأساليب جديدة في 
عممية اإلنتاج، بؿ أكثر مف ذلؾ فيي الكسيمة التي تستعمؿ في تطكير الصناعة كالزراعة كتطكير 

.  (2)اريا المجتمع حض
: مستقبل ااتعليم في ظل اامعل ماتية  تكن ا جيا االتصال -2
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أن الحضارة العالمٌة هً سباق بٌن التعلٌم "  (3)حٌنما ٌقرر (Weels)  اـز.ح.هـ قد نتفق مع المفكر       

ما هً سبل تطوٌر النظام التربوي : لكننا قد نختلف معه كثٌرا حٌنما تصبح القضٌة هً". والكارثة 

والتعلٌمً وجعله ٌستجٌب لمتطلبات العصر والمجتمع ؟  

ال شك أن القرن العشرٌن تجاوز فٌه حجم المعرفة اإلنسانٌة كل التوّقعات، وازدادت طرائق البحث تنوعا 

وتطّورت العلوم وخاصة العلوم الطبٌعٌة على نمط متتالٌة هندسٌة، وفً المقابل وخالل القرون الماضٌة 

وفً صمٌم هذه الفجوة . العلوم اإلنسانٌة بصفة عامة، وفً مٌدان التربٌة بصفة خاصةال تجد مماثال فً 

الحضارٌة برزت مشكالت عدٌدة وتحدٌات كبرى نتٌجة الثورة العلمٌة والتكنولوجٌة المعاصرة أو نتٌجة 

. التغٌٌر السرٌع الذي ٌشهده العالم الٌوم

  

 

 
ـــــــــــــــــــــــ   

1- George A.Sabato / Natalio Botana : la science, la technique et l avenir de l'Amérique latine, 1980 ; .P.P 

682 - 683.  

 .224، ص 1983، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، مشكالت التنمية ومعوقات التكامل االقتصادي العربي :عدم قصكر -2
3- Necib Redjem : Industrialisation et système éducatif algérien ; O.P.U ; 1986 ; P. 268. 

ٌّن مما سبق أن هناك مشاكل حادة تواجه دول العالم الثالث وتتمثل أساسا فً االنفجار السكانً         ٌتب

من ناحٌة مقابل تزاٌد عدد األفراد الذٌن ٌرغبون فً التعلم من ناحٌة أخرى، إضافة إلى ذلك النقص 

لتكنولوجٌة الحدٌثة والتً ال غنى عنها فً ظل التطورات الحاصلة الٌوم فً مجال الواضح فً الوسائل ا

وكل هذا ٌتطلب تكالٌف وأعباء مالٌة ضخمة أصبحت تثقل كاهل العدٌد من الدول وهً . التربٌة والتعلٌم

ٌر مطالبة بتوفٌر الحاجات االجتماعٌة الٌومٌة للمالٌٌن من األفراد من عمل وسكن وغٌرها، وبٌن توف

لذلك فال مناص لهذه الدول من مواجهة هذا االنفجار السكانً . التعلٌم للمالٌٌن أٌضا الراغبٌن فٌه

واالنفجار المعرفً وإٌجاد نوع من التوازن بٌن عدد السكان وبٌن توفٌر وسائل التعلٌم الضرورٌة 

لق علٌه االنفجار المعرفً ومساٌرة التغٌرات الكبٌرة التً تحدث فً مجال المعرفة والتكنولوجٌا أو ما ٌط

ٌّرات على المستوى الثقافً واالقتصادي واالجتماعً للمجتمع إن المؤسسات . وما ٌترتب علٌه من تغ

التربوٌة والتعلٌمٌة مطالبة الٌوم أكثر من أي وقت مضى بتحسٌن قدراتها البٌداغوجٌة وهذا من خالل 

والوسائل السمعٌة البصرٌة فً قاعات الدراسة، وذلك إدخال الوسائل التقنٌة والتكنولوجٌة كاإلعالم اآللً 

" وأول أثر للتكنولوجٌا اإلعالمٌة الجدٌدة أو ما ٌسمى ... حتى تتمكن من أداء مهمتها التربوٌة والتكوٌنٌة

كما أن إدخال اإلعالم اآللً والوسائل . هو أنها تساهم فً رفع المستوى العلمً والثقافً"  اامعل ماتية

.  رٌة على المعرفة واإلعالم بكل أشكاله آثار ملموسة تنعكس على االقتصاد والتربٌةالسمعٌة البص
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ٌعد النظام التربوي الٌابانً مثال من األنظمة العالمٌة الذي نجح فً ترسٌخ التربٌة الكفٌلة بالسماح        

 "أرجع رئٌس شركة  لهم ال باالستمرار فً التعلٌم  فحسب، بل باالستمرار فً تعلٌم كٌفٌة التعلم، وقد

غٌر أن هذا . إلى الجهد المبذول من طرف الٌابانٌٌن % 99النجاح االقتصادي للٌابانٌٌن بنسبة "  ت شيبا

التأكٌد غٌر صحٌح، وكأن بهذا الرئٌس المدٌر العام ال ٌرٌد كشف سر النجاح الكبٌر لبالده، ألن نجاح 

مبذولة من حوالً قرن ونصف فحسب، بل ٌعود أٌضا الٌابان ال ٌرجع إلى الجهود الجبارة للٌابانٌٌن ال

إلى وضع نظام تربوي فّعال فً المٌدان وهو النظام الذي سمح للمجتمع الٌابانً أن ٌحافظ على هوٌته مع 

ٌركز تقرٌر المجلس التربوي . التحّول بفضل التحكم فً التكنولوجٌا والعلوم وتقنٌات التسٌٌر والتنظٌم

على تحدٌد توجٌهات وأولوٌات النظام التربوي  1984سنة "  ناكاز ن" الٌابانً  الذي أسسه الوزٌر األول

الساري، وبطبٌعة الحال تشكل حاجٌات اقتصاد مجمع المعرفة إحدى هذه األولوٌات والتوجٌهات، 

والهدف من هذا التقرٌر هو السماح للٌابان بالحفاظ على تفوقه الصناعً والتجاري والمالً إلى ما بعد 

. 2000سنة 

 

 

وما إنشاء مجلس للتربٌة سوى دلٌل على وعً المسؤولٌن السٌاسٌٌن ورؤساء المؤسسات بأن نجاح       

بلدهم الصغٌر الذي ٌفتقد ألدنى الثروات الطبٌعٌة، إنما ٌعود أساسا لنظامه التربوي، الذي لم ٌسمح 

استعمال هذه المعارف وكٌفٌة إعادة للٌابان بالتحكم فً المعارف العلمٌة فحسب بل سمح كذلك بتعلم كٌفٌة 

فالغرب الذي ظل . تثمٌنها واستغاللها بأكبر نسبة وهذا ما ٌفسر نجاح الٌابانٌٌن اقتصادٌا وتجارٌا أو مالٌا

ٌحتقر الشعب األصفر وجد نفسه مضطرا لتقلٌد الٌابانٌٌن وال سٌما فً نظامهم التربوي، حٌث تعد الدولة 

لهذا . اإلعالم اآللً والوسائل السمعٌة البصرٌة فً مختلف مجاالت المعرفةالٌابانٌة فً طلٌعة استعمال 

إن عصارة هذه   .فنحن الٌوم مطالبون بتكٌٌف نظامنا التربوي مع متطلبات العولمة الجارٌة فً العالم

لدان التحّوالت التً شهدها هذا القرن تترك آثارا على المنظومة التربوٌة العربٌة كما هو الحال فً بقٌة ب

ااقضايا : "العالم المتقدم، وألهمٌتها نوردها كما ذكرها الدكتور ٌوسف عبد المعطً فً دراسة عنوانها

كفي خضـ تشابؾ التطكرات العممية كالتكنكلكجية  ،"حاضرها  مستقبلها : ااج هرية في عاام ااتربية
عممية ديناميكية كمحّركة لمجمؿ كتعّقدىا في عصرنا الحالي، كمف خبلؿ اعتبار عممية التنمية االقتصادية 

 .قطاعات االقتصاد الكطني

يحتؿ العمـ كالتكنكلكجيا المكانة األكلى كالرئيسية باعتبارىما المحرؾ األساسي لتسريع ىذه العممية       
كدفع عجمة التنمية إلى األماـ، األمر الذم يجعؿ تبني العمـ كالتكنكلكجيا كما يترتب عميو مف طرؽ 

ساليب ككسائؿ عممية كمعارؼ فنية كتطبيقية لحؿ المعضبلت التي تثكر خبلؿ مسيرة التنمية إنتاجية كأ
إف حاجات المجتمع المتطكرة كالمتنامية باستمرار عمى الصعيديف . أمرا بالغ األىمية بالنسبة لمبمداف النامية
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الة في تمبيتيا كسد قسـ الكمي كالنكعي يستطيع البحث العممي كالتكنكلكجي أف يساىـ مساىمة كبيرة كفعّ 
كىكذا .كبير منيا بسبب تأثيره في اإلنتاج كككنو الشرط األكؿ لزيادة إنتاج السمع كالخدمات النافعة لممجتمع
يستطيع البحث العممي كالتكنكلكجي كحده أف يخمؽ المتطمبات الضركرية لتحقيؽ كتطكير متطمبات 

عممية التطكراالقتصادم كاالجتماعي، كمساىما  ية فيالتنمية، األمر الذم يجعمو كاحد مف القكل األساس
فّعاال في خمؽ الظركؼ التي تضمف لئلنسانية شركط كجكدىا مف خبلؿ ككف العمكـ أساس الحضارة 

تشير الدراسات كاألبحاث . المادية ألنيا تييئ الفرص لمسيطرة عمى الطبيعة كاستثمارىا لصالح اإلنسانية
ت العمـ كالتكنكلكجيا في التطكر االقتصادم إلى أنو كانت مساىمة التقدـ التي أجريت حكؿ تقدير تأثيرا

بينما كانت الزيادة في %  80-90التقني في زيادة إنتاجية العمؿ في الكاليات المتحدة تساكم مف 
كفي تقديرات أخرل ألىمية معمؿ تقدـ %.  10-20اإلنتاجية المنسكبة إلى زيادة رأس الماؿ ال تتعدل

أحد العكامؿ األساسية في زيادة الدخؿ القكمي في الكاليات المتحدة  المعرفة ؾ
 

 

  .% 20تفيد بأف نسبػة مساىمة ىذا العػامؿ في زيادة الدخؿ القكمي ال تقؿ عف  1929-1957خبلؿ الفترة 

كفي دراسة أخرل قدر أنو في حالة غياب التقدـ التكنكلكجي،فإف النمك في مكجكدات رأس الماؿ ال يفسر 
-1950مف الزيادة في متكسط الدخؿ الفردم في الكاليات المتحدة األمريكية خبلؿ الفترة % 14ل سك

مف الزيادة في متكسط % 90كما تكصمت دراسة أخرل إلى أف التقدـ التكنكلكجي ىك المسؤكؿ عف  .1879
ة في استخداـ رأس ، فيما كانت الزياد1900-1960دخؿ الفرد في الكاليات المتحدة األمريكية خبلؿ الفترة  

  .(1)فقط  % 10الماؿ مسؤكلة عف 

إلى أف استثمار ركبؿ كاحد في البحكث العممية  تيرابيزينكوفكقد تكصؿ أيضا األكاديمي السكفيتي     
ركببل، بينما إذا استثمر ىذا الركبؿ في زيادة  1.39كتطبيقاتيا يؤدم إلى زيادة في الدخؿ القكمي مقدارىا 

ككبيكا أم ما يعادؿ  39معّدات ك آالت ك أبنية فإّنو ال يؤدم إاّل إلى زيادة مقدارىا  كسائؿ اإلنتاج مف
بينت أف األبحاث  1955عاـ (  Grilliches) غريميتشز كما أّف الدراسة التي قاـ بيا .الزيادة األكلى  1/4

كذلؾ بينت في كؿ سنة، % 700العممية التي أجريت عمى الذّرة اليجينة، أعطت عكائد ال تقؿ عف 
في % 35التقديرات عمى نفقات األبحاث العممية في الزراعة عامة أف معدؿ العكائد ليذه النفقات يبمغ 

كىكذا فإف التقدـ االقتصادم الذم شيدتو النركيج عمى سبيؿ المثاؿ خبلؿ   .السنة عمى أقؿ تقدير
جية التي سببت في إحبلؿ كسائؿ الخمسينات مف ىذا القرف يعزل بالدرجة األكلى إلى التطكرات التكنكلك

كعمى صعيد تأثير التقدـ التكنكلكجي عمى إنتاجية العمؿ . تكنكلكجية حديثة أكثر إنتاجية مف سابقتيا
أشارت إحدل الدراسات إلى أف متكسط إنتاجية العمؿ في صناعة شيدت تقدما تكنكلكجيا كاف قد ارتفع 

خبلؿ نفس الفترة في صناعة لـ تشيد أم تطكر % 1سنكات، فيما ارتفع بمقدار  6خبلؿ %  250بكاقع 
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كمف ىنا نرل ما تكليو البمداف المتقدمة ليذا المكضكع مف اىتماـ، فيي تنفؽ في المتكسط . تكنكلكجي
مف دخكليا القكمية عمى البحكث العممية كالتكنكلكجية، كتزيد باستمرار مف عدد العامميف في % 3.5-2

كتقنييف كميندسيف كما يتزايد لدييا باستمرار إنشاء المكتبات العممية ىذه البحكث مف باحثيف عممييف 
نتاج الكتب كالكسائؿ العممية المتعددة لقد بمغ عدد العامميف في البحث العممي عاـ . كمختبرات البحكث كا 

باحث في   395959كباحث في الكاليات المتحدة األمريكية،  752500حسب تقديرات اليكنسكك  1972
أما في البمداف النامية فإف االىتماـ . في فرنسا 138750في ألمانيا االتحادية، ك  220000ك، الياباف

بالبحكث العممية كتطبيقاتيا أقؿ بكثير مما تقدـ، حيث يتراكح اإلنفاؽ عمى البحكث العممية التكنكلكجية 
. (2)مف الدخؿ القكمي %  0.5 -0.05لدييا بيف 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .156، ص 1981، دار الرشيد لمنشر، العراؽ، التعميم والتنمية االقتصادية: يؿ الحبيبـمصدؽ ج -1
. 157 -156، ص ص  نفسو المرجع -2

كال يخفي عمى أحد أف ىذه المشكبلت تعاني منيا جميع دكؿ العالـ بدرجات متفاكتة، كعبلجيا أك       
دة النظر في مناىج كمقررات التعميـ الثانكم الذم يعّد الحد منيا عمى األقؿ يعتمد إلى حد كبير عمى إعا

التمميذ لدخكؿ معترؾ الحياة كالمشاركة الفاعمة في شتى مجاالت العمؿ التي تكمف كراءىا أسباب تمؾ 
لذلؾ نجد أف الندكات كالمؤتمرات التي عقدت مؤخران حكؿ تطكير التعميـ الثانكم ركزت بشكؿ . المشكبلت

جعة مناىج التعميـ الثانكم بحيث تشتمؿ عمى تكعية التمميذ بتمؾ المشكبلت كأىمية مكثؼ عمى ضركرة مرا
المساىمة في حميا مف خبلؿ  االستخداـ األمثؿ لممكارد الطبيعية في مجاالت الحياة كاإلنتاج كبمكرة 

لتعميـ كىذا ما أكد عميو كذلؾ مؤتمر مسقط الدكلي لتطكير ا. مفاىيـ المحافظة عمى البيئة في المجتمع
الثانكم الذم دعا في مختمؼ جمساتو إلى ضركرة المحافظة عمى التكازف بيف إعداد التمميذ لمتعامؿ مع 

الجانب اآلخر . معطيات التكنكلكجيا الحديثة ككعيو بالفرص كالمخاطر التي تكمف كراء تمؾ المعطيات
التركيز عمييا في عممية تطكير الميـ في ىذا المكضكع ىك أف تعدد كتنكع المسائؿ كالمشكبلت التي يجب 

التعميـ الثانكم يقتضياف تضافر الجيكد عمى كافة المستكيات، فكما تسعى الدكؿ مف خبلؿ مؤسسات 
تربكية دكلية نحك تنسيؽ جيكدىا في ىذا الشأف، ىناؾ حاجة ممحة لتنسيؽ الجيكد عمى المستكل الكطني 

لذلؾ نجد أف كزارة التربية كالتعميـ . تعميم الثانويالتوصل إلى صيغة مناسبة لللمدكلة الكاحدة مف أجؿ 
كىكذا فإف تطكير التعميـ .  تحرص دكمان عمى إشراؾ كافة شرائح المجتمع في شتى أنشطتيا التربكية

الثانكم يضع أماـ المدرسة كالمعمـ تساؤالت كبرل حكؿ األدكار كالكظائؼ التي يجب عمى المدرسة 
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تأنية استعدادان ألداء الرسالة الكطنية الميمة التي تنعقد عمييا آماؿ كطمكحات كالمعمـ أف يقفا عندىا كقفة ـ
 . كاألجياؿ البلحقة  المجتمع

: التربية والتعميم وتحديات العولمة  -3
إف كؿ المؤشرات تؤكد أف كؿ التحديات التي سيكاجييا العالـ في القرف الجديد ىي تحديات        
ظاـ الذم تفرضو الدكؿ المتقدمة عمميا كتكنكلكجيا كاقتصاديا، كىك نظاـ يرتكز كالعكلمة تعني الف. العكلمة

، يصبح  عمى المعمكماتية كتكنكلكجيا االتصاؿ التي جعمت مف العالـ اليـك قرية صغيرة كمتقاربة األطراؼ
ؿ يجد لو األمي في ىذا العالـ مف ال يتحكـ في ىذه التكنكلكجيا، كبالتالي فمف يحسف كيمتمؾ ىذه الكسائ

مكانا بيف األمـ المتقدمة كالمتحضرة، كمف يفتقد إلى ذلؾ يفقد القدرة عمى الصمكد كالحفاظ عمى البقاء في 
كمف ىنا تظير أىمية المؤسسات التعميمية لمكاجية مثؿ ىذه التحديات المفركضة . ظؿ ىذه التحديات

ينطمؽ كؿ تغيير لبناء العقكؿ كالذىنيات  عمى الشعكب ألنيا الركيزة التي يعتمد في بناء األجياؿ ، كمنيا
إف تعدد كانتشار كسائؿ اإلعبلـ . كفي ىذه النقطة بالذات تتأكد ضركرة إصبلح المنظكمة التربكية

كاالتصاؿ في عصرنا الحالي كأىميتيا في مجاؿ العمـ كالمعرفة، أصبح يعتمد عمييا في ميداف التربية 
لمدكر الذم يمكف أف تمعبو في عممية التربية كالتعميـ مستقببل،  كالتعميـ، بؿ أصبحت كسيمة ضركرية نظرا

ففي ظؿ البحث عف سياسة تربكية جديدة كرشيدة يمكف ليذه الكسائؿ  اإلعبلمية أف تمعب دكرا فعاال حيث 
يمكنيا بفضؿ قكتيا التكنكلكجية باإلضافة إلى قكة جاذبيتيا مف قدرتيا عمى لفت االنتباه كاالىتماـ، األمر 

لذم يؤدم بنا إلى التفكير بجدية في حسف استغبلؿ ىذه القكة في كضع منيجيات حديثة لمتعميـ كىذا ال ا
يمكف تحقيقو إال في كنؼ سياسة تعميمية تربكية جديدة تخمص المجتمعات مف طرائؽ التعميـ التقميدية 

معمكمات كاستخداميا كالتكجو نحك تعميـ يرتكز عمى نسؽ عممي ك منطقي يدلنا عمى  كيفية اختيار اؿ
بطريقة أمثؿ مف أجؿ إنتاج أفكار جديدة، كىذا كمو ال يتـ إال في إطار تحكؿ استراتيجي لمتعميـ في جزائر 

كىي . القرف الكاحد كالعشريف، حيث تنتقؿ بنا ىذه التغيرات في تعميـ محدد األطكار إلى تعميـ مدل الحياة
تضييا التغيرات السريعة خاصة في ظؿ التحكالت الحالية خاصية مف خصائص التعمـ المستقبمية كالتي تؽ

التي انتقمت مف االنغبلؽ المعرفي إلى بناء شبكة لممعمكمات قصد متابعة المستجدات المتدفقة كالمتدافعة 
في مختمؼ المستكيات سكاء كانت نظرية أك منيجية سمحت التكنكلكجيا الحديثة لئلنساف أف يتزكد 

ؽ أبكاب متعددة متنكعة مما يسمح في اكتساب قكة تمكنو في بناء حضارتو بالمعرفة الكاسعة كيطر
.   (1)المعرفية 

كيكفي أف نشير ىنا إلى أف ابرز المكضكعات التي أخذت تحتؿ مركز االىتماـ في معظـ مدارم      
 كجامعات العالـ بما فييا مدارس كجامعات الدكؿ العربية بصفة عامة، كالجزائرية بصفة خاصة ىك
مكضكع استعماؿ الكسائؿ التربكية كالتكنكلكجية التي تتعمؽ بالطالب مف حيث كيفية تعميمو ككيفية 

كما تتعمؽ بالمدرس .  استعماؿ المعارؼ الجديدة التي تتغير كؿ يـك كبسرعة متزايدة كبالكسائؿ الحديثة
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ر مستمر في البيئة مف حيث ككنو المستعمؿ ليذه الكسائؿ إليصاؿ المعارؼ كذلؾ لما يحدث مف تغيي
كالمؤسسات التعميمية . التربكية كاالجتماعية، كاالنفجار المعرفي اليائؿ كالتطكر التكنكلكجي المسيطر

.   متأثرة بيذا التغيير كالتطكر، تتطمع إلي مكاكبة العصر في تغييره كتطكره اإليجابي في ىذا المجاؿ
ر معالـ المسيرة التعميمية في الببلد العربية انطبلقا إف تصك: انطبلقا مف التحديات كالمتغيرات العالمية 

 -مف التحديات كالمتغيرات العالمية في آفاؽ تفاعميا مع اآلماؿ كالتطمعات، المعقكدة عمى تطكير التعميـ
كبناء منظكمة تربكية جديدة تحقؽ التنمية الشاممة، كالمتكاصمة كالمؤدية إلى تجديد قكل  –كما ككيفا

 . (2)تفادة الكاعية مف منجزات الحضارة اإلنسانية حاضرا كمستقببل المجتمع، كاالس
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 31، نشرية إعبلمية شيرية يصدرىا المركز الكطني لمكثائؽ التربكية، العدد نافذة عمى التربية: كزارة التربكية الكطنية -1
 . 3ص 2001جانفي  

.  35، ص2000، القاىرة، 1، الدار العربية لمكتاب، طتعميم والثقافةمواجية العولمة في ال: حامد عمار -2
: العممية التعميمية في عصر المعموماتية وتكنولوجيا االتصال -
 (1): تتضح معالـ الحركة المنشكدة لممنظكمة التربكية كالتعميمية المتجددة فيما يمي   
د عمى الحفظ كالتمقيف كالتكّجو إلى كاقع الحياة العمؿ عمى تحقيؽ نقمة نكعية مف مجرد التعميـ المعتـ -1

بجميع متغيراتيا، كأف نسعى مف خبلؿ العمـ الحديث لممزيد مف المعرفة الفاعمة كتكظيفيا مف أجؿ حياة 
. أفضؿ

عف أسمكب التمقيف كالتكرار المنغمؽ في عصر العكلمة تعتقد عمميات التفكير كالتعميـ القدرة عمى  -2
ناىج التكّيؼ كأساليب التطكير لكاقعو بما يحقؽ لممجتمع البقاء، كالمقصكد ىنا أف يككف اكتساب المتعمـ لـ

. التعميـ أداة لتنمية الفكر كتطكير التعميـ بما يبلءـ عصر المعمكماتية
إف طرؽ المنيج العممي متنكعة، كعميو ال يمكف القكؿ بأف نظرية معينة ىي الكحيدة الصحيحة في  -3

تماعية كاإلنسانية، كمف ثـ تبدك أىمية العمؿ عمى تكامؿ النظريات العممية لمكصكؿ إلى فيـ الظكاىر االج
. أقصى ما تستطيعو في التشخيص كالفيـ مف خبلؿ تشابؾ العبلقات كتداخؿ المككنات

، باعتباره األداة األساسية في التعامؿ مع المعمكماتية (الكمبيكتر) االلتفات إلى أف تكظيؼ الحاسكب -4
كلكجيا االتصاؿ، كما يمكف أف تستخدـ فيو مف معالجة لممعمكمات كالمعارؼ الجديدة، كما تقدمو ىذه كتكف

البرمجيات مف دعـ لمفكر المبدع  نتيجة لطاقاتيا اليائمة في تخزيف المعمكمات كمعالجتيا نيابة عف العقؿ 
الحاالت فإف تككيف المنيج  البشرم، ألف معايشة عصر المعمكماتية يتطمب ذىنية عممية مناسبة، كفي كؿ
ليذا ال بد مف تحرير التعميـ . العممي في عممية التعميـ كالتعّمـ أىـ مف اكتساب المعمكمات كالمعارؼ ذاتيا

. مف كؿ القيكد التي تعّطؿ مسيرة التفكير العممي المتنامي بكؿ أبعاده كامتداد آفاقو
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تكسطة كالفقيرة في استخداـ سكانيا لخدمات االنترنت يظير التفاكت بيف الدكؿ الغنية كبقية الدكؿ الـ    
مف السكاف، بينما ال يبمغ ىذا االستخداـ في المجمكعة  %93.3 حيث تكفره لممجمكعة األكلى استخداـ

كىذا نظرا لمتكمفة الباىظة ليذا النكع مف التكنكلكجيا مف جية، كككف خدمات  % 6.7الثالثة سكل 
ممف يستخدمكف تمؾ  % 30مستكل عاؿ مف التعميـ، إذ يقدر أف حكالي  الحاسكب كاالنترنت تعتمد عمى

الخدمات عمى صعيد العالـ ىـ مف الحاصميف عمى تعميـ جامعي، ىذا ما ذىب إليو تقرير التنمية البشرية 
( 2). الصادر عف برنامج ىيئة األمـ المتحدة اإلنمائي 1999لعاـ 

 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  113  -112المرجػع السابؽ، ص ص : مارحامد ع -1
. 118المرجػع نفسػو ، ص  -2

كحيف نتحدث عف كضع كؿ ىذه المعطيات السابقة الذكر لرؤية جديدة كمتجددة ألىداؼ تعممنا حاضرا 
كمستقببل، فإنما نريد مف كراء ذلؾ كمو إسياـ التعميـ في صياغة اإلنساف العربية في مجتمع عربي، يتيح 

طاقاتو المختمفة الستيعاب كؿ ىذه التغيرات، كقد تأكد بما ال يدع مجاال لمشؾ الدكر الخطير لو تنمية 
إلى االرتباط الممحكظ بيف ترتيب  1999الذم يسيـ بو التعميـ في التنمية، يشير تقرير التنمية البشرية لعاـ 
اعية المتقدمة التي تحتؿ فالدكؿ الصف. الدكؿ عمى أساس كضعيا التعميمي ضمف مككنات التنمية البشرية

الحد األقصى ىك   -0.9ك  0.90يتراكح المؤشر التعميمي ما بيف . 174المكقع األكؿ في ترتيب الدكؿ 
، أما 0.73كمؤشر كضعيا التعميمي  30كيدخؿ تحت ىذه العبلقة ككريا الجنكبية كترتيبيا  –كاحد صحيح 

ك  0.62، كمؤشر كضعيا التعميمي ما بيف 120إلى  41الدكؿ العربية فيقع معظميا في ترتيب ما بيف 
، ما عدا السكداف كاليمف كمكريتانيا كجيبكتي، فيي أدنى مف ذلؾ بكثير مف حيث ترتيبيا كمؤشر 0.77

 (1). حالتيا التعميمية
 (1999) المقارنات يوضح مؤشرات الحالة التعميمية لبعض الدول العربية مع بعض(18)رقم جدول    

 

 البيانات   
 
 
 

 الدكؿ

معدؿ القيـ في مراحؿ  معدؿ األمية
مؤشر الحالة  التعميـ الثبلث

 التعميمية
 (1نسبة إلى) 

 :اإلنفاؽ عمى التعميـ مف

 إ+ذ

% 

 إ

% 

 إ+ذ

% 

 إ

% 

الناتج 
القكمي 
 %اإلجمالي 

اإلنفاؽ 
الحككمي 

 %العاـ 
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 10.8 5.9 0.59 54 59 53.6 41.4 الدكؿ العربية

 14.8 3.6 0.67 55 59 39.1 28.6 الدكؿ النامية كؿ

أمريكا  دكؿ
 البلتينية

12.8 13.8 72 77 0.82 4.5 17.9 

الدكؿ الصناعية 
 المتقدمة

1.3 1.4 92 93 0.96 5.1 12.3 

 12.7 4.8 0.73 60 63 28.9 22 العالـ ككؿ

(. ائيبرنامج األمـ المتحدة اإلنـ)  1999جداكؿ إحصائية في تقرر التنمية البشرية لعاـ  :المصدر -

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  120المرجع السابؽ، ص : حامد عمار -1
 

 :  أزمة التعميم الثانوي بين اإلصالح والتطوير  –4

في السنكات األخيرة فكرة التعميـ الثانكم المتشعب كنظاـ التعميـ الثانكم المطّكر كنظاـ المدرسة ظهرد    
ذا ما رجعنا إلى دراسة الثانكية الشاممة كغيرىا مف التسميات ا لتي عرفيا ىذا التعميـ في الدكؿ األجنبية، كا 

 (1): تطّكر التعميـ الثانكم في الببلد العربية قد نتكّصؿ إلى نتيجتيف ىامتيف ىما 
سيطرة االتجاه األكاديمي كسمطاف الجامعة، مما جعؿ تطمعات الشباب كأكلياءىـ إلى مكاصمة الدراسة  -1

. في مركز الصدارة قد كضع ىذا التعميـ
فشؿ الكثير مف تجارب التعميـ الثانكم كذلؾ تأثرا بضغكط كنفكذ التعمـ األكاديمي إلى حد ظيكر  -2

العممية تحت شعار إلغاء االزدكاجية، ( الجكانب)الدعكة إلى إلغاء التعميـ الثانكم التقني أك إلغاء النكاحي 
ة الثانكية أك تطكيره، كمف ىنا تضخمت المشكمة كىكذا دكف التفكير في تغيير المحتكل األكاديمي لممدرس

بدأ التعميـ الثانكم التقني كالميني ينحصر حتى أصبح قميؿ الشأف بالقياس إلى التعميـ الثانكم األكاديمي، 
ىذا رغـ حاجة المجتمع إلى النكع األكؿ مف التعميـ، كىكذا بدت الحاجة كاضحة إلى إصبلح التعميـ 

حيث يحقؽ أغراضو بدال مف إلغائو، كىذه الناحية بالذات كقفت عندىا محاكالت اإلصبلح الثانكم التقني ب
السابقة كالجارية، بحيث يشيع في معظـ البمداف العربية أنكاع تقميدية مف التعميـ الثانكم ىي التعميـ 

. األكاديمي بفرعيو العممي كاألدبي كالتعميـ كالميني أيضا
: تائج سمبية عمى مستكيات متعددة نجمؿ أىميا فيما يأتيكقد كاف ليذا الكضع ف      

عمى المستكل البيداغكجي كالتربكم عمكما ترجع ما كاف متكقعا مف الفاعميف التربكييف المدرسة  -أ 
كىكذا ساد المؤسسات التربكية كالتعميمية مناح ... كالجامعة مف حماس كتحفيز لمعمؿ كاإلنتاج كاإلبداع
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 -مف مظاىر التذمر كاإلحباط فقد فيو التبلميذ قدراتيـ الطبيعية كحكافزىـ النفسية نفسي مشحكف بالكثير
االجتماعية عمى التحصيؿ الجيد كالمتكازف، كارتبؾ فيو كؿ مف المدرسكف كاإلداريكف كالمشرفكف عمى 

القاتيا آليات فيك كاقع جعؿ المؤسسة التعميمية بجؿ ع... العممية التعميمية في كيفية تجاكز األزمة القائمة
. اشتغاليا تكاد تصبح جسدا ببل ركح كشكبل فارغا ببل مضمكف

عمى المستكل االقتصادم كفي إطار عجز النسيج االقتصادم كاإلنتاجي عف استيعاب كتشغيؿ  -ب 
مخرجات نظاـ التعميـ كالتككيف، أصبح ينظر إلى المدرسة كالجامعة، بؿ ككؿ مؤسسات التعميـ التككيف 

ت إلنتاج كتخريج العاطميف، خاصة في ظؿ غياب سياسة تعميمية كتككينية كتشغيمية عمى أنيا آال
. كاقتصادية متفاعمة كمتكاممة

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  75 -69، ص، 2005، المركز الثقافي العربي، الدر البيضاء المغرب، التربية وتحوالت عصر العولمة: مصطفى محسف -1
ثقافي فقد ساىـ ىذا الكضع في إطار تفاعمو مع عدة عكامؿ متشابكة  -السكسيك أما عمى المستكل -جػ

اقتصادية كاجتماعية كسياسية، كسيطرة منظكمة مف قيـ جديدة ال تعيير اىتماما كال احتراما لقيـ : كمعقدة
ة كاألخبلؽ العمـ كالتعميـ كالمعرفة كالبحث العممي، كذلؾ في مقابؿ استخداـ قيـ كسمككات مناقضة لمعقبلني

كالمكاطنة كغيرىا، ىذا مما أدل إلى أف يفقد المدرس كالمربي كالباحث كالمثقؼ كالسياسي كاالجتماعي 
إف استفحاؿ مظاىر األزمة التربكية كتنامي أبعادىا كامتداداتيا  .قيمتيـ كمكانتيـ االجتماعية  كاالعتبارية

ف كاف مف الصعب اإلؿ إاّل انو ( نتائج األزمة) ماـ بكؿ ىذه المظاىر قد طاؿ النسيج المجتمعي برمتو، كا 
 (1) :يمكننا التركيز عمى بعض أىـ كأبرز ىذه المظاىر فيما يمي

عجز النظاـ التربكم ك التككيني بكؿ أنماطو كمستكياتو عف تحقيؽ الديمقراطية الشاممة لمتربية كالتعميـ -1
ادم ك المعنكم، كلممياـ كالمكاقع كاألدكار، كالتككيف، كما رافؽ ذلؾ مف تكزيع غير عادؿ لمرأسماؿ الـ

ىذا عمى الرغـ مما تحقؽ مف تقدـ نسبي في مجاؿ تعميـ التعميـ . كالحراؾ االجتماعي كاالقتصادم
كمجانيتو كتكحيده، فإف ذلؾ لـ يكف في مستكل ما عمؽ مف آماؿ تنمكية عمى القطاع التربكم بالذات، 

  . ذ االستقبلؿ إلى اليكـكما رفع بشأنو مف شعارات أك مبادئ مف
سكاء فيما . انفصاؿ نظاـ التربية في مجتمعنا عف المحيط االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي في العاـ -2

غير أف الكضع ال تعكد أسبابو . يتعمؽ بالمضاميف أك القيـ أك العبلقات أك مجمكع آليات كشركط العمؿ
ذلؾ بعض الخطابات الضيقة، بؿ تعكد إلى المحيط إلى النظاـ التربكم كالتعميمي كحده كما تركج ؿ

كما يعتريو مف خارقات لمعديد مف القيـ ك المعايير البلعقارية، مما يتطمب إعادة . االجتماعي بكؿ مككناتو
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تأىيمو ك تنظيمو بشكؿ عقبلني يمكنو مف امتبلؾ القدرة عمى تحقيؽ االنفتاح االيجابي المطمكب عمى نظـ 
 . التككيف كالتكامؿ معيا بشكؿ أكثر فاعمية بيدؼ تخطي أزمتيا الحالية التربية كالتعميـ ك

ضعؼ المر دكدية أك الكفاية الداخمية كالخارجية لمنظاـ التربكم كتفاقـ مشكمة األمية بكؿ أصنافيا  -3
ككؿ ذلؾ في . كمستكياتيا حيث تعمقت الفكارؽ كالفرص البلمتكافئة نبف الكسط الحضرم كالكسط القركم

ككذلؾ نتيجة لضعؼ المردكدية . ب منظكر شمكلي كديمقراطي لممكاطنة في مجتمعاتنا العربيةغيا
الخارجية أيضا لمنظاـ التربكم، ك المتجمية في عدـ قدرتو عمى االستجابة المتكازنة لمتطمبات محيط 

مؿ اقتصادم المكسـك بدكره بضعؼ قدرتو عمى التكامؿ مع النظاـ التربكم استيعاب مج -السكسيك
 .مخرجاتو كاستثمارىا كفؽ تخطيط عقبلني مكجو كىادؼ

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
، (رؤية سكسيكلكجية نقدية )  الخطاب اإلصالحي التربوي بين أسئمة األزمنة وتحديات التحول الحضاري: مصطفى محسف -1

.  30 -27، ص 1999، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيركت لبناف، ط
إف المدرسة في الدكؿ العربية لـ تتغير كتتطكر في كسائميا ك أساليبيا ك طرقيا ك مناىجيا بالقدر      

الذم يتناسب مع متطمبات المجتمع االقتصادية كاالجتماعية ك مع تطّكرات العصر فيما يخص ثكرة 
الذم يجعؿ اليكة تتسع بينيا كبيف المعمكمات ك االكتشافات العممية كالتكنكلكجية ك اإلدارية كالفنية، األمر 

لقد تنبو العالـ المتقدـ إلى مسالتيف ىامتيف لـ يمتفت إلييما العالـ الثالث عامة بالقدر . الدكؿ المتقدمة
 .(1)" التقكيـ الدكرم ك المستمر لتجكيد التعميـ، كضبط إجراءات ىذه الجكدة : الكافي كىما

يف في مجاؿ التربية ك التعميـ أف لب التعميـ يكمف في نكعيتو ك ليذا يجمع معظـ الخبراء ك المختص       
جكدتو، في حيف نشيد كضعا مخالفا لذلؾ في دكؿ العالـ الثالث إذ أف التكجو منصب عمى التكسع الكمي 

إف معظـ الدكؿ العربية كمنيا الجزائر تعتمد عمى فمسفتيا التعميمية عمى . عمى حساب النكع ك الجكدة
السترجاع، ك ىذا ما يقيد فرص االبتكار ك اإلبداع ك يغيب النظرة المتكاممة في تككيف الفرد ك التمقيف ك ا

كبيذا . مف ثـ عجز التعميـ عف حقيقة العدالة االجتماعية، ىذا فضبل عف االنفصاؿ عف عالـ الشغؿ
مف أمثمة ذلؾ ك لعؿ . يصبح التعمـ عائقا في كجو التنمية بدال مف أف يككف عنصرا فعاال في أحداثيا

حالة األردف، كىي دكلة عربية تتمتع بمستكل تعميمي متميز عمى نطاؽ الكطف العربي، فقد كانت األردف 
الدكلة العربية الكحيدة التي شاركت في أحد االختبارات الدكلية لقياس ميارات التعميـ في العمـك ك 

فكانت النتيجة أف تحصمت  .لثالثة عشر، كذلؾ لمتبلميذ الذيف بمغكا السف ا1990/1991الرياضيات عاـ 
األردف عمى أدنى مرتبة، ك تبّيف مف ىذه االختبارات أف التبلميذ األردنيكف بينما يحققكف عبلمات عالية 
في مجاؿ معرفة المفاىيـ كالحقائؽ العممية إاّل أف انجازاتيـ في الميارات الخاصة بحؿ المشكبلت العممية 
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مع العمـ أف ىذه الميارات تعد المسائؿ أساسية في الحياة  (2) كاف متدنيا في الرياضيات ك الربط بينيا
فمشكمة . العممية لخمؽ قدرات حؿ المشكبلت ك التكيؼ مع المستجدات التي قد تنشأ في الحياة ك العمؿ

إف جكىر .  نكعية التعميـ ك جكدتو تبقى مطركحة في أغمب دكؿ العالـ الثالث كمنيا الدكؿ العربية
كمة التعميمية في الدكؿ العربية إذف ال يكمف في القصكر الكمي بقدر ما يكمف في القصكر النكعي المش

ليذا التعميـ، ك في عجز البنية األساسية لعممية التعميـ مف محتكل ك طرؽ تدريس في تحقيؽ مخرجات 
ضاؼ إلى ذلؾ سكء م.  (3)تعميمية مناسبة ك قادرة عمى إحداث النمك االقتصادم ك االجتماعي المطمكب 

اإلدارة كاعتمادىا نمط القيادة البيركقراطية، كخضكع المناىج التعميمية في أغمب األحياف تنظير خارجي 
. يحدد فمسفتيا كأىدافيا ك مضمكف برامجيا ك ضبط أطرىا المرجعية

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .119، مرجع سابؽ، صربيالتربية في الوطن الع: عبد العزيز بف عبد اهلل السنبؿ - 1
 .193المرجػع نفسػو، ص   –2

 .281، ص  2005، األردف، عماف، 1، دار الفرقاف لمنشر ك التكزيع، طالتربية في الوطن العربي: يعقكب حسيف نشكاف -3

إف الحديث عف التطكر الكمي . ىذا رغـ محاكالت إلباسيا لباسا عربيا في الشكؿ بعيدا عف المضمكف    
 228 -1991في البمداف العربية يقكدنا إلى البحث في عدد سكاف الكطف العربي، كالذم بمغ عاـ لمتعميـ 

 2025مميكنا في سنة  488مميكف بداية األلفية الثالثة ليبمغ  292مميكف نسمة كيقدر إف يصبح ىذا العدد 
سنة في  17-6لمبالغيف مف ، كما تبيف التقديرات إف عدد السكاف الذيف يضميـ التعميـ االبتدائي كالثانكم 

مف مجمكع السكاف كما تشير %  30، أم ما يعادؿ 1991مميكف طالب عاـ  69الدكؿ العربية يبمغ 
سكؼ  2025 ، كفي العاـ2000التكقعات في ىذا الصدد إف النسبة ستظؿ عمى ما ىي عميو حتى عاـ 

ادؿ ربع سكاف الكطف العربي مميكف طفؿ كشاب أم ما يع 118( سنة  17-6) تضـ ىذه الفئة العمرية 
مبلييف طفؿ عاـ  6كقد نمت أعداد المسجميف في التعميـ الثانكم نمكا مطردا متساكيا إلى حد ما مف . (1)

كقد نمت إعداد اإلناث المسجميف نمكا بارزا %153، أم بزيادة قدرىا 1998مميكف عاـ  14إلى   1975
%  41إلى  1975عاـ % 34ديف في ىذه المرحمة مف  خبلؿ ىذه الفترة كزادت نسبتيف إلى مجمكع المقي

كما ازداد معدؿ التسجيؿ العاـ بالنسبة لمجمكع تبلميذ ىذه المرحمة زيادة كاضحة في المرحمة . 1988عاـ 
، كتجدر 1990عاـ % 54، ثـ ارتفع إلى 1988عاـ %  51إلى  1975عاـ %28الثانكية، فانتقؿ مف 

مف الرسكب في ىذا المستكل في التعميـ بالمقارنة مع المستكيات األخرل اإلشارة ىنا إلى ثمة نسبة عالية 
ذا نظرنا إلى تطكر ىذه المرحمة مف التعميـ مف حيث أنكاع التعميـ يمكننا القكؿ (. االبتدائي كالمتكسط )  كا 

ىني كاف انو لـ تظير سكل بكادر طفيفة في بعض البمداف العربية تشير إلى التكسع في التعميـ التقني كالـ
 . (2)التركيز عمى االنتساب إلى التعميـ الثانكم العاـ ما يزاؿ ىك الغالب 
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مف أىـ كاخطر أسباب فشؿ المخططات كاإلصبلحات التربكية التي عرفيا كيعتبر جمع مف الباحثيف أف 
ب حس –المعرب العربي منذ استقبلؿ دكلو إلى اآلف، كانت تجربة التخطيط لمتنمية في المغرب العربي

مسيرة إنتاج مخططات ببل تنمية، اقتصادية كاجتماعية ناجحة، شاممة كمستديمة،  -نتائج بعض البحكث
األمر الذم أدل إلى تفاقـ األكضاع كتكالد األزمات عمى أصعدة مختمفة، كما أدت مثؿ ىذه األكضاع إلى 

ق، كتحاكؿ فيمو كتأكيمو إفراز خطابات متعددة كمختمفة حكؿ ىذا الكضع المتأـز كالعكامؿ المتحكمة في
( 3). كالتنظير لو

 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .74 -73، مرجع سابؽ، ص ص مراجعة إستراتيجية تطوير التربية العربية: عبد اهلل عبد الدائـ -1
.  75المرجػع نفسػو ، ص  -2
. 82، مرجع سابؽ، ص التربية وتحوالت عصر العولمة: مصطفى محسف -3

أزمة التربية كالتعميـ في المغرب العربي ظرفية عابرة أك كليدة منعطؼ تاريخي معيف، أك  كلـ تكف    
مكانات مادية معينة، بؿ نتيجة عكامؿ  خاصة بقطاع محدد، أك ىي تقنية يمكف تجاكزىا بتكفير شركط كا 

  (1): مركبة كمتداخمة تعكد إلى عكامؿ كثيرة كاف مف عكامؿ إنتاجيا في الكطف العربي ما يمي
غياب مرجعية فكرية كاجتماعية مكجية يمكف االنطبلؽ منيا لبمكرة فمسفة أك سياسة تربكية كاضحة  -1

المعالـ كاألىداؼ، تستجيب لمتطمبات المجتمع الحقيقية كمتجاكبة مع مستجدات التحكؿ في شتى أبعادىا 
. االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية الشاممة

تاريخي كالسياسي لمرحمة ما بعد االستقبلؿ المتمثؿ في تراكـ الكثير مف   -كسيكثقؿ اإلرث الس -2
مشكبلت كاألزمات كتيميش كمحاصرة كؿ محاكالت التغيير كاإلصبلح كالتجديد، مما ساىـ في تفاقـ سكء 

تسيير شؤكف الببلد، األمر الذم ضرب في القيـ مجمؿ عمميات كمشاريع اإلنماء التربكم كالقتصادم 
. الجتماعي الشامؿكا
تراكمات كتداعيات اإلرث االستعمارم، ليس في مجاالت التربية كالتعميـ كالتككيف كاستثار رأس الماؿ  -3

كقد أدل ىذا الكضع في . البشرم بشكؿ عاـ، إنما في غيرىا مف مبادئ االقتصاد كالثقافة كاالجتماع
ظاىر االستغراب عمى تشكيو الكاقع أكثر مما مجتمعات العمـ الثالث ككؿ إلى تعميؽ الكثير مف ظكاىر كـ

. ساىمت في إصبلحو كتحديثو كتنميتو
: يحاكؿ تشخيص عكامؿ األزمة في نطاؽ القطاع التربكم قائبل الدكتور عبد الغني عبودكىنا نجد       

ربي إلى تؤدم مسؤكلية الدكلة عف التعميـ في الببلد العربية إلى خضكع السياسة التعميمية في كؿ بمد ع" 
فاضطراب السياسة في الببلد العربية تنعكس في أسكا صكرة عمى . اعتبارات غير تربكية، كغير عممية

سياسات التعميـ كنظمو، فنجد عدـ االستقرار في المناىج ك المقررات كالخطط كالنظـ كالمكائح، مما يجعؿ 
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سر األكبر في فشؿ الخطط التربكية ك الرؤية غير كاضحة في مجاؿ التربية في الببلد العربية، كىذا ىك اؿ
.  (2)" إخفاؽ نظـ التعميـ في الببلد العربية في تحقيؽ أىدافيا 

عمى مشكمة ضبابية إستراتيجيات التربية نتيجة غمكض غايات الفمسفة التي بعض التربكييف كما يركز 
ىذه الفكرة نقؼ عمى ثبلثة لمعالجة  ُتَكّجو بمقتضاىا النظـ التربكية كعدـ كضكح أىدافيا بشكؿ دقيؽ، ك

       (3) :مستكيات
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .65 -64ص ص  ،المرجع السابؽ: مصطفى محسف -1
، القاىرة، 1دار الفكر العربي، طالتربية المقارنة في نيايات القرن، اإليديولوجيا من النظام إلى الالنظام،: عبد الغني عبكد -2
 .218، ص1999 
دار العمـ  ،2000إلى عام  1950التربية في البالد العربية، حاضرىا و مشكالتيا و مستقبميا من عام :  عبد الدائـعبد اهلل -3

    .369 -366، ص 1998، بيركت  6لممبلييف، ط

سياسات التعميـ التي ُتَكّجو بمقتضاىا التربية نتيجة غمكض فمسفة  ضبابية إستراتيجيات التربية -1
كىنا تطرح قضية في غاية األىمية . أىدافيا الجزئية بشكؿ دقيؽمضامينيا ككعدـ كضكح  ،النظـ التربكيةك

، ك التي يفترض أف تنبثؽ مف الفمسفة االجتماعية لممجتمع ماىية و أىداف فمسفة التربية المعتمدةىي 
ع إلى كجكبالر. الحضارية ك التاريخية: المحمي بشكؿ عاـ تراعى فيو الخصكصيات النكعية ذات األبعاد

المكاثيؽ ك الدساتير الكطنية ك قكانيف التعميـ يمكننا تسجيؿ األىداؼ األساسية المتفؽ عمييا في النقاط 
:   اآلتية

.  تحسيف نكعية التعميـ ك تطكيره بما يتبلءـ كتطكرات العصر  -
. تطكير اإلدارة التربكية باألخذ بمبدأ البلمركزية ك أساليب التخطيط  -
. ربي دعما لمكحدة الثقافية كلمحضارة العربية كاإلسبلميةالتعاكف الع -
 .التعاكف  مع المنظمات الدكلية كاالستفادة مف التجارب العالمية -
إذا سممنا بأف الفمسفة التربكية المعتمدة في البمداف العربية ىي ذاتيا الفمسفة : االستعارة الخارجية -2

تنادا إلى منطمقات تصكرية مميزة، فإف التساؤالت التي تفرض اس العقمية الغربيةالتربكية التي أنتجتيا 
 (1) :نفسيا كىي ذات صمة كثيقة بخصائص فمسفة التربية الحديثة ككظيفتيا الثنائية ىي كاآلتي 

رغـ محاكالت تعديؿ محتكل البرامج التعميمية  -بناء عمى ما تقدـ ذكره، عكست اإلسقاطات التربكية       
إلى حد كبير إخفاؽ سياسة اعتماد االستعارة، كشككت في  -الببلد في العالـ الثالث  ك تكييفيا ك كاقع

مف ىذا المنطمؽ برز اىتماـ . مصداقية الصياغة التنظيرية لبلتجاه التحديثي في عمـ اجتماع التنمية
تناكؿ العديد مف المفكريف حكؿ ضركرة البحث عف البديؿ، بناء عمى معالجة الرؤية السابقة، معالجة ت

سمبياتيا كأىـ انعكاساتيا عمى أىداؼ، بؿ كمصير التنمية الشاممة لممجتمعات المتخمفة كخاصة منيا 
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البمداف العربية، مسمطيف الضكء عمى غايات ك أىداؼ الفمسفة التربكية كالكسائؿ البيداغكجية المعتمدة، ك 
يز عمى أىمية تحقيؽ تنمية المكارد إلى جانب الترؾ. المناىج العممية المطبقة في معظـ مراحؿ التعميـ

يوسف كفي ىذا الصدد يؤكد  .البشرية كدكرىا في تجسيد شركط التغيير المرغكب فيو في ارض الكاقع
، أف المنظكمات التربكية في العالـ العربي ال ترتبط "أزمة التربية في الوطن العربي" في مقالو عبد القادر

لحاجات االجتماعية كاالقتصادية، فيي  باألطر الثقافية كاألكضاع النفسية كا
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.38ص  ت،.، دار غريب، القاىرة،  بلتوجيو الفمسفي واالجتماعي لمتربية :سيد إبراىيـ حجازم -1  

      
 ،مشدكدة بقكة لممرجعية الفكرية كالحضارية كالثقافية الغربية، كليست أكثر مف ككنيا صدل كانعكاسا ليا

األمر الذم انعكس سمبا عمى كاقع  ،غـ محاكالت إعطائيا طابعا عربيا في الشكؿ بعيدا عف المضمكفر
(1) التنمية في ىذه البمداف، كالحيمكلة دكف حدكث التغيير المطمكب

 .

كقد ساىمت نتائج مؤتمر دمشؽ حكؿ مدرسة المستقبؿ في الكطف العربي في كشؼ الضكء عمى كاقع 
: العربية، ك التي تـ تمخيصيا في النقاط التاليةالمنظكمة التعميمية 

(2): بعض االستنتاجات نكجزىا فيما يمي
 

بالرغـ مف التقدـ الذم شيدتو الدراسات المستقبمية كأسسيا كمناىجيا في السنكات األخيرة، فما زاؿ  -1
كالتي تؤسس ىناؾ قصكر يشكبيا مف حيث مناىجيا كمف حيث االفتراضات التي تقكـ عمييا كتستخدميا، 

غالبا عمى تصكر غربي مادم النزعة كالتكجو، كبطريقة ارتجالية، كما أف مثؿ ىذه الدراسات المستقبمية 
. كطننا العربي غير كافية كال كافية كال دقيقة

ىناؾ بعض مف التحكالت كالتغيرات الجارية اآلف، كالتي ستشكؿ لمقرف الحادم كالعشريف، في سياقاتو  -2
الجتماعية كالسياسية، كالعممية كالثقافية، سيككف ليا تأثير كبير في صياغة كرسـ تكجيات االقتصادية كا

عداد  دارتيا كتمكيميا، كأساليبيا التعميمية كا  المدرسة مف حيث فمسفتيا كأىدافيا كبنيتيا كمناىجيا، كا 
. معممييا كتبلميذىا

اكح ما بيف أقصى درجات التشاؤـ إلى أف المشاىد المتعددة لؤلكضاع العالمية كالعربية كالتي تتر -3
أقصى درجات التفاؤؿ، كتحتـ عمى الدكؿ كمجتمعات العالـ عامة، كدكؿ العمـ الثالث خاصة أف تيتـ 

. بدرجة كبيرة بالمؤسسة المدرسية، ىي األداة لمدخكؿ إلى المستقبؿ مشرؽ أك مستقبؿ مظمـ
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أف المدرسة ستظؿ ىي المؤسسة الرئيسية أف ما تـ عرضو مف تصكرات لتعميـ المستقبؿ، تكصيو   -4
التي سيعتمد عمييا في مجتمع القرف الحادم كالعشريف في أمر التعميـ كالتعمـ، كالتقدـ كالتنمية، كالصياغة 

كسنحاكؿ عمى ضكء ىذه . الثقافية كاالجتماعية كالسياسية كالقيمية، كلف تختفي أك يضعؼ دكرىا
سة المستقبؿ في شكؿ مؤشرات كخطكات عريضة كيمكف حصر ىذه االستنتاجات تقديـ تصّكر مقترح لمدر

  .التصكرات في المحاكر التي سيمي ذكرىا في العنصر الرابع
 
  
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

   .402مرجػع سػابؽ، ص: محمد يسرم إبراىيـ دعبس -1
.  182 -181، مرجع سابؽ، ص ص التربية وتحوالت عصر العولمة: مصطفى محسف -2

 (1) يمثل أزمة التعميم وتحّديات القرن الحادي والعشرين( 3)شكل رقم -               
            

  
 
 
 

إن االهتمام المتزاٌد فً اآلونة األخٌرة بالتربٌة والتعلٌم فً الجزائر نابعا من االنشغاالت الكبرى        

اسة التربٌة والتعلٌم بعالم الشغل لمواجهة متطلبات التنمٌة االقتصادٌة لترقٌة اإلنسان، وربط سً
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واالجتماعٌة والثقافٌة خاصة ونحن ندخل األلفٌة الثالثة عصر العلم والتكنولوجٌا فً مجال المعلوماتٌة 

ووسائل االتصال الحدٌثة وآثارها على النظام التربوي والتعلٌمً، بل ونحن نعٌش الٌوم عصر ٌتسم 

فالمدرسة الجزائرٌة مثال ورغم النقائص التً تعٌشها سواء . سرعة والمنافسة فً ظل ثقافة العولمةبال

على مستوى اإلمكانٌات والوسائل التعلٌمٌة أو على مستوى التأطٌر ومحتوى البرامج و المناهج 

الفرنسً من وغٌرها، فهً مكسب شعبً حقق نتائج ال ٌستهان بها إذا ما قارناها بما خلفه االستعمار 

 . أوضاع مزرٌة على مختلف األصعدة وأمام تحدٌات المرحلة الحالٌة التً تجتازها منظومتنا التربوٌة

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــ

. 224، مرجع سابق، ص مشكالت ااتنمية  مع قات ااتكامل االقتصادد ااعربي: عدي قصور -1

ة والتعلٌم إنما نابعة من الرغبة الملحة فً تحسٌن أوضاع لهذا فإن انشغاالت المعنٌٌن بأمور التربً     

المدرسة والتً ٌتوقف علٌها مصٌر األجٌال، ذلك ألن تكوٌن اإلنسان كما جاء فً مختلف المواثٌق وال 

والواقع أن هذا الملف . ٌزال هو الشغل الشاغل للحكومات المتعاقبة وهو غاٌتها ووسٌلتها فً نفس الوقت

من  ة ومحكمة لتطوٌر المنظومة التربوٌة مستلهما فً ذلك وحدة التصور بمهامهاقد طرح خطة شامل

وهذا لبعث تنمٌة شاملة .جهة وتحقٌق االنسجام والتكامل بٌن مختلف مراحلها وأطوارها من جهة أخرى

لكن لتحقٌق مثل هذه التطلعات . وجعل النظام التربوي والتعلٌمً ٌستجٌب الحتٌاجات التنمٌة الوطنٌة

بغً إبعاد المنظومة التربوٌة عن كل الضغوط ومنحها األولوٌة المطلقة فً مخططات التنمٌة الوطنٌة ٌن

. بما ٌخدم المجتمع الجزائري وٌرسخ فٌه القٌم والثوابت الوطنٌة األصٌلة

ره إن الجزائر وهً تدخل األلفٌة الثالثة تواجهها تحدٌات أكبر تتعلق لٌس فقط بتعمٌم التعلٌم وانتشا      

على نطاق أوسع، وإنما على تطوٌر البرامج ورفع نوعٌة التعلٌم والتحكم فً التكنولوجٌا المدنٌة مع العلم 

أن التخلف فً مجال التربٌة والتعلٌم وتفشً األمٌة هما المسئوالن بالدرجة األولى على استمرار العقلٌة 

وقد كانت لها تجربة ألٌمة فً هذا المتخلفة وهذا ٌمثل خطرا على حاضر ومستقبل األمة الجزائرٌة، 

المٌدان خالل فترة االستقالل، حٌث عانت من مظاهر الفقر والتخلف ألن سٌاستها التعلٌمٌة لم تكن فعالة 

لذا فإن تطوٌر النظام التربوي فً هذا . ولم تعطى لها األهمٌة الالزمة لتكون فً خدمة المجتمع وتطوره

دٌة وثقافٌة تعزز االختٌارات اإلستراتٌجٌة للمجتمع الجزائري العصر ٌعتبر ضرورة اجتماعٌة واقتصا

وما هو واضح الٌوم عند الخبراء أن الترابط الكونً والعولمة هما من المظاهر . حاضرا ومستقبال

الرئٌسٌة فً هذا العصر، وال شك أنهما سٌطبعان هذا القرن بطابع متمٌز، وقد أعادت العولمة رسم 

ان من النتائج المباشرة لهذه العملٌة إنشاء شبكات علمٌة واقتصادٌة وتكنولوجٌة خرٌطة جدٌدة للعالم وك
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تربط مراكز البحث والمؤسسات الكبرى على مستوى العالم ككل، و ال شك أن مشاركة الدول النامٌة فً 

.  هذه العولمة ٌتوقف على مدى كفاءة مواردها البشرٌة

لوطنً والعالمً، أال وهو تنظٌم قدراتنا والتحكم فً وسائل إن التحدي ٌبقى مطروحا علٌنا ببعده ا     

كما ال ٌغٌب . التقدم التً تحضر الدولة والمجتمع للمنافسة العالمٌة والصراع الحضاري الذي ال مفر منه

أن النظام التربوي لٌس مستقال عن  ،(1)علٌنا فً إطار اإلستراتٌجٌة العامة للتنمٌة فً رأي بعض المفكرٌن

، بل ٌمثل وسٌلة لتحقٌق األهداف السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة ومثل هذه العملٌة هً تعبٌر عن المجتمع

أنساق وقٌم جدٌدة، تعبٌر عن تغٌٌر فً العالقات اجتماعٌة وسلوكات جدٌدة لكن هذا ال ٌمثل قطٌعة تامة 

تكون فعالة حقا ال بد لها أن وعلٌه فالتنمٌة حتى .ونهائٌة مع النظم التربوٌة الموجودة فً الدول األخرى

ترتكز إلى ترابط واضح بٌن المجال االقتصادي والثقافً والتربوي وإال فقدت معناها وقادت إال مخاطر 

.  ال ٌمكن توقعها

 
  : التعميم الثانوي في ظل التجارب الدولية -ثانيا 

: التعميم الثانوي في الواليات المتحدة األمريكية  -1  
القكانيف بيف الكاليات المختمفة، فإف نظاـ التعميـ في الكاليات المتحدة األمريكية إلزامي  رغـ اختبلؼ     

عاما، كما يتكفر عمى نماذج بنيكية عديدة لمتعميـ العاـ تؤدم كميا إلى التخرج  16حتى  7إلى  6مف عمر
اـ التعميـ في الكاليات كما أف أىـّ ما في نظ .مف المدرسة الثانكية في سف السابعة عشر أك الثامنة عشر

كىذا التعميـ تقدمو مؤسسات عامة . المتحدة األمريكية التعميـ غير النظامي إذ تعددت أشكالو كمجاالتو
كخاصة كبيرة يشرؼ عمييا أصحاب األعماؿ كاتحادات العماؿ، كالجماعات كالييئات الدينية كالخيرية 

لتناوب بين المدرسة والمينة، أي بين التعميم العام اك مف التجارب البارزة تمؾ التي تقـك عمى . كغيرىا
كىي تجربة نقؼ عمييا في مستكل التعميـ الثانكم، كيتسع ىذا النكع مف . النظري وبين التعميم الميني

التعميـ عند أكلئؾ الذيف يعكدكف لمدراسة بعد فترة مف العمؿ، نظرا لكجكد حاجة ماسة لتجديد المعمكمات 
جديدة في المياديف المعرفية كالتقنية، كبسبب تقادـ المعارؼ كالمعمكمات التي تمقكىا بسبب االكتشافات اؿ

.  أثناء إعدادىـ األكؿ كالتي كثيرا ما تغدك مع الزمف قديمة أكغير مفيدة
كمف ىنا كلبلستجابة ليذه التغّيرات كلتجديد الميارات كالكفاءات المينية كاف البد مف األخذ بمبدأ       

عداد الخريجيف لحياة متجددة دكما أم إعادة تدريب مستمرةالتناكب  كنقطة التحكؿ األساسية في . ىذا، كا 
بفضؿ المشاركة  " التعميم الذاتي" ىذا التعميـ المتكامؿ كالمتكاصؿ سيقكد في خاتمة األمر إلى ما يسمى 

الكبيرة لممسجميف في المدارس  فالنسبة. المستمرة التي يقـك بيا التعميـ الثانكم في معظـ البمداف المتقدمة
فالمدارس الثانكية األمريكية " الثانكية كىي نسبة عالية جدا ترتاد ىذه المدارس الثانكية المتعددة األغراض

المدارس منيا إلى   80% مف فئة العمر المناسبة لمتعميـ الثانكم بكجو عاـ، ينتسب  90 %تستقبؿ حكالي
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: مساقات 03 كىذه المدارس تقدـ خيارات بيف.  *مدرسة الشاممةالمتعددة األغراض، أو ما يسمى بال
، كمساؽ 24 %  مف التبلميذ، كالمساؽ الميني كيضـ 39 % مساؽ الدراسات األكاديمية، كتضـ حكالي

كيكجد بيف ىذه المساقات جذع مشترؾ يضـ مكاد إلزامية، كرغـ أف المكاد . 37 %التعميـ العاـ كيضـ 
 مف البرامج تمنح المدارس الثانكية شيادة كحيدة ىي شيادة نياية المدرسة الثانكية  % 50االختيارية تمثؿ 

. (1)" المدرسة العميا
 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
. 126ص  ، مرجع سابؽ،مراجعة إستراتيجية التربية العربية :عبد اهلل عبد الدائـ -1    

، (الفكرية كالعممية كاإلنسانية كاالجتماعية كالطبيعية كالتقنية)جميع التبلميذ كالمياديف الدراسية الرئيسية المدرسة الثانكية الشاممة ىي مدرسة شاممة ؿ *
الفكر بالعمؿ،  كىي مدرسة تتكامؿ فييا شخصيات التبلميذ في جكانبيا الركحية كالفكرية كالخمقية كالجسمية، كما تتكامؿ فييا الدراسات التي يرتبط فييا

كىي أيضا مدرسة تعنى باالتصاؿ بمؤسسات اإلنتاج كاإلسياـ في مطالبيا . الجكانب اإلنسانية كاالجتماعية مع الجكانب الطبيعية كالتقنية كتتكامؿ فييا
مجمد اتجاىات حديثة في سياسة التعميـ العاـ كبرامجو كمناىجو، مجمة عالـ الفكر، اؿ: أنظر أحمد الميدم عبد الحميـ. ) كاالستفادة مف إمكانياتيا

(.  20 -19، ص ص 1988التاسع عشر، العدد الثاني، الككيت، 

في النصؼ الثاني مف ىذا القرف لتحقيؽ أغراض التربية التي تكّيؼ الطالب  المدارس الشاممةكقد نشأت  
لمحياة كألنيا كسيمة ناجحة لحؿ مشاكؿ التعميـ الثانكم، كتجمع بيف مختمؼ فئات الذكاء، كتبدأ الدراسة 

د المرحمة االبتدائية لمدة ست سنكات كتختمؼ الخطط الدراسية باختبلؼ المناطؽ لكي تبلءـ البيئة فييا بع
التي  المدرسة الثانوية الشاممةكتعتبر الكاليات المتحدة األمريكية مف أسبؽ دكؿ العالـ في إنشاء . المحمية

بيا مف الطمبة كالطالبات مف يميؿ  تشمؿ عمى الدراسات األكاديمية كغير األكاديمية أم التطبيقية، كينتظـ
إلى ىذه أك تمؾ مف الدراسات، كقد بدأت أمريكا في إنشائيا بعد الحرب العالمية األكلى ك ذلؾ بقصد 

كيختمؼ ىذا التعميـ مف كالية إلى أخرل حسب ظركؼ كؿ منيا، أما  .تحقيؽ عدة أىداؼ في كقت كاحد
 (1):  حؿ عرفت كؿ مرحمة باسـ نمط المدرسة الثانكية كىيبأربعة مرا عف التعميـ الثانكم العاـ فقد مرّ 

في مدينة فيبلدلفيا، كعرفت أكثر  1951أنشأت في : المدرسة األكاديمية ذات المصروفات الدراسية -1
 .في األربعينيات كالجديد فييا ىك قبكؿ الفتيات في التعميـ كىي مدرسة أكثر ديمقراطية مف األكلى

في مدينة بكسطف كسميت فيما بعد بالمدرسة  1921أنشأت في : لمجانيةالمدرسة الثانوية ا -2
(. المدرسة الشاممة)الكبلسيكية اإلنجميزية، كمف خبلليا طرحت فكرة إنشاء المدرسة الثانكية العامة 

سنة كىي تشبو المدرسة اإلعدادية  15إلى  12تضـ التبلميذ مف  :مدرسة الثانوية الممتدة عموديا -3
. فييا الدراسة ثبلث سنكات بمصر كتمتد

 سنة، كىي المرحمة الثانية مف المدرسة الثانكية 18إلى  15تضـ التبلميذ مف  :المدرسة الثانوية العميا -4
. كىي تماثؿ التعميـ الثانكم العاـ في الجزائر

ني حتى سف التعميـ اإللزامي مجاكمف ممّيزات النظاـ التربكم في الكاليات المتحدة األمريكية ككف       
 1972كحسب إحصائيات عاـ . إاّل أف التعميـ الثانكم ليس إلزاميا مع أنو مجاني أيضا. السادسة عشرة
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كتختمؼ نفقات التعميـ مف كالية إلى أخرل، كمف . ىـ عمى مقاعد الدراسة 10فإف ثبلثة أفراد مف بيف 
ؿ كأسرع مف أّم كقت مضى بفضؿ الكاضح أف التبلميذ في الكاليات المتحدة يتعممكف اآلف بطريقة أفض

كيمارس التربكيكف تجارب مستمرة الستنباط األنماط المناسبة . المناىج الحديثة كتكفر الكسائؿ المتطكرة
في منطقة كتطبيقيا في منطقة أخرل حيث أف المنيج يتميز بالبلمركزية في تطبيقو ، كتختمؼ الكاليات 

عمى العممية التربكية التي تتـ عادة عف طريؽ دائرة عف بعضيا البعض في مدل مراقبتيا كسيطرتيا 
. (2)التربية في الكالية 

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

.  140ص  1974، عالـ الكتب، القاىرة،  االتجاىات المعاصرة في التربية المقارنة: محمد منير مرسي  -1
. 173، مرجع سابؽ، ص ي الوطن العربياستراتيجيات التطوير التربوي ف: أحمد الخطيب، رداح الخطيب -2

كمع ذلؾ يظير أف المجتمع في منطقة معينة يبقى ىك المركز في تكجيو كدعـ النشاط التربكم مف       
. مف األمكاؿ البّلزمة لتسيير المدرسة % 50حيث محتكاه ك منياجو كنظامو نظرا ألنيـ يقدمكف حكالي 

سة، كما ينتخبكف ممثميف عنيـ في مجالس المدارس المحمية، لذا يشعر المكاطنكف بأنيـ يمتمككف المدر
كقد حّدد المجمس الكطني . كتقدـ الحككمة الفيدرالية بعض اإلعانات المالية لممدارس في بعض المناطؽ

: لمتربية ك التعميـ الذم يعيّنو الرئيس ستة مجاالت يجب التركيز عمييا في ممارسة العممية التربكية ىي
ساسية، المساكاة في التعميـ كالعمؿ، التمكيؿ كاإلنتاج، قدرات المدرسة كحميا لمشاكميا، الميارات األ

.  (1)كمصادرىا، ك نفقاتيا 
 (2): عدة أنكاع مف التعميـ الثانكم تتمثؿ فيك يحتكم النظاـ األمريكي      

كؿ مساعدة التمميذ األ: كقد أنشأت ىذه المدرسة لتخدـ غرضيف رئيسيف    :المدرسة الثانوية الدنيا -أ
عمى االنتقاؿ التدريجي مف مرحمة الطفكلة إلى مرحمة المراىقة، كالغرض الثاني أف تحقؽ الكصؿ بيف 

كتقدـ . المدرسة األكلية بتمركزىا حكؿ الطفؿ كبيف المدرسة الثانكية بتمركزىا حكؿ المادة المدرسة 
ستكشافية في ميداف الفنكف كاألعماؿ المنزلية المدرسة الثانكية الدنيا مجمكعة مف الخبرات التربكية اال

كالصناعية إلى جانب المكاد األكاديمية، كىي التي تساعد التمميذ عمى اختيار المقررات الدراسية بثقة كبيرة 
بعد ( 15إلى 12مف )سنكات  3ىك تنظيـ ذك ( الثانكية الدنيا )كىذا النمط مف التعميـ . في السنكات التالية

سنكات كيشبو ىذا النكع مف التعميـ في السمـ  03لتعميـ األكلى يعقبيا مرحمة أخرل مف سنكات مف ا 6
 .التعميمي األمريكي كضع المدرسة اإلعدادية أك المتكسطة في نظـ التعميـ العربية

كتمثؿ المرحمة الثانية لممدرسة ( 18إلى 15مف )سنكات  3كىي مدرسة ذات : المدرسة الثانوية العميا -ب
حيث تكلي اىتماميا .ية الدنيا، كىي تماثؿ كضع المدرسة الثانكية العامة في أغمب البمداف العربيةالثانك

كىناؾ أيضا المدرسة الثانكية ذات األربع سنكات مف  .إلى المكاد الدراسية ك بيا أقساـ عممية كأخرل أدبية
لمتعميـ الثانكم في  كىي نمط معركؼ كمألكؼ بالمدرسة الثانوية الشاممةكتسمى ( 18إلى 14مف )

كىي تستيدؼ مكاجية احتياجات مف ىـ في سف المدرسة الثانكية بما تقدـ مف مناىج متكازية . أمريكا
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لؤلعداد لمكميات أك مناىج عامة أك مينية أك تجارية مع كجكد مقررات في التعميـ العاـ، كيتميز كؿ مف 
د ساعدت ىذه المدرسة التبلميذ عمى االنصيار في كؽ. ىذه المناىج بالمركنة بما يقدمو مف مكاد اختيارية

مختمؼ األجكاء الثقافية كاالجتماعية كاالىتمامات كالميكؿ في بكتقة كاحدة مما يؤدم إلى كحدة المجتمع 
 6كيمتحؽ التبلميذ األمريكييف ببل استثناء بالمدرسة الثانكية الشاممة سكاء كانت ذات . األمريكي كتماسكو

 ىذه المدرسة مناىج متنكعة تتناسب مع مختمؼ سنكات كتضـ  4أك 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .174المرجع السابؽ، ص : أحمد الخطيب، رداح الخطيب -1
. 127 -126، مرجع سابؽ، ص صالتربية المقاربة بين األصول النظرية والتجارب العالمية: محمد منير مرسي -2

منيا األكاديمية والعامة التي تؤىل االلتحاق بالجامعة، ومنيا عة القدرات كاالستعدادات، كفييا برامج متنك
كالمخطط التالي يكضح بنية . المينية التي تؤىل الخريجين لعالم الشغل والدخول إلى دنيا الحياة العممية

      :كمككنات نظاـ التعميـ األمريكي
. يكيةيمثل نظام التعميم في الواليات المتحدة األمر( 4)مخطط رقم      

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.169ص ) :التعميم الثانوي في بريطانيا -2
 1959ففي عاـ . تعتبر بريطانيا مف الدكؿ التي أكلت اىتماما متزايدا بالتعميـ الثانكم منذ مدة طكيمة      

ستراتيجية لتعمـ التبلميذ ( Rapport crowther) كروثر نشر تقرير كىك يتناكؿ كضع سياسة تعميمية كا 
، كمع ذلؾ تحتؿ بريطانيا مرتبة متأخرة بالمقارنة  مع الدكؿ الغربية كالمتقدمة في (سنة 19 -16)بيف 

 1988سنة، ففي سنة  18-16نسبة التبلميذ الذيف يكاصمكف تعممييـ الثانكم بعد سف اإللزاـ أم مف 
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في فرنسا  66%فقط مف مجمكع تبلميذ الثانكم، في حيف كانت النسبة  35%كانت نسبتيـ في بريطانيا 
 (.182ص . )1988الياباف عاـ  88%ك 1986في أمريكا عاـ  79%، ك1986عاـ 

كما يسمح لمتبلميذ في بريطانيا أف يترككا المدرسة الثانكية متى بمغكا نياية سف اإللزاـ كىك السادسة      
عشرة، كيمكنيـ مكصمة الدراسة بعد ذلؾ حتى سف الثامنة عشر، ككثيرا مف التبلميذ  

لمبلحظ في ىذا النظاـ أف معظـ التبلميذ يتعممكف في مدارس ثانكية شاممة عامة كمجانية، كجزء قميؿ  ا
 
 
  
:  في الواليات المتحدة األمريكيةإصالحات التعميم  -ج

لقد أدرؾ األمريكيكف أف التعميـ ىك مفتاح الحرية كالتقدـ، كاعتبركا انتشار التعميـ ضمانا أساسيا       
إف »: لمساكاة كغيرىا مف المبادئ التي كسبيا الشعب األمريكي كمف مأثكر قكؿ جيفرسكف لمحرية كا

فالمدارس العامة في . «الشعب الذم يتكقع أف يككف حرا كىك جاىؿ فإنو يتكقع ما لـ يحدث كلف يحدث 
. مريكيةنظر األمريكييف مف خبلؿ دكرىا العظيـ في نشر العمـ المعرفة تدّعـ مثاليات الديمقراطية األ

أىـ كثيقة عف التعميـ في أمريكا خبلؿ  1983الذم صدر في" أمة في خطر" كيعتبر التقرير المعركؼ بػ
فقد كشؼ ىذا التقرير نقاط الضعؼ في التعميـ األمريكي سكاء فيما يتعمؽ بنكعيتو أك . العقديف الماضيف
صبلح التعميمي تجسدت في مرحمتيف كقد ترتب عمى ىذا التقرير اتخاذ خطكات عممية لئل. فاعميتو كجدكاه
 (1) :أساسيتيف ىما

كاستندت ىذه المرحمة عمى تصكر مفاده أف مشكبلت (: 1986-1983)المرحمة األولى لإلصالح  -
التعميـ في أمريكا ترجع بالدرجة األكلى إلى انخفاض المستكيات األكاديمية لمطبلب كتدني نكعية التدريس، 

أعدت تشريعات لبلرتقاء بمستكل ( 1985-1983)كخبلؿ المرحمة . كؿ عف ذلؾ كاعتبر المعمـ المسؤكؿ األ
عداد  المعمـ كتحسيف أدائو كالتخمص مف المعمميف غير األكفاء كاجتذاب المعمميف ذكم الكفاءة كالخبرة كا 

 .  اختبارات لمكفاءة المينية لممعمميف

مع األكلى، فإذا كانت المرحمة  خؿكىذه المرحمة تتدا(: 1990-1986)المرحمة الثانية لإلصالح  -
األكلى قد نظرت إلى المعمـ عمى أنو لب المشكمة في التعميـ، فإف المرحمة الثانية نظرت إليو عمى أنو 

فقد بدأت الصيحات تنادم في ىذه الفترة بضركرة تحسيف مكانة المعمميف المينية . الحؿ لممشكمة
عطائيـ مزيدا مف االستقبلؿ كالحرية كالثقة كمزيدا مف التدريب كالفرص لمقياـ بكاجباتيـ، كقد شيدت ىذه  كا 
كىكذا كانت نتائج اإلصبلح كضاحة كناجحة في الكاليات . الفترة تحسنا ممحكظا في مرتبات المعمميف

. المتحدة األمريكية 
عا مشرك جورج بوشطرح الرئيس لقد : بالواليات المتحدة األمريكية 2000إستراتيجية التعميم لسنة  -د

كقد أثار ىذا المشركع . "إستراتيجية التعميم  2000أمريكا عام " : تحت عنكاف  1991أبريؿ  18قكميا في 
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اىتماما عمى المستكل القكمي كالعالمي عمى السكاء كلفت أنظار العالـ أجمع إلى قيمة كأىميتو التعميـ 
أف يككف ذلؾ درس كإستراتيجية  قكمية  تحمؿ  لكاءىا  أقكل  دكلة في العالـ ، كعمى 

 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 108، مرجع سابؽ، ص أصول التربيةمحمد منير مرسي التربية،  -1

 
كالكاقع أف نظاـ التعميـ اإلنجميزم يمر بثكرة حقيقية منذ .مستفاد لمدكؿ األخرل كالسيما الدكؿ النامية منيا

ؿ بالنسبة لفرنسا فيي تمر اآلف بفترة حاسمة مف ، ككذلؾ الحا1988صدكر قانكف اإلصبلح التعميمي عاـ 
كىذا يعني أف الدكؿ المتقدمة تضع قضية إصبلح . إعادة تنظيـ تعميميا العاـ ال سيما المدارس الثانكية

التعميـ كتطكيره مف األكلكيات في برامجيا التنمكية كقد تضمف مشركع الرئيسي األمريكي كثيرا مف 
كاإلصبلحات الفعمية التي عقبت ذلؾ " أّمـة في خطـر" بيا التقرير السابؽ اتجاىات اإلصبلح التي نادل 

: كقامت بيا الكاليات المختمفة، كتضمف ىذا المشركع سبعة أىداؼ رئيسية لمتعميـ يرمي التي تحقيقيا كىي
(1)  

 .17تنمية استعدادات كقدرات الطفؿ األمريكي في مراحؿ التعميـ اإلجبارم أم حتى سنة  -1
. مف التبلميذ المرحمة الثانكية، كىك ىدؼ مماثؿ لما اتبعتو فرنسا تعممييا الثانكم 90%ف يكاصؿ أ -2
أف يككف انتقاؿ التمميذ مف مرحمة إلى أخرل عمى أساس إجادتو لمعمـك األساسية كىي المغة االنجميزية  -3

. ذه المكادكالرياضيات كالعمـك كالمكاد االجتماعية، كبناء عمى أدائو في امتحانات  ق
العمؿ عمى تنمية القدرة عمى التفكير عند التمميذ ليمكنو القياـ بالتعميـ كالعمؿ المنتج في ظؿ اقتصاد  -4

. كىك ىدؼ لو صدل كاسعا في اإلصبلحات الحديثة في نظاـ التعميـ االنجميزم كالفرنسي أيضا. حديث
ؿ العالـ في مادتي العمـك كالرياضيات، كلعؿ أف يحتؿ التمميذ كالطالب األمريكي الرتبة األكلى بيف دك -5

دكلة  15اليدؼ مف ىذا ىك رد فعؿ لمنتيجة المخزية التي اكتشفت عنيا نتائج امتحاف عقد لمطبلب في 
 .كجاء ترتيب الطالب األمريكي الثاني عشر بيف الطبلب

كممارسة الحقكؽ  عمى كؿ أمريكي أف يكتسب ألكاف المعرفة كالميارات الضركرية لمتنافس العممي -6
نما لمحياة. كالكاجبات . فالتعمـ ليس لكسب العيش كا 

.  أف تقّدـ كؿ مدرسة بتكفير البيئة المكاتية لمتعميـ  -7
  :تعقيب -
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لقد كجيت انتقادات ليذا النكع مف التعميـ الثانكم، المتعدد األغراض، كقد انصب ىذا النقد      
، نظرا النعداـ التنكع كاالختيار الحقيقي  1980كعاـ 1970بالخصكص عمى السنكات الممتدة بيف عاـ

لمدراسة في ىذه المدارس، مما حدا بالكثير مف الجماعات المحمية كالييئات كالفئات المستقمة إلى الدعكة 
إلى قياـ مدارس بديمة ، كبناء نماذج جديدة مف المؤسسات التعميمية تيدؼ إلى تقديـ المزيد مف التنكع 

.  خؿ المؤسسةكاالختيار دا
 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

. 109، مرجع سابؽ، صالتربية المقارنة بين األصول النظرية والتجارب العالمية: محمد منير مرسي -1
فقد أتاحت ىذه المدارس مزيدا مف التخصص سكاء تعمؽ األمر بمكضكعات ذات طابع نظرم أك ميني، 

كعالـ الشغؿ ، كفي بداية  ت إلى تكثيؽ الصمة بيف التعميـكما شجعت عمى تقديـ بدائؿ جديدة  كنزع
الثمانينات كبعد تطكر المناخ السياسي كتضائؿ االعتمادات المالية ، فقدت ىذه النزعة قدرا كبيرا مف 
الحماسة كمف الدعـ الذم حضيت بو في البداية ، كبعد تردم كضعية التعميـ الثانكم في مثؿ ىذه 

لعاـ إلى المطالبة إلى تقديـ تدابير جديدة كتقديـ حمكؿ لممشكبلت التي يطرحيا الظركؼ ، اتجو الرأم ا
التعميـ الثانكم المتعدد األغراض، غير أف ما جمب االنتباه أف التقارير التي تتضمف تقكيما نقديا لنظاـ 

أك الشؾ فيما التعميـ السائد في التعميـ الثانكم في الكاليات المتحدة األمريكية لـ يكف مكضع التساؤؿ 
يتعمؽ بالمدرسة ذات األغراض المتعددة، بؿ ما يمكف استخبلصو مف الدراسات الحالية، فاف تعميـ مثؿ 

لكف أقصى ضركب النقد التي . ىذه المدارس الثانكية يعكس سياسة تقدـ التنكع داخؿ المعاىد التعميمية
مف اإلفراط في التنكع كىك تنّكع ناجـ عف  تكاجييا المدارس الثانكية متعددة األغراض اليـك ككنيا تعاني 

 .العدد الكاسع كالكبير مف المكاد االختيارية التي يتبعيا التبلميذ في مسارىـ الدراسي
كخبلصة القكؿ أف ما نجده في تجربة الكاليات المتحدة األمريكية مف نزكع نحك تنشيط المناىج      

تزايد في التنكيع فيي بدكف شؾ اختبلفات تفصح عف المدرسية كما نجده في بمداف أخرل مف اىتماـ ـ
الصعكبات التي تتمقاىا العديد مف الدكؿ حيف تحاكؿ أف تحقؽ تكازنا ايجابيا بيف الرغبة في تقديـ تعميـ 

أساسي مشترؾ كتجربة اجتماعية مشتركة إلى أكبر عدد ممكف مف الشباب، كبيف الرغبة في تنكيع التعميـ 
مكاناتيـ مف جية كمتطمبات سكؽ العمؿ عمى نحك يستجيب الىتـ امات كانشغاالت التبلميذ كالطمبة كا 
 .كحاجاتو مف جية أخرل

 :التعميم الثانوي في بريطانيا -2
  :المدرسة الثانوية الشاممة -أ 
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مف المعركؼ أف التعميـ في انجمترا يميؿ بدرجة كبيرة إلى األخذ بنظاـ البلمركزية حيث تستقؿ          
التعميمية بسمطة اتخاذ القرار فيما يتعمؽ بالكثير مف الشؤكف التفصيمية في ضكء الظركؼ  المناطؽ

كمف الناحية السياسية . الخاصة بكؿ منطقة، كيتمشى نظاـ البلمركزية مع النظاـ الديمقراطي في الببلد
قمة أك الصفكة إلى كاف االتجاه إلى المدرسة الشاممة تعبيرا عف تحكيؿ اجتماعي كاف ييتـ بتعميـ يخدـ اؿ

كىكذا فإف . تعميـ يخدـ الكثرة نتيجة لكصكؿ حزب العماؿ إلى السمطة كتعبيره عف حؽ األغمبية العاممة
المدرسة الشاممة لـ تأخذ شكميا الحالي بناء عمى كجية نظر تربكية، بؿ جاءت كحؿ سياسي لمشكمة 

سة كأكلياء األمكر إف أسمكب االختيػار يساعد عمى معرفة المدر. اختيار التمميذ
 
 
 

ثـ تتـ . لقدرات التمميذ، كيعتمد ىذا عمى تقرير مف المدرسة االبتدائية ك إجراء مقابمة مع التمميذ ككلي أمره
دعكة التبلميذ ك أكلياء أمكرىـ لحضكر اجتماع في الفصؿ الصيفي لمتعرؼ عمى المدرسة ك مقابمة المدير 

تجرم اتصاالت كمناقشات مستمرة بيف أكلياء األمكر ك ,  كخبلؿ الفصػؿ الدراسي األكؿ. ك المعمميف
كفي نياية الفصؿ األكؿ , المعمميف ك التبلميذ ك المرشديػف النفسييف لكافة المشكبلت التي يكاجيكنيا 

كما تتـ لقاءات خاصة ألكلياء األمكر مع , ترسؿ تقرير إلى أكلياء األمكر في بداية الفصؿ الثاني 
ذه المشكبلت حكؿ اختيار التمميذ لممكاضيع الدراسية االختيارية في مختمؼ المستكيات كتتعمؽ ق. المعمميف

كما تتعمؽ ىػذه المقاءات بتشجيع التبلميذ عمى استخداـ المكتبة ك . ك الميف التي يرغبكف في تعمميا 
  .التسييبلت األخرل ك التعرؼ عمى المرافؽ المتكفرة في المدرسة

ية، فإف المدرسة يجب أف تعكس كتخدـ ما يجاكرىا، إذ كمما ازدادت ىذه الركابط كمف الناحية المثاؿ     
قّكة كمما انعكس ذلؾ عمى فائدة الطرفيف، إاّل أف المشكمة التي تكاجييا المدارس تكمف في االتصاؿ مع 

كيمكف التغمب عمى ذلؾ عف طريؽ دعكة اآلباء كأعضاء المجتمع المحمي إلى . كافة أكلياء األمكر
قامة معارض إلنتاج التبلميذ، أك ف شاطات رياضية أك ترفييية أك مسرحية، أك عقد لقاءات مفتكحة كا 

: كما يمكف تكثيؽ الركابط بيف المدرسة كالمجتمع عف طريؽ. حفبلت كندكات اجتماعية أك دكرات تثقيفية
يذ بخدمة المجتمع المحمي زيارة المتعمميف لممصانع كالمزارع كالمؤسسات، قياـ الييئات التعميمية كالتبلـ

عطاء دركس حكؿ عبلقة المدرسة  كالقياـ بنشاطات كأعماؿ تطّكعية، كعقد دكرات تدريبية مجانية، كا 
كتقدـ معظـ المدارس الثانكية منيجا أساسيا لمدة سنتيف أك ثبلث . (1)بالمجتمع كنشر الكعي بيف أعضائو 

كالتدبير ( لمبنيف) كالجغرافيا كالرسـ كاألعماؿ اليدكية  سنكات يشمؿ المغة اإلنجميزية، الرياضيات، التاريخ
كيبلحظ أف تقسيـ التبلميذ في . (2)" الثانكية تشمؿ المرحمة التكميمية ثـ الثانكية " المرحمة ( لمبنات)المنزلي 

نما يتـ في معظـ  المدارس الثانكية الشاممة ال يتـ عف طريؽ اختبارات الذكاء ألنو غير مرغكب فييا، كا 
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كقد   .القدرة في الرياضيات، القدرة في المغكيات، ك القدرة في العمكـ: تمؾ المدارس عمى أسس ثبلثة كىي
بات كاضحا اآلف أنو إذا كانت المدرسة الشاممة تيدؼ في النياية إلى نيؿ ثقة الرأم العاـ، فانو مف 

كتدعى . اجباتيا كمياميا الضركرم اختيار ماذا يجب عمييا أف تفعؿ، ثـ البحث عف كيفية أدائيا لك
ألنيا تقدـ مختمؼ أنكاع النشاطات ك الثقافة المينية مف جية، كألف كافة ,المدرسة الشاممة بيذا االسـ 

التبلميذ الذيف يقطنكف في منطقة ما  بغض النظر عف قدراتيـ ستتاح ليـ الفرصة لمدراسة فييا مف جية 
.  ثانية
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 .16، مرجع سابؽ، ص استراتيجيات التطوير التربوي في الوطن العربي: د الخطيب، رداح الخطيبأحـ -1
 . 51، مرجع سابؽ، صاالتجاىات المعاصرة في التربية المقارنة: محمد منير مرسي -2

حكؿ ميزات المدرسة الشاممة مف كجية نظرىـ، أجاب  1976كفي سؤاؿ مكجو إلى أكلياء األمكر عاـ 
التخمص مف مشكمة النجػاح ك الرسكب في سف الحادية كالثانية :  مف حسنات ىذه المدارس  ىؤالء أف

عشرة عمى األقؿ، كتكفير مكاضيع دراسية متنكعة ك متعددة، ك فرصا تربكية كنشطات مينية مختمفة، 
ػة الشاممة كتمكيف كؿ تمميذ مف البقاء في المدرسة بعد المرحمة االبتدائية ،كفي عدة مناطؽ، فإف المدرس

كقد حدد . تستغؿ المصادر القميمة المتكفرة أحسف استغبلؿ كبصكرة أفضؿ مف أنظمة التعميـ األخرل
مجمكعة مف التربكييف أىداؼ المدارس الشاممة التي تمّيزىا عف أية مدارس ثانكية أخرل رغـ كجكد العديد 

  (1): مف األىداؼ المشتركة بينيما  فيما يمي 
جكة في التعميـ ما بعد المرحمة االبتدائية عف طريؽ كضع جميع التبلميذ ذكم القدرات التخمص مف الؼ –1

كما يمكف أف . المتباينة في مدرسة كاحدة، كىكذا يمكف لمتبلميذ التفاعؿ ك االستفادة مف بعضيـ البعض
. يتكّيفكا ضمف مجمكعات محددة في المكاضيع الدراسية، مما يجعميـ يتطّكركف بسيكلة

عممية جمع تبلميذ يمثمكف قطاعا عشكائيا مف المجتمع في مدرسة كاحدة يشكؿ نمكذجا أكاديميا إف  –2
كاجتماعيا جيدا ، يؤدم إلى تفاعؿ المدرسة ك المجتمع، ك إلى خمؽ مجتمع متماسؾ كمتحد بصكرة 

. لمتعددةتدريجية ، نظرا ألف المدرسة تجمع ىذا الخميط مف القدرات المختمفة ك البيئات االجتماعية ا
إف تركيز المعمميف ككجكد التسييبلت كاألجيزة في المدرسة الشاممة يساعد في تكفير فرص تعميمية   –3

: كقد كانت المدارس الثانكية في انجمترا مقسمة إلى مدارس. متنكعة لمتبلميذ ذكم القدرات المتباينة
ألـز كؿ السمطات  1965لعاـ ( 10)ـ إاّل أف قرار حككمة العماؿ الشيير رؽ. أكاديمية، كتقنية، كحديثة

كىكذا أصبحت الفمسفة . التعميمية في جميع المناطؽ بانجمترا أف تعيد تنظيـ مدارسيا لتصبح كميا شاممة
( 262) 1965كفي حيف كانت عدد المدارس الشاممة في بريطانيا عاـ . التربكية تقـك عمى التعميـ الشامؿ

) كعدد التبلميذ في المدارس الشاممة( %4.5)افة المدارس الثانكية مدرسة، كنسبة المدارس الشاممة إلى ؾ
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 8.5) تمميذا، كنسبة تبلميذ المدارس الشاممة بالمقارنة مع نسبة تبلميذ كافة المراحؿ الثانكية (  239.619
) تمميذا، (  29764.8) ك(  % 68) مدرسة، ( 338)  1976أصبحت ىذه األرقاـ ك النسب عاـ (  %

كمف المؤكد أف ىذه األرقاـ كالنسب ازدادت كارتفعت في كقتنا الحاضر، نظرا . عمى التكالي(  % 75.6
أما معدؿ عدد التبلميذ في المدارس الشاممة . لمقرار الحككمي القاضي بتحكيػؿ المدارس إلى مدارس شاممة

ا عدد التبلميذ إلى تمميذا ، رغـ أف بعض المدارس الكبيرة يمكف أف يصؿ فيو(  950) الكاحدة فيك حكالي 
. تمميذ أك أكثر(  2000) 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 167، مرجع سابؽ، ص استراتيجيات التطوير التربوي في الوطن العربي: أحمد الخطيب، رداح الخطيب -1
عّدة  المذككر آنفا لـ يحدد نمطا كاحدا لممدرسة الشاممة، بؿ طرح( 10) كالجدير بالذكر أف القرار رقـ  

  (2): ك أىـ ىذه البدائؿ".  (1)بدائؿ تختار السمطات المحمية مف بينيا ما يناسبيا 
سنة، بحيث تجمع ىذه  18-11تعميـ شامؿ متصؿ في مدرسة كاحدة لكؿ التبلميذ مف سف    –1

، كيعتبر ىذا ، بدكف أم انتقاء(األكليػة ) المدرسة تبلميذ المنطقة الكاحدة بعد أف ينيكا المدرسة االبتدائية 
أم أنو مف مجمػكع (  % 48.3)  1976البديؿ األكػثر شيكعا حيث بمغت نسبة ىذا البديؿ عاـ 

مدرسة شاممة تبدأ مف ( 1390) ، كانت ىناؾ (باستثناء المدارس المتكسطة) مدرسة شاممة (  2874)  
 . سنة 18 –11السف 

( األكلية ) عد االنتياء مف المدرسة االبتدائية تعميـ شامؿ عمى مرحمتيف حيث ينتقؿ جميع التبلميذ ب  –2
مف سف الحادية عشرة إلى مرحمتو األكلى كيبقكف فييا حتى سف الرابعة عشرة، ثـ ينتقمكف إلى مرحمتو 
الثانيػة التي تستمر إلى سف الثامنة عشرة، كيكجد ىذا النكع في المناطؽ التي ال تتكفر مساحة لممدرسة 

كاحدة لممرحمة : الغالب في المناطؽ القديمة التي كاف فييا مدرستاف منفصمتاف الشاممة الكبيرة، ك في 
. المتكسطة ، ك األخرل لممرحمة الثانكية 

تعميـ شامؿ يبدأ بمدرسة أكلية ابتدائية مف سف الخامسة إلى الثامنة أك التاسعة ، ثـ مدرسة كسطى   –3
كيتـ تنظيـ ىذه المدارس جميعيا عمى , ثانكية أعمى حتى سف الثانية عشرة أك الثالثة عشرة ،كأخيرا مدرسة

أسس الشمكؿ دكف االنتقاء، كما أنيا تتميز بتكفير فرص أفضؿ الكتشاؼ الميكؿ ك القدرات بيف 
. مجمكعات متقاربة في فئات األعمار

...  16أك  15حتى  11مدرسة شاممة تستقبؿ الطبلب مف سف   –4
كيبقكف فييا إلى إنياء دراستيـ في الجامعة أك ما  11ذ مف سف مدرسة شاممة يتعمـ فييا التبلمي  –5

كفي الكاقع  فإف . سنة 14أك  13كىؤالء يتـ نقميـ إلى مدرسة شاممة أخرل ابتداء مف سف . يشابيا
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يكاجو مشكمة عدـ تكفير النكعية الممتازة مف المعمميف (  5ك  4)النمطيف األخيريف مف المدارس الشاممة 
لذا يتـ تجميع التبلميػذ مف عدة مدارس . ف تدريس الصفكؼ العميا في المرحمة الثانكية الذيف يستطيعك

إاّل أف ىذا النظاـ ال يشجع . شاممة في كمية مستقمة يتكفر فييا ىذا النكع النادر مف المعمميف األكفاء 
الكمية عف أماكف الكثير مف التبلميذ عمى االستمرار في دراسة أعمى بعد سف الخامسة عشرة نظرا لبعد 

. سكناىـ
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .169 -168المرجع السابؽ، ص : أحمد الخطيب، رداح الخطيب -1
 .51، مرجع سابؽ، صاالتجاىات المعاصرة في التربية المقارنة: محمد منير مرسي -2

 (1) ريطانيايمثل نظام التعميم في ب( 5)مخطط رقم                                    -

 

 كميات  كميات البكليتكنيػؾ      كميات تدريب المعمميػف

التربية   
 عميػا  اؿ

 

المدارس 
الثانكية 
الحديثة 

 

 

 

 

المػػدارس    الشػػاممة 

 لجامعػػاتا

         

 

المدارس 
األكاديمية 
كالفنية 
 الثانكية
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 .183المرجع السابؽ، ص : محمد منير مرسي -1
: التعميم الثانوي في فرنسا -3
لعالمي، أدت شيد التعميـ الفرنسي في نشأتو كتطكره عدة تحكالت ىامة كغيره مف أنظمة التعميـ ا   

كمف أىـ العكامؿ التي ساىمت في ىذا التطكر نذكر . إلى تشكيمو في ىذه الصكرة التي ىك عمييا اآلف
عمى الخصكص الكنيسة الكاثكليكية، الثكرة الفرنسية، نمك حركة التصنيع، كمحاكالت اإلصبلح التعميمي 

، سنحاكؿ في (تعميـ الثانكم كالتنميةاؿ)المختمفة التي عرفتيا فرنسا كحتى ال نخرج عف مكضكع الدراسة 
ىذا المقاـ التعرض إلى مرحمة التعميـ الثانكم عمى الخصكص لمعرفة كيفية تطكر ىذه المرحمة كاألسس 

. التي قامت عمييا كأىميتيا بالنسبة لممجتمع الفرنسي
 : المدرسة القانونية في فرنسا

: كىناؾ ثبلثة أنكاع مف الثانكية .خاصةحككمية ك: كىي عمى نكعيف (Lycée)مدرسة الميسيةكتعرؼ 
، كيدرس 1975الثانكية العامة، الثانكية التقنية، كالثانكية المينية كىي نكع جديد أنشأ بمكجب إصبلحات 

االقتصاد كالعمـك -اآلداب كالفمسفة:التمميذ في الثانكية العامة أحد التخصصات الخمسة الرئيسية التالية
. بيعة،الرياضيات كالعمـ الطبيعي،الرياضيات كالتكنكلكجيااالجتماعية،الرياضيات كالط

 

 

 مدارس األطفاؿ الدنيا الثانية
 

 

 

 مدارس األطفاؿ الدنيا األكلية
 

 

 األطفػػاؿ ريػػاض
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 .عمـ الصناعة، دراسات األعماؿ، أعماؿ الكمبيكتر: أما الثانكية التقنية فتضـ التخصصات اآلتية    
فالتعميـ عمكما بيذه البمداف يتميز بالمركنة كالتخصص كالتكازف بيف أنكاعو ككصؿ إلى درجة كبيرة مف 

لتكسع في التعميـ الثانكم العاـ بيا كأغمبو عاـ كديمقراطي كتكجد مدارس تشرؼ عمييا النجاح كخصكصا ا
كما أف خريج كبل المدرستيف الثانكية العامة كالثانكية التقنية يتدرب عمى المكاد المينية مما . ىيئات خاصة

لى المكاد المينية، كىي أما الثانكية المينية فيككف فييا التركيز ع. يمكنو مف االلتحاؽ بالتعميـ العالي
. ككاف إنشاؤىا لتعميـ التعميـ الثانكم كسياسة تربكية عامة لفرنسا. تحظى بمكانة أقؿ مف النكعيف السابقيف

كتتجو ىذه السياسة التعميمية حاليا إلى تكحيد نمط ىذه المدارس الثانكية الثبلثة في مدرسة كاحدة تضـ 
كابتداء مف المرحمة . في الكاليات المتحدة األمريكية ك بريطانيامختمؼ الشعب عمى غرار المدرسة الشاممة 

، كيمكف لمف ( سنة 20 -18)الثانكية كما بعدىا تككف الدراسة غير إجبارية، كيدرس فييا تبلميذ بيف  
أما الثانكية . ينيي الدراسة بالثانكية العامة بعد دراسة ثبلثة سنكات أف يحصؿ عمى البكالكريا التقنية

كقد تـ إحداث تغيير في نظاـ التعميـ الثانكم، . ية تؤدم لمحصكؿ عمى شيادة الدراسات المينيةالميف
يسمح بمكجبو لمتبلميذ الحصكؿ عمى شيادة البكالكريا المينية، كىك تغيير حديث في التعميـ الفرنسي 

لتبلميذ إلى مف ا 80%ييدؼ إلى تحقيؽ أحد األىداؼ الرئيسية لمتعميـ الفرنسي كىك الكصكؿ بنسبة 
.  (1) 2000مستكل البكالكريا بحمكؿ عاـ 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

. 204، مرجع سابؽ، ص التربية المقارنة بين األصول النظرية والتجارب العالمية: محمد منير مرسي -1

لحاؽ أكبر        عدد مف كقد عممت السمطات التعميمية بفرنسا عمى زيادة نسبة االلتحاؽ بالثانكية كا 
التبلميذ إلى ىذا المستكل مف التعميـ لدرجة أصبحت المدارس مكتظة كشديدة االزدحاـ بالتبلميذ، إال أف 

أكدت عدـ ( INPP)الدراسات الحديثة التي أجرتيا كزارة التعميـ الكطنية، كالمعيد القكمي لمبحكث التربكية 
. فض، بؿ مازاؿ عمى مستكل تحصيمي رفيعصحة ما أشيع مف أف مستكل تبلميذ المدارس الثانكية قد انخ

بؿ إف المستكل العاـ لمتبلميذ قد ارتفع في بعض المكاد كالرياضيات كالفيزياء، كأف معظـ التبلميذ 
. بالمدارس الثانكية معركفكف بالجدية في العمؿ كاالجتياد، كىـ تحت ضغط شديد لمحصكؿ عمى البكالكريا

 32%المرحمة الثانكية سكاء حصمكا عمى البكالكريا أـ ال حكالي  كمف بيف مجمكع التبلميذ الذيف ينيكف
مف خريجي الثانكية  44%كفي تقدير آخر . 1991يمتحقكف بالتعميـ العالي، كذلؾ حسب إحصاءات 

العامة كثمث خريجي الثانكية التقنية يمتحقكف بالتعميـ العالي، كالكاقع أف النظاـ التعميمي الفرنسي مف 
كقد ثبتت أف ىناؾ . ائية حتى الجامعة يقكـ عمى أساس اختبار أحسف العناصر مف التبلميذالمرحمة االبتد

ففي حيف تحظى الثانكية العامة كالتقنية بمكانة كبيرة نجد . تفاكتا في المكانة بيف أنكاع المدارس الثانكية
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لتحاؽ بالتعميـ العالي بيف الثانكية المينية متدنية المكانة كذلؾ لعدـ تكافؤ الفرض التعميمية ال سيما اال
كىناؾ اتجاه جديد إلنشاء نكع مف المدارس الثانكية . األنكاع الثبلثة، كقد اعترفت السمطات الفرنسية بذلؾ

عمى غرار المدارس الثانكية الشاممة المعمكؿ (  Lycées polyvalents) متعددة التخصصات تعرؼ باسـ 
. (1)بيا في بريطانيا كأمريكا 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

. 20المرجع السابؽ، ص : حمد منير مرسي -1
 

: الخبلصة
األمر الذم لفت أنظار ىذه الدكؿ ىك ضركرة تنظيـ التعميـ الثانكم باعتباره األساس الذم يزكد 

بعد أف التبلميذ بالميارات المينية ك الكفاءة البلزمة لنكعيات العمؿ المطمكبة مف أجؿ التطكر الصناعي، 
كاف التعميـ الثانكم قاصرا عمى تعميـ النخبة القادرة عمى دفع نفقاتو الباىظة، كما غمب عمى مناىجو 

. الطابع األكاديمي النظرم الذم يمّجد كؿ ما ىك كبلسيكي ك يحتقر كؿ ما ىك عممي أك ميني
م البمداف المتقدمة، قد نصؿ إلى بعد ىذه الدراسة التحميمية النقدية لنماذج مف نظـ التعميـ الثانكم ؼ       

نتيجة تبدك سمبية مف ناحية كىي أننا لـ نحصؿ مف التجربة العالمية في ىذا الميداف عمى نمط تعميمي 
نمكذجي يمكف االحتذاء بو، بؿ نحف أماـ نماذج متعددة يمبس كؿ منيا لباس خاص بذلؾ البمد كبتجربتو 

ة كالثقافية، كمف حاجات المجتمع الراىنة كالمستقبمية، يضاؼ التي تنبع مف بيئتو االجتماعية كاالقتصادم
إلى ىذا استمرارية التعديؿ كالتغيير كاإلصبلحات المتتالية كالمراجعة ليذه النماذج التعميمية كما يمكف 
استخبلصو في ىذا المجاؿ أف التجارب التربكية الحديثة قد تخمصت أك بدأت تتخمص مف الصيغ 
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.  ة الجامدة، كجعمت مف التنّكع كالتعّدد كالمركنة شعارىاالتعميمية التقميدم
كمف ىنا فإف الجامع بيف مختمؼ ىذه النماذج أنيا جميعيا نماذج مفتكحة أماـ التطكير كالتجديد،      

نماذج تستجيب لحاجات خريجي التعميـ الثانكم كمطالبيـ كتقضي عمى ما يساكرىـ مف قمؽ كالسيما أماـ 
الة كلحاجات التطكر العممي كالتكنكلكجي كمطالب سكؽ العمؿ كمؤسسات اإلنتاج، كأف تزايد نسبة البط

ليذا كانت النظـ التعميمية الحديثة حريصة عمى . تجعؿ مف نظاـ التعميـ في نياية المطاؼ أساس التنمية
راعية كالتجارية أم بيف التعميـ كاإلنتاج بيف المدارس كالمؤسسات الصناعية كالز الربط بين التعميم والعمل،

. كالتأكيد عمى الثالكث الذم ال يمكف فصمو كىك التعميـ كالتقنية الحديثة كالحياة المينية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      .يمثل نظام التعميم في فرنسا( 6)مخطط رقم                      -
 الدكتــــوراه                                                                               

 
االؿ    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ت
ط

-
  
  
 

ى
ٌب
ص

ت أ
ط

-
  
  
  

ُخ
ذل

صُ
-

  
  

  
  

ُخ
س

ص
 ال

ىم
ؼل

ال
 .

 

 

ي
ر
ـــ

ـــ
جــ

لك
  ا

س 
ر
ذا

ـــ
ـــ

وـ
 ال

            

 

خ 
صــ

ص
خ

هز
ذ 

به
هؼ

 

خ 
خُ

لى
ٌى

زك
 ال

ُخ
هؼ

دب
 ال

هذ
ؼب

لو
ا

 

 

دثلىم دراصبد خبهؼُخ ػــــبهخ 
 

 

 

لُضبًـش 

 

هزرَــــــــــــز 
 

 دراصبد                         دراصبد

 

 رخصصُخ                         هؼومخ

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
د

ــب
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ؼــ

به
د

ال
-

  
 

ب 
رَ

لى
كب

الج
ح 

بد
شه

-
  
  
 

 

  
 

  
  
  
  
  
 

خ 
لم
س

ال
3-

  
  
  
  
  

خ 
لم
س

ال
2-

  
  
  
  
  
 

خ 
لم
س

ال
3-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

خ 
لم
س

 ال
َخ

ًى
ثب
ال

2- 
فخ

رو
الج

ح 
بد

شه
-

مخ
سل

 ال
َخ

ًى
ثب
ال

1- 
ب 
ُك

رف
ر
ض

 ال
دح

هب
ش



 355 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: سياسة التعميم الثانوي في العالم العربي -ثالثا
 :نظم التعميم الثانوي في بعض الدول العربية -1      

رة لقد خضعت النظـ التربكية العربية في تطّكرىا إلى تأثير عكامؿ مختمفة عممت في تشكيميا بالصك   
كمف خبلليا عرفت تكّسعا في مراحؿ  .التي ىي عمييا اآلف، كحكمت تطّكرىا كحددت نمكىا كطابعيا

التعميـ بفضؿ جيكد الّدكؿ العربية بشكؿ سريع رغـ قصكر كقمة اإلمكانيات، مما أدل إلى ىدر كبير في 
. في سكؽ العمؿ   سب لياالتعميـ كالرسكب كالتسرب أك كجكد أعداد كبيرة غير مؤىمة ال تجد المجاؿ المنا
 :كفيما يمي نظرة مختصرة لنظـ كفمسفة التعميـ الثانكم في بعض البمداف العربية

: في مصر -أ
مدارس ثانكية : 1920تشير الدراسات إلى كجكد مستكييف لمتعميـ الثانكم في مصر كذلؾ منذ عاـ  

إلى قسميف، يدرس الطالب بالقسـ األكؿ كانت الدراسة فيو في البداية مقسمة . رسمية، كمدراس أكلية راقية
مكاد عامة بينما يتجو القسـ الثاني إلى التخصص، كتتفرع الدراسة فيو إلى فرعيف عممي كأدبي كما ىك 
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كقد أجرم تعديؿ عمى نظاـ الدراسة في ىذه المرحمة شبيو بالنظاـ ... الشأف في أغمب البمداف العربية
أما النظاـ الحالي . سمت إلى مرحمة إعدادية كمرحمة ثانكية عامة كتقنيةالتعميـ الثانكم البريطاني، بعدىا ؽ

تتشعب بعدىا ( جذع مشترؾ)فيسير كفؽ نظاـ ثبلث سنكات، كيدرس الطالب في السنة األكلى دراسة عامة
الدراسة ابتداء مف السنة الثانية إلى شعبتيف، شعبة عممية كشعبة أدبية، كتنتيي الدراسة بالحصكؿ عمى 

 .(1)( البكالكريا ) ة إتماـ الدراسة الثانكية شياد
أما عف جيكد اإلصبلح التربكم في مصر فيي مستمرة كخاصة فيما يتعمؽ بإصبلح المناىج     

كتطكيرىا، رغـ ما تكاجيو مف مشكبلت، كرغـ ذلؾ تعتبر مصر أكؿ دكلة عربية اىتمت بكضع برامج 
لمناىج الدراسية ، ككاف ليذا اإلعداد أثر كاضح في دراسية إلعداد المتخصصيف في تطكير البرامج كا

اضطبلع ىؤالء المتخصصيف بدكر كبير في التغيير كالتنمية في مصر، كما كانت تقدـ المشكرة لمدكؿ 
كمف بيف المناىج التي تسير عمييا مصر حاليا في مجاؿ إصبلح ... العربية األخرل في ىذا المجاؿ

كىك تعميـ يجمع بيف  "بالتعميم المتكامل" تجريبي، ىك ما يسمى  كتطكير التعميـ الثانكم عمى أساس
الدراسات النظرية كالدراسات العممية أك المينية في مدرسة تجريبية كاحدة ، كمثؿ ىذا التطكير يتطمب 
تخطيطا كتدريبا جيديف بالنسبة لممعمميف، كتكفير لمرافؽ جديدة عمى جانب كضع نماذج لمناىج شاممة 

(  2)...كمتكاممة

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .120مرجع سابؽ، ص : محمد الفالكقي كرمضاف القذافي -1
. 270-266، مرجع سابؽ ، ص استراتيجيات التطوير التربوي في الوطن العربي: أحمد الخطيب كرداح الخطيب -2
: مناقشة -

في جميع المدارس المصرية لـ  إاّل أف ما أسفرت عنو ىذه اإلصبلحات مف نتائج كقابمية لمتعميـ     
يحقؽ األىداؼ المرجكة منو ، كما زاؿ مكضع بحث كدراسة إلى يكمنا ىذا رغـ أف النتائج األكلى كانت 

. تبدك مشجعة ككاعدة
 :في تونس -ب

، حيث تكجد مدارس ثانكية عربية كفرنسية أثناء االحتبلؿ، 1881يعكد التعميـ الثانكم فييا قبؿ  
. ثانكم بيا إلى مرحمتيف، كتتراكح الدراسة بيا مف سنة إلى سبع سنكاتينقسـ التعميـ اؿ

. تمثؿ المرحمة اإلعدادية كتدـك الدراسة فييا ثبلث سنكات  :المرحمة األولى -
، تقني كفني ، التعميـ  عاـ: سنكات حسب التخصص 4-3تدـك الدراسة فييا مف   :المرحمة الثانية -

شعبة : ، كتؤدم إلى شيادة البكالكريا كتشتمؿ الدراسة في الشعب التاليةالثانكم العاـ مدتو أربع سنكات
آداب تشمؿ المغات العربية كاألجنبية كآدابيا، شعب الرياضيات كالعمـك كتشمؿ عمى العمـك الرياضية 
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إف التجربة التكنسية في اإلصبلح كالتجديد التربكم اتخذت في العقد الماضي جممة مف . كالعممية
كساب التعميـ الثانكم المزيد مف الفعالية، ككانت  اإلجراءات لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف ىذا اإلصبلح كا 

 (1):  ىذه اإلجراءات تيدؼ إلى
كفي ىذا المجاؿ شرعت الكزارة المعنية بتطبيؽ بعض التجارب سعيا : تدعيم الفروع العممية والمينية -

بيا، فأدخمت مادة العمـك الفيزيائية كالتكنكلكجيا في  منيا في ترغيب التبلميذ في ىذه الفركع كااللتحاؽ
الجذع المشترؾ مف التعميـ الثانكم انطبلقا مف العماؿ التطبيقية، كما جرل تعزيز اإلعداد العممي كالتقني 

كما فتح المجاؿ أماـ . لتبلمذة التعميـ التقني كالميني عبر إشراكيـ  في أشغاؿ كاختبارات عممية تطبيقية
قيف مف التبلميذ في فركع التعميـ التقني كالصناعي لمتابعة دركس متخصصة بإضافة سنة إضافية المتفكّ 

كما أحدثت اختصاصات جديدة في ىذا التعميـ استجابة . تمّكنيـ مف الدخكؿ إلى مدارس عميا متخصصة
. لمتطمبات الحياة االقتصادية في الببلد كحاجاتيا

صالحيا - أدخمت في ىذا اإلطار تعديبلت كتجديدات عديدة، كلعّؿ أبرز ما  :تعديل المناىج والبرامج وا 
صبلح المناىج كتطكيرىا، التغيير البنيكم داخؿ المدارس، إذ تقرر  تغيير حدث فػي مجاؿ تعديؿ كا 

نظاـ الدراسة مف حيث عدد الساعات األسبكعية كفقا لؤلكلكيات التعميمية الجديدة، إلى جانب العمؿ عمة 
(. ربط المدرسة بالمحيط)ئؿ االتصاؿ الجماىيرم في التعميـ اإلفادة مف كسا

 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 272 -270المرجع السابؽ ، ص : أحمد الخطيب كرداح الخطيب -1
كقد أضيفت ساعات إضافية لمختمؼ الصفكؼ قصد تنمية الميارات األساسية في المغة كالرياضيات     

.    لمدراسات العممية في مجالي الزراعة كالصناعةف كفي صفكؼ أخرل إضافة حصص 
أدخمت تعديبلت في نظاـ إعداد المدرسيف سكاء مف حيث كيفية : إعداد المدرسين لمتعميم الثانوي -

دخاؿ الجكانب العممية كالتطبيقية في سياؽ اإلعداد،  اختيارىـ كتكجيييـ، أك مف حيث عممية إعدادىـ كا 
ة التعميمية في عممية التجديد، إذ يطمب مف المدرسيف في مختمؼ معاىد إضافة إلى ذلؾ اشتراؾ الييئ

عداد الكسائؿ  التعميـ الثانكم القياـ ببحكث كدراسات تربكية، كتقييـ المناىج الدراسية كطرائؽ التدريس، كا 
التعميمية، كالمساىمة في تأليؼ الكتب كغيرىا مف األنشطة التربكية التي تساىـ في إكساب الخريج 

  .لميارات التي يطمبيا المجتمعا
يعتمد التعميـ في تكنس عمة التمكيؿ كالتكجيو الحككمي، أم مركزية السياسة : اإلدارة التربوية والتعميمية -

التعميمية إلى درجة كبيرة كما ىك شأف أغمبية البمداف العربية، لكف ثمة اتجاىا قكيا نحك إشراؾ ممثميف 
ية التخطيط لمتعميـ ، كقد بذلت اإلدارة التعميمية خبلؿ الخمسة سنكات لممؤسسات غير التربكية في عمؿ
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الخيرة جيكدا كاعية لتنمية ال مركزية اإلدارة التعميمية عمى الصعيد المحمي، بما في ذلؾ المدرس نفسيا 
د كمف ثـ تنسيؽ الجيكد المحمية لتجدم... كالسمطات المحمية المعنية باإلشراؼ عمى العممية التعميمية 

. الغدارة التربكية في شتى أنحاء الببلد
: في سوريا -ج
كاف نظاميا التعميمي مقتبس مف النظاـ التعميمي الفرنسي عندما كانت جزءا مف الدكلة العثمانية،  

، كيعتبر النظاـ الثانكم العاـ المرحمة التعميمية المكصمة إلى الدراسات 1899حتى صدكر نظاـ المعارؼ 
تعتبر . ق عمى شيادة اإلعدادية، كمدة الدراسة بالمدرسة الثانكية العامة ثبلث سنكاتالجامعية بعد حصكؿ

إلى  % 80عممي كأدبي كتتجو نسبة : السنة األكلى عامة ثـ تتفرع ابتداء مف السنة الثانية إلى قسميف
تعميـ كنظمو ، تـ تكحيد اؿ1958القسـ العممي كالباقي لمقسـ األدبي، كعند قياـ الكحدة بيف سكريا كمصر 

 (1)ككتبو كمنيجو مع مصر 

، حيث تنظـ الدراسة عمى ثبلث فترات كؿ فترة ثبلثة شيكر 1967مع تعديؿ نظاـ االمتحاف كىذا بعد 
: يقترب شكؿ المدرسة الثانكية العامة في البمداف العربية مف نمكذجيف تعميمييف ىما. كتنتيي باالمتحاف

التعميمي البريطاني ألسباب تاريخية ألف معظـ البمداف العربية احتمت النمكذج التعميمي الفرنسي، كالنمكذج 
. كذلؾ ىك سبب التشابو بيف أنظمة التعميـ العربية مف طرفيما كتأثرت بثقافتيما

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 396، ص 1974، عالـ الكتب، القاىرة، في التربية المقارنة: نازلي صالح -1

بإصبلح كتطكير منظكمة التربية كالتعميـ في سكريا كمف خبلؿ المؤتمر الثاني لتطكير  أما فيما يتعمؽ    
نحك " كالذم جاء تحت شعار  1987مام  27 -22التعميـ ما قبؿ الجامعي المنعقد في دمشؽ في الفترة 

اتيا كمراحميا كميمتو دراسة العممية التربكم بجميع مككف" إستراتيجية متجددة في مجتمع التقدـ كاالشتراكية 
حكاـ الربط بينيا كبيف متطمبات التنمية الشاممة كذلؾ مف خبلؿ  (1): باتجاه جديد كا 

 . 1974تقكيـ مدل تنفيذ تكصيات المؤتمر التربكم األكؿ لتطكير التعميـ ما قبؿ الجامعي لعاـ  -1
نجازات قد تحققت الكقكؼ عمى كاقع العممية التربكية كالتعميمية في البمد، كما تـ فييا مف تط -2 كرات كا 

. بعد المؤتمر التربكم األكؿ
رصد المستجدات التربكية المعاصرة كالمستقبمية في ضكء متطمبات كحاجات التنمية الشاممة لممجتمع  -3

 .وضع تصور مستقبمي لمعمل التربوي والتنمويمف اجؿ 

 .بناء مجتمع متقدـ كمزدىراقتراح تكصيات مناسبة لتعزيز الدكر الريادم لمتربية كالتعميـ في  -4
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 :كمف أىـ االتجاىات التي برزت خبلؿ المناقشات ما يمي      

. تكظيؼ التعميـ تكظيفا تاما في بناء اإلنساف العربي بناء متكامبل كمتكازنا -
 زيادة االىتماـ بتكجيو محتكل المناىج التربكية التعميمية كالتعّممية في جميع مراحؿ التعميـ -

.  فعاليات كالنشاطات التربكية بما يخدـ ثقافة المجتمعتطكير اؿ -
. النيكض بكفاية المعمـ كتحسيف أدائو –
. التأكيد عمى تطكير بنية التعميـ شكبل كمضمكنا -
. أىمية تطكير التعميـ الثانكم الفني كالميني -
. ضركرة ربط التكنكلكجيا المعاصرة بالتعميـ -
(. ربط المدرسة بالمحيط)شطتيا بالبيئة المحيطة أىمية ربط المناىج الدراسية كأف -
 
 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 259، مرجع سابؽ، ص استراتيجيات التطوير التربوي في الوطن العربي: أحمد الخطيب كرداح الخطيب -1
  

 (1): ي ضح مراحل ااتعليم ما قبل ااعااي في اابلدان ااعربية( 19)جد ل رقم    

 

 المجموع الثانوي التوسط بتدائًاال البلدان

 سنة 12 02 (سنوات 10) 4+ 06 األردن

 سنة 12 03 (سنوات  09)  3+ 06 اإلمارات

 سنة 12 03   3   06 البحرٌن

 سنة 13 04 (سنوات  09) 3+ 06 تونس

 سنة 12 03 (سنوات  09) 3+ 06 الجزائر

 سنة 12 03  3   06 السعودٌة

 ةسن 12 03 3   06 السودان

 سنة 12 03 (سنوات  09) 3+ 06 سورٌا

 سنة 12 03 3   06 الصومال
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 سنة 12 03 (سنوات  09) 3+ 06 العراق

 سنة 12 03 3   06 عمان

 سنة 12 03 3   06 فلسطٌن

 سنة 12 03 3   06 قطر

 سنة 12 04 4   04 الكوٌت

 سنة 12 03 4   05 لبنان

 سنة 12 03 (سنوات  09) 3+ 06 لٌبٌا

 سنة 11 03 (سنوات  09) 3+ 05 رمص

 سنة 12 03 (سنوات  09) 3+ 06 المغرب

 سنة 12 03 3   06 مورٌتانٌا

 سنة 12 03 (سنوات  09) 3+ 06 الٌمن

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــ  

. 152، مرجع سابق، ص ااتربية اامقارنة  ااد اية: ملكة أبٌض -1

 

 

 : ةالمدرسة الشاممة في البمدان العربي -أ
لقد حققت األنظمة التربكية في الببلد العربية خبلؿ العقديف الماضييف تقّدما كتطّكرا ممحكظيف       

ككاف مف جممة التجديدات التربكية التي تـ تجريبيا في عدد مف . سكاء عمى المستكل الكمي أك النكعي
كعمى الرغـ مف مركر  .الشاممةتجربة المدرسة البمداف العربية كالعراؽ كاألردف كالعربية السعكدية، 

أكثر مف عشر سنكات عمى إدخاؿ ىذه التجربة في بعض األنظمة التربكية في الببلد العربية إال أنيا ما 
زالت في مرحمة التجريب ، بؿ أف ىذه التجربة أخذت تتعثر كتتراجع في بعض الدكؿ في حيف بدأت 

كقد . يقاؼ ىذه التجربة ك الحكـ عمييا بالفشؿتتعالى األصكات في البعض اآلخر مف الدكؿ مطالبة بإ
تـ إجراء بعض الدراسات التقكيمية ليذه التجربة التربكية ك تكصمت ىذه الدراسات إلى عدد مف 

إاّل أف ىذه . المقترحات ك التكصيات لتصكيب مسار ىذه التجربة ك العمؿ عمى تعميميا ك نشرىا
كبقيت ىذه التجربة تراكح مكانيا طيمة عقد كامؿ مف  المقترحات ك التكصيات لـ تدخؿ حيز التنفيذ،

كالجدير بالذكر بأف ىناؾ أسبابا متعددة ك متفاكتة تقؼ كراء التعثر ك التراجع الذم أصاب . (1)الزمف 
ىذه التجربة إذا تـ  تنفيذىا كفؽ المكاصفات ك الشركط المحددة ليا فإنيا قادرة عمى أحداث تغييرات 
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 المدرسة الثانوية الشاممةظاـ التعميـ الثانكم في الببلد العربية، كأف ما تتميز بو جكىرية كأساسية في ف
مف مركنة كشمكلية كحداثة يؤىميا لمعالجة كتصكيب الكثير مف السمبيات كالنقائص التي لحقت بنظاـ 

تـ إجراؤىا مف  إاّل أنو يجدر التنكيو ىنا بأف الدراسات كالبحكث التي. التعميـ الثانكم في الببلد العربية
ك المتعمقة بالتجديد التربكم قد تكصمت إلى نتيجة مؤداىا أف أية تجديدات أك  "منظمة اليونسكو" قبؿ 

إصبلحات جزئية يتـ إدخاليا عمى أم نظاـ تربكم تبقى مجػرد ترقيعات جزئية سطحية ال تستطيع النفاذ 
ة عمى أحداث أم تغيير يذكر في صميـ إلى عمؽ ك جكىر ىذا النظاـ ك بالتالي فإنيا تككف غير قادر

ىذا كيمكف أف تحقؽ بعض األغراض الدعائية أك اإلعبلمية، إاّل أف المردكد الحقيقي . العممية التعميمية
ف مثؿ ىذه النتائج التي تكصمت إلييا ىذه . ليذا التجديد التربكم يككف مردكدا ىامشيا أك سطحيا كا 

كأساسي مؤداه أف أم برنامج لمتجديد أك اإلصبلح التربكم في الدراسات إنما تقكد إلى استنتاج ىاـ 
الببلد العربية ال يمكف أف تتحقؽ أىدافو بكفاية ك فعالية ما لـ يتـ عمى أساس كمي ك شامؿ، بحيث 
يغطي جميع عناصر ك مكّكنات النظاـ التربكم في أم بمد عربي، كيشمؿ جميع األبعاد ك المؤثرات 

 .عمى ذلؾ النظاـ

 
 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػ

 .161، مرجع سابؽ، صاستراتيجيات التطوير التربوي في الوطن العربي: أحمد الخطيب، رداح الخطيب -1
في مؤتمر كزراء  المدير العام لميونسكوكىذا االتجاه في شمكلية اإلصبلح التربكم قد شّدد عميو     

ننظر دكما إلى كؿ تعديؿ أك تجديد في التربية ال عمى أنو ينبغي أف : " التربية لمدكؿ اإلفريقية عندما قاؿ 
نما عمى أنو جزء في عممية  إصبلح منسقة كشاممة  كلعّؿ ىذه الدراسات عف . (1)" ىدؼ في حّد ذاتو كا 

التعميـ الشامؿ يمكف أف تسيـ في بمكرة بعض األفكار كالمبادئ كالتصّكرات التي يمكف استثمارىا في 
ليا الدكؿ العربية كالمتعمقة بتطكير كتحديث أنظمتيا التربكية بشكؿ عاـ كتجديد بنية المجيكدات التي تبذ

لقد ساىمت ىذه الدراسات في كضع بعض المبلحظات حكؿ تطبيؽ . التعميـ الثانكم عمى كجو الخصكص
 (2): نظاـ المدرسة الشاممة في الببلد العربية يمكف تمخيصيا في النقاط التالية

ليـ الشامؿ في الببلد العربية مع كؿ ما يحققو مف تضييؽ لمفجكة بيف أنكاع التعميـ، إف نمط التع  –1
ثارة االىتماـ بالجانب العممي في البرامج الدراسية كتكفير الخمفية العممية كجزء مف الخمفية الثقافيػة، إاّل  كا 

إلى مرحمة التكامؿ الحقيقي بيف أنو ال يمثؿ النمكذج األمثؿ الذم تتطمع الببلد العربية إلى تبّنيو لمكصكؿ 
 .التعميـ العاـ ك التعميـ الفني ك الميني 
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المعركؼ أف لممدرسة الشاممة فمسفتيا كأىدافيا ك خصائصيا ك متطمباتيا كخططيا الدراسية الخاصة  –2
ليـ بيا ، كأف أّية محاكلة لتطبيؽ ىذا النظاـ يجب أف تأخذ بعيف االعتبار الخصكصية ليذا النكع مف التع

. التي تتبلءـ مع مبررات تطبيقية كمع الكاقع التربكم الذم تطبؽ فيو 
حافظت بنية التعميـ في المدارس الشاممة عمى مسارات التعميـ المعتمدة في المدرسة األكاديمية   –3 

مػا العامة ك المينية، كأبقت الحكاجز بيف أنكاع التعميـ العاـ ك الميني داخؿ أسكار المدرسة الكاحدة، ؾ
حافظت عمى ثنائية التعميـ الثانكم كطبيعتو في نظر المجتمع ك التبلميذ، كالذم كجدت المدرسة الثانكيػة 

. الشاممة لمحد منو أك إلغائو ،األمر الذم يعزز الفصؿ القائـ بيف التعميـ العاـ ك التعميـ الميني
تحديد مجمكعة مف الشركط كنتيجة لتطبيؽ تجربة المدرسة الشاممة في الكطف العربي فإنو يمكف 

 (3): كاالقتراحات التي يتكقؼ عمييا نجاح ىذه التجربة كالتي يمكف تمخيصيا فيما يمي
إف اعتماد صيغة التعميـ الشامؿ كمدخؿ لتحديث التعميـ الثانكم في الببلد العربية ك ما يترتب عمييا  -1

عميـ الثانكم يتطمب قرارا سياسيا يتـ إصداره مف تغييرات لفمسفة كأىداؼ ك بنية كمناىج كأنظمة التقكيـ لمت
ف ىذا القرار السياسي يعتبر مقدمة ضركرية كأساسية لؤلجيزة الفنية التربكيػة . عمى أعمى المستكيات كا 

 .لترجمة ىذا القرار إلى إستراتيجية ك إجراءات عممية لتحديث التعميـ الثانكم

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .162المرجع السابؽ، ص: داح الخطيبأحمد الخطيب، ر -1
       176المرجع نفسو، ص -2
    .179 -178المرجع نفسو، ص ص -3
المدرسة الشاممة ليست مجرد تغيير شكمي أك إضافات ىامشية عمى البرنامج الدراسي المعتمد في   –2

عادة تشكيؿ جذرية لبنية التعميـ، بما يحقؽ حاجات  المدرسة الشاممة، كلكنيا صياغة جديدة لنظاـ التربية كا 
. كقدرات الطمبة كبما يتناسب كحاجات المجتمع كاليياكؿ العاممة المدربة لخطط التنمية الكطنية

إف ىذا النكع مف التعميـ ال يمكف تطبيقو إاّل في إطار نظاـ تربكم ال مركزم بحيث يككف لممسئكليف   –3 
لذلؾ ال بد مف , لذم يتناسب مع حاجات البيئات المحميةفي المناطؽ التعميمية حرية اختيار نمط التعميـ ا

إعادة النظر في البنية اإلدارية لكزارات التربية ك التعميـ في الببلد العربية بحيث تتكجو إلى اعتماد نظاـ 
إدارم ال مركزم يككف فيو لمسمطات المحمية القرار النيائي في اختبار نكع التعميـ كمحتكاه كبرامجو التي 

. ب مع حاجات بيئاتيـ المحمية مف جية كحاجات الطبلب مف جية أخرلتتناس
أف يتـ اعتماد أنماط متعددة لمسارات التعميـ كمحتكاه في المدارس الشاممة لبلستجابة لمحاجات   –4 

كالقدرات المتمايزة لمطمبة مف جية، كتمبية حاجات المجتمعات المحمية المختمفة مف جية أخرل ك يمكف 
مف خبلؿ تقديـ قاعدة ثقافية مشتركة لجميع الطمبة في المرحمتيف اإللزامية كالثانكية، كتكفير  تكفير ذلؾ
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بدائػؿ متعددة كاختيارات متنكعة مف المساقات الدراسية يختار الطالب منيا المساقات التي تتفؽ مع أىدافو 
. األكاديمية ك العممية 

ب المعمميف كاإلدارييف لتكفير األطر التعميمية كالككادر إعادة النظر في أنظمة إعداد ك تأىيؿ ك تدرم  –5
اإلدارية القادرة عمى تمثيؿ فمسفة كأىداؼ التعميـ الشامؿ كترجمة ىػذه األىداؼ إلى إجراءات كممارسات 

      .عممية
 (:مدرسة المستقبل ) المدرسة الحديثة  -ب
م ك العشريف، كىك مفيكـ تربكم حديث إف مفيـك المدرسة المنتجة يبرز كأحد مفاتيح القرف الحاد -

يختمؼ عف الدكر التقميدم لممدرسة في ككنيا مؤسسة الستيبلؾ المعرفة، فالمدرسة الحديثة تعمؿ عمى 
، كالذم يربط العمـ بالعمؿ، كتزكيد المتعمـ بميارات كخبرات ليكاجو تشكيل اإلنسان المتعمم والمنتج معا

غّير، ك مكاجية المكاقؼ الحياتية المتجددة التي تتطمب امتبلؾ التحديات التي يفرضيا عالـ سريع الت
. آليات العصر ك متطمباتو كالسيما التقنية كالتكنكلكجية منيا

، كتشجعو بعد انتياء تعميمو عمى بسوق العمل ( الخريج ) تربط المتعّمم كما أف ىذه المدرسة الجديدة  -
سف التعامؿ مع اآلخريػف، كحسف إدارة الكقت االعتماد عمى ذاتو، ناىيؾ عف اكتساب ميارات ح

. كاحترامو، ك الخركج عف النمطية في األداء، كالجرأة في اقتحاـ األعماؿ، ك معرفة مبادئ اإلنتاج
 
 
ك إذا كنا حتى اآلف غير قادريف عمى أف نقدـ التعميـ أثناء العمؿ في المصانع كالمؤسسات اإلنتاجية،  -

ليمي اإلنمائي في التربية المينية، كالذم أّدل إلى االنخفاض النسبي في كما ىك حادث في النظاـ التع
.   (1)معدالت البطالة، ك حقؽ انتقاال ناجحا مف المدرسة إلى الكظيفة ك العمؿ 

(: الفمسفة واألىداف)التعميم الثانوي في البمدان العربية -2
الفرد، ألنيا تغطي مرحمة المراىقة، كىي تعد مرحمة التعميـ الثانكم أىـ مرحمة في حياة   :الفمسفة -أ

مرحمة بناء الذات كتككيف الشخصية السكية ذات االتجاىات ك القيـ السميمة، كىذه المرحمة العمرية 
سنة، تمثؿ مرحمة اإلعداد الجاد لممكاطف الصالح في قيمو كمعتقده كسمككو كىكيتو 18ػ12الممتدة مف

الرئيسية، ألف التعميـ الثانكم يعتبر أىـ مرحمة تعميمية بالنسبة  المتميزة كىي كذلؾ مرحمة تحقيؽ األىداؼ
كانطبلقا مف ىذه المعطيات المكضكعية يمكف  .لتحقيؽ األىداؼ العامة لمتربية ك التعميـ في أم مجتمع

 (2) :تحديد كحصر أىمية التعمـ الثانكم في النقاط التالية
ة الشباب، كىي مرحمة المراىقة كما يصاحبيا مف سنكات التعمـ الثانكم تغطي فترة حرجة مف حيا -1

دراكية  ، كما يتبعيا مف متطمبات أساسية لكؿ ناحية مف نكاحي (معرفية)تغيرات أساسية جسمية،سمككية، كا 
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النمك التي تككف شخصية الفرد ك تحدد سمككو كعبلقاتو كيتحتـ عمى المدرسة الثانكية أف تكفر العكامؿ 
. ل تحقيؽ تمؾ المتطمباتالمختمفة التي تساعده عؿ

ارتباط التمميذ الثانكم بمشكبلت المجتمع، إذ كثير ما تتبع مشكبلت الشاب المراىؽ في مشكبلت  -2
الشباب المراىؽ في مشكبلت المجتمع الذم يعيش فيو، كبيذا تككف الكثير مف مشكبلت التعميـ الثانكم 

زمات كما يسكده مف أفكار كفمسفات، كما نابعة مما يجرم في المجتمع مف أحداث كما يحيط بو مف أ
. يطرأ عميو مف تغيرات قد تؤثر عمى سياستو االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية

تعد مرحمة التعميـ الثانكم مرحمة عبكرية، إذ تتصؿ اتصاال كثيقا بما يسبقيا كما يمحقيا مف مراحؿ  -3
ط مناىجو كتحديد أىدافو بحيث تتبلءـ مع مختمؼ التعميـ األخرل،ىذه الصمة التي تتطمب الدقة في تخطي

أىداؼ كمناىج تمؾ المراحؿ التعميمية مف ناحية، كتناسب ظركؼ المتعمميف كرغباتيـ مف ناحية أخرل، ك 
. تشبع احتياجات المجتمع كتحقؽ األىداؼ العامة المنشكدة مف ناحية ثالثة

الحضارم، إذ تساىـ في اإلعداد الجاد لممكاطف  تعد ىذه المرحمة عماد التنمية االجتماعية كالتطكر  -4
كبناء األطر الفنية المتكسطة التي تحتاجيا التنمية كتساىـ بجدية في تحقيؽ األىداؼ الرئيسية لممجتمع 

.  في الرقي كالتطكر الحضارم
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
.  123،ص2003، القاىرة،1،الدار المصرية المبنانية،طوالمستقبلنحو تطوير التعميم في الوطن العربي بين الواقع : حسف شحاتة -1
 .123مرجع سابؽ، ص: محمد الفالكقي كرمضاف القذافي -2

أف ىذه المرحمة ىامة ك خطيرة في حية التمميذ نظرا لسنو حيث يككف أكثر استيعابا رغبة في  -5
. (1) المعرفة، ككذلؾ نظرا لكثافة البرامج كتنكعيا

عبكر أك تجسير لككنيا تتكسط التعميـ المتكسط كالتعمـ العالي، كألف الناجحيف في التعميـ  مرحمة ككنيا-6
. الثانكم سيتكجكف بشيادة البكالكريا كىي الشيادة التي تسنح ليـ بااللتحاؽ بالجامعة

كما أف ىذه المرحمة تسمح لمتمميذ مف اكتساب قدرات جسمية كعقمية تؤىمو لخكض غمار الحياة  -7
. لية بما يكسبو مف ميارات ليصنؼ ضمف األطر المتكسطة كالتي تساىـ في خدمة التنميةالعـ
تشير األىداؼ التعميمية لممرحمة الثانكية إلى السعي إلعداد القكل البشرية التي يحتاجيا  : األىداف -ب

  (2):ما يميكمف أبرز أىداؼ التعميـ الثانكم . المجتمع لمكاصمة نمكه كتطكره الحضارم في ىذا العصر
تكفير مجاالت التخصص الفنية كالتقنية كالمينية البلزمة لمقابمة احتياجات المجتمع مع إعداد التبلميذ  -1

في تمؾ التخصصات باألساليب التربكية التي تمكنيـ مف االلتحاؽ بعمؿ منتج إذا ما قرركا االلتحاؽ بعالـ 
. الشغؿ في نياية المرحمة الثانكية
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متكازف مف الناحيتيف النظرية كالعممية، يسمح لمطالب بممارسة عمؿ منتج أك االلتحاؽ تقديـ تعميـ  -2
 (. الجامعات كالكميات ) بمؤسسات الدراسة العميا 

عمكما يمكف اعتبار اليدؼ العاـ مف التعميـ الثانكم ىك خمؽ الشخصية السكية كالمتزنة، كالتي تستطيع 
. عبكر مرحمة المراىقة بسبلـ

ية يكاجييا التعميـ الثانكم كتحدد مسار اتجاىو كنمط مناىجو كتحدد القائميف عمى إدارتو إف أىـ قض
كيفية إيجاد طرؽ ناجحة تساعد ىؤالء المراىقيف في االنتقاؿ السميـ مف الطفكلة : كالمنقذيف لسياستو ىي

. كالحياة المدرسية إلى النضج الجسمي كالفكرم كاالرتقاء إلى حياة المجتمع
  (3): نتقاؿ السميـ ال يتحقؽ إال عف طريؽ مراعاة بعض األىداؼ الرئيسية اآلتيةكىذا اال

. تمكيف التبلميذ مف اكتساب المفاىيـ العممية كتسخيرىا لخدمة المجتمع -1
. تزكيد التبلميذ بالميارات الفكرية كمناىج البحث العممي -2
عدادىـ مينيا كتكف -3 . كلكجياتحسيف القدرات األدائية لمتبلميذ كا 
. تزكيد التبلميذ بالميارات السمككية كالقيـ -4
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
مام  24،23،22، مجمة المبرز، الممتقى الكطني األكؿ في تعميميات العمـك اإلنسانية أياـ تعميمية العموم اإلنسانية: صالح مفقكدة -1

 . 2000،الجزائر، 2000

 .206مرجع سابؽ، : ممحمد الفالكقي كرمضاف القذاؼ -2
.  124المرجػع نفسػو،  -3
. تنمية تقدير المسؤكلية كاحتراـ القانكف كالقيـ -5
. تككيف اتجاىات الشعكر باالنتماء كالقدرة عمى التكيؼ -6

"  ىل يقدم تعميم واحد لمذكور واإلناث: " في كتابو (  B. Daubonne )بياتريس دوبون كما يمخص 
 (1) :فيما يأتي أىادؼ المدرسة الثانكية

. تمكيف التبلميذ الناجحيف مف االلتحاؽ بمؤسسات التعميـ العالي -1
. تعزيز شخصية التبلميذ كتنمية قدراتيـ البدنية كالفكرية كالمعنكية -2
. تنمية الثقافة العامة كالمعارؼ األساسية كممكة النقد -3
. تنمية ركح اإلبداع كالميارات العممية -4
. شعكر بالمسؤكليةتنمية ركح اؿ -5

التعميـ في البمداف العربية ييتـ بالتمقيف ال بالتفكير، نحف ال نفكر كثيرا، لكننا نمقف يمكف القكؿ أف      
كرغـ عممنا القميؿ عف دكر التربية ك التعميـ في تطكير االقتصاد، كالذم مازاؿ في مراحمو األكلى . كثيرا

ؿ كثيرة عمى أف التعميـ يعتبر مف أىـ مطالب الكصكؿ إلى مف التنمية ، إاّل أف ىناؾ مؤشرات كدالئ
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اقتصاد قكم لممجتمع، كمف أىـ األمثمة التاريخية في ىذا الصدد ما حدث في كؿ مف الياباف كالدانمرؾ 
مف تطكر في ىذا المجاؿ كاألىمية البالغة التي تعطييا لمتعميـ عند التخطيط لمتنمية، كرغـ نقص الثركات 

ذاف الدكلتاف فقد استطاعتا أف تحققا نمكا اقتصاديا كبيرا كفي فترة كجيزة بالمقارنة مع الدكؿ الطبيعية في ق
كالعامؿ الرئيسي الزدىار ىذيف الدكلتيف كما سبؽ ذكره ىك نظاـ . التي تتمتع بمصادر طبيعية ىائمة

. (2) المدارس، كنكعية التعميـ، كالتربية السائدة فييا
الدكلي الصادر في األسبكع األكؿ مف شير فيفرم حكؿ أسباب تراجع مستكل جاء في تقرير البنؾ      

أف الدكؿ العربية ىي األكثر تخمفا في مجاؿ التعميـ مف دكؿ شرؽ آسيا :" التعميـ في العالـ العربي مفاده 
ف كاف. كأمريكا البلتينية، كما أف ضعؼ النمك االقتصادم كاالجتماعي سببو انخفاض مستكل التعميـ  كا 

.  (3)" التقرير قد ثمف جيكد إصبلح التعميـ في العالـ العربي ، إاّل أنو يعتبرىا غير كافية 
إف أزمة التعميـ في العالـ العربي في الحقيقة ليست أزمة قطاعية أم خاصة بقطاع التربية كالتعميـ     

. ثقافية كغيرىا -السكسيكفقط، بؿ ىي أزمة بنيكية ترتبط بالبنى األخرل منيا االجتماعية كاالقتصادية 
. فيي أزمة شمكلية كمتداخمة ترتبط بمختمؼ مككنات المجتمع
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 .125 -124المرجع السابؽ، ص ص : محمد الفالكقي كرمضاف القذافي  -1
 .75، مرجع سابؽ، صتخطيط التعميم واقتصادياتو: منير مرسي -2
.   2008فيفرم : تقرير البنؾ الدكلي -3

لمف يكجو التعميـ الثانكم : كعميو فإف عمؽ األزمة في التربية كالتعميـ يكمف حصره في التساؤؿ التالي    
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ حسب رأم خبراء التربية كالتعميـ، ك في ضكء المتغيرات . ؟ كبغرض ماذا ؟

: ثماره تتركز في ثبلثة محاكر أساسية ىيالدكلية اإلقميمية كالمحمية، فإف الغرض مف تطكير التعميـ كاست
(1) 
. التي تمّكنو مف مكاصمة تعميمو تسميح المتعّمم بالمعارف والميارات  :المحور األول -
، القادر عمى خدمة كطنو كتنمية ركح االنتماء إلى كطنو كأمتو، إعداد المواطن الصالح :المحور الثاني -

عمى ممارسة الديمقراطية بكؿ مظاىرىا، كالمشاركة الفعالة في  كتعريفو بتاريخ ببلده كعقيدتو، كتدريبو
. أنشطة المجتمع المختمفة

بتمكينو مف المشاركة في سكؽ العمؿ، كذلؾ يتطمب تزكيده  إعداد المواطن المنتج :المحور الثالث -
.   بالميارات كالخبرات التي تمكنو مف المشاركة اإليجابية في عممية اإلنتاج

فإف نشر التعميـ الثانكم خاصة يمثؿ استثمارا تنمكيا في المكارد البشرية الصحيحة، كمف ىنا لذا         
يتكجب عمى الدكؿ العربية المزيد مف التركيز عمى نشر التعميـ في ىذه المرحمة كدعـ جيكدىا لتحقيؽ 

الببلد العربية عمى أف ك المؤكد أف ىناؾ اتفاقا في الرأم عند المسؤكليف عف التعميـ في . الغاية المنشكدة
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المدرسة الثانكية الحالية عاجزة عف تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا عمى ضكء المتطمبات المعاصرة التي 
شممت كؿ أكجو الحياة، كيمكف حصر االتجاىات التي في نطاقيا ثـ تغيير نظاـ المدرسة الثانكية الحالية 

 :في نطاقيف ىما
مدرسة الثانكية بما يؤدم إلى إصبلح العيكب الحالية كمقابمة المتطمبات تطكير النمكذج الحالي لؿ :أوال -

الجديدة عف طريؽ التكسع في التشعيب، كاستخداـ نظاـ الفصكؿ الدراسية المتعددة خبلؿ السنة الدراسية 
... الكاحدة كاستخداـ طريقة الكحدات الدراسية

كذلؾ بنمكذج المدرسة الشاممة التي تشمؿ أنكاع  استبداؿ النظاـ الحالي بنظاـ آخر أكثر فعالية :ثانيا -
الدراسات األكاديمية كالتقنية كالمينية، عمى انو قد صاحب كبل النظاميف تغييرات ىامة في عممية التقكيـ 
بحيث يمكف لمتمميذ مكاصمة الدراسة رغـ رسكبو في مادة أك مقرر دراسيي، كما أصبح بإمكانو اختيار 

كفقا لميكلو كقدراتو، ىذا باإلضافة إلى قياـ بعض األنماط المستخدمة بمراعاة المقررات أك استبداليا 
. المردكد لتعميمي
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. 47، مرجع سابؽ،صنحو تطوير التعميم في الوطن العربي بين الواقع والمستقبل:  حسف شحاتة -1
إجراء تغيير في تعممييا الثانكم سكاء بالطرقة غير أف المبلحظ أيضا أف الّدكؿ التي أقدمت عمى     

. األكلى أك الثانية ما زالت تعتبر محدكدة العدد، كما كأف األنماط المستخدمة تعتبر متشابية إلى حد كبير
كبالرغـ مف جدّية ىذه المحاكالت المتجية إلى إصبلح التعميـ الثانكم بالببلد العربية، فإف مف العيكب التي 

حاكلة إجراء إصبلح جزئي في التعميـ في الكقت الذم كاف يجب أف يشمؿ اإلصبلح نصادفيا ىك ـ
كما يجب أف نشير إلى أف تجديد ... النظاـ التعميمي ككؿ حتى يمكف مقابمة الظركؼ اآلنية كالمستقبمية

الحمقة ك( األساسي  –االبتدائي ) التعميـ الثانكم ال يمكف أف يتـ بمعزؿ عف الحمقة األكلى مف التعميـ 
. (1)( الجامعي كالعالي) الثالثة مف التعميـ 

: التعميم الثانوي العربي وجيود التنمية -3
أصبح التعميـ كمنذ مطمع الستينات يخضع لعممية التخطيط الشامؿ ألف تحقيؽ أفضؿ معدؿ يعتمد عمى   

ذا تكفرت ليذا االستثمار ظركؼ ا جتماعية معينة أمكف استثمار المكارد البشرية كفؽ أساليب صحيحة، كا 
.  (2)معيا زيادة ناتج االقتصاد القكمي حسب المعدؿ المستيدؼ كفي التكقيت الزمني المحدد لو

لقد أدركت الدكؿ العربية كبقية دكؿ العالـ أىمية العامؿ اإلنساني في خطط التنمية، ليذا رأت أف مف      
ط التنمية االقتصادية كاالجتماعية، ككاف ىذا األمكر الحتمية األخذ بمبدأ التخطيط لمتعميـ كربطو بخط
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إف ...االتجاه كاضحا في مختمؼ الخطط التي سطرتيا في مشاريعيا اإلصبلحية خبلؿ العقديف الماضييف
ما تعاني منو الكثير مف دكؿ العالـ الثالث المختمفة ىك عدـ كجكد تخطيط متناسؽ لمقكل البشرية، 

ف مف التعميـ الثانكم احتياجات سكؽ العمؿ، خاصة التقنييف كخاصة عدـ التكازف بيف عدد الخريجي
. كالمينييف بسبب الزيادة في إعداد خريجي التعميـ العاـ

 :التعميم الثانوي والتنمية االقتصادية -أ 
األخيرة بدأت تتجو نحك  10تبيف اإلحصائيات أف اإلستراتيجية التي اتبعتيا الدكؿ العربية في السنكات     

ىي إستراتيجية تيدؼ إلى تخفيؼ الضغط عمى التعميـ الثانكم العاـ مف خبلؿ إقناع التبلميذ األفضؿ ك
كأكليائيـ باف التعميـ التقني كالميني ال يقؿ أىمية عف التعميـ العاـ كاف آفاقو أكسع كانفع لممجتمع، كأف 

ارتفعت في  فرص خريجيو أصبحت تتكفر بصكرة تبعث عمى االطمئناف خاصة كأف نسبة المترشحيف
. صفكؼ الخريجيف سكاء مف حيث النتائج المتحصؿ عمييا أك فرص العمؿ التي تكفرىا الدكلة ليـ 
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 .208 -207مرجع سابؽ، ص ص : محمد الفالكقي كرمضاف القذافي -1
، صحيفة التخطيط التربكم في الببلد العربية، حدةربط التخطيط التربوي بخطة التنمية في الجميورية العربية المت: حسيف رجائي -2

. 61، ص 1969العدد العشركف، السنة الرابعة، مكتب اليكنسكك اإلقميمي لمتربية في الببلد العربية، بيركت 
لقد تضمنت كؿ الخطط التنمكية محاكالت جادة كأساليب لربط خطط التعميـ بخطط التنمية      

افية، كيتجمى ذلؾ في محاكلة تكفير احتياجات الدكلة مف القكل العاممة االقتصادية كاالجتماعية كالثؽ
فقد كاف في األىداؼ األساسية ألّم خطة تعميمية ضماف أفضؿ . المؤىمة كالمدربة لتحقيؽ أىداؼ التنمية

استثمار لممكارد البشرية كطاقاتيا كعامؿ رئيسي مف عكامؿ التنمية باعتبارىا مف أىـ مصادر اإلنتاج 
ذا نظرنا إلى فمسفة التعميـ كسياستو في ىذه مف خبلؿ الخطط التنمكية السابقة نجدىا ترتكز .  (1)ثركة كاؿ كا 

بصكرة أساسية عمى اعتبار التعميـ عممية استثمار حقيقية، كفي ىذا اإلطار يقكؿ الدكتكر محمد حافظ 
ة التي تنظر فييا إلى لتعميـ إنو قد آف األكاف لكي تتخطى تمؾ المرحؿ: " غانـ كزير تعميـ مصرم سابؽ

إف . عمى انو خدمة أساسية تقدميا الدكلة إلى الفرد، كاف تدرؾ إدراكا مبنيا عمى تصكر سميـ لؤلمكر
التعميـ في السنكات القادمة يجب أاّل يككف مجرد خدمة تقدـ لممكاطف بؿ ىك عممية استثمار لمتنمية 

نما  إف العبلقة بيف   .(2)االقتصادية كاالجتماعية  التعميـ كالتنمية ليست مجرد قضية نظرية أكاديمية، كا 
. ىي طرح لقضية كاقع، إذ أف تجاىؿ العبلقة المتبادلة بيتيما ىك الذم يسبب إخفاؽ الجيكد المبذكلة

يتضح مما تقدـ أف الرؤية كانت كاضحة أماـ ركاد الفكر التربكم كأصحاب القرار ككاضعي خطط       
العربية حيث جعمكا الخطط التعميمية تشكؿ جزءا أساسيا مف خطط التنمية الشاممة، التنمية في البمداف 

كجعؿ التعميـ يخدـ مشاريع ىذه الخطط كتزكيدىا بالطاقات البشرية المؤىمة كالمدّربة لتنفيذ ىذه المشاريع، 
اعت الخطط كىنا يمكننا أف نتساءؿ ىؿ ىناؾ انسجاـ بيف التخطيط التعميمي كخطط التنمية ؟ كىؿ استط
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التعميمية أف تحقؽ أىدافيا كالتي مف أبرزىا تزكيد المؤسسات اإلنتاجية كالخدماتية بالطاقات كالقكل 
البشرية المدربة، ؟ 

إف كاقع الحاؿ يقكؿ غير ذلؾ فقد أشارت الكثير مف التقارير الّدكلية كالدراسات إلى عدـ كجكد      
كما أف التعميـ الثانكم لـ يستطيع تمبية احتياجات المجتمع . ميةانسجاـ بيف التخطيط لمتعميـ كالتخطيط لمتف

مف القكل العاممة كىذا ألف التكسع في التعميـ الثانكم بصفة عامة قد سار في اتجاه كمي دكف أف يكجو 
بطريقة عممية لمقابمة االحتياجات النكعية التي تتطمبيا التنمية االقتصادية كاالجتماعية، مما ساعد عمى 

يج عدد ىائؿ مف حاممي شيادات في تخصصات ال تدعك إلييا الحاجة، لكنيا في المقابؿ كاجيت تخر
. نقصا حادا في تخصصات ىي بأمس الحاجة إلييا كخاصة في ميداف الصناعة
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 .62المرجػع السػابؽ، ص : حسيف رجائي  -1
، صحيفة التربية، السنة الثانية كالعشركف، العدد الثاني، رابطة ة الخماسية القادمةفمسفة التعميم في الخط: محمد حافظ غانـ -2

 .7، ص 1970خريجي معاىد ككميات التربية، القاىرة، 

ك نظرا ألىمية ىذا النكع مف التعميـ في تخريج اإلطارات المتكسطة التي يحتاجيا سكؽ العمؿ، كبناء      
لمستقبمية ذىب الكثير مف المسؤكليف كالمشرفيف عمى قطاع التعميـ عمى الدراسات السابقة كالتصكرات ا

عمى مستكل الببلد العربية عامة إلى المطالبة بضركرة تطكيع التعميـ الثانكم كاستثماره لخدمة أغراض 
التنمية، كىذا ما تمت ترجمتو في جممة اإلصبلحات التربكية التي عرفتيا المنظكمة التربكية الجزائرية 

لعقديف الماضييف سكاء ما تعمؽ األمر بنظاـ التكجيو كالقبكؿ، أك في معّدالت النجاح كفقا خبلؿ ا
كما يمكف استخبلصو في كؿ ىذا أف . لمتخصصات العممية كمشاريع خطط التنمية في مختمؼ المجبلت

بخطط الدكؿ العربية كانت كالزالت حريصة عمى ربط التعميـ بصفة عامة كالتعميـ الثانكم بصفة خاصة 
. التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

  :عالقة التعميم الثانوي بعالم الشغل -ب
لقد كانت معظـ أشكاؿ كمضاميف التربية كالتعميـ بسيطة سيمة سيكلة مبدأ االرتزاؽ كالعيشة، كغالبا       

ضغكط عكامؿ اجتماعية  ما كاف الكالد في األسرة يعد أبناءه لنكع معيف مف الصنعة كالحرفة كلكف كتحت
كأخرل اقتصادية كجد اإلنساف نفسو مضطرا لتحسيف أداءه الصناعي كالحرفي حتى أصبح ىذا العصر 
يتطمب ميارات عالية في ميداف التربية كالتعميـ بغية إدماج أفراده في عالـ الشغؿ أك سكؽ العمؿ فإذا 

ساب الفرد مجمكعة مف الميارات كالقدرات كانت التربية ىي تمؾ العممية الكاسعة كالتي تيدؼ إلى اكت
كالقيـ كالمعايير كاالتجاىات كالخبرات بغية الكصكؿ إلى نكع مف التطكر كالتكيؼ كالتجانس االجتماعي ثـ 
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اإلنساني بصفة عامة، فإف عالـ الشغؿ ىك ذلؾ اإلطار الذم يتحدد فيو تفاعؿ طالبي كعارضي العمالة 
قتصادم كما يميز سكؽ العمؿ أك عالـ الشغؿ ىك ديناميكية كعدـ ثباتو كيؤثر كيتأثر بمستكل األداء اال

. كتعقد قراراتو 
فالتعميـ الجديد يرتكز عمى المزاكجة بيف اإلطار النظرم كالميداف التطبيقي في كجكد إمكانات مادية      

يـ مطمكب بإلحاح في كبشرية تتماشى مع تحقيؽ أعمى الميارات كالتدريبات لممتعمميف، كىذا النكع مف التعؿ
عالـ الشغؿ اليكـ، كالنظـ التربكية كالتعميمية التي تعتمد عمى مثؿ ىذه الركائز، ىي نظـ كفيمة بإغراؽ 

سكؽ العمؿ بعمالتيا كمف ثـ فالعبلقة طردية بيف جكدة التعميـ كاحتياجات عالـ الشغؿ، فكمما كاف التعميـ 
سية في حالة رداءة التعميـ كالتككيف، أم كمما كاف التعميـ جيدا كاف احتياج سكؽ العمؿ أحكج كالعبلقة عؾ

كالمثاؿ الحي نجده في كاقع التعميـ في . تمقيف عفكم تقميدم كاف تعميما أبعد عف احتياجات عالـ الشغؿ
الكطف العربي حيث ما زاؿ نمط التعميـ يرتكز عمى الكـ أكثر مف الكيؼ كيستند إلى مفاىيـ تقميدية لـ تعد 

. لمتطمبات العصرتستجيب 
 

 

 
: العالقة بين مستوى التعميم ونسبة األداء -ج

إذا كاف ىناؾ خمبل في التسمسؿ المنطقي لمقّكمات التربية كالتعميـ في العالـ العربي، فذلؾ يعكد إلى     
 .الغمكض بيف المقّكمات التي تربط بيف التربية كالتعميـ كمختمؼ القطاعات القتصادية كاالجتماعية

ناىج التربكية مثبل في الكطف العربي تعتمد عمى مفاىيـ قديمة أكثر مف اعتمادىا عمى مفاىيـ معرفية فالـ
معاصرة كاالنفصاؿ بيف المفاىيـ النظرية كتطبيقاتيا، إضافة إلى اعتماد ىذه الدكؿ عمى الكـ دكف الّنكع 

يجب . ليـ لحاجات عالـ الشغؿكؿ ىذا سيؤدم حتما إلى كجكد فجكة بيف القطاعيف كمف ثـ عدـ تمبية التع
أف يككف مستكل تككيف التبلميذ في مدارسيـ الثانكية عمى درجة مف الكفاءة لمتقدـ لممناصب التي سيمتحؽ 

بيا ىؤالء بعد تخرجيـ، أم بعد إتماـ مسيرة تعميميـ كتككينيـ، إذا يجب أف تككف الصمة كثيقة بيف ما 
كلكف ىذه . لنظرية كما سيجدكنو إذا ما تكجيكا إلى ميداف الشغؿيتمقاه التبلميذ في مدارسيـ مف الناحية ا

العبلقة قميبل ما تتحقؽ في دكؿ العالـ الثالث كالجزائر كاحدة منيف فيي تعاني مف مشكمة شبو انفصاؿ 
بيف القطاعيف، حيث أف مجاؿ التعميـ في المدارس الثانكية كثيرا ما يركز عمى الجانب النظرم دكف 

عداد كبيرة مف التبلميذ كفي االختصاصات المختمفة كلكنيـ يعانكف مف مشاكؿ في نكعية مراعاة جانب أ
كجكدة التعميـ الذم حصمكا عميو، ىذا إضافة إلى ما يسببو ىذا الكـ مف مشكمة البطالة التي تعد مف 

ـ التكازف اخطر المشكبلت االجتماعية كاالقتصادية التي تعاني منيا الجزائر اليكـ، مما يؤثر بكضكح عد
فاألفراد الحاممكف لمشيادات مكجكدكف كلكف الطمب عمييـ . كالتكافؤ بيف العرض كالطمب في سكؽ العمؿ
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ضئيبل جدا، مما يجعميـ يعيشكف حالة مف اليأس كاإلحباط قد تدفع ببعضيـ إلى االنحراؼ كحؿ بديؿ مما 
ب، كما ال يفكتنا أف نذكر ىنا بأف ىذه يزيد مف حجـ المشاكؿ االجتماعية التي تعيشيا ىذه الفئة مف الشبا

، % 26.5تمثؿ  2003المشكمة في تزايد مستمر حيث كانت نسبة البطاليف مف الشباب العربي مثبل عاـ 
، مما ينذر بخطكرة المكقؼ كضركرة إعادة النظر في العبلقة بيف 2005عاـ  % 30كأصبحت تقدر بػ 

. مف جية أخرل( سكؽ العمؿ ) يؿ مطالب التعميـ كالتككيف مف جية كمطالب التشغ
إف المدرسة في العالـ الثالث لـ تتغير كلـ تتطكر في كسائميا كأساليبيا بالقدر الذم يتناسب مع تطكر     

الدكؿ المتقدمة مف خبلؿ ثكرة العكلمة كالمعمكماتية، األمر الذم يجعؿ الفرؽ بينيا كبيف الدكؿ المتقدمة في 
ـ المتقدـ إلى مسألتيف أساسيتيف لـ يمتفت إلييا العالـ الثالث بالقدر الكافي كىي لقد نبو العاؿ. تزايد مستمر

التعميـ المستمر كالجكدة فيو، كيجمع المختصكف في مجاؿ التربية كالتعميـ عمى أف لب التعميـ يكمف في 
ف الكيؼ، جكدتو كنكعيتو، كحاؿ دكؿ العالـ الثالث ال تشجع كثيرا ألف التكجو منصب عمى الكـ أكثر ـ

بحيث أصبحت ميمة التعميـ تتمثؿ في حشك أدمغة التبلميذ بالمعمكمات فقط كىذا يمثؿ في حّد ذاتو عائقا 
.  في كجو التنمية

إف التغّيرات المتسارعة لسكؽ العمؿ تتطمب ضركرة كضع برامج لتطكير الكسائؿ التعميمية لمربط بيف      
مساعدة الشباب لمحصكؿ عمى فرص العمؿ، كتنقسـ برامج  التعميـ كالتدريب الميني كسكؽ العمؿ بيدؼ

. الخ...التعميـ التقني، التعميـ العاـ، كالتككيف الميني: التعميـ التقني كالتدريب الميني إلى ثبلثة أنكاع كىي
عمى ىذا األساس تسعى العديد مف الدكؿ إلى المكاءمة بيف العرض كالطمب مف الكـ إلى عدد 

، كنظرا لتعامؿ الخرجيف مف المؤسسات، فإف (أم االختصاص كمستكل الميارة ) المتخرجيف، كالكيؼ 
ىذه األخيرة تحتكم عمى بيانات تخص نكعية تككيف المتخرج كمدل معرفتو لعممو عف طريؽ تككينو كذلؾ 

فالمعاىد الكطنية المتخصصة في التككيف الميني تقـك بتقديـ مساعدة تقنية . إلدماجو في سكؽ العمؿ
ية تيدؼ إلى رفع مستكل تأىيؿ العماؿ، كما تقـك أيضا بتنظيـ تدريبات حسب تطكر احتياجات سكؽ تربك

العمؿ، باإلضافة إلى إخضاع المتخرج إلى التكجو كفقا لقدراتو الجسمية كالفكرية مف جية كحسب المينة 
... مف جية أخرل

إلى الزيادة في اإلنتاج كجكدتو، ليذا ال شؾ أف تزكيد األفراد بمختمؼ الميارات كالكفاءات يؤدم       
يعتبر التعميـ أداة تغير اقتصادم كاجتماعي، كتطكر المجتمع يتطمب إذف نظاـ تعميـ مبني عمى أسس 

كالمبلحظ أنو ال يكجد اتصاؿ كمكاءمة بيف التعميـ كسكؽ العمؿ بصكرة منظمة كالدليؿ . صحيحة كسميمة
التعميـ الثانكم كالعالي نظرا لمرككد في سكؽ اعمؿ كنقص عمى ذلؾ ارتفاع نسبة البطالة بيف خريجي 
إذف ىناؾ قصكر نكعي كليس قصكرا كميا في المردكد التعميمي . الطمب عمى اليد العاممة المؤىمة كالمدربة

. كىذا ما يمثؿ عائقا لمتنمية
  :خريج التعميم الثانوي وسوق العمل -د
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ية كالتعميـ لك تحركت بالشكؿ الذم ينبغي سكؼ تحؿ قضايا بالتأكيد ىناؾ أطراؼ فاعمة قطاع الترب      
إف ما يؤرؽ كثير . كبيرة كميمة، منيا قضية ميمة يجب التركيز عمييا كىي ما يريده المجتمع مف التربية
ماذا يريد المجتمع : مف التربكييف كالعامميف  في  مجاؿ عمـ النفس كاالجتماع ىك اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

إذا كاف ىناؾ تداخؿ معقد كمتبادؿ بيف تطكر التعميـ  ؟ كماذا تريد المدرسة مف المجتمع ؟  مف المدرسة
مف جية كتطكر التنمية االقتصادية كاالجتماعية مف جية أخرل،  فإننا نؤكد ىنا كظيفتيف أساسيتيف 

 (1): لمتربية كالتعميـ كىما

اج اليد العاممة الماىرة لمقابمة احتياجات النمك كليا عبلقة باإلنتاج إذ تتجسد في إنت :الوظيفة األولى - 
. االقتصادم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
   www.montadayat.org    :المكقع –منتديات البحريف  -1
ت الفرد كاىتماميا كليا عبلقة باالستيبلؾ الفردم كالجماعي كىي تيتـ بإشباع طمبا :الوظيفة الثانية -

:مجمكعات 3بمتطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية لممجتمع، كتنقسـ مف حيث األساس إلى   

طرؽ تحاكؿ اكتشاؼ طمب المستقبؿ عمى اليد العاممة الماىرة لبلقتصاد الذم ينمك،  :المجموعة األولى -
. لذم يحتاج إليوكمنو يشتؽ طمب المستقبؿ عمى تنمية النظاـ التربكم كالتعميمي ا

طرؽ تحاكؿ اكتشاؼ طمب المستقبؿ لتنمية التعميـ كالتي تقرر بالتطكر السياسي  :المجموعة الثانية -
. كاالجتماعي

طرؽ تحاكؿ اكتشاؼ طمب المستقبؿ عمى إمكانيات تنمية التربية كالتعميـ كتبدأ مف  :المجموعة الثالثة -
إف الجمع بيف المجمكعات . التنمية االقتصادية كاالجتماعيةتحميؿ دكر كمكقؼ التربية كالتعميـ في مجاؿ 

الثبلثة في كضع األىداؼ التعميمية يكشؼ حقيقة تتمثؿ في أف المختص التربكم كاالجتماعي يراعي 
 (1). الكضع الحالي لمنظاـ التربكم كالتعميمي، كتأثير عكامؿ كمتغيرات كثيرة عمى ىذا الكضع

النشاطات كتكجيييا نحك االرتباط الكثيؽ بطمب برامج اإلنتاج كالتنمية  إف تكثيؼ الطمب عمى ىذه     
الكطنية، يقتضي تكفر مثؿ ىذه السياسات اعتماد إستراتيجية بعيدة المدل لمتنمية، ترتكز في جكىرىا إلى 

مبدأ االعتماد عمى الذات كتسعى إلى خمؽ البنى التنظيمية كقنكات المعمكمات المشاركة بيف مختمؼ 
ؤسسات بما مف شأنو أف يجعؿ عممية التنمية مشركعا كطنيا متكامبل تشارؾ فيو كؿ قطاعات المجتمع الـ

كمؤسساتو، ألف إتباع الطرؽ المنيجية في دراسة ىذه العكامؿ كتشابكيا عمى مستكل الكطف العربي 
ؤسسات البحث يتطمب استعراضا مفصبل لمتجارب الذاتية لكؿ بمد، كيشمؿ ذلؾ دراسة البنى الداخمية لـ

كالتطكير في الجامعات كالمعاىد، كنكع كمعدؿ إنتاجيتيا العممية، ثـ دراسة خطط التنمية كبرامجيا الجارية 
كما يشمؿ دراسة طبيعة العبلقات كاألطر التنظيمية . كالمخططة، كطبيعة المؤسسات التي تقـك بتنفيذىا

http://www.montadayat.org/
http://www.montadayat.org/
http://www.montadayat.org/
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عمى ما سبؽ ذكره فإف التحميؿ الدقيؽ  كبناء. كالسياسات التي تنظـ العبلقات بيف ىذه المؤسسات
كالمنيجي لدكر العمـ في عممية التنمية كالتغيير في الكطف العربي، سكاء في صكرتو الحالية أك الصكرة 
. المرجكة، ال بد مف أف يستند إلى قاعدة كاسعة مف الممكمات كاإلحصائيات كالتحاليؿ الدقيقة كالمكضكعية

 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .44مرجػػع سػابؽ ، ص: عمي بكعناقة   -1

كمثؿ ىذه المبلحظات كاألفكار المتقدمة ستربط بفرضيتيف أساسيتيف يعتقد أف كؿ الدراسات كالمعمكمات  
 (1) :المتكفرة كتجارب السنكات الماضية قد دّلمت عمى صّحتيا كىما

كالمعاىد العربية أقؿ بكثير مما يمكف أف اإلنتاجية العممية كالبحثية مقارنة بالجامعات  :الفرضية األولى -
أف تقدمو بالقياس إلى الطاقات الكبيرة مف الكفاءات كالمكاىب التي تممكيا، كمع أف ىناؾ مؤشرات ميمة 
عمى نمك ىذه اإلنتاجية فإنيا ما تزاؿ في مجمكعيا األقؿ مف نصؼ ما تنتجو البحكث اإلسرائيمية مثبل 

. البشرية كالمادية المتكفرةرغـ الفارؽ الكبير في اإلمكانيات 
أف ارتباطات النشاطات التعميمية كالبحثية العربية ببرامج التنمية أك اإلنتاج مازاؿ  :الفرضية الثانية -

ىذاف االفتراضاف يتعمقاف بالصكرة العامة لمتعميـ كال ينقصاف مف أىمية الجيكد التي تبذؿ . ضعيفا إجماال
اف العربية لمكاجية التحديات المعاصرة كال سيما التحدم العممي عمى مستكيات عديدة في مختمؼ البمد

كالتكنكلكجي في ظؿ ىيمنة ثقافة العكلمة، كمحاكلة التغمب عمييا ضمف إطار الظركؼ كاإلمكانيات 
ال شؾ أف األقطار العربية حققت تكسعا أفقيا متسارعا في برامج التعميـ منذ نياية الحرب . المتكفرة

ة، كقد ساىـ ىذا التكسع المطرد في تخفيض معدالت األمية، كزيادة حجـ مدخبلت التعميـ العالمية الثاني
مؤشرات كثيرة عمى أف المستكل " إال أف ىناؾ بالمقابؿ . الذم بدأ يشيد بدكره تكسعا كبيرا منذ الستينات

ب التكسع الكمي النكعي لمتعميـ لـ يتطكر بعد بصكرة ممحكظة كقد تككف ىذه الظاىرة نتيجة متكقعة تصاح
. الكبير الذم تحقؽ

: مشاريع إصالح التعميم الثانوي في العالم العربي  -رابعا
 :أىم محاور فمسفة اإلصالح في التعميم الثانوي العربي -1  

إذا كاف اإلقرار بالقيمة الحضارية لمتعميـ ناتج عف ككنو دعامة أساسية لمتنمية االقتصادية      
ة الكعي بيذا المعطي ك مدل القدرة التي يممكيا المجتمع عمى التفعيؿ العقبلني كاالجتماعية ، فإف درج

لنظامو التعميمي ك االستثمار الرشيد لرأسمالو البشرم بشكؿ يخدـ أىداؼ التنمية الشاممة ك ىذا عف طريؽ 
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إف . لمستقبؿإعادة تأىيؿ النظـ التربكية ك التعميمية ككضعيا عمى مسارات معقمنة ك ىادفة لبناء مدرسة ا
 . التجارب العالمية قد أثبتت أنو ال يمكف بأم حاؿ التركيز عمى متغير كاحد إلنجاح اإلصبلحات التربكية

 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
كؿ التعميـ دراسة مقدمة ألعماؿ المؤتمر اإلقميمي العربي التحضيرم، كالمؤتمر العالمي ح: المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك -1

. 1998مارس  5 -2العالي، بيركت، مف 
ترتكز   كالتكجيات السياسية التي كعميو فقد تـ كضع مجمكعة مف المحاكر التي تحدد المنطمقات العامة

عمييا ىذه اإلصبلحات، كعميو يتكقؼ مدل نجاح أك فشؿ كؿ إصبلح، كىذه المحاكر يمكف تحديدىا فيما 
          (1)  :يمي

: ألىدافمحور ا - 
كتشكؿ ىذه األىداؼ المنطمقات األساسية كالمكجيات الحاكمة ألم نظاـ تربكم كتعميمي كمف ثـ       

: لكافة مؤسسات كعممياتو كأنشطتو، كيمكف اقتراح إطار لصياغة فمسفة المدرسة كأىدافيا كما يمي
الحضارم كاإلنساني، بما تعزيز االنتماء الديني كالكطني لدل األجياؿ العربية في سياؽ التكاصؿ  -1

يمّكف مف التصدم الكاعي لمغزك الثقافي، كالعمؿ عمى حماية الثكابت الحضارية العربية كاإلسبلمية، 
. كمكاجية التحديات العالمية

ترسيخ القيـ األخبلقية كاالجتماعية كالحؽ، كالخير، كالفضيمة، كالعدالة، كالتراث الثقافي المحمي  -2
. لعربيةكالكطني لممجتمعات ا

. تمكيف المتعّمـ مف التكّيؼ اإليجابي كالفّعاؿ مع محيطو المحمي الكطني كالعالمي -3
تنمية شخصية المتعّمـ مف جميع جكانبيا، بما يمكنو مف المساىمة الفعالة في تحقيؽ ذاتو كتطكير  -4

. مجتمعو كبناء مستقبمو
. ؾ ميارات التعامؿ معيادعـ مبادئ اإليماف بأىمية العمـ كالتقنية كضركرة امتبل -5
إسياـ التربية كالتعميـ بشكؿ فاعؿ في التنمية البشرية كتعميؽ تفاعميا مع متطمبات التنمية المستدامة،  -6

. كتمبية حاجات سكؽ العمؿ كاإلنتاج اآلنية كالمستقبمية
اليكية القافية انفتاح قطاع التربية كالتعميـ عمى التجارب الدكلية كاالتجاىات المعاصرة في إطار  -7

. كالحضارية لؤلمة العربية اإلسبلمية كتراثيا المجيد
دارتو بما يضمف مبادئ ديمقراطية التعميـ  -8 دعـ المشاركة المجتمعية في التخطيط لمتعميـ كتمكيمو كا 

. كتكافؤ الفرص التعميمية
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. كغير النظامي إقامة جسكر بيف مراحؿ التعميـ المختمفة كشعبو كبيف برامج التعميـ النظامي -9
شراؾ  -10 التأكيد عمى الدكر التربكم لمؤسسات المجتمع كمسؤكلياتيا في تطكير العممية التعميمية كا 

. األسرة كالمؤسسات كالمجتمعات كأكلياء التبلميذ كغيرىـ في إنجاح العممية التعميمية
كتنمية ثقافة ذات قيـ ايجابية  تحديد األىداؼ كالتغّيرات المطمكبة في ثقافة المدرسة، لمتمكف مف نشر -11

. تشجع عمى اإلبداع كتدعك إلى إتقاف العمؿ كتحسيف نكعيتو
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .186، مرجع سابؽ، ص التربية وتحوالت عصر العولمة: مصطفى محسف -1

ت المعرفة انفتاح المدرسة عمى محيطيا كتحكيؿ بيئتيا الحالية إلى بيئة مفتكحة تعتمد عمى شبكا -12
 . ككسائؿ التقنية الحديثة

: محور المناىج -
إف المناىج التربكية المرجكة مستقببل ىي المناىج التي تنطمؽ مف الرؤل العربية كالكطنية كالرؤل      

الككنية لمقرف الحادم كالعشريف ليذا يجب أف تعمؿ ىذه المناىج عمى ربط التمميذ العربي بالعصر الذم 
عصر محكـك بمبادئ العمـ كالتكنكلكجيا الحديثة، كالتكتبلت االقتصادية كالسياسية، كما يعيشكف فيو، كىك

يجب أف تعمؿ ىذه المناىج عمى إكساب التمميذ المعرفة كالخبرة كالميارة ليتعمـ كيؼ يكاجو تحديات 
 (1): المستقبؿ كيساىـ ىك في تشكيمو كينتظر مف ىذه المناىج أف تحقؽ ما يمي

فة بما يتفؽ كعمر التمميذ العقمي كالزمني كبطرؽ حديثة متنكعة كمرنة بعيدة عف السرد إكساب المعر -
كالحفظ كالتمقيف، كاإليماف بنسبية المعرفة كاف اهلل كىب اإلنساف العقؿ ليكتشؼ بو العالـ كيسيطر عميو 

. كيسخره لمخير
يف شخصية متكازنة مع ذاتيا كمنتمية إشباع الحاجات الكجدانية كالنفسية كالركحية لمتمميذ بما يتفؽ كتكك -

عداد التمميذ ليككف مكاطنا ( األسرة، جماعة العمؿ، كالمجتمع )لممستكيات االجتماعية  كبما يتفؽ كذلؾ كا 
. صالحا، يكتسب القدرة عمى التعامؿ مع اآلخريف كاالستفادة مف تجاربيـ كخبراتيـ

مناىج الدراسية النشاطات التربكية كالعممية أعماال إكساب التمميذ الميارات المختمفة ذلؾ باف تتضمف اؿ -
تيدؼ إلى تككيف ميارات عقمية كجسمية، كاستعماؿ األيدم كالجسـ بالتناسؽ مع العقؿ كالتفكير، ككذلؾ 

الميارات التي تييئ التمميذ لعالـ المعمكمات كالتقنية كاالتصاالت الحديثة كما سبقت اإلشارة إليو في 
.  راسةالفصؿ األكؿ مف الد

إف االنفجار المعرفي، كتعدد مصادر المعرفة كالتنامي في المطالب االجتماعية لممحافظة عمى      
اليكية كالخصكصية الثقافية، ستككف مف أىـ المتغيرات التي تتطمب إعادة رسـ األسس كالمبادئ 

. تكاىاكالسياسات لتي ينبغي أف يعتمد عمييا عند كضع مناىج مدرسة المستقبؿ كتحديد مح
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 (2): كأىـ ىذه المبادئ ما يمي
النظر إلى المناىج عمى أنيا منظكمة متكاممة، كتحديد آلية إعدادىا التي تراعي تعدد الجيات  -1

. المشاركة في اختيار مضاميف محتكاىا مع المراجعة الدائمة كالمستمرة ليا
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

التقريػر الختامية لممؤتمر األكؿ لكزراء التربية كالتعميـ العرب، طرابمس، ليبيا، : ة كالعمـك المنظمة العربية لمتربية كالثقاؼ -1
 .9، ص 1998ديسمبر  6 -5 
 .188، مرجع سابؽ، ص التربية وتحوالت عصر العولمة: مصطفى محسف -2
ؽ تكيؼ خريج أف تحدد المكاد األساسية التي يجب أف يتعمميا المتعمـ في مدرسة المستقبؿ بما يحؽ -2

. ىذه المدرسة مع متغيرات العصر كمتطمبات المجتمع كاحتياجاتو
التكسع في المعارؼ العممية الحديثة في محتكل المناىج كالتركيز عمى المجاالت األساسية اليامة  -3

البيئة كالمعمكماتية، كعمـك االتصاؿ كالعمـك : لمجتمع القرف الحادم كالعشريف كالمتمثمة في مكضكعات
... الدقيقة، باإلضافة إلى المكضكعات التقميدية في العمـك اإلنسانيات كالعمـك الدينية كاإلعبلمية

تنظيـ المنيج بما يمكف الفرد مف التعمـ الذاتي كالتعمـ المستمر كتفريد التعميـ لمقابمة االحتياجات  -4
 .الخاصة التي يتطمبيا المجتمع كخاصة االقتصادية منيا كاالجتماعية

التركيز عمى منظكمة القيـ الكطنية كاألخبلقية لمكاجية التغيرات الناجمة عف التطكر العممي كالتقني  -5
. كالتكنكلكجي الذم يشيده العالـ اليكـ

إدخاؿ التربية المينية في التعميـ األساسي كاعتمادىا أساسا لمتكجيو الميني، كالتنكيع في التعميـ  -6
. الثانكم

شاطات العممية كاألعماؿ التطبيقية في المناىج الدراسية بما يسيـ في تككيف تخصيص مساحات لمف -7
. الخبرات كالميارات الحديثة كربط المعارؼ بالبيئة كالحياة

العمؿ عمى إحداث مركز عربي لتطكير المناىج الدراسية يسيـ في إعداد المناىج كتطكيرىا في الدكؿ  -8
. العربية

: ّلممحور تقنيات التعميم والتع -
لما كانت طريقة التعمـ كالتعميـ ذات أىمية بالغة في تطكير التعميـ، كتككيف الميارات العممية      

كالتطبيقية لدل المتعمميف كنظرا إلى التطكر الكبير الذم يشيده التقدـ العممي كالتكنكلكجي في مختمؼ 
المستقبؿ عمييا أف تكلي أىمية  نكاحي الحياة، كالذم أصبح مف سمات العصر المميزة، ليذا فإف مدرسة

 (1) :ليذا المكضكع عف طريؽ
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إبراز المفيكـ الشامؿ لمنظكمات تقنيات التعّمـ كالتعميـ كالمعمكمات كتطبيقاتيا، كتقنيات اإلعبلـ  -1
. التربكم كغيرىا

نتاج البرامج التعميمي -2 ة المدمجة إبراز دكر التكنكلكجيا الحديثة كاستخداـ الحاسكب ككسيمة تعميمية كا 
. التي تمثؿ الكتب االلكتركنية المساعدة عمى التعميـ الذاتي

. إقامة مؤسسات عربية إلنتاج برمجيات تعميمية بالمغة العربية تمبي متطمبات تنفيذ المناىج الدراسية -3
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .190 -189المرجػع السػابؽ، ص ص : مصطفى محسف -1
كاإلسيسكك كغيرىا مف الييئات كالمنظمات  -األلسكك -اليكنسكك) ت الدكلية كاإلقميمية دعكة المنظما  -4

  .إلى التعاكف كالتنسيؽ مف أجؿ برامج مشتركة في مجاؿ التعميـ كالتعّمـ( الدكلية 
التكسع في إحداث مراكز كطنية إلنتاج الكسائؿ التعميمية، كالعمؿ عمى تشجيع الصناعات التربكية في  -5

سياـ المصانع المحمية كالمدارس المينية كالفنية الصناعية في ىذا المجاؿمجا . ؿ تقنيات التعميـ ، كا 
إعطاء األكلكية لتأىيؿ المعمميف الستخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ حرصا عمى االستثمار المفيد  -6

. ليذه التقنيات كتيسيرا الستخداميا في تطكير طرائؽ التعميـ
التقنيات الحديثة في تنفيذ األنشطة خارج المدرسة كالتي تربط بالمنياج الدراسي لما ليا مف استخداـ  -7

. دكر تربكم كاجتماعي في التككيف المتكازف لمتبلميذ كربط المدرسة بالبيئة كالمحيط االجتماعي
خارجيا، كالتكسع التأكيد عمى تكظيؼ تقنيات المعمكمات كتأثيرىا في العممية التعميمية داخؿ المدرسة ك -8

في إقامة كاستخداـ شبكات الحاسكب كاالتصاؿ في مجاؿ التعميـ كالتعمـ كاإلدارة التربكية التعميمية 
... كالمدرسية

: محور التقويم واالمتحانات -
إف التغيرات المتكقعة في أىداؼ مدرسة المستقبؿ كمناىجيا تستدعي اعتماد سياسة جديدة كآليات      

 (1): حانات، كينبغي في ىذا المجاؿ مراعاة الجكانب اآلتيةلمتقكيـ كاالمت
تقكيـ التمميذ كتقكيـ العممية التربكية كالتككينية برمتيا كفؽ : إبراز شمكلية التقكيـ لجانبيف أساسييف -1

. أساليب كأدكات مبلئمة مع األىداؼ المسطرة
 . ة التعميمية داخؿ المدرسةتحديد الكيفيات كالمعايير الخاصة بكؿ عنصر مف عناصر العممي -2
: محور اإلدارة التعميمية واإلدارة والمدرسية -
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إف أىـ التغيرات التي يشيدىا ىذا القرف، كالتي ستؤثر عمى فمسفة اإلدارة التعميمية كالمدرسية كممارستيا، 
دارة ما يـ س ىي تمؾ المتصمة بتنامي المطالبة بمشاركة مختمؼ المؤسسات في اتخاذ القرارات كا 

. مصالحيا كتطمعاتيا
كؿ ىذه التغيرات تستدعي إعادة النظر في السياسات كالممارسات اإلدارية عمى كافة مستكيات النظاـ 

 (2): التعميمي، كاألخذ في االعتبار ما يمي
إيبلء اإلصبلح اإلدارم عمى مستكل اإلدارة التعميمية كالمدرسية اىتماما خاصا، كتعزيز ميارات كؿ  -1

. ير لمنيكض بالتربية كالتعميـإدارة لتغ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 190المرجػع السػػابؽ، ص : مصطفى محسف -1
 .191المرجع نفسو ، ص  -2 

التكجو نحك البلمركزية في إدارة كتسيير مؤسسات التربية كالتعميـ مما يمكف مف تطكير العممية  -2
عطاء مديرىا صبلحيات إدارية كمالية أكسعالتربكية كتعزيز االستقبلؿ المالي كاإلدارم ؿ . لمدرسة كا 

استخداـ التكنكلكجيات الحديثة في التعميـ عف طريؽ إقامة شبكات البريد االلكتركني كربطيا بشبكات  -3
(  كانترانت -انترنت) المعمكمات العالمية 

ئات كالمنظمات إحداث مجالس تربكية يشارؾ ممثمكف مف المجتمع المحمي كقطاع األعماؿ كاليي -4
كالجمعيات المعنية كأكلياء التبلميذ، إضافة إلى المعمميف كالتبلميذ لبحث تسيير العممية التربكية كمتابعتيا، 

. كتقكيـ أدائيا تحقيقا لمبدأ الديمقراطية
إشراؾ التبلميذ في الحياة المدرسية بكؿ جكانبيا، لتعزيز قيـ الديمقراطية كتعكيد التبلميذ عمى  -5

. تياممارس
(:  اإلنفاق عمى التعميم )محور التمويل  -

زيادة الطمب عمى ) إف التحكالت التي يشيدىا النظاـ التعميمي في القرف الحادم كالعشريف، كمنيا      
، (التعميـ، قصكر بعض الدكؿ في تمكيؿ الخدمات كمف بينيا التعميـ، كالتكمفة المتزايدة في نفقات التعميـ

تبّنى  ك في ىذا اإلطار .رض إعادة النظر في سياسات التمكيؿ كأساليبو كآلياتوكؿ ىذه المعطيات تؼ
:" مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج نمكذجا لمشركع مدرسة المستقبؿ تـ نشره في كتاب تحت عنكاف

   (1): يمكننا الكقكؼ عمى عناصره كمكّكناتو مف خبلؿ المخطط التالي". مدرسة المستقبؿ 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

.       197ص ، مرجع سابؽ، التربية والمجتمع: عمى اليادم الحكاة -1
 (1)يحدد الصورة المثالية لإلصالح التربوي والتعميمي لمدرسة المستقبل  (7) مخطط رقم -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذاخالت ػولُبد ًزبئح

الذػن   -هشروع رٌوىٌ واضر 

الذػن  -الذػن الجٌُىٌ  -الضُبصٍ 

الشراكخ  -الذػن الوبدٌ  -االخزوبػٍ  

 .الفبػلخ 

-خىدح األًظوخ   -رمىَن خبرخٍ  -رؤي إصزرارُدُخ 

ًظبم  -روىَل هررجط ثبلوخرخبد  -اخزجبراد وطٌُخ

إػذاد هٌبهح  -شراكخ هغ صىق الؼول  -ػن هضزورد

رأهُل لُبداد  -رٌوُخ ههٌُخ  -روهُي الزؼلُن -هزطىرح

 .الجسىس و الذراصبد 

 الوذرصخ 

  و الودزوغ

 الوزؼلن

رخطُط  -أًظوخ و لىائر هذرصُخ واضسخ

اصزخذام  -ثُئخ ػول إَدبثُخ -رمىَن رارٍ -إصزرارُدٍ

هغ الودزوغ  رفبػل -لُبدح فبػلخ -ركٌىلىخُب

 .شراكخ ورؼبوى هغ األصر-والوسُط

 -طرق رذرَش رفبػلُخ -الزركُز ػلً الزؼلُن و الزؼلن

اصزخذام  -ثُئخ ًمُخ إَدبثُخ  -رمىَن هضزور

رٌوُخ  -إدارح فبػلخ-رؼلن هضزور -الزكٌىلىخُب 

 .الكفبءح -اإلثذاع  -ههبراد الزفكُر

 .اإلرمبى –اج اإلًذ –الزفكُر  –اإلَوبى 

 الوذرصخ

اإلدارح 

 الوركزَخ

ًظبم رؼلُوٍ هزوُز 

 ًىػُخ  هخرجات و

 الوؼلن
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ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

. 205مرجع سابؽ، ص التربية و التنمية و النيضة، : عبد العزيز محمد الحرّ  -1
كحتى تحقؽ أّم أمة ما تريد كما تأمؿ، الشؾ أف ثمة خطكات كجيكدا تقع عمى عاتؽ كؿ قطر مف      

كؿ كما أف السبؿ التي يمكف أف تتبعيا األقطار العربية متصمة بإدارة . األقطار العربة، كعمى كؿ فرد
منيا، كعزميا كمدل تكافر الشركط الذاتية كالمكضكعية عندىا إلحداث مدرسة جديدة، مكاكبة لمتغيرات 

فالعمؿ العربي المشترؾ ال غنى عنو ال في الحاضر كال في . العصر، كمحققة لمتطمبات المستقبؿ
يتطمب إجماع الجيكد فالكطف العربي كاحد كمتكامؿ، كمطالب تجديد كتطكير التربية كالتعميـ . المستقبؿ

كما ينطبؽ عمى التعاكف العربي في المجاؿ التربكم، كينطبؽ عمى كؿ . العربية الكاسعة كالمتنكعة
 .المجاالت األخرل

:  مبادئ و معايير إصالح التعميم في العالم العربي -2
كؿ زماف إف التغيير عممية حتمية بحكـ طبيعة اإلنساف كطبيعة المجتمع كطبيعة الحضارة في      

فيك سنة الحياة  كسمة مف سمات التحضر كالتطكر، بؿ ما يميز الحضارة المعاصرة ىك التغيير . كمكاف 
السريع المدل ، العميؽ األثر ، الشامؿ في األبعاد حيث يتمقى ىذا التغيير مدده بيذه الصفات مف الثكرة 

في الصحة كفي التربية، كفي كسائؿ : اةكلقد ترؾ التغيير آثاره في سائر مجاالت الحي. العممية التقنية
لذا فالعالـ لـ يشيػد في . النقؿ كاالتصاؿ، كفي حقكؽ اإلنساف، ككذلؾ في العبلقات الدكلية بيف األمـ

تاريخو الطكيؿ مف ظكاىر التغيير التي تتميز بالشّدة ك السرعة ك اتساع المػدل مثمما شيده في نياية 
جاء . فالثكرة العممية التقنية تتبلحؽ كتتضاعؼ بسرعة رىيبة. حد كالعشريفالقرف العشريف كبداية القرف الكا

مف العمماء الذيف شيدتيـ اإلنسانية في  % 90إف أكثر مف :" إستراتيجية تطوير التربية العربيةفي 
  (1)" التاريخ الطكيؿ قد كلدكا كعاشكا في القرف العشريف

د تككف أبرز ظاىرة يممسيا المجتمع المعاصر ىي ىذا فنحف كما نبلحظ  نعيش في عالـ متغير كؽ     
أاّل يككف التغيير مجرد حقيقة نسمـ بيا،  كلكف ينبغي أف يككف أسمكبا : " ، لذا يجب التغيير السريع
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كمنيجا يكجينا إلى معالجة جميع قضايا المجتمع في الحاضر ك المستقبؿ ، حيث مف الكاضح أف ذلؾ 
الحاضر ما ىك إال مقدمة لتطكر أسرع ك أشمؿ ينتظر عالـ المستقبؿ،  التغيير السريع الػذم يشيده

كمف ىنا فالتطكير أك التجديد ال يحدث . (2)" كالمبادرة تترؾ ىنا  لئلنساف لمقياـ بميمة العمؿ كاالبتكار
كبذؿ الجيد في سبيمو ىك الذم يجعمنا نمتمؾ . سيكا أك مصادفة، بؿ ال بد فيو مف المعاناة ك القصد

لذا فإف مف أبرز ما نراه عندما نحمؿ مسيرة اإلنسانية في . يتو، كيجعؿ لنا في صنعو شأف كنصيبناص
.  عصرنا ىذا، كعندما نطؿ عمى تجارب التجديد التي انطمقت جادة كمفيدة في شتى جكانب الحياة

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .200 -199، مرجع سابؽ، ص ص تربوي في الوطن العربياستراتيجيات التطوير ال: أحمد الخطيب، رداح الخطيب -1
. 201المرجػع نفسػو، ص -2

إف ميداف التربية قد تخّمؼ عف غيره مف المياديف في مجاؿ التقدـ كاإلبداع ، كقد نبو بعضيـ إلى       
طبلؽ شرارة: " ىذا األمر قائبل اإلبداع فييا،  إف ميداف التربية  كىك الميداف الكاجب عميو قيادة المياديف كا 

ميداف ما زاؿ يسير نحك التجديد ك التطكير عمى ميؿ كاستحياء ، ككأنو في غمرة عطائو لغيره نسي نفسو 
 .(1)" ، كلـ يمتفت إلى ذاتو كعجز عف تحقيؽ التقدـ الذم ساقو غيره 

فعت األصكات كنتيجة ليذا الكضع المؤلـ الذم يكتنؼ قطاع التربية كالتعميـ في بمداننا، فقد ارت      
 –كتنعي جمكد التربية، كتنكر أطرىا، حيث أف التربية ال تزاؿ, عالية منذ عقكد كثيرة، تفضح ىذا الكاقع

تعيش عمى البنية التقميدية التي عرفتيا منذ آالؼ السنيف، كحتى التجديد الذم تحدثو في  –إلى حد بعيد
كمما يزيد مف شعكر المربيف بضركرة تغيير  .بعض طرائفيا تجديد يتـ في إطار ىذه البنية كال يتعداىا

فيناؾ النمك السكاني كتزايد . ما تكاجو التربية مف مشكبلت عصبية الحؿ" التربية التقميدية كتجاكزىا، 
اإلقباؿ عمى التعميـ مما يعجز األنظمة التعميمية عف تمبية المطالب، كىناؾ النفقات كاألمكاؿ التي 

تكل الكيفي الميدد بالتدني، كىناؾ األعداد المتدفقة مف الخرجيف الذيف ال يستيمكيا التعميـ،كىناؾ المس
. (2)" يجدكف عمبل كالذيف ينضمكف إلى صفكؼ العاطميف عف العمؿ

إذا كانت التربية كال تزاؿ ىي األداة الفعالة في إحداث التغيير نحك األفضؿ، فإف التحديات الكبرل      
ا لتدارؾ ما يجب تداركو تكمف في ضركرة إعادة النظر جممة كتفصيبل التي عمى العالـ العربي مكاجيتو

في مضمكف السياسة التربكية كالتعميمية التي تستند أصبل إلى منطمقات فمسفية ذات أبعاد أيديكلكجية، مف 
إنو لمف الطبيعي . شأنيا أف تخدـ المجتمع اإلنساني كما قد تعمؿ عمى إعاقة تطكره كمساعيو اإلصبلحية

تسعى كؿ المجتمعات اإلنسانية إلى تحصيؿ التقدـ كمكاكبة التغيرات الحاصمة  كربما مسابقة العصر أف 
اآلني الذم تعيشو، ك مف الطبيعي أيضا أف تعتمد عمى فمسفة تربكية تعمؿ عمى تكجيو التربية فييا 
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ل كاألساليب الفنية باعتبارىا آلية جكىرية ألحداث التغيير المنشكد مستعينة في إنجاح ذلؾ بآليات أخر
 .كالكسائؿ التقنية

كىذا انطبلقا مف أف نجاح عممية التنمية الشاممة داخؿ أم مجتمع يتكقؼ بالدرجة األكلى عمى نجاح     
سياسة التعميـ في القياـ بكظائفيا كأدكارىا، كتأىيؿ األفراد كالجماعات لمقياـ باألدكار كالمسؤكليات المنكطة 

ذا كاف العالـ العربي كبقية شعكب . ة اإلنجاز، كدقة التحكـ كسعة االنتشاربيـ في عصر تمّيز بسرع كا 
العالـ يتطمع ىك اآلخر إلى تحقيؽ التنمية الشاممة، نجده يعاني مف الكثير مف الصعكبات  

 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .202 -201المرجع السابؽ ، ص ص : أحمد الخطيب، رداح الخطيب -2 -1
ا عدـ قدرة تحقيؽ تكازف بيف حاجات المجتمع كمتطمباتو مف جية ، كبيف أىداؼ ككظائؼ لعّؿ أىمو

. عدم وجود مواءمة بين ما تطمبو المدرسة وما يطمبو عالم الشغل واالقتصادالتعميـ مف جية أخرل، أم 
لثالث، ىذا كتطرح النظرية السكسيكلكجية في التحديث مسألة في غاية األىمية ترتبط بقضايا العالـ ا

تتضمف تقديـ صياغة تصكرية تفسر بمقتضاىا عممية التطكر ك خطكات التنمية المرحمية، التي ينبغي أف 
يمر بيا في نمكه، المرتكز أساسا عمى مساعي حثيثة نحك إحداث التغيير المطمكب، ك مف ثـ تحقيؽ 

أنما  ' البشرية قانون تقدم' ىذه الرؤية التصكرية تنبثؽ مف افتراض مؤداه أف .  أىداؼ التنمية الشاممة
كعميو فالمراحؿ التي مرت بيا الدكؿ المتقدمة عبر تاريخيا . ىك في األصؿ كاحد عبر الزماف كالمكاف

الطكيؿ بغض النظر عف خصكصية الظركؼ المتعمقة بخصائص محيط نشأتيا كفيمة باف تمّدنا بسبؿ 
لـ المتخمؼ في تقدمو، األمر الذم يقتضي بدكره كالتي سيشيدىا العا. التقدـ ك كيفياتو ك شركطو كآلياتو

شكبل ك  -ضركرة أف تككف لصكر مراحؿ التقدـ التدريجي لبمداف العالـ المتقدـ إسقاطات متطابقة 
أن يكون لنظام التربية و التعميم دورا رائدا " كال مناص ىنا . عمى كاقع بمداف العالـ المتخمؼ -مضمكنا

التعميم التي ظيرت وتطّورت في الغرب المتقدم، وكان ليا الفضل الكبير في تقفي آثار نظم التربية و 
و إذا رجعنا إلى االتجاىات . في التعجيل بعممية التنمية وتغيير وجو الحياة التقميدية كّما وكيفا

التنظيرية في عمم االجتماع وخاصة االتجاه الوضعي لوقفنا عمى مضامين أبعاد ىذه الرؤية في مجال 
 (.1)" و التعميمالتربية 

فالتنمية الشاممة إذف ترتبط اشد ارتباط بالتربية كالتعميـ، ك ما تقـك بو مف مياـ ككظائؼ بكساطة 
مؤسساتيا الرسمية، التي تعتمد عمى أدكات ككسائؿ ك مناىج ك أساليب بيداغكجية، تيدؼ مف خبلليا إلى 

مارا يسد احتياجات مختمؼ فركع كقطاعات كىذا باستثمار المكارد البشرية استث. تحقيؽ أىداؼ التنمية
كبناء . التنمية، ك بالتالي يغطي شركط تحقؽ االكتفاء الذاتي بؿ ك يتعداه إلى الرفاه االجتماعي لممجتمع
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في مختمؼ المجتمعات عمى مستكل ترتيب  -حسب المختصيف-عميو، نسجؿ اختبلؼ األنظمة التربكية
كلك رجعنا إلى كاقع اإلصبلحات . جتمع ك خصكصياتوأكلكيات األىداؼ، كىذا بمقتضى ظركؼ الـ

التربكية الحاصمة في العالـ العربي منذ أكاخر فترة الستينيات إلى السبعينيات ثـ الثمانيات، نبلحظ تغير 
مع فكارؽ معينة مف مجتمع عربي إلى آخر حسب ظركؼ كؿ  بمد ) ممحكظ في مسيرة األنظمة التعميمية 

إذ نسجؿ أف دعكل اإلصػبلح التربكم في العالـ ، ك  ،(س  مػف ىذه الدراسة كما كرد في الفصؿ الساد
العمـ  النامي تحديدا  كاف  ليا  األثر في اتجاه الدكؿ العربية إلى تبني محاكالت 

 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 404 -403مرجع سابؽ، ص ص : محمد إبراىيـ يسرم دعبس -1
مستكل ك نمط التعميـ، ك الكفاء ببعض متطمباتو ك شركط نجاحو، ك بذؿ الجيكد مف أجؿ النيكض ب 

إتاحة فرص التعميـ ألعداد متزايدة مف األطفاؿ في سف المدرسة، ك تركزت جيكد : حيث استيدفت أكثر
ككنتيجة لذلؾ، . اإلصبلح تبعا لذلؾ عمى التكسع في عممية إنشاء المدارس عبر مختمؼ مناطؽ الكطف

فقد تـ تحقيؽ بعض "  (1)لمؤتمر العربي ك المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك كحسب تنفيذ قرارات ا
ارتفاع معدؿ التكسع الكمي في كامؿ األقطار العربية، : األىداؼ المقررة ك بدرجات متفاكتة، نذكر منيا 

ف (ابتدائي، ثانكم كعالي)كتعميـ التعميـ في مرحمو المختمفة  كانت متعثرة في ، ككذلؾ ظيكر محاكالت كا 
دخاؿ التقنيات الحديثة في التربية  ، كمحاكالت (الخ ... البرامج، األجيزة التكنكلكجية)التخطيط التربكم، كا 

غير أف ىذه الجيكد عرفت الكثير مف التعثرات ترتبت عنيا مشكبلت  ".محاربة األمية كآثارىا المدمرة 
كمف أبرز . قتصادم كالسياسي كاإليديكلكجي العالميجديدة مرتبطة أشد االرتباط بالسياؽ االجتماعي كاال

مؤشرات ىذه المشكبلت في مجاالت أنظمة التعميـ العربية ظاىرة عدـ التكافؽ كالتناسب بيف مخرجات 
:  ككفقا لما تـ تناكلو، فإف مشكبلت التعميـ ك األزمة التعميمية ترتبط بما بمي. التعميـ كمطالب سكؽ العمؿ

(2 )

.  كاءمة بيف النظـ التعميمية كمتطمبات المجتمععدـ كجكد ـ -1
. عدـ استجابة التعميـ لمتطمبات عممية التنمية االجتماعية الشاممة -2

إف البحث في فمسفة التعميـ المعاصرة يقكدنا بالضركرة إلى الكقكؼ عمى فيـ المنطمقات التصكرية     
ف طبيعة الكاقع االجتماعي الذم تعيشو لمرؤل التربكية المعاصرة مف جية، كمف جية أخرل لمكشؼ ع

. بمداف العالـ المتقدـ بمختمؼ أبعاده االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية
كنظرا ألىمية المكضكع المنبثقة مف العبلقة الجدلية القائمة بيف دكر مؤسسات التربية كالتعميـ مف جية، 

أخرل، كردت تجميات االىتماـ كاضحة ك قضية إستراتيجية التقدـ االقتصادم ك االجتماعي مف جية 
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لدل المجتمعات العربية، بكصفيا مجتمعات تنضكم ضمف نطاؽ البمداف السائرة في طريؽ النمك، غير 
أف محكر التركيز جاء منصبا حكؿ إصبلح المناىج كالبرامج التعميمية، دكف المساس بجكىر األزمة كلب 

يمية، األمر الذم قّمؿ إف لـ نقؿ أعاؽ تحقيؽ أبعاد عممية المشكمة التربكية التي تعيشيا المؤسسات التعؿ
 كيمكف تحديد تكجيات اإلصبلح في منظكمة التعميـ العربي  .التنمية المنشكدة

 

 

 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .617مرجع سابؽ، ص التربية في البالد العربية، حاضرىا و مشكالتيا و مستقبميا،: عبد اهلل عبد الدائـ -1
. 242، ص 2003، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مقدمة في عمم اجتماع التربية: حمدم عمي أحمد -2

مف خبلؿ ما جاء في تقارير أربع ممتقيات ميمة في ىذا المجاؿ نتيجة ما قدمتو مف مقترحات كاف ليا 
 :بية نذكػر منيااألثر البارز في إحداث تغيير في التكجيات كالرؤل المرتبطة بنظـ التعميـ العر

 1998ديسمبر  5يـك  "مستقبل التربية في الوطن العربي " : مؤتمر طرابمس -أ
إف كزراء التربية كالتعميـ العرب كىـ مجتمعكف في المؤتمر التربكم األكؿ بمدينة طرابمس بالجماىيرية      

العربي أكدكا عمى دكر األمة كبعد دراستيـ لمستقبؿ التربية كالتعميـ في الكطف  12/1998/ 5الميبية يـك 
مراىنيف عمى التربية في صنع حضارة عربية متميزة، كما كافؽ الحاضركف عمى االنجازات كالتجارب في 

األقطار العربية كما أسيمت بو في التنمية العربية الشاممة، كىـ يثمنكف عاليا جيكد المنظمة العربية 
، فإنيـ يدرككف بكعي "رؤى مستقبمية لمتعميم في الوطن العربي "لمتربية كالثقافة كالعمـك في إعداد الكثيقة 

أف التربية كالتعميـ ىما السبيؿ األمثؿ في صنع مستقبؿ األمة العربية كىي تستعد لمكاجية تحديات القرف 
كيركا أف مكاجية ىذه التحديات يتطمب مكاصمة تطكير فمسفة التربية العربية كمؤسساتيا كأدكاتيا . الجديد
افيا برؤية عربية مستقبمية كاحدة تأخذ في اعتبارىا التجديد كالتجكيد كالحرية كاإلبداع كاالعتزاز كأىد

 (1). بماضي كتراث األّمة العريؽ كبما يضمف التقدـ العممي كالتكنكلكجي
  : 1998ديسمبر  5نتائج مؤتمر طرابمس  -
،    حكؿ 5/12/1998ينة طرابمس بميبيا، في مؤتمر كزراء التربية كالتعميـ كالعارؼ العرب، المنعقد بمد   

جاء في جانب مف ىذا المؤتمر ضركرة أخذ الدركس مف " مستقبل التربية في الوطن العربي: " مكضكع 
 :التجربة العالمية في تطكير التعميـ، كثـ حصر ىذه الدركس في أربعة محاكر أساسية ىي

: محور التعميم المستمر طوال الحياة -1
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األكؿ المزاكجة بيف التعميـ النظامي كالتعميـ غير النظامي بأشكالو المختمفة عف : عنو أمراف  كيتفرع    
عادة التدريب، تمبية لحاجات المجتمع . طريؽ مراكز التدريب كالثاني ضركرة التدريب كتجديد التدريب بؿ كا 

بغي أف تتغير بنية المدرسة المتغيرة كلحاجات مكاقع العمؿ االقتصادية كاالجتماعية بكجو خاص، كعميو يف
. النظامية كمناىجيا

: ويعني أمرين: محور التعميم الذاتي -2 
التركيز عمى التعميـ كاالىتماـ بدكره الفّعاؿ كبمشاركتو المباشرة في التعميـ، كتغير دكره مف مجتمع   -

. تاج جيدهسمبي إلى مشارؾ كباحث كمصدر أساسي مف مصادر المعرفة، بؿ حتى إلى مقـك أساسي لف
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 179، مرجع سابؽ، ص  التربية وتحوالت عصر العولمة: مصطفى محسف -1
استعماؿ التقنيات التعميمية الحديثة بأشكاليا العديدة كالمتطكرة، ألنيا تيّسر التعميـ كتمّكف مف التغمب  -
. كرغبة ذاتية في التعميـ عمى معكقات انتشاره، كتكلد لدل المتعمميف بكاعث إيجابية 
: محور مرونة النظام التعميمي -3

لـ يعد التعميـ يقتصر عمى سنكات معينة في بدايات العمر، كانفتاح المدرسة دكما عمى عالـ الشغؿ      
كحاجاتو، كتنكيع التعميـ كتشجيعو، كتسيير االنتقاؿ بيف المراحؿ التعميمية كأنكاعيا المختمفة، كالقضاء 

. الحكاجز، كتحقيؽ التكامؿ كالتناكب بيف الدراسات كالعمؿعمى كؿ 
: المعّمم -محور المجتمع المتعّمم -4

كىذا يعني أف يككف كؿ فرد في المجتمع متعمما كساعيا إلى فضؿ مف المعرفة، كاف يككف في الكقت     
العمؿ كاإلنتاج نفسو معمما لسكاه، كىذا يعني أف يككف كؿ المؤسسات االجتماعية كال سيما مؤسسات 

 . مؤسسات تدريبية كتعميمية في نفس الكقت
كانت ىناؾ حاجة ماسة لقياـ برامج عمؿ لتطكير التعميـ في البمداف العربية، يقكـ عمى أساس برامج      

إف بناء رأس بشرم راقي ىك تحدم المستقبؿ في . كلكف في إطار تعاكف عربي فّعاؿ(. قطرية) كطنية 
فالتعاكف العربي الفعاؿ شرط جكىرم لمتنمية الجادة في الكطف العربي، كيصعب . جتمعةالبمداف العربية ـ

عمى أم قطر عربي منفردا، تحقيؽ انجاز مممكس في نشر التعميـ كترقية نكعيتو، كقد ترتب عمى ىذه 
، اقؿ الحقيقة قياـ تعاكف عربي كبير في مجاؿ التعميـ لعدة عقكد، ك كانت نتيجة ىذا التعاكف حتى اآلف

لقد بات تطكير التعميـ في كامؿ البمداف العربية، بما يسيـ في تفادم انعكاسات ... بكثير مف المرغكب
االنعزاؿ عف المشاركة الفاعمة في عالـ القرف الكاحد كالعشريف، تتطمب قياـ سياسة تعميمية عربية فّعالة 

 . صنع العالـ الجديد  قادرة عمى تجاكز أزمتيا التنمكية الحالية، كالمشاركة بقكة في
  2000جوان  30و  29يومي"  مدرسة المستقبل في الوطن العربي: " إعالن دمشق -ب  
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خبلؿ المؤتمر الثاني الذم عقدتو المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك بالتعاكف مع كزارة التربية      
كالتعميـ العرب، مف أجؿ كضع تصكر  ، أجمع كزراء التربية2000جكاف  30ك  29السكرية بدمشؽ يكمي 

كاضح كخطة إجرائية شاممة لبناء مدرسة المستقبؿ بناء فعبل كمستمرا في ضكء التغير السريع في مسيرة 
العالـ في مختمؼ المجاالت العممية كالتقنية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كغيرىا، كفي ضكء ما 

لبمداف العربية كما حققتو مف تقدـ كتطكر في العقد األخير، كما يكشؼ عنو كاقع التربية كالتعميـ في ا
... كاجيتو كتكاجيو مف معكقات كأزمات، كفي ضكء االتجاىات التربكية المعاصرة كالتحديات المستقبمية

 
اجمعكا عمى العـز عمى بذؿ جيكد دائمة مف اجؿ مكاكبة التغير الذم طرأ عمى التربية كالتعميـ في العمـ،  

جؿ استيفاء ما ستفرزه المستقبؿ في ببلدنا كفي العالـ مف تغيرات تنعكس آثارىا عمى نظاـ التربية كمنا
 (1) .كالتعميـ كالنظاـ االجتماعي الشامؿ

ىذا كمو يستمـز القياـ بمجيكدات كبيرة كمستمرة مف اجؿ بناء مدرسة عربية تستجيب لمطالب التغير  
التربكم كمقكماتو كمككناتو المختمفة سكاء تعمؽ الظاىر بأىداؼ استجابة عممية، تعبئ إمكانيات العمؿ 

التربية أك محتكاىا أك طرقيا أك بكسائميا كتقنياتيا أك بإدارتيا كتنظيميا، تعبئة متكاممة لتحقيؽ األىداؼ 
 (2) :األساسية التالية

اّلزميف لتمثيؿ عطاء ثقافتيـ التأكيد عمى ضركرة كأىمية تزكيد التبلميذ كالطمبة بالمعرفة كالكعي اؿ :أوال -
دراؾ جكىر تمؾ الثقافة كقيمتيا الركحية كمدلكليا الحضارم كمعاني  الكطنية كالقكمية كتراثيـ المشترؾ، كا 

. كثمرات التكاصؿ بينيا كبيف ثقافات العالـ
لمعصر العمؿ عمى سيركرة المعمكماتية كاألخذ بالتقنية في مناحي المنظكمة التربكية استجابة  :ثانيا -

. كمكاكبة تطكراتو كمتطمباتو
بناء نظاـ تربكم كتعميمي مرف في أبنيتو كأنكاعو كسنكات الدراسة فيو كأعمار الممتحقيف بو،  :ثالثا -

 . كمناىجو ككؿ مقكماتو
تجديد التربية كتطكيرىا تجديدا دائما عف طريؽ التربية المستمرة كتأكيد أىمية العناية بالتعميـ  :رابعا -

جادة أساليبو كتقنياتو الذاتي . كا 
العناية بمف يمتازكف بكفاءات كقدرات إبداعية في المؤسسات التربكية، كتشجيعيـ عمى امتبلؾ  :خامسا -

. ميارات اإلبداع
تشجيع المتعمميف عمى تككيف مكاقؼ اتجاىات ايجابية كفعالة تمكنيـ مف مكاجية التغيرات  :سادسا -

. الجارية كالتكيؼ معيا
العناية بالمككنيف كالمعمميف إعدادا تدريبيا كتعزيز مكانتيـ كتغيير دكرىـ مف ناقميف لممعرفة إلى  :سابعا -

كمدرسيف ليـ عمى أساليب تحصيؿ المعرفة، كمككنيف لمكقفيـ كاتجاىاتيـ كقيميـ، كالعمؿ عمى . منشطيف
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اية بتككيف ركح المكاطنة لدل كىذا كمو في إطار العف. تنمية قدراتيـ الذاتية كتككيف الفكر الناقد لدييـ
التبلميذ كالطمبة، كركح المسؤكلية كالقدرة عمى الحكار ، كالعمؿ المشترؾ مف أجؿ بناء مستقبؿ عربي 

. أفضؿ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .170 -169المرجع السابؽ، ص ص : مصطفى محسف -1
. 206 -205المرجػع نفسػو، ص ص  -2
جامعة "  وسائل التعميم الحديثة لتدريس العموم اإلسالمية واإلنسانية "  :الممتقى الدولي الثاني -ج

 (2001أفريل 24/ 23يومي   األمير عبد القادر بقسنطينة
استطاع التقرير الخاص بالممتقى الكطني الثاني حكؿ كسائؿ التعميـ الحديثة لتدريس العمـك          

بجامعة األمير عبد القادر لمعمـك اإلسبلمية  2001فريؿ أ 24/ 23اإلسبلمية كاإلنسانية المنعقد بتاريخ
 (1): بقسنطينة، مف تحديد الخطكات األساسية إلصبلح التعميـ في شكؿ عشرة مبادئ ىي

، لذا يجب تعديميا إلى مراعاة الفرد ك الجماعة في العممية مركزية الفرد في العممية التعميمية -1
بالفرد ك الفردية التي تعني الذاتية، إذ ال قيمة لمفرد دكف  التعميمية، ك ذلؾ حتى ال يتطرؼ بعيدان 

. الجماعة، ك ال قيمة لمجماعة دكف أفراد يقكدكنيا ك يعطكنيا مف عقكليـ ك إبداعاتيـ
، ك يركز ىذا المبدأ عمى العقبلنية كرغـ االتفاؽ التاـ مع ىذا المبدأ  المعرفة الحديثة ىي بذاتيا قّوة -2

عادة تجديده ك النظر فيو بما يحافظ عمى التراث ، فإف ىناؾ ضركرة  لربط العقبلنية بتراث األمة، كا 
الركحي ليذه األمة، ك نبذ مكجات التفكير المادم الصرؼ الذم يحكؿ اإلنساف إلى آلة كمادة،  كاإلنساف 

. أسمى مف أف يككف آلة
تعميـ، بؿ البد مف تييئة ، ك ىذا مبدأ ضركرم ك أساسي إلصبلح ك تطكير اؿتأكيد العمل المبدع -3

. الظركؼ ك المعطيات التي تشجع عمى اإلبداع خاصة في مستكل التعميـ الثانكم كالعالي
، ألف اإلنساف العربي بدأ يفقد ركحو المعنكية نتيجة لمعديد مف  إثارة روح التحدي في اإلنسان العربي -4

. اإلحباطات، ك فقد بالتالي ركح التحدم التي تبني الحضارة 
مع االىتماـ بالفئات الميمشة كالفقيرة، ، ك تطبيؽ ركح العدالة في الفرص  توفير التعميم لمجميع -5

التعميمية خاصة بعد انتشار التعميـ الخاص اآلف ، ك الدركس الخصكصية التي ال يستطيع دفع ثمنيا إال 
. األغنياء، فكأف ما يحدث ىك عقاب لمفقراء ك حرمانيـ مف التعميـ الجيد 

، ك عمى العرب ابتكار اآلليات لتحقيؽ ىذا المبدأ اإلنساني تأمين حق المتعمم ككيان إنساني واحد -6
. عمميان 
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، كضركرة أف تككف ىناؾ غايات اشتقاق غايات العمل التربوي من رؤى القرن الحادي و العشرين -7
ة ك متعددة كتحتـر خاصة لمتعميـ العربي في إطار الرؤل الككنية التي يجب أف تككف رؤل متنكع

. خصكصية األمـ ك الشعكب األخرل
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 2001أفريؿ  23/24، المنعقد بتاريخوسائل التعميم الحديثة لتدريس العموم اإلسالمية واإلنسانيةالممتقى الكطني الثاني حكؿ  -1

 .2001بجامعة األمير عبد القادر لمعمـك اإلسبلمية بقسنطينة، 

، ك إعدادىـ لمجتمع عالمي كالقضاء عمى أحادية الرؤية، التي ساعدة التالميذ لفيم أفضل لثقافتيمم -8
تكحي بالتعصب، ك ضركرة أف تتكجو التربية العربية لمساعدة التمميذ عمى أف يرل ك يفيـ نفسو بطريقة 

خريف في العالـ ك أف ال إيجابية دكف مشاعر نقص أك دكنية، ك يعني مبدأ الثقة بالنفس ك المساكاة مع اآل
يفكر التمميذ كالطالب سمبيان في ذاتو ك قدراتو ك أمتو ك ماضييا ك حاضرىا ك مستقبميا، بؿ يربى التمميذ 
كالطالب عمى أنو قادر عمى اإلبداع ك االبتكار كالعمؿ، ك لكف في ذات الكقت عمى احتراـ اآلخريف ك 

. االستفادة مف تجاربيـ، ك العيش ك العمؿ معيـ
، ك أف نفتح أمامو أبكاب المستقبؿ اإليجابي، بؿ إكساب التمميذ والطالب المرونة لمواجية المستقبل -9

إف الركح اإليجابية ضركرية لممتعمـ ألنيا تفجر الطاقات . ك نشجعو بمختمؼ الطرؽ عمى اإلسياـ فيو
األنسب إعادة صياغة ىذا المبدأ لقد بات مف . الكامنة فيو، بؿ ك المكاطف عامة ك تدفعو لمتفكير بإيجابية

بحيث يخمؽ إحساسان إيجابيان في كؿ عناصر العممية التعميمية ك في المجتمع بأسره، ك يؤكد الركح 
. اإليجابية ك النظرة المتفائمة لممستقبؿ

: مالحظات عامة عمى التقرير -
حققيا التعميـ خبلؿ فترة زمنية يبلحظ أف ىذا التقرير ال يقّدـ مقاييس كمية لتحديد اإلنجازات التي      

معينة، لكنو قّدـ لنا فكرة حكؿ التعميـ ك تطكره في الببلد العربية، ك لكف المقاييس المقصكدة ىنا 
ككذلؾ  . كالمرغكبة مثؿ تمؾ المقاييس التي ككنيا تقرير التنمية البشرية لؤلمـ المتحدة لجميع دكؿ العالـ

، ك الذم أعدتو ىذه المنظمة بناء عمى تقارير كطنية أعدتيا 1999ػ  1990تقرير الطفكلة لميكنيسيؼ 
، 1999ػ  1990مختمؼ بمداف العالـ األعضاء في األمـ المتحدة، ك لقد استند تقرير اليكنيسيؼ لمطفكلة 

فالحاجة فيما أعتقد ماسة لبناء مثؿ ىذه المقاييس ك . مقياسان ػ ك معياران لرعاية الطفكلة 26عمى حكالي 
. عمى نمك ك تطكر التعميـ في الكطف العربي تطبيقيا
ك األعكاـ المقبمة مجمكعة مف  2002مرة أخرل لماذا ال يقدـ تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ     

المعايير ك المقاييس عمى أساسيا يمكف تحديد ك قياس إنجازات التنمية العربية ؟ ، أما بيذا الشكؿ سكاء 
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فصؿ المتعمؽ بالتعميـ ك مكضكع ىذه المراجعة، فيك ال يقدـ أكثر مف تكجيات في التقرير ككؿ أك اؿ
مرغكبة لمتعميـ العربي، ك تحديد بعض الصعكبات ك التحديات التي تكاجو التعميـ حاليان، كىذه التكجيات 

قرف أك الصعكبات عامة جدان ك معركفة لمجميع، بؿ ىي متأثرة بتقارير كتكجيات اليكنسكك في التعميـ لؿ
ىدؼ تحقيؽ التسجيؿ الكامؿ ( اليكنيسيؼ ) فعمى سبيؿ المثاؿ حدد تقرير الطفكلة . الحادم ك العشريف

، فبكاسطة ىذا المقياس كغيره 2000بحمكؿ عاـ %  75لؤلطفاؿ في التعميـ االبتدائي كبنسبة ال تقؿ عف 
مف المقاييس نستطيع أف نعرؼ إلى أيف كصمت أم دكلة في ىدؼ نشر 

 
أـ أنيا ال تزاؿ بعيدة عف تحقيؽ ىذه النسبة، كالمبلحظ أف %  75ـ لمجميع، ىؿ ىي حققت نسبة التعمي 

ال يستند إلى مثؿ ىذه المقاييس بطريقة تتبعية عبر فترة زمنية محددة، ك  2002تقرير التنمية العربية لعاـ 
مقارنة، ك ليس القياس بدالن مف ذلؾ قدـ لنا نسبان ك معدالت ك إحصاءات اقتضاىا سياؽ التحميؿ كاؿ

المتعمد لئلنجاز التطكر، كعمى أية حاؿ ميما كانت األساليب التي اتبعيا التقرير فيك مجيكد كبير فيو 
كأىـ التحديات التي تكاجو التعميـ العربي ىي . تشخيص حقيقي ك مكضكعي لكاقع التعميـ العربي اليكـ
تحدم العكلمة كتداعياتيا عمى الشعكب قاطبة،  التحدم العممي كالتكنكلكجي كما سبؽ ذكره إضافة إلى

كتزيد مف خطكرة تمؾ التحديات ضعؼ القاعدة اإلنتاجية لبلقتصاديات العربية كتدىكر األنظمة التربكية 
كىك ما يفرض عمى الدكؿ العربية إدخاؿ تطكير أساسي عمى نظـ كمؤسسات التعميـ كالتدريب . كالتعميمية

عادة الف ظر في مضمكف كغايات التعميـ ك البحث العممي ك تطكير ىياكؿ ك البحث العممي، كا 
  .(1)المؤسسات التربكية ك التعميمية ك البحثية 

(  2002ديسمبر 24إلى  22مسقط من :)المؤتمر الدولي لتطوير التعميم الثانوي -د
التعميـ الثانكم عقب انتياء المؤتمر الدكلي لتطكير " التطكير التربكم" يأتي صدكر ىذا العدد مف       

بالتعاكف بيف كزارة التربية كالتعميـ كمنظمة  2002ديسمبر 24إلى  22الذم عقد في مسقط خبلؿ الفترة مف 
كنظران ألىمية ىذا الحدث التربكم التطكيرم الدكلي كاف (. اليكنسكك)األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة 

المستمر بيف كزارة التربية كالتعميـ كمنظمة اليكنسكك كجية البد أف يككف لنا معو كقفة في إطار التكاصؿ 
كنشير إلى أف ىذا المؤتمر الدكلي يعد حمقة مف سمسمة المقاءات  .  دكلية معنية بشؤكف التربية كالتعميـ

كيعكس ىذا التنظيـ ببل ريب حرص كزارة التربية كالتعميـ عمى . التي تبحث مكضكع تطكير التعميـ الثانكم
العممي المنيجي المتأني لتطكير التعميـ الثانكم الذم يعد مف أىـ الممفات المطركحة عمى  التخطيط

الساحة التربكية في شتى دكؿ العالـ اليـك كفؽ ما تشير إليو نتائج مؤتمر بكيف األخير لتطكير التعميـ 
ما يمثمو التعميم الثانوي أمر طبيعي نظرًا لكىذا . الثانكم ككما يعكسو اىتماـ منظمة اليكنسكك بيذا الجانب

، في عالـ يشيد تقمبات من مرحمة تعميمية تضع الطالب عمى مفترق الطرق المؤدية إلى المستقبل
كتغيرات مستمرة في مختمؼ مجاالت الحياة، كيتطمب تغييرات في ىيكمية كمحتكل التعميـ الثانكم كيزيد 



 390 

ىذا التقمب . لميذ  بعد إتمامو لممرحمة الثانكيةكؿ يكـ مف صعكبة اتخاذ القرار حكؿ البدائؿ المتاحة لمت
كالتعقد المستمريف في مختمؼ مجاالت الحياة يعتبراف مف أىـ األسباب الداعية إلى تطكير التعميـ الثانكم 

عمى مستكل العالـ أجمع، خاصة كأف ىذا العالـ أصبح اليـك قرية صغيرة يتسـ بالتكاصؿ كالتفاعؿ 
. ق كعمى كافة مستكياتوالمستمريف بيف كافة أجزائ

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

، منشكرات المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية التابع لبرنامج األمـ المتحدة خمق الفرص لألجيال القادمة: تقرير التنمية العربية -1
 .126، ص2002اإلنمائي، عّماف، 

 :شروط ومتطمبات إصالح التعميم الثانوي في الجزائر -3
ف عممية إصبلح التعميـ الثانكم العربي حسب ما حّددتو الرؤل المستقبمية لمعمؿ العربي في القرف إ     

 :الحادم كالعشريف تقترح ثبلثة تكجيات إستراتيجية ميمة ىي

. بناء رأس ماؿ بشرم راقي النكعية -1
. صياغة عبلقة تعاكف قكّية بيف التعميـ ك المنظكمات االجتماعية كاالقتصادية -2
.  إقامة برنامج لتطكير التعميـ عمى الصعيد العربي -3
كعمى الرغـ مف أىمية ىذا الطرح الجيد، كلكف يظؿ السؤاؿ الكبير قائمان ، كيؼ نحقؽ ىذه      

االستراتيجيات الثبلث في ضكء المعطيات العربية التي تتسـ بالخبلؼ أكثر مف االتفاؽ ، ك بالمصالح ك 
يد المصالح ك الرؤل القكمية خاصة بالنسبة لئلستراتيجية الثالثة ؟ الرؤل القطرية أكثر مف تأؾ

كفي ىذا المجاؿ يتكجو األمؿ إلى المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ لعميا أقدر عمى جمع العقكؿ  
 التربكية العربية إليجاد خطط كآليات عمؿ لكضع ىذه االستراتيجيات مكضع التنفيذ ،ك الكاقع أف الببلد

العربية منذ بداية التسعينيات تقريبان كميا بدأت في إصبلح نظميا التعميمية ك تطكيرىا بما يتفؽ كمتطمبات 
كالكاقع أف أم إصبلح سكاء في مجاؿ التعميـ أك مجاالت أخرل لف يتحقؽ بجيكد فردية . ىذا العصر

عربي تعممي ك عممي،  قطرية، ميما كانت قادرة، ك لكف يتحقؽ ك ينجح بجيكد جماعية في شكؿ تكتؿ
ك لعؿ نمكذج االتحاد األكركبي مثاؿ جيد لمتعاكف المشترؾ مف أجؿ التنمية كالتقدـ، ك الكاقع أف بكادر 

ىذا العمؿ العربي المشترؾ في إطار التعميـ ك التربية يمكف أف يتحقؽ اآلف في إطار كثير مف 
ية لمجمس دكؿ الخميج العربي ، ىذا المؤسسات العربية مثؿ اتحاد المغرب العربي، ك مكتب الترب

باإلضافة إلى المنظمة العربية لمتربية ك الثقافة ك العمـك التي حققت ك الحؽ يقاؿ الكثير مف النجاح ك 
اإلنجازات في ميداف التعميـ ك التربية كالثقافة ك العمكـ، ك في نظرم كاف التقرير مكفقان جدان في طرح ىذه 

التقرير مشاىد ك آليات لكضع ىذه االستراتيجيات الثبلث مكضع التنفيذ كعميو  المسألة، كحبذا لك قدـ لنا
فغف مستقبؿ التعميـ في البمداف العربية مرىكف في نظرم بإصبلح المدرسة كاألسرة، ك ما لـ يتحقؽ ذلؾ 
ثيرة فسيظؿ التعميـ العربي يعيد إنتاج نفس العقمية ك الشخصية العربية التي تنتمي إلى الماضي بحجج ؾ
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في مقدمتيا المحافظة عمى الذات ، ك الذات كما تدؿ كؿ المتغيرات المحمية ك الدكلية اآلف إذا لـ تتطكر 
ك تتفاعؿ مع اآلخر فسيككف مآليا الجمكد ك اليامشية، ك تصبح كتمثاؿ في متحؼ الشمع، إف ما 

خمفة عف العصر، ك نبلحظو حاليان مف كثير مف مظاىر السمكؾ العربي ىك في نظرم نتاج مدرسة مت
نتاج ثقافة تخشى ك تخاؼ مف الحاضر ك مشاكمو ك تجد راحة كبيرة في الماضي ك سرابو، ك ما لـ يتـ 

 تككيف العقؿ العربي المتحدم، ك اإلنساف العربي الكاثؽ مف نفسو، 

 

 
عربي فسيعيش الكطف العربي في سمسمة مف المشاكؿ ك التحديات المختمفة التي قد تخرجو أم الكطف اؿ

. نيائيان مف العصر، ك تجعمو عمى ىامش التاريخ ك الحضارة اإلنسانية الحالية
عممية تفعيؿ المشركع اإلصبلحي التربكم عمميا تستمـز جممة مف الشركط  نستنتج مما سبؽ أف      

 (1) :يمكف حصرىا في
المراد إصبلحو، كىذا ضركرة بناء أم مشركع إصبلحي تربكم عمى المعرفة العممية الدقيقة بالكاقع  -

فالمعرفة العممية ىي كحدىا الكفيمة . يتطمب اعتماد البحكث العممية المكفرة ليذه المعرفة المطمكبة
باختصار الزمف كضبط تكفير المعطيات البلزمة، كمف ثـ تجنيب الكقكع في األخطاء كمف ىنا يتضح 

. طيا االجتماعي الشامؿأىمية تكفر سياسة رشيدة كىادفة لمبحث العممي منيجية في محي
ضركرة بناء فمسفة تربكية كاجتماعية شاممة ككاضحة المعالـ كالتكجييات تقاـ عمى أساسيا السياسة  -

التربكية، كترسـ المخططات كالبرامج كمشاريع اإلصبلح، غير أف أكضاع الدكؿ النامية نظرا لما تعانيو 
سفة تربكية اجتماعية كاضحة المعالـ كمنسجمة مف تخمؼ في ىذا المجاؿ فإنيا لـ تتمكف مف بمكرة فؿ

. األىداؼ كالتكجيات كما ىك الحاؿ في الدكؿ العربية المتقدمة
اعتماد النظرة الشمكلية ال الجزيئية أك الظرفية لئلصبلح، أم اعتماد مشركع تتكامؿ فيو مختمؼ  -

.  دد المسارات كالجكانبالسياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كالثقافي، ليصبح إصبلحا متع: المسارات
، الذم يراد تككينو عبر أنظمة " المكاطف  -الفرد -اإلنساف" اعتماد رؤية متكاممة كاضحة كىادفة لػ  -

التربية كالتعميـ كالتككيف، كذلؾ باعتباره رأسماؿ بشرم بعد االستثمار فيو أعمى كأرقى أنماط االستثمارات 
عنصر البشرم ضمف تكجيات تربكية كاضحة مبنية عمى كىكذا فعف طريؽ تككيف كتأىيؿ اؿ... كميا

سياسة رشيدة لمتخطيط، كعمى أساليب كمنيجيات عممية منتظمة لئلعبلـ كالتكجيو المدرسي كالميني، 
اليادفة إلى كضع اإلنساف المناسب في المكاف المناسب، كيتـ التأسيس الكاعي لمتنمية االجتماعية في 

كفي غياب مثؿ ىذه النظرة في مجتمعاتنا العربية ضيع الكثير مف مشاريع مضمكنيا كغاياتيا كأىدافيا،  
كعمميات التحديث االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية، كمف ثـ تفكيت الكثير مف فرص التنمية، 

. األمر الذم ساىـ في نشر ثقافة الرداءة كالفساد
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م كمحكره المركزم كأاّل يبقى ىذا المطمب ضركرة جعؿ المشركع التربكم أساس كؿ مشركع اجتماع -
مجرد طمكح، كينبغي أف يككف معطى مكضكعي ككاقعي مستفاد مف تجارب المجتمعات المتقدمة التي 

.  جعمت مف مشاريعيا التربكية كالتككينية أىـ عامؿ في رقييا كتطكرىا الحضارم
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 82، مرجع سابؽ، ص، عصر العولمة التربية وتحوالت: مصطفى محسف -1

 (1) :كأنيا ال يمكف أف تحقؽ أىدافيا ما لـ تركز عمى النقاط التالية    
كذلؾ بشرح ك تفصيؿ مدلكالتيا كعبلقتيا : تحديد ماىية و دور فمسفة التربية المعتمدة في العالم العربي* 

فة االجتماعية، إلى جانب الحرص عمى تنفيذ اإلسبلمية ك الفمس/بالتراث الحضارم ك الثقافي لؤلمة العربية
. األىداؼ الجزئية التي تتضمنو

مف خبلؿ الرفع مف مستكل التحصيؿ الدراسي  :مباشرة االنتقال من التوسع الكمي إلى التوسع النوعي* 
، ك ك ىذا بمراعاة أىمية تكافؽ التعميـ ك المستكل الذم بمغو العمـ مف التطكر. ك التككيف المعرفي لمطبلب
. تكفير الكسائؿ تحقيقا لذلؾ

مف حيث تكفير المكارد المالية : التوازن و إتاحة الفرص المتساوية في كامل مراحل التعميم تحقيق* 
. البلزمة إلنجاح العممية التربكية

، عبر فركع من شخصيتو االىتمام ببناء اإلنسان العربي المسئول و تنمية جوانب السموك االيجابي* 
تنمية المكارد البشرية محاكلة استثمارىا . لمية تيتـ بتنمية المكارد البشرية في العالـ العربيك مؤسسات ع

. في سد احتياجات قطاعات التنمية الشاممة في الببلد
إف ىذا التخصص مف شأنو أف يعالج : االىتمام بدور التربية المقارنة كتخصص عممي ومعرفي*

أف يقؼ عمى شركط النيكض بكاقعو، انطبلقا مف رصد تجارب مشكبلت التعميـ في العالـ العربي، ك 
إلى جانب أىميتو في دعـ التعاكف العربي المشترؾ (. مف العالـ المتقدـ ك النامي)اآلخريف في الميداف 

في مجاؿ التربية ك التعميـ تمييدا لمد جسكر التعاكف في مجاالت أخرل ك تغذية ركح التكامؿ التي 
. يةتتطمبيا عكلمة الترب

كىي مف األىداؼ المتكخاة التي يسعى عالـ المركز خاصة إلى فرضيا عبر تعامبلتو : عولمة التربية*
في مجاالت عدة، ك عميو تشكؿ فرصة كبيرة تستكجب عمى العالـ العربي بذؿ المزيد مف الجيكد في 

الثقافية، ك مف  سبيؿ تكريس عكلمة تربكية عربية ذات أبعاد إستراتيجية، تحافظ مف جية عمى ىكيتيا
.     جية أخرل تيّسر مركنة تفاعؿ سياسات التعميـ لتحقيؽ التنمية الشاممة



 393 

عند عممية تصنيؼ مختمؼ اإلشباعات المتعمقة باحتياجات المجتمع ك قضاياه  :األخذ بمبدأ األولويات*
ت التنمية المعاصرة، تأتي في مقدمتيا مساعي تحقيؽ األمف الغذائي ك االكتفاء الذاتي في قطاعا

. االجتماعية كاالقتصادية، ك اإلنتاج الزراعي كالصناعي كالتكنكلكجي كالخدماتي ك العممي
  

 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      

 .192مرجع سابؽ، ص : محمد الفالكقي، كرمضاف القذافي -1

 
ح التعميـ الثانكم، كعمى ضكء ما تقدـ استجابت بعض الدكؿ العربية لآلراء المنادية بضركرة إصبل      

كأقدمت عمى إجراء بعض التجارب عمى نماذج كأنماط تعميمية لتبنييا تمييدا لتعميميا، كما عممت دكؿ 
كيمكننا استعراض ىذه اإلصبلحات  فيما ( الحالية)أخرل عمى إدخاؿ تغييرات جزئية لتعديؿ النظـ القائمة 

 (1): يمي
مكذج المدرسة الشاممة القتناعيـ بأف أم نظاـ تعميمي يقـك دعا بعض الخبراء التربكييف إلى تبني ف    

عمى أساس تصنيؼ الطمبة إلى تعميـ ثانكم عاـ كتعميـ تقني أك فني متخصص، يعتبر غير عادؿ مف 
الناحية االجتماعية إذ يدعك إلى الطبقية كيجعؿ بعض التبلميذ ينظركف ك يشعركف بالنقص نظرا لعدـ 

سنة لتكجيو  14ة، ىذا إلى جانب االختيار كخاصة في سف مبكرة ال تتعدل قبكليـ في الثانكية العاـ
التبلميذ عمى أساس دائـ يعتبر اختيار جد مبكر كقد ينطكم عمى كثير مف األخطاء كىذا ما دفع بالدكلة 

الجزائرية إلى إعادة النظر في فمسفة كمبادئ التعميـ الثانكم مف خبلؿ اإلصبلحات الجارية 
كالتي مف أىدافيا دمج التعميـ الثانكم العاـ كالتقني في فطار تعميـ مكحد يمغي االزدكاجية  ،(2005/2006)

ـّ قبكؿ جميع التبلميذ في مدارس كاحدة. التي كانت سائدة كما نتج عنيا مف سمبيات ذا ما ت سكؼ ال : كا 
، كما أف فرص يشعر احدىـ بالنقص أك التفاكت الطبقي بغض لنظر عف المستكل العقمي أك االجتماعي

االختيار تبقى أميميـ مفتكحة لتحديد اختيارىـ أك تغيير تخصصاتيـ أك مكاىبيـ الدراسية، دكف تعقيد ألف 
. االنتقاؿ داخؿ المدرسة الكاحدة يككف أسيؿ في االنتقاؿ مف مدرسة ذات تخصص معيف إلى غيرىا

تقديـ فرص أفضؿ لبلختيار بسبب فالمدرسة الشاممة باعتبارىا أكبر مف المدرسة التقميدية تستطيع 
إلى حقيقة ىامة كىي أف  أنصار المدرسة الشاممةكيشير . إمكاناتيا الكبيرة كىيئات التدريس المتخصصة

ىذا النظاـ يسمح لمطمبة بتجربة اختبارىـ بحيث يتـ تكجيييـ لتخصص معّيف مبني عمى خبرتيـ كميكليـ 
. مما يؤدم إلى تنمية قدراتيـ كحسف تكجيييا

مف ىنا يمكننا القكؿ أف اليدؼ في المدرسة الشاممة ىك تحقيؽ ديمقراطية التعميـ كحسف استخداـ      
غير أف تحقيؽ ىذا .القدرات كالطاقات البشرية كالمادية بما يتناسب كمتطمبات الجميع اقتصاديا كاجتماعيا
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ر أكبر عدد مف التخصصات النمط المدرسي ألىدافو يتطمب اتساع مبانيو لآلالؼ مف التبلميذ حتى نكؼ
حتى نختار التمميذ مف بينيا ما يبلئمو، إذ كمما صغر حجـ المدرسة كمما تناقصت الفرص كتقمصت 

.  االختيارات، كبالتالي ال يككف ىناؾ فرؽ بيف النظاـ المدرسي التقميدم، كبيف النظاـ المدرسي المستحدث
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 193 -192ص ص  المرجع السابؽ،  -1
  :دواعي إصالح وتطوير التعميم الثانوي في الجزائر -أ

إف أم خطة إلصبلح التعميـ كتطكيره البد أف تبدأ أكال باألىداؼ التربكية، كالتي تشتؽ منيا السياسة      
عداده في  ىناؾ حرص .التعميمية ككؿ، فتككف األىداؼ التربكية ىي المنطمؽ الذم تكّد التربية تككينو كا 

كزارة التربية كالتعميـ عمى التخطيط العممي المنيجي المتأتي لتطكير التعميـ الثانكم الذم يعّد مف أىـ 
الممفات المطركحة عمى الساحة التربكية في شتى دكؿ العالـ اليكـ، كفؽ ما تشير إليو نتائج مؤتمر بكيف 

بيذا الجانب، كىذا ( UNESCO ) نسكك األخير لتطكير التعميـ الثانكم ككما يعكسو اىتماـ منظمة اليك
أمر طبيعي نظرا لما يمثمو التعميـ الثانكم مف مرحمة تعميمية تضع الطالب عمى مفترؽ الطريؽ المؤدية 
إلى المستقبؿ في عالـ يشيد تقمبات مستمرة في مختمؼ مجاالت الحياة، كىذا يتطمب تغييرات في ىيكمة 

مف صعكبة اتخاذ القرار حكؿ البدائؿ المتاحة لمتمميذ بعد إتمامو كمحتكل التعميـ الثانكم كيزيد كؿ يـك 
فالتغير كالتعقيد المستمريف في مختمؼ مجاالت الحياة يعتبراف مف أىـ األسباب الداعية . لممرحمة الثانكية

إلى تطكير التعميـ الثانكم عمى مستكل العالـ أجمع، خاصة بعد أف أصبح ىذا العالـ يتسـ بالتكاصؿ 
ىذا باإلضافة إلى عدـ كجكد إستراتيجية  (1)...اعؿ المستمريف بيف كافة أجزاءه كعمى كافة مستكياتوكالتؼ

تربكية كتعميمية مميزة المعالـ، ليا أىدافيا العامة كالخاصة المحددة إجرائيا ، ككذلؾ عجز المكارد المالية 
ىني، باإلضافة إلى عدـ كجكد تكامؿ المتاحة، كازدياد كمفة التعميـ الثانكم كخاصة التعميـ الفني كالـ

كتنسيؽ كاضحيف بيف خطط التعميـ النظامي كالتعميـ غير النظامي كؿ ذلؾ يؤثر سمبا عمى خطط كبرامج 
 . (1) التنمية
اليـك ىك في أشد الحاجة إلى اإلصبلح الكاعي كالكجو السميـ،  لنظام التعميم السائد في الجزائرإف       

ما في سجؿ التنمية الكطنية كالتقدـ لتغيير التركيبة االجتماعية كالثقافية كتغيير ألنو يتخذ منعرجا حاس
الحاجة الماسة إلى سياسة  .الكسط كجعمو يتبلءـ كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي الذم تشيده الدكؿ المتقدمة

جييا الجزائر إف المشكمة التي تكا .تعميمية فعالة تساىـ في تحقيؽ أىداؼ كمتطمبات المجتمع الجزائرم
اليـك كغيرىا مف البمداف النامية ىي كيؼ تجعؿ مف نظاميا التربكم كالتعميمي نظاما فعاال يسيـ في 

الراىنة كالتحكالت الخطيرة التي شيدىا العالـ اليـك كعمى ( التحديات)تحقيؽ أىداؼ التنمية السيما في ظؿ 
كرثتيا الجزائر منذ االستقبلؿ سادىا نكع مف مختمؼ األصعدة، خاصة كأف اإلستراتيجية التعميمية التي 
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إصبلح التعميـ ) ك يعتبر اإلصبلح الجديد . عدـ االستقرار كالكىف كلـ تعد تستجيب لمتطمبات المجتمع
آخر إصبلح تعرفو  2006- 2005 الذم بكشر في تطبيقو في الجزائر خبلؿ السنة الدراسية( الثانكم

دمج النظاميف في إطار كاحد يسمى )لغى نظاـ التعميـ الثانكم التقني المنظكمة التربكية الجزائرية، حيث أ
(. التعميـ العاـ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
، بالتعاكف مع كزارة التربية كالتعميـ كمنظمة 2002ديسمبر  24 -22المؤتمر الدكلي لتطكير التعميـ الثانكم، المنعقد في مسقط  -1

 (.اليكنسكك) ـ كالثقافة األمـ المتحدة لمتربية كالعمك

كىذا التغيير في ىذه المرحمة تبعو تغيير في برامج كمناىج التدريس، ك كؿ ما يرتبط بالعممية التربكية  
إف المنظكمة التربكية تتطمب أكثر مف غيرىا مف المؤسسات إصبلحات عميقة منسجمة ك . كالتعميمية

حكالت عميقة ك سريعة تستكجب عمي منظكمة التربية ألف العالـ يعرؼ اليـك ت. شاممة لمكاجية التحديات
ك ىذا ما تطمح إليو الجزائر حيث أف عجز نظاميا . كالتككيف أف تسايرىا إف أرادت أف تحقؽ أىدافيا

التعميمي ك تراكـ النزاعات حكؿ منظكمتيا ك اشتداد الضغكطات الداخمية كالخارجية دفعيا إلي تبني 
.  ككافؽ عميو البرلماف بغرفتيو 2002ية الذم أقره مجمس الكزراء في أفريؿ مشركع إصبلح  المنظكمة التربك

: متطمبات إصالح التعميم الثانوي في الجزائر -ب
إف عممية إصبلح كتطكير التعميـ الثانكم بما يخدـ متطمبات التنمية بتطمب الكثير مف الجيد كالكقت      

عمكد الفقرم ليذه العممية، فبل يسع الباحث في ىذا المقاـ كالماؿ، إضافة إلى الطاقات البشرية التي ىي اؿ
كىك عمى كشؾ اإلنياء مف اإلطار النظرم لمدراسة إاّل أف يشير إلى جممة مف المتطمبات يراىا ضركرية 

 (1): إلصبلح كتطكير التعميـ في الجزائر كىي

. ىاإعادة النظر في تشريعات التربية كالتعميـ كاالنعكاسات المترتبة عمي -
(. عاـ كتقني)إعادة النظر في بنية التعميـ الثانكم كتشعيبو  -
 .تجديد محتكل البرامج كالمناىج ككذلؾ طرؽ ككسائؿ كأساليب التقكيـ  -

. ضركرة تكييؼ محتكيات البرامج كالمناىج مع الكاقع االجتماعي كاالقتصادم -
. ةتطكير التعميـ الثانكم بما يتماشى كمطالب التنمية الشامؿ -
. العمؿ عمى تنمية كتنكيع البحكث التربكية كالتعميمية -
. تبادؿ التجارب كالخبرات التعميمية بيف الدكؿ العربية كاألجنبية -
. ضركرة ربط التعميـ بالتنمية كسكؽ العمؿ كاإلنتاج -
. دكر التعميـ في اإلعداد لممكاطنة الصالحة -
. بالتعميـ الجامعي أكثر مف ارتباطو بمطالب التنميةتطكير التعميـ الثانكم حتى ال يبقى مرتبطا  -
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يجاد قنكات تربط بينيما - سقاط االزدكاجية بيف التعميـ العاـ كالتعميـ التقني، كا  : االىتماـ بالتعميـ التقني كا 
".   بالمدرسة الشاممة" ضركرة التكجو إلى ما يسمى

 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

، المجمة العربية لمتربية، المنظمة لثانوي و تنّوعو في البنى والمحتويات من حيث أسبقيتو لتطوير التربيةالتعميم ا: شكرم عباس -1
، تكنس،  . 28، ص 1982العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

 :                             رؤية مستقبمية لتطوير التعميم الثانوي في الجزائر -ج

كتطكير التعميـ الثانكم أكلكية في برنامج كزارة التربية كالتعميـ، لتأثيره المباشر يشّكؿ مكضكع إصبلح       
عمى إعداد الككادر التي تحتاجيا التنميػة الشاممػة، خاصة عمى ضكء التحكالت الكبيرة التي يشيدىا العالـ 

عربية إلى تسطير كتنفيذان ليذه الرؤية شرعت الكثير مف الحككمات اؿ .خبلؿ السنكات القميمة الماضية
مشاريع إصبلحات كاسعة في التعميـ الثانكم ، مف خبلؿ لجاف نكعية تضـ أعضاء مف ذكم االختصاص 

ككاف مشركع إصبلح  . كالخبرة في المجاؿ التربكم مف أجؿ إحداث مجمكعة مف التغييرات التطكيرية
ة اعتمدتيا كزارة التربية في بداية كتطكير التعميـ الثانكم في الجزائر قد انطمؽ مف خبلؿ تكجيات مستقبمي

الندكات الخاصة التي طرحيا كزير التككيف ) حيث بدأ التطكير مف (.  2006-2005) األلفية الثالثة 
 (.الميني اليادم خالدم 

كقد أّكدت كؿ التقارير كالتكجييات أىمية إحداث التغيير المطمكب بما يتكافؽ مع الكاقع التربكم في        
كقد عممت ىذه . الثانكية كاحتياجات سكؽ العمؿ مف جية، كالدراسة الجامعية مف جية أخرلالمرحمة 

المجاف مف أجؿ البحث كالتقصي لتشخيص الكاقع كالكصكؿ إلى مكامف القكة كالضعؼ في البرنامج 
الياباف، كما تناكؿ ىذا المقاء عرضان لتجارب بعض الدكؿ مثؿ تجربة كندا ك.التعميمية المعتمدة في الجزائر

كذلؾ مف أجؿ إعطاء صكرة لما يدكر في العالـ مف برامج تجديدية كتطكيرية في مجاالت تطكير التعميـ 
إضافة إلى دراسة عممية التكافؽ كعدـ التكافؽ بالنسبة لما يدرسو التمميذ في المرحمة الثانكية . الثانكم

ـّ التركيز في  ىذه الندكة عمى تشخيص الكاقع التربكم كمستكل األداء بعد التحاقو بمنصب عمؿ ، حيث ت
في المرحمة الثانكية، كقد خمصت إلى مجمكعة مف المقترحات كالتكصيات تضمنت قضايا متعمقة 

دخاؿ مجمكعة مف التعديبلت عمى  بالمناىج كالبرامج، كأىمية المحافظة عمى نظاـ الساعات المعتمدة كا 
بيف المكاد المعرفية العامة كالمكاد االختيارية التي تساعد خاصة فيما يتعّمؽ بعممية المكازنة  ىذا النظاـ 

مكاناتو كميكلو  .التمميذ لمكاصمة دراستو في المرحمة الجامعية حسب قدراتو كا 
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المجاف فيما يتعّمؽ بالتطكير التربكم كاستراتيجيات التعميـ كما  كمناقشة التكصيات التي خرجت بيا ىذه  
ة كالتكجيو األكاديمي كالميني كقضايا التدريب كتقنية المعمكمات ككؿ يتعّمؽ بتطكير اإلدارة المدرسي

. المتطمبات التي يمكف أف تساعد التعميـ إلحداث التغييرات المطمكبة بما يتكافؽ مع ىذا المسار الشامؿ
ضافة ىذا إضافة إلى تطكير التعميـ الثانكم العاـ، ككظيفة المدرسة الثانكية، كأىداؼ التعميـ الثانكم، باإل

. إلى كضع تصّكر حكؿ الخطة الدراسية المقترحة لمتعميـ الثانكم في ظؿ المسار الشامؿ
 

كسيتـ التعرؼ عمى متطمبات التعميـ كالتنمية في الجزائر كحاجات سكؽ العمؿ مف القكل العاممة في       
ارية كمفيـك التكامؿ بيف القادمة، إضافة إلى البدائؿ التي يمكف أف يتـ طرحيا كالمقررات االختي السنكات
النظرم كالتطبيقي كالمكاءمة بيف المستجدات التي تفرضيا عمميات المعرفة كمتطمبات المجتمع  البعديف

كما سيتـ دراسة نظاـ التقكيـ التربكم بما يثرم قدرة المؤسسة . المتغّيرة، خاصة ما يتعمؽ بسكؽ العمؿ
الفردية لمتبلميذ كالتركيز عمى مفيـك إتقاف الكفايات المطمكبة المدرسية عمى إثراء عمميات التعمـ كفؽ الفركؽ 

إضافة إلى مناقشة تعزيز الميارات الحياتية كالقيـ االجتماعية كحؿ . لتعزيز مخرجات المرحمة الثانوية
المشكبلت االجتماعية ، كالتركيز في ىذا الجانب عمى ما يتعمؽ بأدكار المؤسسة المدرسية في عبلقتيا مع 

مع المحمي كتعزيز ركح المكاطنة كاالنتماء مف خبلؿ المجالس المدرسية كتعزيز أساليب التكجيو المجت
إضافة إلى دراسة حاجات . الميني كاألكاديمي كربط التعميـ الثانكم بالمؤىبلت العالمية كالبكالكريا المينية 

مية، كمخرجات التعميـ كمتطمبات سكؽ سكؽ العمؿ مف القكل العاممة اآلنية كالمستقبمية، كعبلقة التعميـ بالتف
العمؿ، كالتكاصؿ بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع المدني، كتكنكلكجيا التعميـ، كالميارات المطمكبة لخريج 

 .المرحمة الثانكية كغيرىا مف العكامؿ األخرل

  :الخالصة
جعة ترمي إلى محاكلة تكييؼ بناء عمى ما تقدـ عرضو، يتبيف لنا أف تحقيؽ التنمية الشاممة يشترط مرا     

ركح العصر كالقيـ الثقافية كاالجتماعية المعبرة عف أصالة األمة الجزائرية، كالمميزة لشخصية مجتمعنا 
كما ينبغي الكقكؼ عمى فيـ دقيؽ لمتنمية ك التقدـ المراد بمكغو عمى النحك الذم يمكف . العربي اإلسبلمي

استقرار يسمح بتكفير آليات التماسؾ االجتماعي كالثقافي بيف  بكاسطتو تحقيؽ شركط التقدـ كاالستقرار،
أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز شركط التقدـ االقتصادم، ىذا األخير الذم يتطمب ترسيخ منظكمة تربكية 
تعميمية فّعالة، تستند إلى ضركرة المراجعة النقدية لمنظـ التعميمية كالتربكية المعاصرة مف حيث منطمقاتيا 

 .لسفاتيا كظركفيا النكعيةكؼ
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جراءات البحث الميداني -  :      منيجية الدراسة وا 

: تمييد -
إذا كانت الدراسة النظرية في البحكث العممية كال سيما التجريبية منيا تفيد الباحثيف في الكشؼ         

فإف الدراسة الميدانية تفيد الباحثيف باعتبارىا . م تحكمياعف الخصائص العامة لمظكاىر كالقكانيف الت
المحؾ الختبار مدل صدؽ الفرضيات أك عدـ صدقيا ، كما تزّكدىـ بصكرة كاضحة كدقيقة عف نتائج 

كمف ىذا المنطمؽ فقد أكلى الباحث أىمية خاصة لمجانب الميداني لمدراسة ألنو يمثؿ . الدراسة كمتغيراتيا
بحكث كالدراسات السكسيكلكجية مف أجؿ الكصكؿ إلى حقائؽ عممية كمكضكعية عف محطة أساسية في اؿ

كاليدؼ مف ىذه الدراسة ىك التعّرؼ عمى كاقع التعميـ الثانكم في الجزائر . الظاىرة مكضكع الدراسة
كقد . كالكشؼ عف الدكر الذم يمعبو خريج ىذه المرحمة مف التعميـ في التنمية االقتصادية كاالجتماعية

تضمف ىذا الفصؿ مراحؿ كخطكات منيجية أساسية انطبلقا مف مجاالت الدراسة، كالمنيج المناسب ليا، 
ثـ تحديد نكع كحجـ العينة، ثـ أدكات جمع البيانات، كصكال إلى عرض كمناقشة نتائج الدراسة عمى ضكء 

ئج ثـ االقتراحات الفرضيات الجزئية كالدراسات السابقة كالمداخؿ النظرية، كأخيرا عرض أىـ النتا
. كالتكصيات

  :مجاالت الدراسة  -أوال
: المجال الجغرافي -1

اخترنا  كيشمؿ عددا مف المؤسسات اإلنتاجية كاإلدارية كالخدماتية  المتكاجدة بمدينة قالمة، كقد        
سسات كتشمؿ المؤ. منيا ثبلثة مؤسسات إنتاجية ككاحدة إدارية كخدماتية متكاجدة كميا بمدينة قالمة

، كمركب الدراجات (قالمة)، طريؽ قكيسـ بمقاسـ (- SPA  SORASUCRE)معمؿ تكرير السكر: اإلنتاجية
(  ETER-SPA)، كمؤسسة صناعة الخزؼ (قالمة)طريؽ بمخير (  CYCMA-SPA)  كالدراجات النارية

(  1945ام ـ 8جامعة )أما المؤسسات اإلدارية فقد شممت إدارات بعض كميات (. قالمة ) طريؽ بمخير
.  بقالمة
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مكانية إجراء بحث ميداني      كقد حاكؿ الباحث تحديد ميداف الدراسة الذم يكفؿ لو الكحدة المنيجية كا 
ببعديو العممي كالمنيجي، فاختار كالية قالمة كميداف لمدراسة ألسباب مكضكعية كأخرل شخصية تتعمؽ 

ية مف كاليات الشرؽ الجزائرم التي تعيش  بإمكانية إنجاز ىذه الدراسة، ككذلؾ باعتبار ىذه الكال

 

 
ظركفا اقتصادية كاجتماعية صعبة، مما جعميا تحاكؿ الخركج مف دائرة التخمؼ كالمشاركة في عممية 

يجابية عف طريؽ ما يسمى بانفتاح المدرسة عمى المحيط ، ىذا إضافة إلى خبرة  التنمية بصكرة عممية كا 
ـ الثانكم بنفس الكالية، كبالتالي فإف فرصة المعايشة ىذه الشؾ تضيؼ الباحث الطكيمة في التدريس بالتعمي

أما العكامؿ المكضكعية فقد تعرض ليا الباحث بالتفصيؿ في أسباب اختيار لممكضكع مف . دعما لمبحث
 . الفصؿ األكؿ

  :المجال الزمني -2
التي نزؿ فييا الباحث إلى ميداف إذا كاف المجاؿ الزمني ىك ذلؾ المجاؿ الذم يحدد الفترة الزمنية        
، أيف أجرل الباحث مقاببلت مع ( 27/03/2008)فإف أّكؿ زيارة استطبلعية  لمميداف كانت في . الدراسة

بعض الخريجيف العامميف بيذه المؤسسات، ككذلؾ مع مديريف كرؤساء ىذه المؤسسات قصد التعريؼ 
، أيف قمنا باختبار (05/04/2008)اف في ك كاف ثاني نزكؿ لمميد. بمكضكع البحث ك اليدؼ منو

كبعدىا أصبح نزكلنا . االستمارة التجريبية بيدؼ التأكد مف صبلحية بعض أسئمتيا كتعديميا عند الضركرة
لمميداف ك بالتحديد المؤسسات المذككرة سابقا بطريقة متكاصمة، بعد أف تـ ضبط االستمارة النيائية 

.   15/04/2008م كتكزيعيا عمى عينة الدراسة كذلؾ ؼ
كّنا نكّد متابعة خريجي المدارس الثانكية منذ تخّرجيـ إلى غاية التحاقيـ بعمميـ بالمؤسسات       

المذككرة آنفا، لكنيا كانت عممية صعبة لمغاية نظرا لعدـ كجكد تعاقد بيف الخريج كمؤسسات العمؿ مف 
كالمدة . مباشرة مف جية أخرل جية، ك نظرا لصعكبة حصكؿ الخريج عمى منصب عمؿ بعد التخرج

إلى  15/4/2008الثانية تتعمؽ بفترة تطبيؽ االستمارة حيث استمرت ىذه العممية حكالي شير أم مف 
  . 13/5/2008غاية 

: المجال البشري -3
انحصر المجاؿ البشرم لمدراسة عمى فئة مف خريجي التعميـ الثانكم كفئة مف المشرفيف عمييـ مف     

كقد تضمنت الدراسػة . ء أقساـ كمديرم مصالح كرؤساء عمؿ بالمؤسسات السابقة الذكرمديريف كرؤسا
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فردا كالذيف تـ تكظيفيـ بيذه  199عددا مف خريجي التعميـ الثانكم العاـ كالتقني كالذيف بمغ عددىـ 
ع المجتـ)ليشمؿ المجاؿ البشرم لمدراسة  فردا، 132المؤسسات، ك عددا مف المشرفيف عمييـ كعددىـ 

فردا مف كبل الفئتيف كمف مختمؼ الفئات المينية كالتخصصات، كالجدكؿ المكالي يكضح  331(األصمي 
  :ذلؾ
 

، وعينة الدراسة من فئة المشرفين (المجتمع األصمي)يحّدد المجال البشري لمدراسة  (20)جدول رقم 
. وكيفية توزعيم ونسبة كل فئة والخرجين العاممين بيذه المؤسسات

 

: منيج الدراسة -ثانيا
: تمييد -

 الفئات          
 المؤسسات

 العدد الكمي 
 لمموظفين

 الخريجـون العاممون المشرفــــون

 النسبة العينة العدد الكمي النسبة العينة العدد الكمي

مؤسسة صناعة 
 الخزف

ETER (SPA) 
 -قالمة  -

 
 

242 

 
 
19 

 
 
09 

 
 

36.47% 

 
 
26 

 
 
17 

 
 

%65.38 

 مركب الدراجات
والدراجات النارية 

CYCMA (SPA) 
 -قالمة  -

 
 

224 

 
 
37 

 
 
17 

 
 

%45.94 

 
 
24 

 

 
 
16 

 
 

%66.66 

 مصنع تكرير السكر
SORASUCRE 

(SPA) 
 -قالمة  -

 
278 

 
51 

 
13 

 
50.25 % 

 
68 

 
34 

 
%50 

 8كميات جامعة 
 1945ماي
 -قالمة  -

 
164 

 
25 

 
15 

 
60% 

 
81 

 
73 

 
90.12% 

 
المجموع 
 

 
908 

 
132 

 
54 

 
40.90%  

 
199 

 
140 

 
70.35% 
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إذا كاف المنيج ىك الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراسة مشكمة بحثية ما قصد الكشؼ عف      
أسبابيا كنتائجيا كالتعرؼ عمى حقيقتيا، أك اإلجابة عف التساؤالت كاالستفسارات التي يثيرىا مكضكع 

المعرفة الصحيحة إتّباع منيج أك مناىج محّددة المكضكعية ك الدراسة، فإف عمى الباحث الذم يتكخي
 . كأسمكب لمدراسة العممية

 
 

ذا كاف المنيج العممي عبارة عف        أسمكب مف التفكير كالعمؿ الذم يتبعو الباحث لتنظيـ أفكاره " كا 
ف فإ. (1)" كتحميميا ك عرضيا ك بالتالي الكصكؿ إلى حقائؽ ك نتائج معقكلة حكؿ الظاىرة المدركسة 

" كما داـ المنيج ىك. المنيج في أّم بحث سكسيكلكجي يتحدد طبقا لطبيعة المكضكع كفرضيات الدراسة
الطريقة التي يتبعيا الباحث لدراسة مشكمة مكضكع البحث فإف ىذا المفيـك يجيب عمى االستفيامية كيؼ 

اإلجراءات المنيجية كفي ضكء أىداؼ الدراسة الحالية كتساؤالتيا اعتمد الباحث مجمكعة مف . (2)؟ 
تساعده عمى استقصاء جممة مف المتغيرات البحثية أساسيا التعّرؼ عمى كاقع التعميـ الثانكم في الجزائر 

كأرضية تساعده عمى إدراؾ كمعرفة الّدكر الذم يمعبو خريج التعميـ الثانكم في التنمية االقتصادية 
براز المشكبلت التي يعاني منيا ىذا  التعميـ مف جانب مساىمتو في تحقيؽ التنمية مف كاالجتماعية، كا 

جية، كانعكاسات ذلؾ عمى األداء الميني لمخريج مف جية أخرل، كما ىي السبؿ لتصحيح مسار التعميـ 
.  الثانكم كجعمو يساىـ بفعالية في خدمة أىداؼ التنمية

: كقد شمؿ ىذا االستقصاء عمى
. كع التعميـ كعبلقتو بالتنمية بشكؿ خاصإجراء مسح انتقائي لؤلدبيات التي عالجت مكض -
. إجراء مقاببلت شخصية مع الخريجيف العامميف بالمؤسسات المعنية بالدراسة كمسؤكلييـ -
تطبيؽ استمارة استبياف مكجية إلى فئة العامميف مف خريجي التعميـ الثانكم بالمؤسسات السالفة الذكر،  -

طالما ك. لتعرؼ عمى دكر خريج التعميـ الثانكم في التنميةكأخرل مكجية إلى فئة المشرفيف عمييـ قصد ا
كاف المكضكع يتناكؿ دراسة كاقع التعميـ الثانكم في الجزائر كدكره في التنمية، فإف الباحث استنادا إلى 

باعتبار أف الدراسة استطبلعية كصفية المنيج الوصفي إشكالية البحث كطبيعة المكضكع قد استخدـ 
ككصؼ عبلقة التعميـ الثانكم بالتنمية كالدكر الذم يمعبو خريج التعميـ الثانكم في  تيدؼ إلى استكشاؼ

كما . التنمية االقتصادية كاالجتماعية تحديدا، باعتباره ركنا أساسيا مف أركاف البحث كالدراسات االجتماعية
كير التعميـ الثانكم بيدؼ رصد كتحميؿ مختمؼ المتغيرات التعميمية كالمجتمعية لتط" يستخدـ ىذا المنيج 
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كأخيرا استخبلص االستنتاجات ذات الداللة المطركحة بالنسبة لمكضكع . كجعمو يمبي احتياجات التنمية
. (3) "البحث 

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ،1، دار صفاء،عماف، طمناىج و أساليب البحث العممي النظرية و التطبيق: ربحي مصطفى عمياف ك عثماف محمد غنيـ -1
 .44، ص2000

. 4، ص1995الجزائر، ، إشراؼ فضيؿ دليك، ديكاف المطبكعات الجامعية،دراسات في المنيجية: يكسؼ عنصر -2
 .119، ص1985، القاىرة، 5، دار الثقافة ، ططرق البحث االجتماعي:  محمد الجكىرم كعبد اهلل الخريجي -3 

لظكاىر مف ناحية خصائصيا، أشكاليا في دراسة األكضاع الراىنة ؿ المنيج الوصفي" يستخدـ كما
فالمنيج الكصفي حسب صبلح . (1)" كعبلقاتيا كالعكامؿ المؤثرة فييا بالرصد ك المتابعة الدقيقة لمظاىرة 

ىك الطريقة المنتظمة لدراسة حقائؽ راىنة متعمقة بظاىرة أك مكقؼ أك أفراد أك أحداث أك " ( 2): الفكاؿ
جديدة، أك التحقؽ مف حقائؽ قديمة كآثارىا كالعبلقة التي تتصؿ بيا أكضاع معينة بيدؼ اكتشاؼ حقائؽ 

كتجدر اإلشارة ىنا أف ىذا المنيج يعتمد عمى كصؼ الظػاىرة ". كتفسرىا كتكشؼ الجكانب التي تحكميا 
كتفسيرىا لمكقكؼ عمى العبلقات الثابتة التي تتحكـ في متغيراتيا قصد الكصكؿ إلى تعميمات لتمؾ 

المنيج الذم يقـك فيو الباحث بالكصؼ المنظـ كالدقيؽ لمظكاىر االجتماعية أك الطبيعية : " فيكالظاىرة، 
كما ىي مستخدما التحميؿ كالمقارنة كالتصنيؼ كالتفسير كالتقكيـ مف أجؿ الكصكؿ إلى تعميمات يزيدىا 

عميو فاستخداـ ك. (3)" لمرصيد المعرفي حكؿ الظاىرة مكضكع الدراسة بغية التنبؤ كالتخطيط لممستقبؿ
. الباحث لممنيج الكصفي التحميمي، جاء نتيجة تناسبو مع طبيعة المكضكع كخصكصيات الدراسة الميدانية
كما استخدـ الباحث في ىذا اإلطار األساليب كاألدكات التي يتطمبيا ىذا المنيج مف مبلحظات كمقاببلت 

اـ التعميـ الثانكم في الجزائر كمدل قدرتو كؿ ذلؾ بيدؼ استقصاء الكاقع الفعمي لنظ. كتحميبلت إحصائية
.  عمى تمبية أىداؼ كمتطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية

(  طريقة اختيارىا -مواصفاتيا: )عينة الدراسة -ثالثا
 :العينـة -

  :مواصفاتيا -أ

خبلليا تعتبر مرحمة اختيار عينة البحث مف أصعب كأىـ مراحؿ البحث العممي التي يمكف مف       
" كأىمية العينة تكمف في ككنيا  .لمباحث الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات عف الظاىرة مكضكع الدراسة

كيتـ . الكحدة اإلحصائية لممجتمع األصمي تجمع أفرادا يتشابيكف في الخصائص كالظركؼ المشتركة بينيـ
 .(4) "الحصكؿ عمييا بطرؽ مختمفة تبعا لطبيعة المكضكع، كنكعية الدراسة 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .45مرجع سابؽ، ص : ربحي مصطفى عمياف ك عثماف محمد غنيـ -1

 .132، ص 1982، دار الفكر العربي، القاىرة، عمم االجتماع، المفيوم والموضوع والمنيج: صبلح مصطفى الفكاؿ -2
 .59 -58، ص1982ع كالتنمية العربية، القاىرة ، سمسمة عمـ االجتمامنيجية العموم االجتماعية: صبلح مصطفى الفكاؿ -3
. 383، ص2002، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مناىج وطرق البحث االجتماعي: عبد اهلل محمد عبد الرحمف -4

يتعذر عمى الباحث في العمكـ االجتماعية القياـ بدراسة شاممة لجميع كحدات المجتمع " كبما أنو         
مكضكع البحث ىك  كتفاء بعدد محدكد مف الحاالت التي تدخؿ في مجاؿ البحث، ألففإنو يضطر لبل

الذم يحدد لنا طريقة ككيفية اختيار العينة المناسبة لمكضكع الدراسة، باعتبارىا  مجمكعة فرعية مف 
ة كيمثؿ حجـ العينة الحاالت المختارة لمدراسة ك البحث باعتبارىا ممثؿ. (1)" عناصر مجتمع بحث معيف

حيث تعمدنا اختيار فئة مف العامميف  عّينة قصديةكليذا ارتأينا حصر دراستنا عمى . لممجتمع األصمي
ممف تخرجكا مف التعميـ الثانكم، كفئة ثانية مف المشرفيف عمييـ باعتبارىـ أكثر معرفة كدراية بمدل قدرة 

كقد انتقى . ىـ بيذه المؤسساتىؤالء الخريجيف عمى التكيؼ مع الكظائؼ التي أسندت إلييـ بعد التحاؽ
الباحث أفراد عينتو بما يخدـ أىداؼ الدراسة بناء عمى معرفتو دكف قيكد أك شركط غير التي يراىا مناسبة 

كبيذا نككف قد اخترنا عينة مناسبة تماما . مف حيث المستكل التعميمي أك المؤىؿ العممي أك االختصاص
  . لطبيعة المكضكع كخصكصيات ىذه الّدراسة

  :طريقة اختيارىا -ب
كما دمنا قد اخترنا فئة مف خريجي التعميـ الثانكم، كفئة مف المشرفيف عمييـ كمف تخصصات مينية      

حتى نعطي لجميع كحدات مجتمع البحث فرصة متساكية مختمفة، بيذا نككف قد اخترنا مف كؿ فئة عينة 
االستمارات المعّدة عمى أكبر عدد ممكف مف أفراد ثـ قمنا بتكزيع . لبلختيار في العينة المطمكب دراستيا

حتى تككف العينة ممثمة تمثيبل صادقا ( ككادر متكسطة كعالية)فردا  331المجتمع األصمي كعددىـ 
. كصحيحا

منيا اكتفينا بيذا  140، كبعد أف استممنا 199استمارة عمى الخريجيف كعددىـ  150فقمنا بتكزيع      
 132أما بالنسبة لفئة المشرفيف كعددىـ . كاعتبرناه عينة الفئة األكلى % 70.35العدد الذم يمثؿ نسبة 

استمارة كاعتبرنا ىذا العدد ىك اآلخر عينة الفئة الثانية  54استمارة كلـ نستمـ سكل  60فكّزعنا عمييـ 
كبنسبة فردا، (  194)يقدر عدد أفرادىا بػ  كبيذا نككف قد استخدمنا عينة. % 40.90كتقدر نسبتو بػ 

: تمثيؿ قدرىا 
331

194100
 =58.61 % .
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
،الجزائر، 1، دار القصبة، ط(ترجمة بكزيد صحراكم ككماؿ بكشرؼ)،منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية:مكريس أنجرس -1

 .301، ص 2004

تمثؿ مجتمع البحث تمثيبل عمميا، إذ  فئتين أساسيتين ـ إف العّينة التػي يشمميا ميداف البحث تض       
كمما زاد حجـ العينة زادت دقة النتائج، ككمما اقترب حجـ العينة أكثر فأكثر مف حجـ المجتمع فإف " 

كلمتغمب عمى ىذه المشكمة كاف ال بد مف تحديد ىذه الفئات . (1)" التقديرات تقترب مف أف تككف حقائؽ 
تكازنا مف العمكمية، كاليدؼ مف عممية التحديد ىذه ىك الكصكؿ إلى بحث قابؿ بحيث تحقؽ مستكل ـ

: كىذاف الفئتاف ىما. لئلنجاز كفي أطر عممية سميمة
ك تمثؿ فئة خريجي التعميـ الثانكم، كالذيف تـ تكظيفيػـ في المؤسسات اإلدارية :  الفئـة األولـى     -

تمع البحث، كاألداة المستخدمة ىي المقابمة كاالستمارة قصد فردا مف مج( 140)كتتكّكف مف كاإلنتاجية،  
العاـ )ككذلؾ الكقكؼ عمى كاقع التعميـ الثانكم . التعرؼ عمى نظرة ىؤالء لمتعميـ الثانكم كدكره في التنمية

مف كجية نظرىـ كتحديد الصعكبات كالمشكبلت التي تكاجييـ عند التحاقيـ بالعمؿ كالحمكؿ ( كالتقني
.  لحمياالمناسبة 
كتمثؿ فئة المشرفيف عمى ىؤالء الخريجيف في مكاف عمميـ في المؤسسات اإلدارية  :الفئـة الثانية     -

 ( 54)كتتككف مف . كاإلنتاجية مف مديريف، ك رؤساء عمؿ، كرؤساء كرشات عمؿ، كرؤساء أقساـ كغيرىـ
كسيمتيف منيجيتيف ىامتيف في فردا مف مجتمع البحث، كاألداة المستخدمة ىي االستمارة كالمقابمة ؾ

البحكث الميدانية لتقصي كاستطبلع آراء القائميف كالمسؤكليف عمى ىذه القطاعات لئلّطبلع كالتعّرؼ عمى 
الظركؼ التي يجرم فييا العمؿ كمدل قدرة الخريجيف عمى التكيؼ مع العمؿ كنسبة  األداء كالمشاركة في 

ف خريجي التعميـ الثانكم كمشرفييـ مف مختمؼ المؤسسات كبيذا فقد اخترنا عددا ـ.  عممية اإلنتاج
اإلنتاجية كاإلدارية، كمف تخصصات مينية مختمفة، مراعيف التجانس بيف أفراد كؿ فئة سكاء مف حيث 

 ... أك المؤىؿ العممي المستكل التعميمي أك االجتماعي
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. 130، ص 1970، دار النيضة العربية، القاىرة، حوث النفسية والتربوية واالجتماعيةاإلحصاء في الب: السيد محمد خيرم -1
 

: أدوات جمع البيانات  -رابعا
مجمكعة الكسائؿ ك الطرؽ ك األساليب كاإلجراءات المختمفة التي " يقصد بأدكات البحث العممي       

، ك يتحدد استخداميا كفؽ احتياجات يعتمد عمييا الباحث في جمع المعمكمات الخاصة ببحثو ك تحميميا
كما أف نجاح البحث .  (1) "البحث العممي، ك براعة الباحث ك كفاءتو في حسف استخداـ الكسيمة أك األداة 

السكسيكلكجي كثيرا ما يتكقؼ عمى االستخداـ الصحيح ك األمثؿ لؤلدكات كالتقنيات المنيجية، كليذا 
إذ ال يمكف ألّم  ل مع طبيعة المكضكع كخصكصيات البحث،اخترنا مجمكعة مف األدكات التي تتماش

بحث أك دراسة عممية أف تنجح دكف االعتماد عمى تقنيات بحثية كأدكات تسيؿ عمى الباحث جمع البيانات 
كتمثؿ التقنيات .. .االستمارة، كالمقابمةكعميو فقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى . الخاصة بمكضكع الّدراسة

سية لتقصي الكاقع االجتماعي كاالقتصادم الجزائرم كعبلقتو بالتعميـ الثانكم باعتباره مرحمة كالكسائؿ األسا
فإف اختيار أدكات بحث مبلئمة كثيرا ما يساعد الباحث " كليذا . حاسمة في حياة المجتمع كما سبؽ ذكره

تكقؼ أيضا عمى في الحصكؿ عمى بيانات دقيقة ألف نجاح البحث العممي في تحقيؽ أىدافو كثيرا ما م
حسف اختيار األدكات كالكسائؿ المبلئمة كالمناسبة لمحصكؿ عمى البيانات، كالجيد الذم يبذلو الباحث في 

تمحيص ىذه األدكات كجعميا عمى أعمى مستكل مف الكفاءة كمعنى ذلؾ أنو مف الضركرم أف تتحقؽ 
  ." (2)ؽ ىذه األدكات درجة معينة مف الثقة في البيانات التي يحصؿ عمييا الباحث عف طرم

كمف خبلؿ ىذه الدراسة اعتمد الباحث في حصكلو عمى ىذه البيانات عمى أداة أساسية في البحكث        
إضافة إلى المبلحظات كالمقاببلت التي أجراىا الباحث أثناء زياراتو لممؤسسات المعنية  -السكسيكلكجية

الغرض، كذلؾ بيدؼ تشخيص ىذه الظاىرة  كالتي أعّدت خصيصا ليذا االستمارةكىي  -بالدراسة
  .كالكقكؼ عمى مختمؼ العكامؿ كالمتغّيرات التي تتحكـ فييا

المقابمة كما استعاف الباحث ببعض األدكات البحثية األخرل المساعدة عمى جمع البيانات أيضا      
شكالية  كاالستمارة كالتي تـ تطبيقيما عمى الفئتيف المعنيتيف بالدراسة لككنيا تتناسب مع مكضكع الدراسة كا 

  .البحث



 407 

 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

1-Maurice Angers : Initiation pratique a la Méthodologie des sciences humaines , Dec, Inc Québec 1996, p52 
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: المالحظة -1
تعتبر المبلحظة أكؿ خطكة يعتمد عمييا الباحث في أم دراسة ميدانية، فيي التي تكجو الحكاس       

كاالنتباه إلى ظاىرة ما أك مجمكعة مف الظكاىر رغبة في الكشؼ عف خصائصيا بيدؼ الكصكؿ إلى 
لظاىرة ما مع االستعانة كتعّرؼ أيضا بأنيا المشاىدة الدقيقة . كسب معرفة جديدة عف تمؾ الظاىرة

ال جداؿ في أف المبلحظة تعّد كسيمة ىامة مف  .بأساليب البحث التي تتبلءـ مع طبيعة الظاىرة المبحكثة
أكؿ أداة  «لذلؾ تعتبر . كسائؿ جمع البيانات في كافة مجاالت العمـك كال سيما في العمكـ االجتماعية

ئؿ التي يستخدميا في جمع الحقائؽ كالمعمكمات يستعيف بيا الباحث في دراستو كىي مف أىـ الكسا
. (1)  »كالتعرؼ عمى مجاؿ الدراسة كىذا مف خبلؿ مبلحظة الشركط كالظركؼ التي تحيط بأفراد العينة

طريقة مف الطرؽ اليامة التي تستخدـ لجمع البيانات في العمـك  «كىي حسب محمد شفيؽ 
األداة األكلية لجمع المعمكمات كىي  «: بأنيا عت عيسىمحمد طلكما يعرفيا الدكتكر .  (2) »االجتماعية

كالمبلحظة في أبسط صكرىا ىي النظر . النكاة التي يمكف أف يعتمد عمييا لمكصكؿ إلى المعرفة العممية
دراؾ الحالة التي ىي عمييا ك تعّد المبلحظة مف األساليب التي يستخدميا الباحث »  .(3) »إلى األشياء كا 

عينة الدراسة، ك قد تككف مباشرة أك غير مباشرة كيستعيف الباحث لمقياـ بالمبلحظة  لرصد سمكؾ أفراد
  (4) "بأدكات خاصة 

عممية مراقبة أك مشاىدة الظاىرة ك متابعة لسيرىا ك اتجاىاتيا ك عبلقتيا بأسمكب عممي "كىي أيضا     
تنبؤ بأسمكب األفراد كتكجيو منظـ ك مخطط ك ىادؼ، بقصد تفسير كتحديد العبلقة بيف المتغيرات ك اؿ

  .(5)" الظاىرة لخدمة أغراض اإلنساف ك تمبية احتياجاتو
كما دامت المبلحظة عمكما تتصؿ بمراقبة سمكؾ األفراد فيي تساعد كثيرا في تتبع تطكرات الظاىرة 
ليـ ك كتغّيرىا ، إضافة إلى المبلحظات الممكف تسجيميا فيما يخص سمكؾ الخريجيف أثناء مباشرتيـ لعـ

 .طريقة تعامميـ مع بعضيـ ، كتعامميـ مع مسئكلييـ
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 .384 -383ص ص 
 .39، ص 1999، 1، دار الكندم، األردف، ط منياج البحث التربوي: حسف منيسي  -4
. 112مرجع سابؽ ، ص : ربحي مصطفى عمياف ك عثماف محمد غنيـ  -5

يجمع الباحثكف ك المتخصصكف في العمـك اإلنسانية عامة ك العمكـ االجتماعية خاصة عمى أف و        
ك قد استعنا . المبلحظة ىي أىـ أداة مف أدكات جمع البيانات عف المبحكثيف فيما يخص مكضكع الدراسة

كقد . تي قمنا بيابيذه التقنية في جمع البيانات ك المعمكمات مف خبلؿ الزيارة الميدانية االستطبلعية اؿ
ساعدتنا ىذه األداة عمى تككيف صكرة عف حقيقة التككيف، ك انعكاساتو عمى أداء الخريجيف في مكاقع 

كقد استخدمنا ىذه األداة .  العمؿ كاإلنتاج، مما سّيؿ عمينا تحميؿ ك تفسير المعطيات التي حصمنا عمييا
انية ألنيا تيّسر لنا الحصكؿ عمى المعمكمات مف خبلؿ الدراسة االستطبلعية التي سبقت الدراسة الميد

كما استخدمنا المبلحظة لمحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات المطمكبة . الضركرية التي يتطمبيا البحث
التي يصعب الحصكؿ عمييا بكسائؿ أخرل كردكد أفعاؿ الخريجيف كاتجاىاتيـ كمشاعرىـ  كما أف ىناؾ 

 :ظة المباشرة منيا دكافع عديدة أدت إلى استخداـ المبلح
 .االطبلع العاـ عمى أىمـ المرافؽ كالكسائؿ المتكفرة بالمؤسسات ميداف الدراسة -

. معرفة الظركؼ التي يعمؿ بيا الخريج عف قرب كعبلقتو بزمبلئو كمشرفيو -
: المقابمة -2

الجتماعي تعّد مف األدكات اليامة التي يستخدميا الباحث ا  (INTERVIEW)ال شؾ أف المقابمة     
 كليذا فالمقابمة ىي تمؾ األداة التي. لمحصكؿ عمى معمكمات أك إجابات عف أسئمة معينة محضرة مسبقا

تستخدـ لدراسة فرد أك عّدة أفراد كالحصكؿ عمى استجابة لمكقؼ معيف أك أسئمة معينة، كلمبلحظة النتائج 
حيث يقـك الباحث بإجراء المقابمة  المحسكسة لمتفاعؿ االجتماعي، كىي كسيمة مف كسائؿ جمع البيانات

مع أطراؼ مختمفة ممف ليـ عبلقة بمكضكع الدراسة  ليتمكف مف الحصكؿ عمى أكبر كـ مف المعمكمات 
. كالبيانات
بأنيا الحكار المنظـ بيف المبحكثيف كالباحث الذم يككف في " عف المقابمة  (Doran)يقكؿ دكراف       

يؿ عممي إلجراء المقابمة يرمي إلى استثارة دكافع المبحكثيف لئلدالء أغمب األحياف مزكد بإجراءات كدؿ
بالمعمكمات التي تساعد عمى فيـ ما يدكر حكؿ مكضكع ما، كيستعاف بيا في التشخيص لتحديد أساليب 

   .(1) "التكجيو كسبؿ النجاح 
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 .85، ص1997، مصر، 1فكر العربي، ط، دار اؿدليل البحث العممي: خير الديف عمي عكيس -1
فالمقابمة ىي محادثة مكجية يقكـ بيا فرد مع آخر أك آخريف بيدؼ الحصكؿ عمى المعمكمات البّلزمة،  

    .(1)في أم بحث عممي، ك تكمف أىميتيا في ككنيا مسألة فنية ك أداة رئيسية في جمع المعطيات 
ت مجرد محادثة بيف اثنيف، بؿ ىي أداة عممية منظمة تراعى فالمقابمة ليست استنطاقا كما أنيا ليس"      

تساعد عمى الفيـ الصحيح " ك بالتالي فيي .(2)فييا عّدة جكانب خاصة بالجانب السمككي كالجانب النفسي
لمسؤاؿ، كعمى العمؽ في اإلجابة باإلضافة إلى الحصكؿ عمى مؤشرات غير لفظية، بحيث تساعد عمى 

.  (3)" غمة الصكت أك مبلمح الكجو أك حركة اليديف أك الرأستعزيز اإلجابة سكاء بف
معمكمات أّكلية مف خريجي التعميـ الثانكم  كقد استفدنا مف في عّدة أمكر أىميا الحصكؿ عمى      

العامميف بالمؤسسات السابقة الذكر، ك المشرفيف عمييـ كالذيف التقينا بيـ كحاكرناىـ حكؿ مكضكع البحث، 
ل أف المقابمة قد أفادتنا كسيمت ميمتنا في الحصكؿ عمى بعض المعمكمات الناقصة ككذلؾ ىذا عبلكة عؿ

كما . التأكد مف مدل صدؽ بعض المعمكمات الكاردة في االستمارة خاصة خبلؿ عممية تفريغ االستمارة
م ساعدت المبحكثيف عمى التأكد مف ضماف سرية اإلجابات كعدـ استخداميا إال ألغراض البحث العمـ

. كىذا ضمانا لشعكر المبحكثيف بالحرية في التعبير عف آرائيـ ككجيات نظرىـ
:  االستمـارة -3
تعتبر االستمارة ىي األخرل مف األدكات األساسية لجمع البيانات في البحكث االجتماعية، كتعرؼ       

مقابمة حتى نحصؿ بأنيا نمكذج يحتكم عمى مجمكعة مف األسئمة تكجو إلى األفراد المبحكثيف خبلؿ اؿ
ليذا الغرض صّممنا استمارتيف اشتممت كؿ . عمى المعمكمات كالبيانات البلزمة الختبار فرضيات الدراسة

ال شؾ أف االستمارة . منيما عمى عدد مف األسئمة تدكر كميا حكؿ دكر خريج التعميـ الثانكم في التنمية
اسات االجتماعية كأكثرىا شيكعا كانتشارا لما ىي األخرل تعتبر إحدل األدكات اليامة في البحكث كالدر

 .تمتاز بو ىذه األداة عف غيرىا مف األدكات األخرل في جمع البيانات
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فيي تتسـ بالشمكؿ كاالتساع في مقابؿ اختصار الجيد كالكقت كالتكمفة كسيكلة المعالجة الكمية        
األسئمة التي تكجو  فاالستمارة ىي استبياف يتضمف عدد مف .كاستخداـ األساليب اإلحصائية المختمفة

لمجمكعة أشخاص بيدؼ الكصكؿ عمى معمكمات حكؿ الظاىرة، كتتميز بككنيا تمّكف الباحث مف 
الحصكؿ عمى أكبر قدر ممكف مف المعمكمات أك البيانات في أقؿ زمف كبأقؿ تكمفة ممكنة مف قطاع 

. كاسع مف األفراد الذيف يشمميـ البحث
كأداة كأسمكب لجمع البيانات الميدانية ألنيا أنسب األدكات في  لقد اعتمد الباحث االستمارة       

االتصاؿ بالمبحكثيف كجمع المعمكمات حكؿ دكر التعميـ الثانكم في التنمية االقتصادية كاالجتماعية في 
كقد ركعي في بناء االستمارة طرح أسئمة مف النكع المغمؽ كالمفتكح، كما راعينا في ذلؾ سيكلة . الجزائر
كقد تضمنت االستمارة األكلى كالمكجية . ة المغة حتى تتناسب مع مستكل المبحكثيف بقدر اإلمكافكبساط

أما االستمارة الثانية كالمكجية . محاكر أساسية 5سؤاال مكزعا عمى ( 35)لخريجي التعميـ الثانكم 
م االستمارة محاكر أساسية كما ىك مبيف ؼ 4سؤاال مكزعا عمى( 33)لممشرفيف عمى العمؿ فقد تضمنت 

(. المبلحؽ)المرفقة بالبحث 
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  :تحميل ومناقشة البيانات الميدانية: أوال

  :ومناقشة البيانات المتعمقة بفئة الخريجينتحميل  -1
: ةـبيانات عام -

. ة حسب متغير الجنسيوضح توزيع أفراد العين( 21)جدول رقم 
 %النسبة  التكرارات الجنــس

 % 63.57 89 ذكػػر

 % 36.42 51 أنثػى

 % 100 140 المجمــوع

     
تبّيف أف معظـ أفراد العينة المبحكثة ىـ مف الذككر، أم ما ( 21)أف البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ    

كىذا يدّؿ عمى أف المؤسسات اإلنتاجية %  36.42، مقابؿ نسبة اإلناث كالمقدرة بػ % 63.57نسبتو 
إنما يعكد في % 27.15 مختمطة مف كبل الجنسيف، كالتفاكت بيف الفئتيف كالمقدر حسب النتائج السابقة بػ 

كالفئة ( صناعية)مف المؤسسات المعنية بالدراسة ىي مؤسسات إنتاجية  4مف بيف 3الحقيقة إلى ككف 
 (.  agents de maîtrises)اؿ المينييف أك عّماؿ الّتحكـ المعنية بالدراسة ىي مف فئة العـّ 

  
. يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير السن( 22)جدول رقم 
 %النسبة  التكرارات الســن

[20-   30[ 45 32.14 % 

[30-  40[ 47 33.57 % 

[40-  50[ 34 24.28 % 
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      [50     + 14 10.00 % 

 % 100 140 المجموع

أف أكبر نسبة مف أفراد العينة المبحكثة يتكاجدكف في فئة عمرية تقع ( 22)يتضح مف الجدكؿ رقـ        
، كىي مرحمة ىامة في ميداف العمؿ كاإلنتاج ألنيا تمثؿ مرحمة  % 33.57سنة بنسبة  40-30ما بيف 

 % 32.14سبة مقدارىا سنة بف 30-20كتمييا فئة الخريجيف الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف . القّكة كالعطاء
ذا جمعنا بيف الفئتيف  كىي مرحمة الشباب أيضا أيف يستطيع الخريج المساىمة بفعالية في العمؿ المنتج، كا 

، كىي نسبة عالية مما يدّؿ عمى أف اليد العاممة بالمؤسسات % 65.71لحصمنا عمى نسبة مقدارىا 
إمكانيا المساىمة بنجاح إذا ما تكفرت الخبرة اإلنتاجية كاإلدارية في الجزائر تتككف مف طاقات شابة ب

سنة بنسبة  50-40أما الفئة العمريػة الثالثػة كالتي تقع بيف . كالميارة مف تحقيؽ أىداؼ التنمية الشاممة
فيي فئة ممف ىـ كبار السف لكنيـ يتمتعكف بالخبرة كالتجربة التي ال غنى عنيا كال سيما في  % 24.28

سنة فما فكؽ كىي فئة الكيكؿ كنسبتيـ  50لفئة العمرية األخيرة كتمثؿ مف بمغكا ألما ا. العمؿ الصناعي
. ، كىي فئة قميمة بالمقارنة مع الفئات السابقة كما تمثؿ مف ىـ عمى أبكاب التقاعد% 10.00

. يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير الحالة العائمية( 23)جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات الحالة المدنية

 % 28.57 40 أعزب

 % 70.00 98 متزكج

 % 01.42 02 مطمؽ

 " 00 أرمؿ

 % 100 140 المجمــوع

 

إلى أف أعمى نسبة مف أفراد العينة المبحكثة ىـ متزكجكف بحيث ( 23)تشير أرقاـ الجدكؿ رقـ 
ريجيف ، كىذا عامؿ ال شؾ يساعد عمى االستقرار النفسي كاالجتماعي لفئة الخ% 70.00تمثؿ نسبتيـ 

مف أفراد العينة المدركسة ال يتجاكز سنو %  61.71العامميف بيذه المؤسسات، خاصة إذا عممنا أف نسبة 
كذا كانت نسبة المتزكجيف قد احتمت الصدارة كما ىك مبيف (. 21)سنة كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ  40

%  28.57م فئة العزاب كنسبتيا أما الفئة المكالية كه. في الجدكؿ فيذا لف معظميـ قد بمغ سف الزكاج
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كىي فئة الشباب الذيف لـ تسمح ليـ ظركفيـ المادية مف الزكاج، أك مف اإلناث البلئي لـ يتقدـ إلييف 
كىي قميمة جدا بحيث ال تؤثر عمى حياة %  01.42أما الفئة الثالثػة كىي فئة المطمقيف كنسبتيا . أحد

   .العماؿ االجتماعية كال عمى ظركؼ عمميـ
. يوضح يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعميمي( 24)جدول رقم 

 

 

 

 

 

       
حامميف % ) 74.28أف أغمب أفراد العّينة ليـ مستكل ثانكم بنسبة ( 24)يتضح مف الجدكؿ رقـ     

كىذا ألف الدراسة منصبة أساسا عمى خريجي التعميـ الثانكم ( شيادة البكالكريا أك مستكل الثالثة ثانكم
كىي فئة أكلئؾ الذيف التحقكا %  25.71أما الفئة الثانية كنسبتيا . دكف غيرىـ مف المستكيات األخرل 

أـ تحصمكا عمييا فيما بعد، كىؤالء عادة ىـ  بالجامعة كىـ عّماال سكاء كانكا حامميف لشيادة البكالكريا 
. العامميف بالمؤسسات اإلدارية بحيث تسمح ليـ ظركؼ العمؿ بمكاصمة الدراسة كرفع مستكاىـ التعميمي

 
. يبين توزيع أفراد العينة حسب الشيادات والمؤىالت العممية( 25)جدول رقم    

 %النسبة  التكرارات الشيادة

 57.85% 81 شيادة البكالكريا    

 26.43% 37 شيادة تقني

 15.71% 22 أخػرل

 % 100 140 المجمـوع

       

 %النسبة  التكرارات المستوى التعميمي

 %74.28  104 ثانػكم

 25.71 % 36 عالػي

 % 100 140 المجمـوع
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تمثؿ فئة حاممي شيادة البكالكريا ،  57.85%أف أعمى نسبة كىي ( 25)تشير بيانات الجدكؿ رقـ        
لبكالكريا كىذا ككف الدراسة كما سبؽ ذكره منصبة عمى خريجي التعميـ الثانكم مّمف تحصمكا عمى شيادة ا

كىـ خريجي   26.42%كتأتي في المرتبة الثانية فئة حاممي شيادة تقني بنسبة . أك ما يعادليا
 
التعميـ الثانكم التقني الذيف لـ يتحّصمكا عمى البكالكريا كتكجيكا إلى مراكز التككيف الميني حيث يسمح  

أما الفئة .  لممتحؽ بياليـ التحضير لمحصكؿ عمى شيادة تقني أك تقني سامي حسب التخصصات ا
، فيي فئة الحاصميف عمى شيادات كمؤىبلت أخرل سمحت ليـ  15.71%الثالثة كاألخيرة كنسبتيا 

... لبللتحاؽ بالعمؿ  سكاء عف طريؽ مسابقة أك عف طريؽ التكظيؼ المباشر
 

. (تعميم ثانوي عام أو تقني)يوضح توزيع أفراد العينة حسب نوع التعميم ( 26)جدول رقم  

 %النسبة  التكرارات نوع التعميم

 61.42 % 86 تعميـ ثانكم عاـ

 38.57 % 54 تعميـ ثانكم تقني

 % 100 140 المجمـوع

 
كىي أعمى نسبة تمثؿ فئة  61.42 %أف نسبة ( 26)يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ رقـ            

فقط ،  38.57 %التقني الذيف يمثمكف نسبة  خريجي التعميـ الثانكم العاـ مقارنة مع خريجي التعميـ الثانكم
كىذا الفرؽ الكبير بيف النسبتيف مرّده عزكؼ الكثير مف التبلميذ كعدـ رغبتيـ في االلتحاؽ بالتعميـ التقني 
كالميني ألنو يحط مف قيمة اإلنساف مف جية، كمف جية أخرل نفكر أكلياء التبلميذ كالمجتمع ككؿ مف 

ق ال يضمف منصب عمؿ كمكانة اجتماعية راقية حسب زعميـ كبالتالي يفضمكف ىذا النكع مف التعميـ ألف
كاإلصبلحات الجارية كالتي باشرتيا كزارة التربية الكطنية خبلؿ . التعميـ الثانكم العاـ عف التعميـ التقني

رامج جاءت لتعالج ىذا الخمؿ في تنكيع كتشعيب التعميـ الثانكم في إطار ب 2006-2005السنة الدراسية 
ىيكمة التعميـ الثانكم التقني ) تعميمية متكاممة ال تفضيؿ فييا بيف نكع تعميمي كآخر أك بيف شعبة كأخػرل 

ذا ما نظرنا إلى سياسة اإلصبلح مف ىذه الناحية لقمنا أنيا خطكة جّد إيجابية بحيث عالجت كاحدة (.  كا 
الثانكم كجعمو يمعب الّدكر المنكط بو في مف أىـ المشكبلت التي كانت تمثؿ حجرة عثرة لتطكير التعميـ 

 .عممية التنمية باعتباره مرحمة حاسمة في تخريج اإلطارات المتكسطة التي يطمبيا سكؽ العمؿ
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 .يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير الوظيفة الحالية( 27)رقم  جدول                  
 %النسبة  التكرارات الوظيفة

 % 12.85 18 عكف إدارم

 % 27.14 38 معاكف إدارم 

 % 08.57 12  إدارم مساعد                 

 % 03.57 05 رئيس فرقة الكقاية كاألمف

 % 31.43 44 عامؿ ميني

 % 16.43 23 عامؿ متخصص

 % 100 140 المجمــوع

 

المينية  أف أفراد العينة يتكزعكف عمى مختمؼ التخصصات( 27)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ           
بشكؿ متناسب، كالمبلحظة أف أكبر نسبة مف أفراد العينة يتكاجدكف في تخصص معاكف إدارم بنسبة 

بالنسبة لممؤسسػات اإلدارية كالخدماتية كىي فئة عماؿ  %12.85كعكف إدارم بنسبة  % 27.14
رة كميارة كال سيما في مستخدمي التنفيذ كالذيف يمثمكف دعامة العمؿ اإلدارم لما يتطمبو ىذا األخير مف خب

عامؿ ميني متخصص ك فئة  % 31.42ىذا مقابؿ فئة عامؿ ميني بنسبة . التنظيـ كالتسيير اإلدارييػف
بالنسبة لممؤسسػات اإلنتاجيػة كىي فئة عمػاؿ مستخدمي التحكـ ، كىـ بمثابة اليد    %16.42بنسبة 

ذا ما. العاممة المنتجة بالمؤسسات اإلنتاجية كالصناعية قارنا بيف فئة الخريجيف العامميف في القطاع  كا 
اإلدارم كالخدماتي، كفئة الخريجيػف العامميف في القطػاع اإلنتاجي كالصناعي لكجدناىما يمثبلف عمى 

إف ىذا الفارؽ الطفيؼ بيف النسبتيف قد يعكد حسب اعتقادنا إلى  ، % 47.86ك   % 48.56: التكالي
عمى الدخؿ الكطني نظرا لمزيادة الممحكظة في عدد مكظفي القطاع  خمؿ في التكظيؼ كالذم ينعكس سمبا

.   اإلدارم بالمقارنة بالقطاع الصناعي المنتج
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. يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الصفة( 28)جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات الصفة

 % 10.71 15 متعاقد

 % 17.85 25 متربص

 % 71.43 100 مثبت

 % 100 140 المجمـوع

    
أف أعمى نسبة مف أفراد العينة كىي ( 28)يتبيف مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ            
، كالمثبتيف (ميداف الدراسة الميدانية  )ىي فئة الخريجيف العامميف بالمؤسسات اإلدارية كاإلنتاجية  % 17.85 

 شجعيـ بالتالي عمى العمؿ كاإلنتاج،في مناصب عمميـ مما يكفر عامؿ االستقرار لدييـ كم

 . %17.85كنفس الشئ  يقاؿ بالنسبة لفئة المتربصيف كالذيف التحقكا حديثا بمناصب عمميـ كنسبتيـ 

 كتمثؿ العماؿ المؤقتيف إما  % 10.71 أما الفئة الثالثة مف أفراد العينة كىي فئة المتعاقديف كنسبتيـ 

ما   . لحاجة المؤسسة إلييـ لفترة زمنية محددة ثـ يسرحكففي إطار تككيف ما قبؿ التشغيؿ، كا 

 
. يوضح توزيع أفراد العينة حسب األقدمية في الوظيفة بعدد السنوات( 29)جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات األقدمية في الوظيفة

  [1–  5  ] 03 02.14 % 

  [6–  10 ] 58 41.43 % 

  [11– 15 ] 34 24.28 % 

  [16- 20 ] 26 18.57 % 

 % 13.57 19 سنة فما فكؽ 21
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 % 100 140 المجمـوع

لدييـ  % 41.42نبلحظ أف اكبر نسبة مف أفراد العينة المبحكثة كىي( 29)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ     
سنكات، كيمثمكف القّكة المنتجة في المجتمع إذ تتراكح أعمارىـ بيف  10ك 6أقدمية في المنصب تتراكح بيف 

فتمثؿ مف لدييـ  % 24.28أما الفئة الثانية كنسبتيا (. 22)ىك مبيف في الجدكؿ رقـ سنة كما  40ك  30
سنة كىي نسبة عالية نسبيا مما يفترض تحقيؽ األىداؼ المسطرة مف  15ك  11خبرة مينية تتراكح بيف 

رىا سنة بنسبة مقدا 20ك  16كتأتي في المرتبة الثالثة فئة مف ليـ أقدمية تتراكح بيف . طرؼ المؤسسة
 % 84.27كبالنظر إلى مجمكع ىذه الفئات الثبلثة كمقارنة بالفئات األخرل نبلحظ ما نسبتو.  % 18.57

مف أفراد العينة يتمتعكف بخبرة عالية في العمؿ ك أقدمية تؤىميـ ليككنكا عماال ميرة كمنتجيف إذ تتراكح 
فيـ أكلئؾ الذيف تفكؽ أقدميتيـ   % 13.57أما الفئة المكالية كنسبتيا . سنة 20سنكات ك  6خبرتيـ بيف 

كىي فئة الممتحقيف حديثا بمناصب عمميـ  % 02.14بينما ال تمثؿ الفئة الخامسة كاألخيرة سكل. سنة 20
. سنكات 5كالذيف ال تتجاكز خبرتيـ كأقدميتيـ 

 :بيانات تتعمق بمستوى تكوين الخريج وتوجياتو المستقبمية -
. نت مناىج التعميم تساعد عمى تفجير الطاقات اإلبداعية لدى الخريجينيوضح فيما إذا كا( 30)جدول رقم  

 .ماؿ كاحدىذا العدد يمثؿ عدد التكرارات كليس عدد أفراد العينة حيث ىناؾ مف أجاب عمى أكثر مف احت * 

       
مف أفراد العينة يعتقدكف  % 61.42أف أعمى نسبة كىي( 30)يتضح مف خبلؿ نتائج الجدكؿ رقـ         

أف البرامج كالمناىج الدراسية المقررة في التعميـ الثانكم لـ تكف لتساعد عمى تفجير الطاقات اإلبداعية لدم 
إلى ككف ىذه المناىج نظرية أكثر منيا  منيـ ترجع ىذا الضعؼ % 35.89الخريجيف، كأف نسبة 

 %النسبة   التكرارات         االحتماالت  %النسبة  التكرارات اإلجابات

  % 38.57 54 نعػـ

 
 
ال 
 
 

 

 
 
86 

 
 

 

 
 
61.42 % 
 

 

 % 09.74 19 تقميدية لـ تعد تساير تطكرات العصر

 % 35.89 70 التطبيقيتركز عمى الجانب النظرم دكف 

 % 23.07 45 عدـ ربطيا بالحياة االقتصادية كاالجتماعية 

 % 31.28 61 عدـ استجابتيا لمتطمبات سكؽ العمؿ

 % 100 *195 مجموع ال

  % 100 140 المجموع
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إلى أف عدـ مبلءمة ىذه المناىج  % 31.28تطبيقية، في حيف تذىب الفئة الثانية كالتي تقدر نسبتيا 
فترجع   % 23.07كالبرامج الحتياجات سكؽ العمؿ كمتطمباتو ىك السبب ، أما الفئة الثالثة كنسبتيا 

ىذا كتذىب الفئة الرابعة . لحياة االقتصادية كاالجتماعية لممجتمعالسبب إلى عدـ ربط المناىج كالبرامج با
إلى أف المناىج الحالية تقميدية كلـ تعد تساير تطكرات العصر العممي كالتقني  % 9.74كاألخيرة كنسبتيا 

كمف ثـ عدـ قدرتيا عمى تفجير الطاقات اإلبداعية لدل خريجي التعميـ الثانػكم العاـ كالتقني عمى حد 
ىي فئة مف يعتقدكف أف البرامج كالمناىج  % 38.57أما الفئة التي أجػابت بنعـ كال تمثؿ سكل . كاءالس

المقررة في التعميـ الثانكم تساعد عمى تفجير القدرات اإلبداعيػة لدل التمميػذ مما يساعده عمى التكيؼ مع 
. العمؿ الػذم سيمتحؽ بو مستقببل

 .ى مواءمة مستوى تكوين الخريجين لمتطمبات سوق العمليوضح مد( 31)جدول رقم              

 
 .مف أجاب عمى أكثر مف احتماؿ كاحد ىذا العدد يمثؿ عدد التكرارات كليس عدد أفراد العينة حيث ىناؾ *

           
 55أف أعمى نسبة مف أفراد العينة كىي( 31)يتضح مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ          

تقر بعدـ مكاءمة المعارؼ المتحصؿ عميو مف طرؼ الخريجيف الحتياجػات السكؽ، كمرّد ذلؾ حسب  %
ىك االىتماـ بالجانب النظرم دكف التطبيقي في عممية  % 37.07بػ الفئة األكلى كالتي تقدر نسبتيا 

عدـ ربط التعميـ أّف السبب يعكد إلى  % 33.70التعميـ كالتككيف الثانكييف، بينما ترل الفئة الثانية كنسبتيا 
ا أـ. بمؤسسات العمؿ كاإلنتاج كال سيما فيما يتعمؽ بعممية التخطيط لممشاريع االجتماعية كاالقتصادية

 % النسبة التكرارات     االحتماالت %النسبة  التكرارات اإلجابات  

  % 45.00 63 نعػـ

 
 
ال 
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55.00 % 
 

 

 % 33.70 30 عدـ ربط التعميـ بمؤسسات العمؿ كاإلنتاج

 % 15.74 14 ؼ مع تقنيػات العمؿ الحديثةصعكبة التكيّ 

 % 13.48 12 اىتماـ التعميػـ الثانػكم بالكـ دكف الكيؼ

 % 37.07 33 االىتماـ بالجانب النظػرم دكف التطبيقي

 % 100 * 89  المجمـوع                              

  % 100 140 المجموع
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أما الفئة الرابعة . ؼ مع تقنيػات العمؿ الحديثةفترّد ذلؾ إلى صعكبة التكيّ  % 15.74الفئة الثالثة كنسبتيا 
أما فئة . اىتماـ التعميػـ الثانػكم بالكـ دكف الكيؼفترل أف السبب يعكد إلى %  13.48كاألخيرة كالمقدرة بػ 

لتأىيؿ لدل خريجي التعميـ الثانكم كمتطمبات مف أقركا بكجكد انسجاـ كمكاءمة بيف مستكل التككيف كا
، كىي نسبة معقكلة إذا ما قكرنت باإلصبلحات التي عرفيا قطاع التربية %45العمؿ فكانت نسبتيـ 

كالتعميـ خبلؿ العقديف الماضييف سكاء مف حيث نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ، أك مف حيث التغيرات التي 
سكاء تعمؽ األمر بإصبلح المناىج كالبرامج أك نسبة اإلنفاؽ عمى  مست مختمؼ جكانب العممية التعميمية

... التعميـ 
 

. يحدد طرق حصول أفراد العينة عمى العمل الحالي( 32)جدول رقم                     
 

   
 
 
 
 
 

ـّ تكظيفيـ  % 56.42أف أعمى نسبة كىي ( 32)تشير بيانات الجدكؿ رقـ          مف أفراد العينة قد ت
فقد تـ تكظيفيـ عف طريؽ  % 24.28أما الفئة الثانية مف العينة كالمقدرة بػ . عف طريؽ مسابقات خارجية

مؿ التي تتكفؿ بتكفير عدد مف مناصب العمؿ لممسجميف بمصالحيا كالذيف تتكفر فييـ الشركط مفتشية الع
أما الفئة الثالثة كاألخيرة كنسبتيا . المطمكبة لبللتحاؽ بمناصب العمؿ المعركضة مف طرؼ المؤسسات

ة في كما يمكف استخبلصو مف النتائج المبّيف. فقد تـ تكظيفيا عف طريؽ عبلقات شخصية % 19.28
الجدكؿ أعبله أف التكظيؼ عادة كعمى العمـك يتـ عف طريؽ اإلعبلف عف مسابقات خارجية تحدد فييا 

لكف كنظرا لمحجـ الكبير . الشركط الكاجب تكفرىا في المترشح لممشاركة بالمسابقة كالظفر بمنصب عمؿ
( ض نسبة العرضانخفا)لمبطالة في كسط الشباب المتخرج مقابؿ النقص الكاضح في مناصب العمؿ 

كالمبلحظ في ىذا . تتدخؿ أطراؼ كسيطة كبطرؽ ممتكية لضماف حصكؿ الخريج عمى منصب عمؿ

 %النسبة  التكرارات طرق الحصول عمى العمل

 % 56.43 79 امتحاف أك مسابقة

 % 24.28 34 عف طريؽ مفتشية العمؿ

 % 19.28 27 معارؼ كعبلقات شخصية

 %100 140 المجموع
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الشأف رغـ المشكبلت التي الزاؿ يعاني منيا عالـ التككيف كعالـ الشغؿ، فيناؾ نكع مف التحسف سكاء 

المستكل العاـ  كىذا مما الشؾ فيو سيساىـ في رفع. عمى مستكل شركط التككيف أك شركط التكظيؼ
.   لمكفاءات كيجعؿ منيا أكثر قدرة عمى العمؿ المنتج

 .يوضح أسباب إقبال التالميذ عمى التعميم العام ونفورىم من التعميم التقني( 33) جدول رقم          
 .مف احتماؿ كاحد ىذا الرقـ ال يمثؿ عدد أفراد العينة، بؿ عدد إجابات المبحكثيف بحيث ىناؾ مف أجاب عمى أكثر      *

   

ترل أف  % 38.88أف أعمى نسبة مف أفراد العينة المدركسة كىي( 33)تكشؼ بيانات الجدكؿ رقـ          
التعميـ التقني ال يحقؽ لمتمميذ  ...سبب إقباؿ التبلميذ عمى التعميـ العاـ كنفكرىـ مف التعميـ التقني كالميني

حسب اعتقادىـ عائقا أماـ فئة كبيرة مف التبلميذ الناجحيف كذكم ، كىذا يمثؿ المكانة االجتماعية البلئقة
مف ىنا جاء قرار كزارة التربية كالتككيف المينييف في . الكفاءة العالية كالذيف يرغبكف في مكاصمة الدراسة

ف كاف ىذا المشركع الطمكح قد فشؿ في المرة  إحداث بكالكريا مينية في مستكل بكالكريا التعميـ العاـ، كا 
كقد أعيد إحياءه مف جديد حيث أعمف كؿ مف كزير التربية الكطنية ككزير التعميـ كالتككيف المينييف . األكلى

عمى قرار إنشاء شيادة عميا لمتعميـ الميني كىي شيادة معادلة لشيادة البكالكريا حيث تسمح لصاحبيا بدخكؿ 
نية فإف إحداث مثؿ ىذه الشيادة جاء كحسب رأم كزير التربية الكط. عالـ الشغؿ بصفة آلية كمباشرة

مف حاممي  % 85لتصحيح األخطاء التي غالبا ما تنتج عف التكجيو الخاطئ لمتبلميذ بدليؿ أف أكثر مف 
شيادة البكالكريا تقني يفشمكف في مسارىـ الجامعي، كىذا ما سيتـ تداركو حسب رأيو مف خبلؿ إنشاء مدارس 

ىادة عميا لمتعميـ الميني، كاليدؼ مف كؿ ىذا ىك إعادة االعتبار لمتعميـ ستقدـ تككينا تقنيا كمينيا يتكج بش
ال يستقبؿ إاّل  فترجع السبب إلى أف التعميـ التقني % 32.22أما الفئة الثانية كنسبتيا . (1)كالتككيف المينييف

فترجع سبب ىذا  % 20.99أما الفئة الثالثة كاألخيرة كالمقدرة بػ. التبلميذ الحاصميف عمى المعدالت الضعيفة
النفكر مف التعميـ التقني كالميني كاإلقباؿ عمى التعميـ العاـ إلى احتقار التبلميذ كأكلياءىـ لمعمؿ اليدكم مما 

 %النسبة  التكرارات األسبـاب

 % 38.88 70 التعميـ التقني ال يحقؽ لمتمميذ المكانة االجتماعية البلئقة

 % 20.99 34 احتقار أكلياء التبلميذ كنفكرىـ مف التعميـ التقني كالميني

 % 32.22 58 ككنو تعميـ يستقبؿ التبلميذ الحاصميف عمى المعدالت الضعيفة

 % 100   *162 المجموع
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يجعميـ يرغبكف في االلتحاؽ بالتعميـ العاـ ألنو حسب اعتقادىـ ىك الذم يبكئيـ المكانة االجتماعية البلئقة ك 
  . يضمف ليـ مستقبؿ أفضؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .7، ص2008أكتكبر  12، الصادرة في 5445يكمية الخبر، يكمية جزائرية، العدد : جريدة الخبر -1
 

. يوضح فيما إذا استفاد أفراد العينة من تربصات قبل االلتحاق بالعمل( 34)جدول رقم    
 %النسبة  التكرارات االستفادة من التربص

 % 54.28 76 نعم

 % 45.71 64 ال

 % 100 140 المجمـوع

  

مف أفراد العينة قد أجابكا بنعـ %  54.28عمى أف أعمى نسبة كىي ( 34)تشير بيانات الجدكؿ رقـ       
أم أنيـ أجركا تربصا قبؿ االلتحاؽ بالعمؿ، كىي نسبة معتبرة إذا ما قكرنت بفئة أكلئؾ الذيف أجابكا ببل، 

، كىذا ربما %  45.71أم تربص قبؿ االلتحاؽ بالعمؿ كتقدر نسبتيـ بػكىـ األفراد الذيف لـ يستفيدكا مف 
في  يعكد إلى طبيعة التعميـ 

المدارس الثانكية التقنية 
خاصة حيث يفتقد إلى 
التدريب كالتربصات 

تفيد  الميدانية التي كثيرا ما 
الخريجيف في اكتساب 

.  المساىمة بفعالية في تحقيؽ أىداؼ التنميةالميارات كالخبرة التي تؤىميـ لمنجاح في أداء عمميـ كمف ثـ 
. يحّدد درجة رضا أفراد العينة المبحوثة عمى أدائيم لمعمل الحالي( 35)جدول رقم               

 %النسبة  التكرارات درجة الرضا

 % 25.00 35 راض إلى حد كبيػر

 % 53.57 75 راض إلى حد مػا

 % 21.42 30 غير راض
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مف أفراد العينة المبحكثة راضية عمى  % 53.57أف نسبة ( 35)نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ        
ما ،  أدائيا لعمميا إلى حّد 

إلى  كقد يرجع سبب ذلؾ 
أف مستكل التعميـ 

يعاني  كالتككيف عمكما 
مف نقائص كثيرة 

لتأىيؿ  كبالتالي ال يكفي 
مف أفراد العينة  % 55حيث عبر (  31) ما ىك مبّيف في الجدكؿ رقـالخريجيف لمتكيؼ مع عمميـ، كىذا 

حيث عبر ما ( 34)عف عدـ مكاءمة مستكل التككيف الحتياجات سكؽ العمؿ ، ككذلؾ في الجدكؿ رقـ 
أما الفئة الثانية . مف أفراد العينة الذيف لـ يستفيدكا مف أم ترّبص قبؿ االلتحاؽ بالعمؿ %  45.71نسبتو 

فيي راضية إلى حّد كبير عمى أدائيا لعمميا، كىذا كيرجح أف تككف ىذه الفئة قد  % 25.00كنسبتيا 
استفادت مف ترّبصات  أك تككيف مكاز أىميا الكتساب التدريب كالخبرة البلزميف لمنجاح في أدائيا لعمميا 

بة قميمة بالمقارنة بعدـ رضاىا عمى أدائيا لمعمؿ كىي نس % 21.42بينما عبرت الفئة المتبقية كنسبتيا . 
، كىذا قد يعكد إلى عدـ استفادة ىؤالء مف التككيف  % 78.17مع الفئات السابقة التي يمثؿ مجمكعيا 

الجيد أك التربصات الميدانية أك ألنيـ التحقكا بعالـ الشغؿ دكف أف تتكفر فييـ الشركط المبلئمة 
ما ينتج عنو مف مشكبلت قد تتسبب في لمتخصص المطمكب كما جارم في الكثير مف المؤسسات اليكـ، ك

. عرقمة مسيرة التنمية كالتطكر

 % 100 140 المجمــوع

 %النسبة  التكرارات األسبـاب

 % 22.54 46 عدـ مبلئمة المناىج لؤلىداؼ المسطرة
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(36 ) جدول رقم            

قدرة  يحدد أسباب عدم 
مع  الخريج عمى التكّيف 

. عممو الحالي
 

      
   

          

 
 

            
 
 

 .د العينةتـ حساب ىذا الجدكؿ كفقا لعدد التكرارات كليس كفقا لعدد أفرا                        *  

 
مف أفراد العينة ترّد أسباب   37.74%أف أعمى نسبة كىي ( 36)تشير بيانات الجدكؿ رقـ         

ضعؼ كعدـ قدرة الخريج في الكثير مف األحياف عمى التكّيؼ مع عممو إلى فشؿ السياسة التعميمية في 
أف نقص الكفاءة المينية كمستكل  % 27.95بينما ترل الفئة الثانية كالمقدرة بػ . الجزائر كعدـ استقرارىا

            فترّده إلى عدـ  % 22.54أما الفئة الثالثػة كنسبتيا . ف ىك السبب في ىذا الضعؼػالمعممي
مبلءمة المناىج لؤلىداؼ المسطرة أم إلى عدـ تناسب محتكيات المناىج كالبرامج مع متطمبات المجتمع 

ترجع أسباب كعكامؿ  %11.76ا الفئة الرابعة كاألخيرة كنسبتيا أـ. كاحتياجاتو االقتصادية كاالجتماعية
الضعؼ إلى النقص في الكسائؿ التقنية كالتكنكلكجية الحديثة كالتي أصبحت مف ضركريات النجاح في 

 .أداء العمؿ كالزيادة في اإلنتاج

 
       :  بيانات تتعمق باألبعاد االقتصادية واالجتماعية لمتعميم الثانوي -

. يوضح مدى تأىيل خريج التعميم الثانوي لممساىمة في مخططات التنمية( 37)جدول رقم       
 

 % 11.76 24 عدـ تكفر الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة

 % 27.95 57 ضعؼ الكفاءة المينيػة عند المدّرسيف

 % 37.74 77 كالتعميمية المتّبعةفشؿ السياسة التربكية 

 % 100  *204 المجمـوع
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 .رارات كليس عدد أفراد العينة حيث ىناؾ مف أجاب عمى أكثر مف احتماؿ كاحدىذا العدد يمثؿ عدد التؾ *

   
مف إجابات المبحكثيف تقر بعدـ أىمية خريج  % 60.71أف ما نسبتو ( 37)تشير بيانات الجدكؿ رقـ         

 % 35.66ر،  التعميـ الثانكم لممساىمة اإليجابية في مخططات التنمية االقتصاديػة كاالجتماعيػة في الجزائ

أما الفئة .منيـ يرّد ىذا  الضعؼ كعدـ أىمية الخريػج إلى عدـ مبلءمة نكعية التعميـ كالتككيف الحتياجات السكؽ
فترل أف إغفاؿ دكر التعميـ الثانكم في التنمية مف طرؼ المؤسسات المعنية   % 25.17الثانية كنسبتيا 

أما . الخريجيف لممساىمة اإليجابية في عممية اإلنتاج بمخططات التنمية ىك السبب الرئيسي في عدـ تأىيؿ 
فترجع السبب إلى إغفاؿ دكر التعميـ الثانكم في التنمية باعتباره رأس ماؿ ال  % 20.97الفئػة الثالثة كنسبتيا 

إلػى  تػرل أف السبب إنما يعكد % 18.18أمػا الفئة األخيرة كالتي تقدر نسبتيا بػ . يستياف بو في التخطيط لمتنمية
التخكؼ مف المستقبؿ كانعداـ الثقة في النفس كىما عامبلف نفسياف ال يساعداف عمى حب العمؿ كالتفاني فيو 

. خدمة لمبمد كمصمحة األمة
 
 
 

. يحّدد الشروط الضرورية لتفعيل دور التعميم في التنمية( 38)جدول رقم      
 %النسبة  التكرارات الشروط الضرورية

 %النسبة  التكرارات   االحتماالت %النسبة  التكرارات  اإلجابات     

  % 39.28 55 مؤىؿ    

 
 
 
 
غير مؤىؿ  

 
 

 

 
 
 
 
85 

 
 

 

 
 
 
 
60.71 % 
 

 

عدـ إعطاء األكلكية لمعكامؿ البشرية  في  
 يةالتنـ

30 20.97 % 

 % 35.66 51 عدـ مبلئمة نكعية التعميـ الحتياجات السكؽ

 % 18.18 26 التخكؼ مف المستقبؿ كانعداـ الثقة في النفس   

 % 25.17 36 إغفػاؿ دكر التعميـ الثانػكم في التنمية 

 % 100 * 143 مجموع ال

  % 100 140 المجموع
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 % 29.74 58 العمميػة كالتربكيػةتشجيع البحكث    

 % 12.82 25 تشجيع التبلميذ لبللتحاؽ بالتعميـ التقني كالميني

 % 25.64 50 تكفيػر اإلمكانيات الماديػة كالبشريػة   

 % 31.79 62 إشراؾ أىؿ االختصاص في التخطيط لمتعميـ   

 % 100  *195 المجمـوع

 .التكرارات كليس كفقا لعدد أفراد العينة تـ حساب ىذا الجدكؿ كفقا لعدد  *      
 

أف أعمى نسبة مف أفراد العينة المبحكثػة كىي  ( 38)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ          
ترل أف الشركط الكاجب تكفرىا ليمعب التعميـ الثانكم دكره اإليجابي في التنمية ىي إشراؾ  % 31.79

ية كالتعميـ كالتنمية، كذلؾ ألف التعميـ ىك الذم يزكد المشاريع التنمكية أىؿ االختصاص في التخطيط لمترب
أما الفئة الثانية . بالطاقات البشرية التي يحتاج إلييا كال سيما الكادر المتكسط كاليد العاممة  المتخصصة

فتحصر ىذه الشركط في تشجيع البحكث العممية كخاصة التربكية منيا ذلؾ ألف  % 29.74كنسبتيا 
الدكؿ المتقدمة إنما استطاعت أف تحقؽ التنمية الشاممة عندما اعتمدت البحكث كالدراسات العممية 

أما الفئة الثالثة كالتي تقدر . كمنطمؽ ككقاعدة أساسية لمتنمية اقتصادية كانت أك اجتماعية أك ثقافية
ليمعب التعميـ الثانكم دكره  فترل في تكفير اإلمكانيات المادية كالبشرية معا أىـ شرط % 25.64نسبتيا بػ

فقد حصرت ىذه الشركط  % 12.82أما أدنى نسبة كىي . باعتبارىما عنصريف ىاميف في تحقيؽ التنمية
في ضركرة التحاؽ التبلميذ بالتعميـ التقني كالميني باعتباره السبيؿ الكحيد إلى تزكيد المؤسسات اإلنتاجية 

. اىرة كالمتخصصة كالتي كثيرا ما يحتاج إلييا سكؽ العمؿ اليكـكالخدماتية في الجزائر باليد العاممة الـ
 
 
 
 
 

.  يوضح مدى مساىمة التكنولوجيا الحديثة في تطوير التعميم الثانوي( 39)جدول رقم        
 

 %النسبة  التكرارات االحتمـاالت %النسبة  التكرارات اإلجابات
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 %90 126 نعـ

 % 31.07 55 يرىاتسيـ فػي تدعيـ البحكث العمميػة كتطك

 % 26.00 46 تكّفر رصيدا غير محدكد مف المعمكمات كالمعارؼ 

 % 14.12 25 تصؿ الشباب بالعالـ الخارجي كتطمعو عمى منجزاتو

 % 28.81 51 تمكيف الشباب مف النيكض كمكاكبة تطكرات العصر

 %100 * 177 مجموع نعم

 %10 14 ال

  %100 140 المجموع 

 .ىذا الرقـ ال يمثؿ عدد أفراد العينة، بؿ عدد إجابات المبحكثيف، بحيث ىناؾ مف أجاب عمى أكثر مف احتماؿ كاحد * 

      
تقر بأىمية كدكر التكنكلكجيا % 90أف أكبر نسبة مف أفراد العينة كىي ( 39)يتضح مف الجدكؿ رقـ        

سباب التنمية االقتصادية كاالجتماعية في الجزائر، كمرّد دلؾ الحديثػة في تطكر التعميـ الثانكم كمف ثـ النيكض بأ
أف التكنكلكجيا الحديثة كثيرا ما تسيـ في تطكير البحكث العممية  % 31.07حسب الفئة األكلى كالمقدرة بػ 

كالتربكية بما تقدمو مف معارؼ جديدة كاختراعات تساعدىـ كتبصرىـ بما يحدث مف مستجدات عمى المستكل 
المجتمع مف النيكض كمكاكبة  فترل أف التكنكلكجيا الحديثة تمّكف  % 28.81أما الفئة الثانية كنسبتيا . العالمي

 .تطكرات العصر بما تقدمو لو ىذه التكنكلكجيات مف خدمات كفي شتى المياديف كالمجاالت كالسيما العممية منيا
يثة تكّفر رصيدا غير محدكد مف المعمكمات فترل أف التكنكلكجيا الحد % 26.00أما الفئة الثالثة كنسبتيا 

فتذىب إلى أف  % 14.12أما أدنى نسبة كىي . كالمعارؼ التي يحتاج إلييا التبلميذ في مختمؼ المستكيات
التكنكلكجيا الحدية  تصؿ الشباب بالعالـ الخارجي كتطمعيـ عمى منجزات الدكؿ المتقدمة كمف ثـ إمكانية فتح 

اؿ كاكتساب المعرفة كما سبؽ ذكره، كخير مثاؿ عمى ذلؾ ما تقدمو تقنيات اإلعبلـ آفاؽ جديدة ككاسعة لبلتص
  .كالمعمكماتية مف خدمة لمتعميـ كلممتعّمـ إف عمى المستكل المعرفي أك عمى المستكل التقني( اإلنترنت)كاالتصاؿ 

لى أف التكنكلكجيا الحديثة ال فقط فترل خبلفا لمنسبة األك% 10أما النسبة المتبقية مف أفراد العينة كمقدارىا 
تستطيع أف تساىـ في تطكير التعميـ كبالتالي ال تكفر أسباب التنمية المنشكدة، إما ألف الشباب لـ يستكعب ىذه 

. التكنكلكجيات كما يجب، أك ألنو لـ يتكّيؼ معيا بالقدر المطمكب
 . مع متطمبات سوق العمل يوضح مدى تناسب نوعية التعميم الثانوي ( 40)جدول رقم             

 %النسبـة  التكــرارات درجة التناسب

 "  00 إلى حد كبير
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ل تر % 64.28أف أعمى نسبة مف أفراد العينة المدركسة كىي ( 40)يتبّيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ         

أف نكعية التعميـ الثانكم الحالي ال تتناسب إطبلقا مع احتياجات السكؽ كمتطمبات التنميػة، كلعّؿ ذلؾ 
يعكد إلى سياسة التعميـ في الجزائر كالتي ال زالت لـ تأخذ في االعتبار احتياجات المؤسسات اإلنتاجية 

كربما ىذا ىك سبب الصعكبات كمتطمبات سكؽ العمؿ عند التخطيط لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية 
كالمشاكؿ التي يعاني منيا قطاع التربية كالتعميـ مف جية كالقطاعات االقتصادية كاالجتماعية مف جية 

كيكفي أف نشير ىنا إلى العدد اليائؿ مف البطاليف كالحامميف لشيادات عميا كمتكسطة كخاصة . ثانية
ىذا . مكاصمة الدراسة أك الحصكؿ عمى منصب عمؿخريجي التعميـ الثانكم كالذيف لـ يسعفيـ الحظ ؿ

إضافة إلى عدـ انسجاـ مستكل التعميـ كالتككيف مع متطمبات العمؿ كاإلنتاج، كعدـ رضا الخريجيف عف 
(. 37)ك( 36)، (31)أدائيـ كمف ثـ عدـ قدرتيـ عمى لعب دكرىـ في مخططات التنمية، أنظر الجداكؿ 

ترل أف نكعية التعميـ الثانكم الحالي تتناسب إلى حّد ما مع احتياجات ؼ % 35.71أما النسبة الباقية كىي 
السكؽ كمتطمبات التنمية، كقد يعكد ذلؾ إف صدقت ىذه النسبة إلى اإلصبلحات الجديدة التي أدخمت 

. عمى التعميـ الثانكم كالتي الزالت بعد لـ تظير نتائجيا

 

 

. وي في ترسيخ قيم حب العمم لدى الخريجينيوضح دور برامج التعميم الثان( 41)جدول رقم    

 % 35.71 50 إلى حد ما

 % 64.28 90 ال تتناسب 

 % 100  140 المجمـوع

 %النسبــة  التكــرارات اإلجــابـات

 % 58.57 82 نعػـ

 % 41.42 58 ال
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ترل في برامج  % 58.57أف أعمى نسبة مف أفراد العينة كىي( 41)تشير بيانات الجدكؿ رقـ         
حب العمـ كالعمؿ لدل خريجي التعميـ الثانكم باعتبارىا قيما تساعد  التعميـ الثانكم كمناىجو ترّسخ قيـ

أما الفئة . عمى تحقيؽ النمك كالتطكر المذاف يسعى إلييما كؿ مجتمع يصبك إلى النيكض كتحقيؽ التنمية
فترل أف برامج كمناىج التعميـ الثانكم في شكميا الحالي ال ترسخ قيـ حب  % 41.42الثانية كنسبتيا 

.  كالعمؿ كبالتالي ال تكفر شركط النمك كالتطكرالعمـ 
  

 .يحدد القيم التي يفضميا الخريج في حياتو المينية( 42)جدول رقم     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .  .تـ حساب ىذا الجدكؿ كفقا لعدد التكرارات كليس كفقا لعدد أفراد العينة  *           

 

مف أفراد العينة ترل أف إتقاف العمؿ  % 29.81أف أعمى نسبة كىي ( 42)يتضح مف الجدكؿ رقـ        
، ثـ فئة مف يفضؿ  % 25.68لـ كالعمؿ بنسبة ىي القيمة المفضمة لدييـ ، كتمييا فئة مف يفضؿ حب الع

. % 20.64، كأخيرا قيمة احتراـ الكقت في الحيػاة المينيػة بنسبة  % 23.85تحمؿ المسؤكلية بنسبة 
كىذا يدؿ عمى  % 29.81ك % 20.64فالمتمّعف في ىذه النتائج يبلحظ تقارب النسب كالتي تتراكح بيف 

  .كىي كميا مفضمة عند الخريجيف في حياتيـ المينية أف جميع ىذه القيـ ىي مبػادئ مشتركة
.  يوضح مدى عناية البرامج والمناىج التعميمية بمبادئ الحرية والديمقراطية( 43)جدول رقم     

 % 100 140 المجموع

 %النسبـة  التكـرارات القيم المفضمة 

 % 20.64 45 احتراـ الكقت

 % 23.85 52 تحمؿ المسؤكلية

 % 29.81 65 إتقاف العمؿ

 % 25.69 56 حب العمـ 

 % 100    * 218 عالمجمــو
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ترل  % 55.71أف أعمى نسبة مف أفراد العينة المبحكثة كىي( 43)شير بيانات الجدكؿ رقـ ت              
أما الفئة .أف التبلميذ كاألساتذة يكلكف اىتماما لممكاد المدعمة لمشخصية الكطنية كمبادئ الحرية كالديمقراطية

ذة بالمكاد المدعمة ترل عكس ذلؾ، أم عدـ عناية كؿ مف التبلميذ كاألسات % 44.28الثانية كنسبتيا 
لمشخصية الكطنية كلمبادئ الحرية كالديمقراطية ألف المناىج التعميمية تحفز عمى التمقيف كالحفظ كتحقيؽ 

النجاح دكف العناية بالجكانب القيمية كالركحية التي تحفز عمى حب العمـ كالعمؿ كالتفاني فييما، إضافة إلى 
بدكره قد يعكد إلى ضعؼ الكفاءة المينية لدل األساتذة مف جية،  فقداف الثقة بيف التبلميذ كاألساتذة كىذا

لى االنحبلؿ الذم أصاب الشباب اليكـ نتيجة انتشار مظاىر كثيرة كخطيرة في الكسط االجتماعي  كا 
كىذا كمو نظرا لعدـ كجكد ... كالمدرسي كالبطالة كتعاطي المخدرات كالرسكب كالتسرب المدرسي كغيرىا

كىنا بالذات تتحّدد مسؤكليات ككاجبات األسرة كالمدرسة كالعمؿ عمى . ف المدرسة كالمجتمعتعاكف كانسجاـ بي
تفعيؿ العبلقة القائمة بينيما حتى يتسنى لخريج التعميـ الثانكم مف التزّكد بجممة المبادئ كالقيـ االجتماعية 

مكاطنا صالحا قادرا عمى  كاألخبلقية التي تعّزز الركح الكطنية لديو كتحافظ عمى شخصيتو، كتجعؿ منو
 .  مكاجية التحديات كالمساىمة في بناء دكلتو كتقدميا

 
 
 
 

 

 
 .يوضح دور التعميم الثانوي في إعداد الخريج ليكون فردا صالحا في المجتمع (44)جدول رقم      

 

 %النسبــة  التكــرارات اإلجــابـات

 % 55.71 78 نعـ

 % 44.28 62 ال

 % 100 140 المجموع
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 %النسبة  التكرارات  االحتماالت %النسبة  التكرارات اإلجابات

  % 45.71 64 نعػـ

 54.28 % 76 ال

 % 41.34   43 ال يضمف مناصب شغؿ لمخريجيف

 % 22.11 23 ال يحمي الخريج مف الغزك الثقافي

 % 36.53 38 ال يعػزز ثقػة الخريج في نفسو 

 % 100 * 104 مجمـوع ال

  % 100 140 المجموع

          .يث ىناؾ مف أجاب عمى أكثر مف احتماؿ كاحدىذا الرقـ ال يمثؿ عدد أفراد العينة، بؿ عدد إجابات المبحكثيف، بح  *    
    

مف أفراد العينة المدركسة لدييـ  % 54.28أف نسبة ( 44)يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ رقـ          
نظرة سمبية فيما يتعمؽ بدكر التعميـ الثانكم في إعداد الخريج ليككف فردا صالحا في المجتمع، كىذا يعكد 

إلى عدـ قدرة التعميـ الثانكم عمى ضماف مناصب  % 41.34لفئة األكلى كالمقدرة نسبتيا بػ حسب اعتقاد ا
أما الفئة . شغؿ لخريجيو في المستقبؿ كمف ثـ تعرضيـ لمبطالة كما يترتب عمييا مف انعكاسات سمبية

في حيف . بموترل أف التعميـ الثانكم ال يعزز ثقة الخريج في نفسو كفي مستؽ % 36.53الثانية كنسبتيا 
إلى أف التعميـ الثانكم ال يعّد خريجيو ليككنكا أفرادا  % 21.11تذىب الفئة الثالثة كاألخيرة كنسبتيا 

صالحيف في المجتمع ألنو ال يحمييـ مف الغزك الثقافي كآثاره السمبية خاصة في ظؿ ما تنشره الفضائيات 
كىنا يبرز دكر مؤسسات . عات المستيدفةاليـك مف برامج مكجية خصيصا إلى ضرب قيـ كثقافة المجتـ

.  المجتمع كال سيما التربكية كالتعميمية منيا لحماية الشباب مف ىذه الثقافات الغازية كآثارىا اليّدامة 
 
  
 

 

تقانو - : بيانات تتعمق بمدى قدرة تحكم الخريج في العمل وا 
والميارات المكتسبة  خريجين من المعارفيوضح مدى استفادة ال( 45)جدول رقم             

. خالل المرحمة الدراسية                                            
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قد  % 63.57أف أعمى نسبة مف أفراد العينة المبحكثة كىي( 45)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ           

استفادت إلى حّد ما مف الميارات كالمعارؼ المتحصؿ عمييا في مرحمة التعميـ الثانكم، كىي نسبة عالية 
التعميـ الثانكم  نسبيا إذا ما قكرنت بالنسب األخرل، كىذا ربما يعكد إلى المشاكؿ التي كاف يعاني منيا

كخاصة ما يتعمؽ بالمناىج كالبرامج، ككذلؾ عممية الربط بيف ما ىك نظرم كما ىك تطبيقي كاالىتماـ 
أما الفئة الثانية مف العينة المدركسة (. 31)ك( 30)بالكـ دكف الكيؼ، كما ىك مبّيف في الجدكليف رقـ 

المعارؼ كالميارات المحصؿ عمييا في فترل أنيا قد استفادت إلى حّد كبير مف  % 21.42كنسبتيا 
ف كانت ىذه النسبة قميمة بالمقارنة مع النسبة السابقة، كيعتقد أنيا تمثؿ أكلئؾ الذيف  التعميـ الثانكم كا 

ما ألنيـ خريجك مدارس ثانكية كانت تتكفر عمى ( 2006-2005) مّستيـ سياسة اإلصبلح األخيرة  ،  كا 
عمى التأطير الجيد كىما العمبلف المذاف تفتقد إلييما الكثير مف المدارس الكسائؿ كاإلمكانيات البّلزمة ، ك

ترل أف ىذه المرحمة مف التعميـ لـ تكف مفيدة، كلـ  % 15.00أما أدنى نسبة كىي . الثانكية في الجزائر
تقانو كما ىك مبّيف في الجدكؿ رقػـ  قـ كالجدكؿ ر( 48)تمّكف الخريج مف التكّيؼ كالتحّكـ في العمؿ كا 

(49   .)
 

 

 
 . يوضح العالقة بين المستوى التعميمي لمخريج وقدرتو عمى التحكم في العمل( 46)جدول رقم   

 %النسبـة  التكــرارات درجة االستفادة 

 % 21.42 30 إلى حّد كبير

 % 63.57 89 إلى حّد مػا

 % 15.00 21 غير مفيدة

 %100 140 المجمـوع

 %النسبـة  التكـرارات نسبة المستفيدون من الخريجين 
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يركف أف المستكل  % 46.42أف أغمب أفراد العينة كنسبتيـ ( 46)تشير بيانات الجدكؿ رقـ            
ة أما  النسبة الثاني. التعميمي المتحصؿ عميو قد مّكف البعض منيـ فقط مف التحّكـ في عمميـ كأدائو بإتقاف

فترل أف المستكل التعميمي المتحصؿ عميو قد سمح لمعظـ  % 30.71مف أفراد العينة  كالمقدرة بػ 
تقانو فترل أف عدد قميؿ مف  % 14.28أما الفئة الثالثة كنسبتيا . الخريجيف مف التحكـ في العمؿ كا 

الخريجيف يتحكمكف  فترل أف كؿ % 08.57أما الفئة الرابعة كتمثؿ نسبة . الخريجيف فقط يتحكـ في عممو
كبالنظر إلى ىذه النتائج يمكننا القكؿ أف النسبة المعبر عنيا في الفئة األكلى مبالغ فييا . في عمميـ 

بعض الشئ إذ لك رجعنا إلى نتائج االمتحانات الرسمية كال سيما شيادة البكالكريا كما يعادليا باعتبارىا 
بالجامعة أك االلتحاؽ بعالـ الشغؿ، بحيث كثيرا ما تشتكي  الشيادة التي يسمح بيا لمخريج مكاصمة الدراسة

المؤسسات التي تستكعب ىؤالء مف ضعؼ تككينيـ كعدـ قدرتيـ عمى التحكـ في العمؿ نظرا لعدـ 
مبلءمة مستكل التككيف كالتدريب لمتطمبات العمؿ،أك لككف التخصص ال يتناسب مع ما ىك مطمكب في 

حيث أقر ما نسبتو ( 47)الدراسة الميدانية كما ىك مبّيف في الجدكؿ  سكؽ العمؿ كىذا ما أكدتو نتائج
مف أفراد العينة بكجكد صعكبات تكاجو الخريجيف عند تأدية عمميـ، أما نتائج الجدكؿ رقـ  % 53.57

فجاءت ىي األخرل لتؤكد بأف نسبة إتقاف العمؿ كانت متكسطة كقد عبر عف ذلؾ ما نسبتو ( 48)
 .لعينة المبحكثة مف أفراد ا % 41.42

 
 .يوضح رأي أفراد العينة حول الصعوبات التي واجيت الخريج عند التحاقو بالعمل( 47)جدول رقم   

 % 08.57 12 كؿ الخريجيف

 % 30.71 43 معظـ الخريجيف

 % 46.42 65 بعض الخريجيف

 % 14.28 20 القميؿ مف الخريجيف

 " 00 ال أحد مف الخريجيف

 % 100       140 المجمــوع
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 .أجاب عمى أكثر مف احتماؿ كاحدىذا الرقـ ال يمثؿ عدد أفراد العينة، بؿ عدد إجابات المبحكثيف، بحيث ىناؾ مف  *
 

مف أفراد العينة المدركسة تقر بكجكد  % 53.57أف نسبة ( 47)يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ         
النقص الممحكظ في  % 43.43صعكبات تكاجو الخريج في عممو، كمرّد ذلؾ حسب الفئة األكلى كالمقدرة بػ

أف ىذه الصعكبات تعكد إلى عدـ  % 26.26لثانية كنسبتيا التدريب كالخبرة المينية ، في حيف ترل الفئة ا
فترل أف السبب يعكد إلى  % 17.17أما الفئة الثالثة كنسبتيا . االستفادة التطكرات العممية كالتقنية الحديثة 

فترل أف ىذه   % 13.13أما الفئة األخيرة كنسبتيا  . عدـ تناسب المؤىبلت المكتسبة مع العمؿ الجديد 
كفي المقابؿ  .ت يمكف حصرىا في ضعؼ مستكل التعميـ كالتككيف بالمؤسسات التعميمية كالتككينيةالصعكبا

مف أفراد العينة تنفي كجكد صعكبات يمكف أف تكاجو الخريج عند التحاقو بالعمؿ  % 46.42نجد نسبة 
الخبرة كالتدريب  كربما ىؤالء الخريجكف ىـ الذيف استفادكا مف فترة تككيف أك تربصات سمحت ليـ باكتساب

. البلزميف ساعدتيـ في التكيؼ مع العمؿ
 

 %النسبة  التكرارات االحتماالت %النسبة  التكرارات اإلجابات

  % 53.57 75 نعـ

 13 صعكبة التكيؼ مع العمؿ الجديد 
13.13 

% 

 43 نقص الخبرة المينية كالتدريب
43.43 

% 

 17 عدـ تناسب المؤىبلت مع العمؿ الجديد
17.17 

% 

 26 عدـ االستفادة مف التطكرات العممية كالتقنية
26.26 

% 

 %100   * 99 مجموع نعم

 % 46.42 65 ال

 

 %100 140 المجمكع
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 .يبين درجة إتقان الخريجين  لعمميم الحالي( 48)جدول رقم      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      
ترل أف درجة   % 41.42أف أعمى نسبة مف أفراد العينة المبحكثة كىي ( 48)يبّيف الجدكؿ رقـ          

إتقاف خريج التعميـ الثانكم لعممو متكسطة كىي نسبة عالية نسبيا إذا ما قكرنت ببقية النسب، كىذا يعكد 
 % 32.14أما النسبة الثانية كنسبتيا . ؿ العقديف الماضييفعمى األرجح إلى سياسة التعميـ المنتيجة خبل

فترل أف درجة إتقاف الخريج لعممو عالية كىي نسبة ال تمثؿ في الكاقع سكل الثمث مف أفراد العينة 
فئة خريجي التعميـ الثانكم الذيف تمقكا تعميما ( 45)المبحكثة كقد تمثؿ كما سبؽ ذكره في الجدكؿ رقـ 

ت تتكفر فييا الكسائؿ كاإلمكانيات الضركرية مف جية، كعمى تأطير جّيد مف ناحية نكعيا في مؤسسا
 15.71أما الفئة الثالثة كنسبتيا . أخرل مما ساعدىـ عمى اكتساب الخبرة كالميارة الكافية إلنجاز العمؿ

تبني  فترل أف درجة إتقاف خريج التعميـ الثانكم لعممو ضعيفة كىذا يعكد كما سبؽ ذكره إلى عدـ %
سياسة تعميمية رشيدة يمكنيا أف تساىـ في تخريج كفاءات كعماال قادركف عمى التحكـ في العمؿ الذم 

أما الفئة الرابعة كاألخيرة  كنسبتيا .  يمتحقكف بو سكاء تعمؽ األمر بالعمؿ اإلدارم أك العمؿ اإلنتاجي
لمقارنة مع الفئات السابقة كتمثؿ فترل أف درجة اإلتقاف كانت عالية جدا كىي نسبة ضعبفة با % 10.71

 %النسبـة  التكـرارات درجـة اإلتقـان

 % 10.71 15 عالية جدا

 % 32.14 45 عالية

 % 41.42 58 متكسطة

 % 15.71 22 ضعيفة

 " 00 ضعيفة جدا

 %100 140 المجمكع
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عددا قميبل مف الخريجيف كانت لدييـ إضافة إلى الخبرة كالميارة المكتسبة قدرات كاستعدادات شخصية 
تقانو بميارة عالية .  مّكنتيـ مف التحكـ في العمؿ كا 

 

 .تأدية عممو يوضح فيما إذا كانت الوسائل التقنية المتاحة تساعد لمخريج في( 49)جدول رقم          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ىذا الرقـ ال يمثؿ عدد أفراد العينة، بؿ عدد إجابات المبحكثيف، بحيث ىناؾ مف أجاب عمى أكثر مف احتماؿ كاحد *
   

 

مف أفراد العينة المبحكثة ترل أف  % 57.14أف نسبة ( 49)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ         
جيد لمعمؿ، كمرد ذلؾ حسب الفئة الكسائؿ التقنية المتاحة في مؤسسات العمؿ ال تساعد عمى األداء اؿ

أما الفئة الثانية . ككف الكسائؿ المتكفرة في المؤسسات الصناعية غير كافية % 58.94األكلى كنسبتيا 
أما . فترد ذلؾ إلى عدـ التحكـ في الكسائؿ التقنية المستخدمة بالقدر الكافي % 25.26كالمقدرة بػ 

السبب يعكد إلى ككف ىذه الكسائؿ غير صالحة، أم أنيا  فترل أف % 15.78الثالثة كاألخيرة كنسبتيا 
مف أفراد العينة يركف أف  % 42.85كفي مقابؿ ذلؾ نجد .  قديمة كلـ تعد تفي بالمطمكب مف األعماؿ

كىنا أيضا يمكننا . الكسائؿ التقنية المتاحة تمعب دكرا إيجابيا كتساعدىـ في أداء عمميـ بصكرة جيدة
بر عف فئة ممف تحّصمكا عمى مناصب عمؿ بمؤسسات تتكفر عمى الكسائؿ القكؿ أف ىذا الرأم يع

. التقنية الحديثة كبالقدر الكافي ، كالتي كثيرا ما تسيؿ عمى الخريج أداء عممو بصكرة جيدة
      

 

 %النسبة  التكرارات   االحتماالت %النسبة  التكرارات اإلجابات

  % 42.85 60 نعػـ

  
 

ال     
 

 
 

 

80 

 
 

 

57.14 % 

 % 48.42 46 غير كػافية

 % 15.79 15 غير صالحة 

 % 35.79 34 ال يتحكـ فييا

 % 100 * 95 مجمـوع   ال

  % 100 140 المجموع
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يبين مدى قدرة التعميم الثانوي في صورتو الحالية عمى إعداد قوى عاممة مؤىمة ( 50)جدول رقم 

 .لتحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي المنشود
 

 .ىذا الرقـ ال يمثؿ عدد أفراد العينة، بؿ عدد إجابات المبحكثيف، بحيث ىناؾ مف أجاب عمى أكثر مف احتماؿ كاحد *  
      
ترل أف التعميـ  % 70.71أف أعمى نسبة مف أفراد العينة كىي ( 50)كؿ رقـ تشير بيانات الجد       

الثانكم بصكرتو الحالية غير قادر عمى إعداد قكل عاممة مؤىمة لتحقيؽ نمك اقتصادم كاجتماعي في 
أف سبب ذلؾ يعكد عمى عدـ كجكد تنسيؽ  % 45.03الجزائر، ككانت أكؿ فئة مف ىذه العّينة كنسبتيا 

أف السبب يعكد  % 30.46تخطيط لمتعميـ كالتخطيط لمتنمية، بينما ترل الفئة الثانية كنسبتيا كاؼ بيف اؿ
أما الفئة الثالثة كاألخيرة كالتي تقدر . إلى عدـ كجكد مكاءمة بيف مستكل التككيف كاحتياجات سكؽ العمؿ

لة لتحقيؽ النمك فترد سبب عدـ قدرة التعميـ الثانكم عمى إعداد يد عاممة مؤه % 24.50نسبتيا بػ
المطمكب إلى جمكد البرامج كالمناىج التربكية كانعكاسات ذلؾ عمى مستكل تككيف الخريج كمف ثـ عمى 

فقط فترل أف التعميـ الثانكم  % 29.28أما النسبة الثانية مف العينة كتقدر بػ  .أدائو في ميداف العمؿ
مؤىمة لتحقيؽ النمك االقتصادم كاالجتماعي الذم بصكرتو الحالية لو القدرة الكافية عمى إعداد قكل عاممة 

 %النسبة  التكرارات االحتماالت %النسبة  التكرارات اإلجابات

  % 29.28 41 نعـ

  
 
 
ال  

 

 
 

 

 

 

99 

 

 
 

70.71 % 

عدـ كجكد تنسيؽ بيف التخطيط لمتعميـ 
 كالتخطيط لمتنمية

68 45.03 % 

عدـ تكافؽ مستكل التككيف مع 
 احتياجات السكؽ

46 30.46 % 

جمكد المناىج كالبرامج كانعكاساتيا 
 عمى مستكل التككيف 

37 24.50 % 

 % 100 * 151 مجموع     ال

  % 100 140 المجمكع
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يسعى إليو المجتمع، كىذا قد يعكد إلى فئة الخريجيف الذيف استفادكا مف التككيف كالتدريب الكافي مف 
جية، كالتحقكا بمؤسسات تتكفر عمى الكسائؿ التقنية كالتكنكلكجية الحديثة التي كثيرا ما تساعد عمى إتقاف 

...  العمؿ 
 
 :انات تتعمق بإستراتيجية إصالح التعميم الثانوي وتطويرهبي -  

 .يحدد األىداف التي حققتيا اإلصالحات التربوية خالل العشرية الماضية( 51)جدول رقم          

 .نة، بؿ عدد إجابات المبحكثيف، بحيث ىناؾ مف أجاب عمى أكثر مف احتماؿ كاحدىذا الرقـ ال يمثؿ عدد أفراد العي *
       
 ترل % 70.71أف أعمى نسبة مف أفراد العينة المبحكثة كىي ( 51)كشفت بيانات الجدكؿ رقـ         

لمجاؿ أف اإلصبلحات التربكية لـ تحقؽ األىداؼ المرجكة منيا خبلؿ العشرية الماضية،  كال سيما في ا
كفي ىذا الّصدد رسـ الرئيس عبد العزيز بكتفميقة صكرة سكداكية عف مسار . االقتصادم كاالجتماعي

التنمية االقتصادية في الجزائر كاستفيـ صراحة عف األسباب الحقيقية التي جعمت معدالت التنمية ال ترقى 
كفي ىذا إشارة كاضحة ... (1)قط لمغبلؼ المالي المرصكد، كحّذر مف مغبة االعتماد عمى عائدات النفط ؼ

أما النسبة المتبقية مف أفراد العينة كىي .  إلى أىمية االستثمار في العنصر البشرم كاعتباره أساس التنمية
باف ىذه اإلصبلحات قد حققت  % 37.50فقط فترل عكس ذلؾ، حيث صّرح ما نسبتو  % 29.28

 %النسبة التكرارات االحتماالت %النسبة التكرارات اإلجابات

 % 29.28 41 نعـ

 % 21.42 12 جعمت مف الفعؿ التربكم أكثر نجاعة كفعالية

 % 16.07 09 أكلت اىتماما أكثر إلى العنصر البشرم

 % 37.50 21 المتحانات رفعت مف نسب النجاح في ا

 % 25.00 14 ربطت بيف التعميـ كالتككيف كعالـ الشغؿ

 %100 * 56 مجموع نعم

 % 70.71 99 ال

 
  %100  المجموع
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حانات كخاصة في شيادة البكالكريا خبلؿ السنتيف أىدافيا ألنيا رفعت مف نسب النجاح في مختمؼ االمت
، كأكثر  2007عاـ  % 53أكثر مف )الماضيتيف حيث حققت نسبا لـ تحققيا منذ االستقبلؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .3، ص 2006ديسمبر  10، الصادرة في 1863يكمية الشركؽ، يكمية جزائرية، العدد :جريدة الشركؽ -1

ف كانت ىذه النسب في الحقيقة ال تعبػر عف تحّسف المستكل التعميمػي(2008عاـ  % 65مف   ، كا 

فترل أف مرد ىذا النجاح إنما يعكد إلى ككف ىذه  % 25.00أما النسبة الثانية كىي . بالضركرة
فترل أف ىذا  % 21.42أما الفئة الثالثة  كنسبتيا . اإلصبلحات قد ربطت التعميـ كالتككيف بعالـ الشغؿ

يعكد إلى ككف ىذه اإلصبلحات قد جعمت مف الفعؿ التربكم أكثر نجاعة كفعالية عما كاف عميو  النجاح
فترل أف ىذه اإلصبلحات قد أكلت اىتماما  % 16.07أما الفئة األخيرة كتمثؿ أدنى نسبة أم. في السابؽ

...  أكثر إلى العنصر البشرم كاعتبرتو ىك أساس كؿ نمك كتطكر
  

 .يحدد شروط و متطمبات تحسين مستوى التعميم الثانوي وتطويره في الجزائر (52)جدول رقم       
 

 %النسبة  التكرارات شروط تحسين المستوى 

 % 32.46 50 اعتماد تعميـ نكعي يرفع مف كفاءة الخريجيف

 % 44.15 68 إصػبلح سياسػة التعميـ في حد ذاتيا

 % 15.58 24 تحسيف ظركؼ العمؿ المحيطة بالخريج 

 % 07.79 12 (خكصصة التعميـ)شجيع التعميـ الخاص ت

 %100  *154           المجمـوع

 .تـ حساب ىذا الجدكؿ كفقا لعدد التكرارات كليس كفقا لعدد أفراد العينة  *         
 

ترل أف   % 44.15أف أعمى نسبة مف أفراد العينػة المبحكثة كىي ( 52)تشير بيانات الجدكؿ رقـ          
ركط كمتطمبات تحسيف مستكل التعميـ الثانكم كتطكيره في الجزائر يتطمب إعادة النظر في سياسة إصبلح ش

فتحصر عكامؿ تحسيف مستكل التعميـ الثانكم  % 32.46أما الفئة الثانية كنسبتيا . التعميـ في حد ذاتيا
كىذا ربما يمثؿ أحد العكامؿ تج، كتطكيره في اعتماد تعميـ نكعي يرفع مف كفاءة الخريج كتأىيمو لمعمؿ المف

أما الفئة . التي تفتقدىا مؤسساتنا التعميمية كمف ثـ عدـ القدرة عمى مسايرة تطكرات العصر في ىذا المجاؿ
فتربط متطمبات ىذا التحسف في مستكل التعميـ الثانكم بتحسيف ظركؼ العمؿ  % 15.58الثالثة كنسبتيا 
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فتحصر شركط تحسيف المستكىالتعميمي في   % 07.79يرة كنسبتيا أما الفئة األخ. التي تحيط بالخريج 
نشر التعميـ الخاص عمى نطاؽ أكسع عّمو يعّكض بعض النقص أك الضعؼ في مستكل التعميـ العمكمي ك 

.  مف ثـ إمكانية تحسيف التعميـ بصفة عامة كتطكيره
 .ت المعاصرة يحّدد عوامل نجاح المنظومة التربوية في ظل التحديا( 53)جدول رقم 

 
 %النسبة  التكرارات عوامل نجاح المنظومة التربوية

 % 31.37 64 التخطيط لمتعميـ بأسمكب عممي كعقبلني

 % 12.74 26 إعطاء األكلكية لمعنصر البشرم في التخطيط لمتنمية

 % 19.11 39 ربط المدرسة بالمحيط االقتصادم كاالجتماعي

 % 36.76 75 تعميـ كالتنميةإشراؾ أىؿ االختصاص في التخطيط لؿ

 %100 * 204 المجمـوع

 .تـ حساب ىذا الجدكؿ كفقا لعدد التكرارات كليس كفقا لعدد أفراد العينة *         
            

 36.76أف أعمى نسبة مف أفراد العينة المبحكثة كالمقدرة بػ ( 53)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ         
لمنظكمة التربكية في ظؿ التحديات المعاصرة كخاصة التحدم العممي ترّد سبؿ نجاح مستقبؿ ا %

كالتكنكلكجي إلى إشراؾ أىؿ االختصاص في التخطيط لمتعميـ كالتنمية كىك العامؿ الذم تفتقد إليو الكثير 
 فترّد نجاح مستقبؿ المنظكمة التربكية % 31.37أما النسبة الثانية كىي . مف الدكؿ النامية كمنيا الجزائر

إلى التخطيط لمتعميـ بأسمكب عممي كعقبلني كاالبتعاد عف التسرع كاالرتجاؿ في التخطيط لممشاريع 
فترل أف ىذا النجاح مرىكف بضركرة ربط المدرسة بالمحيط  % 19.11أما الفئة الثالثة كنسبتيا . كتنفيذىا

كلكية لمعنصر البشرم  فترّد ذلؾ عمى إعطاء األ % 12.74أما أدنى نسبة كىي .االقتصادم كاالجتماعي
كالحقيقة أف كؿ ىذه . كعامؿ فاعؿ كأساسي في ظؿ التحديات كالتغيرات التي يشيدىا العالـ اليكـ

االحتماالت الكاردة في الجدكؿ تمثؿ عكامؿ نجاح بالنسبة لمدكؿ التي تسعى إلى تطكير منظكمتيا التربكية 
 .كالتعميمية كتجعميا خادمة ألىدافيا التنمكية
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. يبين  دور اإلصالحات التربوية الجارية في تفعيل العالقة بين التعميم وعالم الشغل( 54)جدول رقم   

 .يث ىناؾ مف أجاب عمى أكثر مف احتماؿ كاحدىذا الرقـ ال يمثؿ عدد أفراد العينة، بؿ عدد إجابات المبحكثيف، بح  *
      

 % 59.28أف أكثر مف نصؼ أفراد العينة المدركسة كنسبتيـ ( 54)تكضح بيانات الجدكؿ رقـ          
 قد أكدكا عمى دكر اإلصبلحات التربكية المستقبمية في تفعيؿ عممية التعميـ كتحقيؽ التنمية الشاممة ، كىذا   

يتطمب استخداـ التكنكلكجيا الحديثة في التعميـ، كتمييا الفئة  % 27.90كلى كالمقدرة بػ حسب رأم الفئة األ
ربط المدرسة )كالتي ترجع ذلؾ إلى ربط المدرسة بمؤسسات المجتمع األخرل  % 27.32الثانية كنسبتيا 

تفعيؿ العبلقة بيف  فتربط ىذا الدكر لئلصبلحات التربكية في  % 26.16أما الفئة الثالثة كنسبتيا (.بالمحيط
التعميـ كالتنمية إلى اعتماد طرائؽ حديثة في التربية كالتعميـ، كنبلحظ ىنا كجكد  تقارب بيف نسب الفئات 
الثبلثة مما يكحي بتقارب كجيات النظر بيف المبحكثيف فيما يتعمؽ باألىمية التي تكتسييا ىذه العكامؿ في 

فترل أف نجاح ىذه العبلقة يعكد إلى   % 18.60أدنى نسبة كىي أما . تفعيؿ العبلقة بيف التعميـ كالتنمية
أما النسبة المتبقية مف أفراد العينة . ضركرة إحداث تغيير في ذىنية المكّكنيف كالمتكّكنيف عمى حّد السكاء

 فترل أف اإلصبلحات الجارية ال تساىـ في تفعيؿ العبلقة بيف التعميـ كالتنمية كىذا ربما % 40.71كنسبتيا 

 %النسبة  التكرارات االحتماالت %النسبة  التكرارات اإلجابات

 % 59.28 83 نعـ

 % 26.16 45 اعتماد طػرائؽ حديثة في التربية كالتعميـ

 % 18.60 32 لمتكّكنيفإحداث تغيير في ذىنية المكّكنيف كا

 % 27.32 47 ربط المدرسػة بمؤسسات المجتمع األخرل

 % 27.90 48 استخداـ التكنكلكجيا الحديثة عمى نطاؽ أكسع

 %100 * 172 مجموع نعم

 % 40.71 57 ال

 

 %100 140 المجموع
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يعكد إلى غياب سياسة تعميمية رشيدة تربط بيف متطمبات التعميـ مف جية، كمتطمبات التنمية االقتصادية 
 . كاالجتماعية مف جية أخرل

 (2005 - 2006)يوضح مدى اطالع خريجي التعميم الثانوي عمى اإلصالحات الجارية ( 55)جدول رقم   
 

 %النسبة  التكرارات اإلجــابات

 % 25.00 35 نعـ

 % 75.00 105 ال

 %100 140 المجمـوع

 
       
تجيؿ مضمكف ىذه  % 75.00أف أعمى نسبة كىي ( 55)يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ         

اإلصبلحات كأىدافيا كىذا جانب سمبي إذا ما عممنا  أف المنظكمات التربكية في العالـ المتقدـ إنما 
أما . ية أك خاصة في إنجاح المشاريع التربكية كالتعميميةتطكرت بمشاركة كؿ الييئات كالمنظمات حككـ

فقط تمثؿ فئة أكلئؾ الذيف ىـ عمى دراية باإلصبلحات الجديدة كال سيما  % 25.00الفئة الثانية كنسبتيا 
، كما أجمع أفراد ىذه الفئة مف الخريجيف عمى ( 2006 -2005إصبلحات ) إعادة ىيكمة التعميـ الثانكم 

اإلصبلحات غير كاؼ ألنيا الزالت مرتبطة بالمنظكمات التربكية المستكردة مف الخارج أف مضمكف ىذه 
مما يجعميا ال تتفؽ مع ثقافة المجتمع الجزائرم كتقاليده كما يترتب عمى ذلؾ مف عدـ استقرار في الرؤل 

لدليؿ عمى  2008كما األحداث التي شيدتيا التحضيرات لشيادة البكالكريا لعاـ ... كعدـ كضكح األىداؼ 
ذلؾ ، حيث امتّدت حتى خركج التبلميذ إلى الشارع مطالبة بإعادة النظر في بعض جكانب ىذه 

ىذا إضافة إلى عدـ اىتماـ برامج التعميـ . (1)اإلصبلحات كخاصة ما يتعمؽ منيا بالمناىج كالبرامج 
المتخصص ال سيما في مرحمة ، كبالتعميـ (30)الثانكم رغـ حداثتيا بالجانب التطبيقي أنظر الجدكؿ رقـ 

. التعميـ الثانكم
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .4، ص2007نكفمبر  10، الصادرة في 2144يكمية الشركؽ، يكمية جزائرية، العدد : جريدة الشركؽ -1

 :تحميل ومناقشة البيانات المتعمقة بفئة المشرفين -2

: ةـبيانات عام -
. أفراد العينة حسب متغير الجنس يوضح توزيع( 56)جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات الجنــس

 % 18.42 19 إناث

 % 81.64 35 ذكػكر

 % 99.99 54 المجمــوع

        
أف معظـ أفراد العينة المدركسة ىي مف الذككر، ( 56)يتضح مف البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ        

كىذا  أمر عادم بحيث يفكؽ %  42.18اإلنػاث كالمقدرة بػ  ، مقابؿ نسبػة% 64.81كيمثمكف ما نسبتو 
عدد الذككر عدد اإلناث كخاصة في القطاع اإلنتاجي كالصناعي بحكـ طبيعة العمؿ كالمسؤكليات 

كمع ذلؾ فإف نسبة اإلناث ىنا تمثؿ نسبة عالية نسبيا . المنكطة بيذه الفئة كىي فئة المشرفيف عمى العمؿ
 . النامية األخرل لمرأة المكظفة كالمسؤكلة في السنكات الماضية أك في الّدكؿإذا ما قكرنت بنسبة ا
 .يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير السن( 57)جدول رقم   

 %النسبة  التكرارات الســن

[20-   30[ 13 07.24 % 

[30-  40[ 16 62.29 % 

[40-  50[ 15 77.27 % 

     [50       + 10 51.18 % 

 % 99.99 54 موعالمج
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أف أعمى نسبة مف أفراد العينة المدركسة يتكاجدكف في فئة عمرية تقع ( 57)يتضح مف الجدكؿ رقـ      
، كىي مرحمة ىامة في ميداف العمؿ كاإلنتاج ألنيا تمثؿ مرحمة  % 29.62سنة بنسبة  40-30ما بيف 

 . القّكة كالعطاء

 
كىذه الفئة ىي األخرل ال  % 77.27بنسبة تقدر بػ سنة  50  –40كتمييا الفئة العمرية التي تقع بيف 

 % 07.24أما الفئة العمرية الثالثة كنسبتيا . زالت قادرة عمى العطاء نسبيا  إذا ما قارناىا بالفئات األخرل
ذا ما تمعنا في الفئات السابقة لكجدناىا تمثؿ فئة الرجكلة التي تتميز بقّكة العمؿ كاإلنتاج مما  يؤثر  ، كا 

 51.18سنة فما فكؽ كنسبتيا  50أما الفئة العمرية الرابعة كاألخيرة فيي فئة . إيجابيا عمى المردكد الفردم
. ، كىي فئة مّمف قضكا فترة طكيمة في العمؿ أم أصحاب تجربة كخبرة مينية كىـ عمى أبكاب التقاعد

 

 .يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الحالة العائمية( 58)جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات الحالة المدنية

 % 33.33 18 أعزب

 % 62.96 34 متزكج

 % 03.70 02 مطمؽ

 " 00 أرمؿ

 % 99.99 54 المجمــوع

       
إلى أف أعمى نسبة مف أفراد العينة المبحكثة ىـ متزكجكف بحيث ( 58)تشير أرقاـ الجدكؿ رقـ         

حاؿ يساعد عمى االستقرار النفسي كاالجتماعي لممشرفيف عمى ، كىذا بطبيعة اؿ% 62.96تمثؿ نسبتيـ 
ىي فئة العزاب كىي فئة كبيرة نسبيا إذا ما  % 33.33أما الفئة الثانية كنسبتيا خاصة . عماؿ المؤسسة

كىك ( 57)سنة كما ىك مبّيف في الجدكؿ رقـ  30أخذنا في االعتبار متكسط العمر عند ىذه الفئة كىك 
قد يعكد إلى عزكؼ الشباب عف الزكاج بسبب الظركؼ كاألكضاع المادية التي ال تؤمف سف الزكاج، كىذا 

ليـ حياة اجتماعية ميسكرة أك لعدـ رغبتيـ في الزكاج كغيرىا مف العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية التي 
يف كنسبتيا أما الفئة الثالثة كىي فئة المطمؽ... عادة ما تككف سببا في عدـ إقباؿ الشباب عمى الزكاج
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أما النسبة . كىي عادية إذا ما راعينا الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية لؤلسرة الجزائرية % 03.70
 . األخيرة كىي فئة األرامؿ فمف تكجد أية حالة بالنسبة لمعينة المبحكثة

    
. يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي لممشرفين( 59)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

     
      

أف أكثر مف نصؼ أفراد العينة ليـ مستكل تعميميا عاليا بنسبة ( 59)يتضح مف الجدكؿ رقـ          
االلتحاؽ بالمناصب العميا حسب ما ىك  كىذا راجع إلى الشركط الكاجب تكفرىا عند%  64.81مقدارىا 

فيـ المشرفكف أك   24.07 %أما الفئة الثانية كنسبتيا ... منصكص عميو في الكظيؼ العمكمي
كىي فئة أكلئؾ  الذيف ارتقكا في ( بكالكريا أك ما يعادليا ) المسؤكليف الحاصميف عمى مستكل ثانكم 

سمح ليـ بتقمد مناصب عميا في المؤسسات العامميف  المناصب بحكـ الخبرة ك األقدمية في المنصب مما
فتمثؿ فئة الذيف تحصمكا عمى شيادات مينية خاصة   11.11 %أما الفئة الثالثة كاألخيرة كنسبتيا . بيا

بالنسبة لمعامميف بالمؤسسات اإلنتاجية كالخدماتية، كالبكالكريا أك ما يعادليا بالنسبة لمعامميف بالمؤسسات 
كالمبلحظ حسب النتائج السابقة أف حكالي . ذيف ارتقكا في المناصب باألقدمية كالخبرة المينيةاإلدارية، كاؿ

ف دّؿ عمى شيء إنما يدّؿ عمى التحسف  ربع أفراد العينة مف المشرفيف ليـ مستكل تعميميا عاليا، كىذا كا 
ل العمؿ في المؤسسات الذم شيده عالـ العمؿ كاإلنتاج، كال سيما تحسف مستكل المسؤكليف كالمشرفيف عؿ

.  اإلدارية كاإلنتاجية عمى حّد سكاء
 

 

 %النسبة  التكرارات يميالمستوى التعل

 11.11 % 06 ثانكم

 %64.81 35 عالي

 24.07 % 13 أخرل

 100 % 54 المجمـوع



 446 

 

 

. يبين توزيع أفراد العينة حسب الشيادات والمؤىالت العممية( 60)جدول رقم                
 
 

 

 

 

 

 

 

          
تمثؿ فئة حاممي شيادة الميسانس  31.48% أف أعمى نسبة كىي( 60)تشير بيانات الجدكؿ رقـ         

تـ تكظيفيـ عف كالعامميف بالمؤسسات اإلدارية أك اإلنتاجية كمتصرفيف إدارييف أك إدارييف رئيسييف  كقد 
كتمييا فئة تقني   27.77%طريؽ مسابقة، كتأتي في المرتبة الثانية فئة حاممي شيادة ميندس بنسبة 

كىؤالء ىـ مف خريجي المعاىد كالجامعات أك خريجي التككيف الميني بالنسبة لمتقنييف  24.07%بنسبة 
تحّصمكا عمى البكالكريا كتكجيكا إلى مراكز كالتقنييف الساميف كىـ خريجك التعميـ الثانكم التقني الذيف لـ م

التككيف الميني حيث يسمح ليـ التحضير لمحصكؿ عمى شيادة تقني أك تقني سامي حسب التخصصات 
فيي فئة الحاصميف عمى شيادة البكالكريا كالذيف التحقكا  11.11 %أما الفئة الرابعة كنسبتيا . الممتحؽ بيا

أما الفئة الخامسة كاألخيرة كىي فئة حاممي شيادة . تكظيؼ مباشربالعمؿ  سكاء عف طريؽ مسابقة أك 
.  الماجستير كىـ رؤساء األقساـ العامميف بكميات جامعة قالمة

 
 

 

 %النسبة  التكرارات الشيادات

 11.11% 06 شيادة البكالكريا

 31.48% 17 شيادة الميسانس

 24.07% 13 شيادة تقني سامي

 27.77% 15 ادة ميندسشو

 05.55% 03 شيادة ماجستير

 % 100 54 المجمػكع
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. يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير الوظيفة( 61)جدول رقم                        
 %النسبة  التكرارات الوظيفـة

 % 05.55 03 مديػػر

 % 35.18 19 مصمحة  رئيس

 % 09.26 05  رئيس مكارد بشرية                 

 % 05.55 03 رئيس قسػـ

 % 12.97 07 متصرؼ إدارم رئيسي

 % 12.97 07 رئيس مكتب

 % 18.51 10 رئيس كرشة

 % 100 54 المجموع

 
مينية أف أفراد العينة يتكزعكف عمى مختمؼ التخصصات اؿ( 61)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

بشكؿ متناسب مع الكظائؼ كالمسؤكليات التي أسندت إلييـ، لكف المبلحظة أف أكبر نسبة مف أفراد العينة 
كىؤالء يمثمكف الكادر الذم يعتمد عميو في تسيير كتنفيذ المشاريع  % 35.18ىـ رؤساء مصالح بنسبة 

كىؤالء ىـ اآلخركف   % 18.51بةسكاء في المؤسسات اإلدارية أك اإلنتاجية، كتمييا فئة رؤساء كرش بنس
يمثمكف العمكد الفقرم بالنسبة لممؤسسات الصناعية خاصة باعتبارىـ مسؤكليف مباشريف كليـ دراية كمعرفة 
بالعماؿ كعماؿ التحكـ عمى الخصكص مف حيث مياراتيـ كخبرتيـ كقدرتيـ عمى التحكـ في العمؿ ككذلؾ 

الرابعة عمى التكالي كتمثؿ فئة المتصرفيف اإلدارييف كرؤساء أما الفئة الثالثة ك. المشاكؿ التي تصادفيـ
كىؤالء ال تقؿ أدكارىـ أىمية عف الفئات السابقة الذكر كالسيما فيما يتعمؽ  % 12.97المكاتب بنسبة 

فيي فئة رؤساء مكارد بشرية كىي مناصب  % 09.26أما الفئة الخامسة كنسبتيا . بعممية التسيير كاإلدارة
ظيؼ العمكمي بحيث يتمتع أصحابيا بقدر مف المسؤكلية في التنظيـ كالتسيير في المؤسسات عميا في الك

كىي تمثؿ عمى التكالي فئة المديريف  % 05.55أما عف الفئتيف المتبقيتيف كنسبتيما . اإلدارية كاإلنتاجية
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في الكظائؼ إلى  كيرجع ىذا التنكع(... المؤسسات اإلدارية)كفئة رؤساء أقساـ ( المؤسسات الصناعية )
. نكعية العمؿ كالمناصب التي  يحتميا المسؤكلكف كحسب احتياجات ىذه األخيرة

. يوضح توزيع أفراد العينة حسب األقدمية في الوظيفة الحالية( 62)جدول رقم 
 %النسبة  التكرارات األقدمية في الوظيفة

  [1–  5  ] 21 38.89 % 

  [6–  10 ] 09 16.66 % 

  [11– 15 ] 12 22.22 % 

  [16- 20 ] 09 16.66 % 

 % 05.55 03 سنة فما فكؽ 20

 % 100 54 المجمـوع

 

 % 38.89أف اكبر نسبة مف أفراد العينة المبحكثة كىي( 62)نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ          
ؿ بعد إعادة سنكات كىي اإلطارات الشابة التي التحقت بالعـ 5ك  1لدييـ أقدمية في المنصب تتراكح بيف 

كىي المؤسسات الصناعية الثبلثة التي ( SPA)ىيكمة ىذه المؤسسات كانتقمت إلى شركات مساىمة 
أجريت بيا الدراسة مما استدعى تجديد مكاردىا البشرية كفقا الحتياجات ىذه المؤسسات كمتطمبات 

الذيف لدييـ أقدمية تتراكح بيف فتمثؿ فئة المسؤكليف   %22.22أما الفئة الثانية كنسبتيا . الصناعة الحديثة
سنة كىـ أكلئؾ الذيف احتفظت بيـ ىذه الشركات عند إعادة الييكمة كتجديد الكادر البشرم  15 -11

أما الفئة الثالثة كالرابعة . ألنيـ لـ يبمغكا سف التقاعد بعد ، كألف المؤسسات الزالت بحاجة إلى خدماتيـ 
سنة كىي  20 -16سنة، ك  10 -6ة تتراكح عمى التكالي بيف فئة مف لدييـ خبر كىي% 16.66كنسبتيما 

أما الفئة الخامسة . خبرة طكيمة نسبيا بالنسبة لمؤسسات تمت إعادة ىيكمتيا خبلؿ العشرية الماضية
سنة كىـ عمى األرجح مدرك  20فيي فئة المسؤكليف الذيف فاقت خبرتيـ  % 05.55كاألخيرة كنسبتيا 

ة ميداف الدراسة الميدانية بحكـ أف ىذه المؤسسات ىي مف أىـ كأكبر المؤسسات الصناعية الثبلث
عدد العماؿ )المؤسسات الصناعية بمدينة قالمة، سكاء مف حيث رأس الماؿ المالي أك رأس الماؿ البشرم 

(. كالمكظفيف
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: هبيانات تتعمق بخريج التعميم الثانوي وظروف عمل -
 .مواظبة خريج التعميم الثانوي عمى عممو يبيّن  مدى( 63)جدول رقم               

      
 %النسبة  التكرارات درجة المواظبة عمى العمل

 % 42.59 23 مكاظب

 % 48.14 26 مكاظب إلى حد ما

 % 09.26 05 غير مكاظب

 %100 54 المجموع

     
مثؿ فئة خريجي مف أفراد العينة ت % 48.14أف أعمى نسبة كىي ( 63)تشير بيانات الجدكؿ رقـ        

التعميـ الثانكم الذيف يكاظبكف إلى حّد ما عمى عمميـ، في حيف تعتقد الفئة الثانية مف المشرفيف أف 
فقط ترل  % 09.26أما الفئة الثالثة كاألخيرة كنسبتيا . مف الخريجيف مكاظبكف عمى عمميـ % 42.59

ؾ الذيف يجدكف صعكبة في التكيؼ مع أف ىؤالء الخريجيف ال يكاظبكف عمى عمميـ كىؤالء عادة ىـ أكلئ
عمميـ كالتحكـ فيو نظرا لضعؼ مستكل التككيف كالتدريب، أك لسكء العبلقة مع زمبلء العمؿ أك مع 

لسبب  المسؤكليف أك 
    .آخر 

جدول                     
مدى  يوضح ( 64)رقم 
الثانوي  تحكم خريج التعميم 

. في عممو

 %النسبة  تالتكرارا درجة التحكم في العمل

 % 22.22 12 إلى حد كبيػر

 % 62.97 34 إلى حد مػا
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نبلحظ مف 
خبلؿ 

الجدكؿ رقـ 
أف ( 64)

نسبة 

62.97 % 
في  مف أفراد العينة المبحكثة ترل أف خريجي التعميـ الثانكم العامميف بالمؤسسة يتحكمكف إلى حّد ما

عكس الفئة  % 22.22أما الفئة الثانية كالمقدرة بػ. عمميـ كىذا قد يعكد إلى ضعؼ مستكل التككيف كالخبرة
السابقة ترل أف الخريجيف يتحكمكف في عمميـ إلى حّد كبير كاالعتقاد السائد ىك أف ىؤالء قد استفادكا 

مّكنتيـ مف اكتساب الميارة كالخبرة تربصات أك تككيف في أحد المعاىد أك مراكز التككيف الميني التي 
ىـ أكلئؾ الذيف  % 14.81أما الفئة األخيرة كالتي ال تمثؿ سكل . التي يتطمبيا العمؿ الذيف التحقكا بو

يجدكف صعكبة في التحكـ في عمميـ إما لضعؼ مستكل التككيف كالتدريب، أك ألف ما تحّصمكا عميو ال 
. يتناسب كمتطمبات العمؿ

 
. يوضح قدرة الخريجين عمى مواجية الصعوبات التي تعترضيم أثناء العمل( 65)رقم  جدول        

 

 % 14.81 08 ال يتحّكـ

 % 100 54 المجمــوع

 %النسبة  التكرارات القدرة عمى مواجية الصعوبات 

 " 00 كميـ
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تشير         
بيانات 

مف أفراد العينة ترل أف بعض الخريجيف فقط  % 48.14إلى أف أعمى نسبة كىي ( 65)الجدكؿ رقـ 
نتائج الجدكؿ لدييـ القدرة ةعمى معالجة المشكبلت التي تكاجييـ أثناء تادية عمميـ ، كىذا ما يتفؽ مع 

أما الفئة . يتحكمكف في عمميـ إلى حّد مامف الخريجيف   % 62.97حيث بّينت أف ما نسبتو( 64)رقـ 
فترل أف القميؿ مف الخريجيف يستطيعكف مكاجية المشكبلت التي تكاجييـ أثناء  % 29.62الثانية كنسبتيا 

 22.22أما الفئة الثالثة كنسبتيا . العمؿ مما يدفعيـ إلى طمب المساعدة مف زمبلئيـ أك المشرفيف عمييـ
ىـ القدرة عمى معالجة المشكبلت التي تكاجييـ أثناء العمؿ، كىؤالء ربما ترل أف معظـ الخريجيف لدم %

تككينا جّيدا  ىـ أكلئؾ الذيف يكاجيكف الصعكبات بأنفسيـ، إما مف باب إثبات الذات ، أك ألنيـ تمقك
تقانو  .ساعدىـ عمى التحكـ في العمؿ كا 

 
     

 % 22.22 12 معظميـ

 % 48.14 26 بعضيـ

 % 29.62 16 القميؿ منيـ

 " 00 ال أحد منيـ

 % 100 54 المجمـوع

 %النسبة  التكرارات الخريجون بحاجة إلى تدريب

 % 25.92 14 كميـ

 % 48.14 26 معظميـ

 % 14.81 08 بعضيـ

 % 11.11 06 القميؿ منيـ

 " 00 ال أحد منيـ
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جدول رقم 

 .يوضح حاجة خريجي التعميم الثانوي لمتدريب قبل االلتحاق بالعمل( 66)
 
 

 
 
 
  

          
 
 
 

           
 

مف أفراد العينة أكدت عمى ضركرة  % 48.14أف أعمى نسبة كىي ( 66)ـ تفيد بيانات الجدكؿ رؽ        
تمقي الخريج لمتدريب قبؿ االلتحاؽ بالعمؿ كذلؾ لعدـ كفاية ما يتحصؿ عميو أثناء الدراسة مف معارؼ 

 % 43.43حيث عبر ما ( 47)نظرية ال تمّكنو مف التكيؼ مع العمؿ ، كما ىك مبّيف في الجدكؿ رقـ 
، كبالتالي تصبح درجة إتقاف في الخبرة كالتدريب لدل الخريجيف أثناء التحاقيـ بالعمؿعف كجكد نقص 

 25.92أما الفئة الثانية كنسبتيا (. 48)العمؿ متكسطة إف لـ نقؿ ضعيفة كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 
التككيف  فترل أف كؿ الخريجيف بحاجة إلى التدريب قبؿ االلتحاؽ بالعمؿ، كىذا قد يعكد إلى نكعية %

الجارم العمؿ بو في المؤسسات التعميمية كالذم لـ يعد يفي بالمطمكب، مما جعؿ المشرفكف عمى 
المنظكمة التعميمية يدقكف ناقكص الخطر كيطالبكف بإعادة النظر في سياسة إصبلح التعميـ في حد ذاتيا، 

ما ىك مبّيف في الجدكؿ رقـ مف أفراد العينة المبحكثة  ؾ % 44.15إذ عبر عف ىذا المكقؼ ما نسبتو  
فترل أف بعض الخريجيف فقط يحتاج إلى التدريب قبؿ   % 14.81أما الفئة الثالثة كنسبتيا (. 52)

أما الفئة الرابعة . االلتحاؽ بالعمؿ، كىي ربما الفئة التي لـ تتمقى التدريب الكافي لمتكيؼ مع العمؿ الجديد 
مف الخريجيف الذيف يحتاجكف إلى تدريب قبؿ االلتحاؽ بالعمؿ، كىي فئة القميؿ  % 11.11كالتي تقدر بػ  

. كىؤالء يمثمكف فئة خريجي التعميـ الثانكم الذيف تمقك تككينا كتدريبا ساعدىـ عمى التحكـ في العمؿ
 

 % 100  54 المجمـوع
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جدو
ل 

رقم 
(67 )

يحدد 
مّدة 
التدر
يب 
الض
رور
ية 

. لمخريج قبل االلتحاق بالعمل
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
مف أفراد العينة قد صّرحت بضركرة   %88.88أف نسبة ( 67)ـ يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رؽ        

 %النسبة  التكرارات االحتمـاالت %النسبة  اتالتكرار اإلجابات

 % 88.88 48 نعـ

 % 29.16 14 أشيػر 6إلى  3مف 

 % 54.16 26 شيرا 12إلى  6مف 

 % 16.66 08 شيػرا 12أكثر مف 

 %100 48 مجموع نعم

 % 11.11 06 ال

 
  %100 54 المجموع
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تحصر  % 54.16إخضاع الخريج إلى التدريب قبؿ االلتحاؽ بالعمؿ، ككانت الفئة األكلى كالمقدرة بػ 
إلى  3أف الفترة الممتّدة مف  % 29.16شيرا، بينما ترل الفئة الثانية كنسبتيا  12ك  6مّدة التدريب بيف 

فترل أف أفضؿ مّدة  % 16.66أما الفئة الثالثة كنسبتيا . لتدريب الخريج كتأىيمو لمعمؿأشير كافية  6
شيرا فما فكؽ حتى يتسنى لمخريج اكتساب الميارة كالقدرة الكافية لمتحكـ في  12لمتدريب ىي التي تدـك 

تقانو ذا ما أخذنا بنتائج ىذا الجدكؿ كما تكحي بو تجربة المشرفيف عمى اؿ. العمؿ كا  عمؿ الميداني لكجدنا كا 
أما النسبة الباقية مف أفراد العينة كىي  .شيرا 12 -6أف فترة التدريب المثالية ىي الفترة التي تقع بيف 

فترل أف الخريج ليس بحاجة إلى تدريب بعد تخرجو عمى اعتبار أف فترة التككيف التي اتبعيا  % 11.11
كالتي ( 47)رة لمعمؿ، كىذا ما يتفؽ مع نتائج الجدكؿ رقـ طيمة مرحمة التعميـ الثانكم كافية لتأىيمو مباش

تقر بأف التدريب الذم يتمقاه الخريج قد ال يكفي، كبالتالي عدـ تناسب نكعية التعميـ الذم يتمقاه الخريجكف 
 (.40)مع احتياجات السكؽ كمتطمبات العمؿ، أنظر الجدكؿ رقـ 

 
 

. بات التي تواجو الخريج أثناء العمليحدد نوع الصعو( 68)جدول رقم                

 
       

 
 
 
 
 

كىي أعمى نسبة مف أفراد العينة  % 64.81نسبة  أف( 68)يتبّيف مف خبلؿ بيانات الجدكؿ رقـ       
ترل أف الصعكبات التي تكاجو الخريج عند التحاقو بالعمؿ ىي الحاجة إلى المزيد مف التدريب كالتككيف 

ترل أف ىذه  % 25.92أما الفئة الثانية كنسبتيا . لتحسيف مستكل األداء كالمساىمة في عممية التنمية
عف سكء العبلقة مع رؤساء العمؿ، كبالتالي فيي مشاكؿ ترتبط بالعبلقات الصعكبات تنتج في الحقيقة 

فترل أف سبب ىذه الصعكبات  %  09.26أما أدنى نسبة كىي. أكثر مف ارتباطيا بالعمؿ في حد ذاتو
كما يمكف استخبلصو مف ىذه النتائج أف أىـ ىذه . يعكد إلى سكء العبلقة بيف الخريج كزمبلء العمؿ 

 %النسبة  التكرارات الصعوبات

 % 64.81 35 النقص في التدريب كالتككيف

 % 25.92 14 سكء العبلقة مع رؤساء العمؿ

 % 09.26 05 سكء العبلقة مع زمبلء العمؿ

 %100 54 المجموع
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ف أف يعرقؿ السير الحسف لمعمؿ، كىك النقص في التككيف كالتدريب ألنيما أساس الزيادة الصعكبات يمؾ
. في اإلنتاج كرفع مستكل النمك االقتصادم كاالجتماعي

 
يحدد نوع وطبيعة العقود المبرمة بين مؤسسات ( 69)جدول رقم                 

. الة وجودىاالتعميم ومؤسسات العمل في ح                           
 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 % 14.81 08 نعم

 % 85.18 46 ال

 % 100 54 المجمـوع

         
تنفي كجكد عقكد  % 85.18أف أعمى نسبة مف أفراد العينة كىي ( 69)تشير بيانات الجدكؿ رقـ       

. الخريجيف بعد إنياء الدراسةبيف مؤسسات العمؿ كالمؤسسات التعميمية كالتككينية فيما يتعمؽ بتكظيؼ 
كمرّد ذلؾ عدـ كجكد تنسيؽ كتعاكف بيف ىذه المؤسسات كبقية المؤسسات اإلدارية كاإلنتاجية، بؿ كحتى 
بيف الكزارات المعنية كما أشارت إليو نتائج الدراسة الميدانية في محطات عديدة كما ىك مبّيف في الجدكؿ 

فتقر بكجكد نكع مف التعاقد بيف  % 14.81ت المبحكثيف كنسبتيا  أما النسبة الثانية مف إجابا( .79)رقـ 
بعض المؤسسات التعميمية كمؤسسات العمؿ، كىذا ربما يشير إلى العقكد التي كانت تبـر بيف بعض 

المؤسسات التعميمية كالمدارس العميا لؤلساتذة مثبل، أك مراكز التككيف الميني التي تستقبؿ خريجي التعميـ 
راغبيف في تككيف ميني متخصص، أك في إطار الثانكم اؿ

. عقكد ما قبؿ التشغيؿ كىي الصيغة الجديدة المعمكؿ بيا حاليا 
 .يحّدد الشروط والمواصفات الواجب توفرىا في المترشح عند التوظيف( 70)جدول رقم             

 %النسبة  التكرارات الشروط الواجب توفيرىا

 % 57.53 42 الشيػادة
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. تـ حساب ىذا الجدكؿ كفقا لعدد التكرارات كليس كفقا لعدد أفراد العينة * 

         
ترل  المبحكثة كىي أعمى نسبة مف أفراد العينة % 57.53أف نسبة ( 70)تفيد بيانات الجدكؿ رقـ        

ب عمؿ في حالة تكفره ىك الحصكؿ عمى الشيادة المطمكبة كىذا المعمكؿ بو عادة في أف الظفر بمنص
ترل أف شرط  % 31.50أما النسبة الثانية كىي . حالة التكظيؼ المباشر أك في حالة إجراء مسابقات

ف كاف ىذا الشرط عادة ال  التكظيؼ بالنسبة لخريج التعميـ الثانكم ىك حصكلو عمى الخبرة كالتجربة كا 
أما أدنى نسبة . يكفي غذ يشترط عمى المترشح لممنصب الحصكؿ عمى الشيادة أكال ثـ الخبرة ثانيا

ذا ما حممنا ىذه النتائج . فترل أف شرط التكظيؼ ىك مدل تناسب التخصص مع العمؿ % 10.96كىي كا 
م مجاؿ لكجدنا أف االتجاه السائد اليـك فيما يتعمؽ بالتكظيؼ ىك حصكؿ المترشح عمى الشيادة ؼ
 .  التخصص زائد الخبرة كالكفاءة المينية كىي كميا شركط ضركرية لتحقيؽ النمك كالتطكر

 
. يوضح مدى التزام الخريج بأصول المينة والرغبة في إتقان العمل( 71)جدول رقم          

    

      
 
 
 
 

 % 31.50 23 كالخبرة الكفاءة

 % 10.96 08 التخصص 

 % 100  *73 المجمـوع

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 % 75.92 41 نعم

 % 24.07 13 ال

 % 100 54 المجمـوع
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مف أفراد العينة قد صّرحكا  % 75.92أف نسبة ( 71)يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ رقـ           
. العينة المبحكثة 3/4بالتزاـ الخريجيف بأصكؿ المينة كالرغبة في إتقاف العمؿ، كىي نسبة عالية إذ تمثؿ 

الميني كأىميتو في إتقاف العمؿ كىذا كأف دّؿ عمى شيء إنما يدّؿ عمى نسبة كعي الخريجيف بالكاجب 
فترل خبلؼ ذلؾ، أم عدـ التزاـ الخريج بأصكؿ المينة   % 24.07أما النسبة الباقية كىي . كجكدتو

كالرغبة في إتقاف العمؿ، كىذا ربما ينطبؽ عمى فئة الخريجيف الذيف إما ألنيـ لـ يتحصمكا عمى التككيف 
ما ألنيـ التحقكا بكظائؼ ال تتفؽ مع كالتدريب الكافي الذم يؤىميـ لمباشرة أعماؿ تقاف، كا  ىـ بجدية كا 

تخصصاتيـ مما يجعميـ يجدكف صعكبة في التكيؼ معيا كمف ثـ عدـ القدرة عمى التحكـ في العمؿ 
تقانو، كىذاف العامبلف يعتبراف مف عكامؿ اإلحباط لدل الخريجيف مما يجعميـ ال يمتزمكف بأصكؿ  كا 

 (.68)ك( 48)، (31)، أنظر الجداكؿ  المينة كال يرضكف عمى أدائيـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يحّدد نوع المشكالت المينية التي تحول دون تكّيف الخريج مع عممو( 72)جدول رقم          
  

 %النسبة  التكرارات المشكالت المينية

 % 48.14 26 عدـ تناسب التخصص مع العمؿ

 % 29.63 16 ضعؼ مستكل التككيف كالتدريب

 % 22.22 12 اءة المينية ضعؼ في الكؼ

 %100 54 المجموع
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مف أفراد العينة ترل أف أىـ المشكبلت  % 48.14أف ما نسبتو ( 72)تفيد بيانات الجدكؿ رقـ          
دكف تكيؼ  التي تحكؿ 

عممو ىي عدـ  الخريج مع 
ئجة في مختمؼ تناسب نكعية التخصص مع العمؿ، كالشؾ أف مثؿ ىذه المشكبلت أصبحت را

المؤسسات الجزائرية مما جعؿ نسبة جكدة العمؿ كنسبة اإلنتاج تتقيقر، كمف ثـ يجد الخريجكف 
تقانو مف  تقانو بحيث ال تمثؿ نسبة مف يتحكـ في العمؿ كا  العاممكف  صعكبة في أداء عمميـ كا 

أىـ المشكبلت تمثؿ فئة مف يركف أف  % 29.63أما النسبة الثانية كىي . % 22.22الخريجيف سكل 
التي تعيؽ مسيرة خريج المدرسة الثانكم كقدرتو عمى االنسجاـ مع متطمبات العمؿ إلى ضعؼ مستكل 

التككيف كالتدريب، كىذا العامؿ ىك أآلخر ال زاؿ يمثؿ أحد الصعكبات التي تؤرؽ المسؤكليف عمى 
كخبرة مينية تساعدىـ عمى المؤسسات اإلنتاجية إذ كثيرا ما يمتحؽ المترشحكف لمعمؿ دكف تدريب كاؼ 

فترجع ىذه  % 22.22أما الفئة الثالثة كتمثؿ نسبة . التكيؼ مع متطمبات العمؿ كالمساىمة في التنمية
المشكبلت المينية إلى ضعؼ الكفاءة المينية لدل الخريج ، كىذا النقص في الكفاءة المينية يعكد إلى 

ك انعداميا مما يخمؽ مشاكؿ كصعكبات كثيرة ضعؼ مستكل التككيف كالتدريب كمف ثـ ضعؼ الخبرة أ
تعيؽ مسيرة الخريجيف العامميف بيذه المؤسسات  كتنعكس بعد ذلؾ عمى النمك االقتصادم كاالجتماعي 

.  

 

 
 
: بيانات تتعمق بمدى مواءمة التعميم الثانوي لمتطمبات سوق العمل -

 

. ي في إنجاح مخططات التنميةيحّدد درجة مساىمة خريجي التعميم الثانو( 73)جدول رقم     
  

 %النسبة  التكرارات درجة المساىمة
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مف أفراد العينة المبحكثة ترل أف  % 55.55أف أعمى نسبة ( 73)نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ        

خريج التعميـ الثانكم يساىـ إلى حّد ما في إنجاح مخططات التنمية، كىذا ألف الخريجيف كما سبؽ ذكره 
الكفاءة المينية التي يتطمبيا عالـ الشغؿ مما يتسبب في تقيقر  ال يتكفركف عمى( 72)رقـ في الجدكؿ 

ترل أف  % 35.18انية كىيأما النسبة الث. مستكل اإلنتاج كمف ثـ مستكل النمك االقتصادم كاالجتماعي
الخريج ال يساىـ في إنجاح مخططات التنمية كىذا ألف ضعؼ مستكل التعميـ كالتككيف الذم تشيده 

جعؿ مف الخريجيف ال يحممكف الكفاءة المينية الكافية  (تعميـ عاـ أك تقني) الكثير مف المدارس الثانكية 
فترل أف خريجي التعميـ الثانكم  % 09.26كىي أما أدنى نسبة . لممساىمة في إنجاح مخططات التنمية

ف بدأ يظير عمى بعض يساىمكف إلى حّد كبير في إنجاح مخططات التنمية ، نظرا لكجكد نكع مف التحّس 
المدارس الثانكية كال سيما بعد اإلصبلحات الجديدة التي مست ىذه المرحمة مف التعميـ، كالتي يتكقع أف 

كجعمو تعميما ( تعميـ عاـ كتعميـ تقني)إلغاء ازدكاجية التعميـ الثانكم تحقؽ نتائج إيجابية خاصة بعد 
 . شامبل يفسح المجاؿ أكثر لتمبية رغبة الخريج مف جية، كتحقيؽ النكعية مف جية أخرل

 
 
 
 

 .يوضح مدى مالءمة مستوى التكوين عند الخريجين لمستوى األداء واالنجاز (74)جدول رقم       

 % 09.26 05 إلى حد كبيػر

 % 55.55 30 إلى حد مػا

 % 35.18 19 ال يساىـ

 % 100 54 المجمــوع
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 . ىذا الرقـ ال يمثؿ عدد أفراد العينة، بؿ عدد إجابات المبحكثيف، بحيث ىناؾ مف أجاب عمى أكثر مف احتماؿ كاحد *

   
مف أفراد العينة  % 79.62أف ما نسبتو ( 74)يتضح مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ          
كا بكجكد عبلقة بيف مستكل التككيف لدل الخريج كمستكل األداء كانعكاساتو السمبية عمى أكضاع قد أقر

إلى  % 33.33المجتمع االقتصادية كاالجتماعية كتظير ىذه االنعكاسات حسب الفئة األكلى كنسبتيا 
في الجدكليف عدـ أىمية الخريج لمعمؿ المنتج نظرا لضعؼ مستكل التككيف كالتدريب لديو كما ىك مبيف 

فتحصر ىذه االنعكاسات السمبية في انتشار ظاىرة  % 29.88أما الفئة الثانية كنسبتيا  (. 72)ك( 47)
فترد ذلؾ إلى الزيادة في نسبة البطالة في أكساط  % 19.54أما الفئة الثالثة كالمقدرة بػ . األمية كالتخمؼ

ت السمبية إلى الضعؼ في مستكل الدخؿ ترجع ىذه االنعكاسا % 17.24أما أدنى نسبة كىي . الشباب
 % 20.37أما النسبة الباقية مف أفراد العينة كىي .الكطني كانعكاسات ذلؾ عمى المستكل المعيشي لمفرد

فقط ال ترل في ضعؼ مستكل األداء كانعكاساتو السمبية عمى المجتمع عبلقة بمستكل التككيف لدل 
. الخريج

 
 

. وير التعميم الثانوي لممساىمة بفعالية في خدمة أىداف التنميةيحدد سبل تط( 75)جدول رقم      

 %النسبة    التكرارات االحتمـاالت %النسبة  التكرارات اإلجابات

 % 79.62 43 غير مبلئـ

 % 17.24 15 ضعؼ مستكل الدخؿ الكطني

 % 29.88 26 انتشار مظاىر األمية كالتخمؼ

 % 19.54 17 ارتفاع نسبة البطالة عند الشباب

 % 33.33 29 عدـ أىمية الخريجيف لمعمؿ المنتج

 %100    * 87  مجموع نعم

 % 20.37 11 مبلئـ

 

  %100 54 المجموع

 %النسبة  التكرارات سبل تطوير التعميم الثانوي 
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. تـ حساب ىذا الجدكؿ كفقا لعدد التكرارات كليس كفقا لعدد أفراد العينة *             

         

مف أفراد العينة ترل أف السبيؿ   40.00 %أف أعمى نسبة كىي ( 75)تشير بيانات الجدكؿ رقـ          
. إلى رفع  مستكل الخريجيف لممساىمة في خدمة التنمية ىك إيمانيـ بأف العمـ ىك أساس التقدـ كالتنمية

إلى أف ىذا السبيؿ يكمف في إعطاء  % 22.35بينما تذىب الفئة الثانية مف أفراد العينة المبحكثة كنسبتيا 
فتربط رفع مستكل الخريجيف   % 21.17أما الفئة الثالثة كنسبتيا  . تعميـاألكلكية لمجانب التطبيقي في اؿ

كمساىمتيـ في خدمة أىداؼ التنمية بإعطاء األىمية كاألكلكية لئلطارات المتكسطة في التخطيط لمتنمية، 
خدامو باعتبار خريجي التعميـ الثانكم أقرب إلى المساىمة في التنمية، ك ألف ىذا التعميـ إذا ما أحسف است

دارتو سيساىـ بفعالية في تأدية دكره كتحقيؽ مستكل متكازف مف التنمية في جانبيا االجتماعي  كا 
فترل أف إدخاؿ التقنية كالتكنكلكجيا الحديثة في التعميـ ىي  % 16.47أما أدنى نسبة كىي . كاالقتصادم 

في التنمية االقتصادية أنجع الطرؽ لمرفع مف مستكل خريجي التعميـ الثانكم كبالتالي مساىمتيـ 
كما يمكف استخبلصو مف ىذه النتائج أف تكامؿ كؿ ىذه العكامؿ ال شؾ يمعب دكرا . كاالجتماعية لممجتمع

أساسيا في رفع مستكل التعميـ كالتككيف لدل الخريج كيمكنو مف أف يمعب دكره بفعالية في تحقيؽ أىداؼ 
  . التنمية اقتصادية كانت أك اجتماعية

 
 
 
 

 % 40.00 34 اعتبار العمـ أساس التقدـ كالتنمية  

 % 22.35 19 إعطاء األكلكية إلى الجانب التطبيقي في التعميـ  

 % 16.47 14 تعميـإدخاؿ التقنية التكنكلكجيا الحديثة في اؿ  

 % 21.17 18 إعطاء أىمية لمكادر المتكسط في عممية التنمية 

 % 100  *85 المجمـوع
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يوضح مدى مساىمة التعميم الثانوي في إكساب الخريجين الميارات  (  76)رقم جدول 
. التي يتطمبيا سوق العمل

 %النسبة  التكرارات االحتماالت

 % 37.03 20 يساىم

 % 62.96 34 ال يساىم

 % 100 54 المجمـوع

الدكر الذم يمعبو التعميـ  كالذم يبّيف( 76)يتضح مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ              
مف أفراد %  62.96الثانكم في إكساب الخريج الميارات التي يتطمبيا عالـ الشغؿ أف أعمى نسبة كىي 

العينة قد أجابكا ببل أم أف التعميـ الثانكم ال يمعب الدكر المنكط بو في ىذا المجاؿ، كىذا يعكد إلى عكامؿ 
فترل عكس ذلؾ ،  % 37.03أما أدنى نسبة كىي. إليو سالفا كثيرة سبؽ التطرؽ ليا كما سبقت اإلشارة

أم أف التعميـ الثانكم في السنكات األخيرة أصبح بمعب دكرا إيجابيا في إكساب خريجيو الميارات البلزمة 
التي يتطمبيا سكؽ العمؿ ، لكف ميما كاف ىذا الرأم صائبا فيك يمثؿ نسبة ضعيفة بالمقارنة باآلراء 

الّ  كيؼ نفسر الطمب المتزايد عمى اليد العاممة الماىرة كالمدربة ؟ الشؾ أف ىذا الطمب يكحي  السابقة ، كا 
عادة االعتبار إلى العنصر البشرم كتمجيده باعتباره استثمار  بضركرة إعادة النظر في السياسة التعميمية كا 

. (84)، ك(81( )79)، (53)، (51)ال يمكف إغفالو في التخطيط لمتنمية كما ىك مكضح في الجداكؿ 
. يوضح مدى تناسب مستوى تكوين الخريجين مع احتياجات السوق( 77)جدول رقم      

 %النسبة  التكرارات درجة التناسب

 % 18.51 10 إلى حّد كبير

 % 51.85 28 إلى حّد ما

 % 29.63 16 ال يتناسب 

 %100 54 المجموع

ترل أف مستكل التككيف لمخريجيف  % 51.85ة أف أعمى نسب( 77)تشير بيانات الجدكؿ رقـ        
يتناسب إلى حّد ما مع احتياجات السكؽ، كىذا يعكد إلى عدـ كجكد تعاكف كتنسيؽ بيف مؤسسات التعميـ 

كما يعكد كذلؾ إلى ضعؼ مستكل (. 79)كالتككيف كمؤسسات العمؿ كاإلنتاج كما مكضح في الجدكؿ 
ره إلى عكامؿ كثيرة كمتداخمة مف تككيف المكّكنيف إلى تكفير التعميـ العاـ كالتقني كالذم يعكد ىك بدك
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تنفي كجكد تناسب بيف مستكل التككيف  % 29.63أما النسبة الثانية كىي . الكسائؿ كغيرىا مف العكامؿ
فترل  % 18.51أما أدنى نسبة كىي . كاحتياجات السكؽ كلعؿ ذلؾ يعكد إلى نفس العكامؿ السابقة الذكر

بير بيف مستكل التعميـ كالتككيف كاحتياجات السكؽ كىذا يعكد حسب رأييـ إلى نكع أف ىناؾ تناسب ؾ
التحّسف الذم حدث عمى التعميـ الثانكم كالناتج عف اإلصبلحات التي عرفتيا ىذه المرحمة خبلؿ العشرية 

. الماضية
.   بأسباب التنمية يوضح دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير التعميم والنيوض (78)جدول رقم           

   .ىذا الرقـ ال يمثؿ عدد أفراد العينة، بؿ عدد إجابات المبحكثيف، بحيث ىناؾ مف أجاب عمى أكثر مف احتماؿ كاحد* 

 
 مف أفراد العينة ترل أف التكنكلكجيا  % 77.77ة أف نسب( 78)نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ            

الحديثة تمعب دكرا ىاما في النيكض بأسباب التنمية االقتصادية كاالجتماعية في الجزائر، كذلؾ ألنيا 
ىي التي تصؿ المتعمميف بالعالـ الخارجي كمنجزاتو كىي  % 38.50حسب رأل الفئة األكلى كنسبتيا 

كالسيما خريجي الثانكيات كالجامعات مف التعّرؼ كاالطبلع عمى ما كصمت  كثيرا ما تفيد الشباب المتعمـ
أما الفئة . إليو االبتكارات العممية كالتقنية الحديثة قصد االستفادة منيا كمف ثـ مكاكبة تطكرات العصر

بما تقدمو فترّد ذلؾ إلى ككف التكنكلكجيا الحديثة تدعـ البحكث العممية  % 28.75الثانية كالمقدر نسبتيا بػ
فترل أف  % 21.25أما الفئة الثالثة كنسبتيا . مف معارؼ جديدة  كمفيدة في مختمؼ المجاالت كالمياديف

 %النسبة    التكرارات االحتمـاالت %النسبة  التكرارات اإلجابات  

 % 77.77 42 نعـ

 % 38.50 26 تصؿ التمميذ بالعالـ الخارجي كمنجزاتو

 % 21.25 17 تفجر الطاقات اإلبداعية لدم الخريجيف

 % 28.75 23 تسيـ في تطكير البحكث العممية

 % 17.50 14 افيا مف الرصيد المعرفي تكفر قدرا ؾ

 %100     * 80  مجموع نعم

 % 22.22 12 ال

 
  %100 54 المجموع
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. التكنكلكجيا الحديثة تساعد عمى تفجير الطاقات اإلبداعية لدل الخريجيف بما تقدمو ليـ مف معارؼ عممية
يما تكفره مف رصيد معرفي كبير يمّكف فتحصر ىذا الدكر لمتكنكلكجيا ؼ % 17.50أما أدنى نسبة كىي 

أما النسبة الباقية مف . الخريج مف استيعاب تقنيات العمؿ الحديثة كالمساىمة بفعالية في عممية التنمية
فتذىب عكس ذلؾ كترل أف الخريجيف لـ يستكعبكا التكنكلكجيا الحديثة كلـ يتحكمكا  %22.22العينة كىي 

. كر المنشكدفي تقنياتيا ليحققكا النمك كالتط
 

 .يحدد سبل تفعيل العالقة بين المؤسسات التعميمية والمؤسسات اإلنتاجية( 79)جدول رقم           

 
 
 
 
 

            
                

   

*

 .مف أجاب عمى أكثر مف احتماؿ كاحدىذا الرقـ ال يمثؿ عدد أفراد العينة، بؿ عدد إجابات المبحكثيف، بحيث ىناؾ  
  

كالمتعمؽ بسبؿ تفعيؿ العبلقة بيف مؤسسات التعميـ كالتككيف ( 79)يتضح مف الجدكؿ رقـ        
ترل في ربط المدرسة بالمحيط  %35.05كمؤسسات العمؿ كاإلنتاج أّف أعمى نسبة مف أفراد العينة كىي

ىذه العبلقة كجعميا أكثر فعالية كما ىك مبّيف في  االقتصادم كاالجتماعي ىك السبيؿ الكحيد لتفعيؿ
أف  %26.80بينما ترل الفئة الثانية كنسبتيا . الكارد في البيانات الخاصة بالخريجيف( 34)الجدكؿ رقـ 

الرفع مف مستكل العنصر البشرم كتأىيمو مينيا ىك الذم يؤدم إلى تفعيؿ ىذه العبلقة كنجاحيا، كىذا 
أما الفئة (. 87)ك( 84)، (81: )د البشرية في التنمية كما ىك مكضح في الجداكؿيدّؿ عمى أىمية المكار

كىي قريبة مف النسبة السابقة فترل أف التنسيؽ كالتعاكف بيف مؤسسات التعميـ  % 25.77الثالثة كنسبتيا 
أما أدنى , كالكزارات المعنية ىك السبيؿ إلى تفعيؿ العبلقة بيف مؤسسات التعميـ كمؤسسات العمؿ كاإلنتاج

فترل أف تفعيؿ ىذه العبلقة إنما يتكقؼ عمى كضع إستراتيجية مستقبمية لسياسة  % 12.37نسبة كىي

 %النسبة  التكرارات طرق وسبل تفعيل العالقة 

 % 26.80 26 الرفع مف مستكل العنصر البشرم كتأىيمو مينيا   

 % 25.77 25 التنسيؽ بيف المؤسسات التعميمية كالكزارات المعنية  

 % 35.05 34 ربط المدرسة بمحيطيا االقتصادم كاالجتماعي  

 % 12.37 12 إعادة النظر في سياسػة ربط التعميػـ بالتنمية  

 % 100  *97 المجمـوع
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كالكاقع أف كؿ ىذه االختيارات تساىـ بشكؿ أك بآخر في تفعيؿ العبلقة بيف المؤسسات ... التعميـ كالتنمية
          .كدةالتعميمية كمؤسسات العمؿ كاإلنتاج كمف ثـ تحقيؽ التنمية المنش

           
. يحدد عوامل وأسباب التراجع في كفاءة خريجي التعميم الثانوي( 80)جدول رقم               

          
 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       .    تـ حساب ىذا الجدكؿ كفقا لعدد التكرارات كليس كفقا لعدد أفراد العينة *   
 

تحصر أسباب  مف أفراد العينة   39.02 %أف أعمى نسبة كىي ( 80)بيانات الجدكؿ رقـ تشير          
، حيث ( النكع)عمى حساب الكيؼ ( العدد)التراجع في كفاءة خريجي التعميـ الثانكم إلى االىتماـ بالكـ 

كيز عمى تركز السياسة التعميمية عمى نشر التعميـ كتعميمو عمى أكبر عدد ممكف مف األفراد دكف التر
أما النسبة الثانية مف . نكعية التعميـ كجكدتو، مما تسبب في ضعؼ مستكل التعميـ كالتككيف كما سبؽ ذكره

ترل أف سبب ىذا التراجع في كفاءة خريجي التعميـ الثانكم إنما يعكد إلى  % 30.48أفراد العينة كىي 
العرض مما نتج عنو عزكؼ عدد  زيادة الطمب عمى العمؿ كقمة فرص التكظيؼ، أم زيادة الطمب عمى

كبير مف التبلميذ عف الدراسة كانتشار ظكاىر سمبية كالرسكب كالتسرب ك أثارىما عمى المتعمـ ذاتو كعمى 
فترل في عدـ إشراؾ أىؿ االختصاص في  % 20.73أما الفئة الثالثة كنسبتيا . األسرة كالمجتمع ككؿ

أما ... مبل يثبط العزائـ كيعطؿ تنفيذ المشاريع التنمكيةرسـ الخطط كالسياسات التربكية، كىذا ال شؾ عا
فترجع أسباب ىذا التراجع إلى عكامؿ أخرل منيا عزكؼ التبلميذ عف طمب  % 09.75أدنى نسبة كىي 

.  الخ... العمـ، أك إلى تكاليؼ الدراسة
 

 %النسبة  التكرارات العوامل واألسبـاب

 % 20.73 17 عدـ إشراؾ أىؿ االختصاص في رسـ السياسة التربكية

 % 39.02 32 النكع االىتمػاـ المتزايد بالكـ عمى حساب     

 % 30.48 25 زيادة الطمب عمى العمؿ كقمة فرص التشغيؿ    

 % 9.75 08 رلػػػػػػػأخ    

 % 100  *82 المجمـوع
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    :بيانات تتعمق بالتخطيط لمتعميم ودوره التنموي -
 .   يوضح رأي أفراد العينة حول توقعات نجاح التعميم الثانوي في المستقبل (81)جدول رقم       

      .ؿ كاحدىذا الرقـ ال يمثؿ عدد أفراد العينة، بؿ عدد إجابات المبحكثيف، بحيث ىناؾ مف أجاب عمى أكثر مف احتما *  
      
مف أفراد العينة المبحكثة ترل أف  % 37.03أف ما نسبتو ( 81)نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ        

تكجيات التعميـ الثانكم في ظؿ اإلصبلحات الجارية كفيمة بمعب دكر كاؼ لممساىمة في خدمة أىداؼ 
كلييا الدكلة الجزائرية إلصبلح التعميـ مف ىؤالء إلى األىمية التي ت  %35.82التنمية، كيرجع ما نسبتو 

أما . كتطكيره، حيث لـ يعد لبلرتجالية كالتسرع مكاف في التخطيط لممشاريع التنمكية كخاصة التربكية منيا
فترجع ذلؾ إلى إدراؾ أىمية العكامؿ البشرية كدكرىا في تنفيذ مشاريع التنمية،  % 25.37الفئة الثانية كىي

ؿ المادية كالمكارد ذات أىمية في التنمية، إاّل أف العنصر البشرم يبقى عنصرا ىاما ألنو ميما كانت العكاـ
أما .كضركريا ال يمكف االستغناء عنو عند التخطيط ألم تنمية اقتصادية كانت أك اجتماعية أك ثقافية

حاجات  فترجع نجاح تكجيات التعميـ الثانكم المستقبمية إلى ككنيا تكفر % 20.89النسبة الثالثة كىي
التطكر االقتصادم كاالجتماعي باعتبارىا مصدر تككيف كتخريج اإلطارات المتكسطة كالتي تمثؿ الطاقات 

فترجع  %17.91أما النسبة األخيرة  كالمقدرة بػ . البشرية المدربة التي يتطمبيا النمكاالقتصادم كاالجتماعي
ة كما تكصمت إليو مف مقاربات نظرية نجاح ىذه التكجيات إلى مسايرتيا لمتكجيات العالمية الحديث

كأبحاث ميدانية يمكف االستفادة منيا في تطكير المنظكمة التربكية الجزائرية كجعميا تستجيب لمتطمبات 

 %النسبة    التكرارات   االحتمـاالت %لنسبة ا   التكرارات  اإلجابات     

 % 37.03 20 نعـ

 % 17.91 12 مسايرة التكجيات العممية الحديثة

 % 35.82 24 إعطاء أىمية لمتخطيط التربكم

 % 25.37 17 إعطاء أىمية لمعكامؿ البشرية في التنمية 

 % 20.89 14 تكفير حاجات النمك االقتصادم كاالجتماعي

 %100       * 67   مجموع نعم

 % 62.37 34 ال

 

  %100 54 المجموع
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فتذىب عكس الفئة األكلى إذ ال  % 62.37أما الفئة الثانية مف عينة الدراسة كنسبتيا . التنمية الشاممة
ثانكم الحالية قادرة عمى لعب الدكر اإليجابي في ظؿ المخططات تتكقع أف تككف تكجيات التعميـ اؿ

  .المستقبمية
يحدد اآلليات الواجب اعتمادىا في وضع إستراتيجية تعميمية تحقق متطمبات              ( 82)جدول رقم 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائر في ظل التحديات المعاصرة
       

 
 
 

 

   

 

. لعدد التكرارات كليس كفقا لعدد أفراد العينة تـ حساب ىذا الجدكؿ كفقا   *        
مف أفراد العينة ترل أف آلية كضع   % 41.55أف أعمى نسبة كىي( 82)تشير بيانات الجدكؿ رقـ             

إستراتيجية تربكية كفيمة بتحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية في الجزائر مرىكنة باالعتماد عمى الطاقات 
شرية معا، بحيث أثبتت الكثير مف البحكث كالّدراسات العممية أف العامؿ المادم كحده لـ يعد يكفي المادية كالب

اّل كيؼ نفسر تخمؼ الكثير مف البمداف  لتحقيؽ التنمية ما لـ تسانده الطاقات البشرية المدربة كالمؤىمة ، كا 
، كالعكس نجد بعض الدكؿ األركبية العربية مثبل رغـ امتبلكيا أمكاال طائمة كثركات طبيعية ال مثيؿ ليا

أما النسبة الثانية كىي . كالياباف كالدنمارؾ قد حققتا تطكرا كتفكقا ىائبل رغـ قّمة إمكاناتيا المادية كالطبيعية 
ترل أف التكجو نحك التعميـ التقني كالميني ىك اآللية كاإلستراتيجية الكفيمة بتحقيؽ التنمية  % 37.66

كما يمكننا اإلشارة ىنا إلى التكصيات التي خرج المؤتمر الكطني الرابع لمثانكيات عية االقتصادية كاالجتما
، كبحضكر جمعيات أكلياء 2007التقنية كالمتاقف المنعقد بالعاصمة خبلؿ األسبكع األكؿ مف شير نكفمبر

تعميـ التقني باعتباره التبلميذ، عمى ضركرة التصدم لمخطط تفكيؾ التعميـ الثانكم نظرا لمفائدة المتكخاة مف اؿ
 .  (1)ركيزة أساسية في التعميـ المعاصر

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .بالجزائر العاصمة 2007أكتكبر 3-2المؤتمر الكطني الرابع لمثانكيات التقنية  كالمتاقف، المنعقد في  -1
 

 %النسبة  التكرارات اآلليـات الواجب توفيرىا

 % 37.66 29 التكجو نحك التعميػـ التقنػي كالمينػي       

 % 20.78 16 االعتماد عمى التقنية كالتكنكلكجيا الحديثة

 % 41.55 32 االعتماد عمى الطاقات المادية كالبشرية معا 

 % 100  *77 المجمـوع
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لفئة الثالثة كاألخيرة كنسبتيا أما ا. ألنو تعميـ يكفر اليد العاممة المدربة كالمؤىمة لمعمؿ المنتج
فترل أف التقنية كالتكنكلكجيا الحديثة ىما اآلليتاف الكاجب اعتمادىما في رسـ أم  20.78%

استراتيجية تعميمية لتحقيؽ أىداؼ التنمية، كال سيما في ظؿ التحديات المعاصرة كالتحدم المعمكماتي 
 (.75)ك ،(36)كالتكنكلكجي، كىذا ما يتفؽ مع نتائج الجدكليف 

. يوضح مدى استجابة التعميم الثانوي بشكمو الحالي لتطمعات المجتمع الجزائري( 83)جدول رقم      
 

 %النسبة   التكرارات  االحتماالت %النسبة   التكرارات  اإلجابات 

  % 35.18 19 نعـ 

 
 
ال  
 
 

 

 
 
35 

 
 

 

 
 
64.81 % 
 

 

 % 10.71 09 عدـ مسايرة التعميـ لتطكرات العصر كتحدياتو 

 % 17.85 15 عدـ كجكد أىداؼ تربكية كاضحة المعالـ 

 % 33.33 28 عدـ ربط التعميـ بثقافة المجتمع كقيمو 

 % 38.09 32 نظرة المجتمع المتدنية لمتعميـ التقني كالميني 

 % 100   *84 مجموع ال

  % 100 54 المجموع

 .، بؿ عدد إجابات المبحكثيف، بحيث ىناؾ مف أجاب عمى أكثر مف احتماؿ كاحدىذا الرقـ ال يمثؿ عدد أفراد العينة* 
     

ترل أف  % 64.81أف أعمى نسبة مف أفراد العينة المبحكثة كىي ( 83)تفيد بيانات الجدكؿ رقـ        
ىذا يعكد التعميـ الثانكم في صكرتو الحالية ال يستجيب لطمكحات المجتمع الجزائرم كتطمعاتو المستقبمية ك

إلى نظرة المجتمع المتدنية لمتعميـ الثانكم التقني كالميني ألنو  % 38.09حسب رأم الفئة األكلى كنسبتيا 
ال يسمح لخريجيو االلتحاؽ بالجامعة مف ناحية، ك ألنو ال يسمح لخريجيو الحصكؿ عمى مناصب عميا 

فترل أف عدـ ربط التعميـ  % 33.33در بػ أما الفئة الثانية كتؽ. كمكانة مرمكقة في المجتمع مف جية أخرل
الثانكم بثقافة المجتمع كقيمو االجتماعية كاألخبلقية قد يحكؿ دكف تحقيقو لطمكحات المجتمع الجزائرم 

كتطمعاتو المستقبمية، ألف اليّكة بيف ما يقدمو التعميـ كما يطمبو المجتمع قد تنعكس سمبا عمى مردكد السياسة 
فترّد ذلؾ إلى عدـ كجكد أىداؼ تربكية كاضحة المعالـ  % 17.85لفئة الثالثة كنسبتيا أما ا. التعميمية ككؿ

 10.71أما الفئة الرابعة كاألخيرة كالمقدرة بػ . تسمح لممعنييف بالتخطيط ليذه األىداؼ كالتنبؤ بنتائجيا مسبقا
تطكرات العصر كتحدياتو كال إلى عدـ مسايرتو ؿ فترّد عدـ استجابة التعميـ لتطمعات المجتمع المستقبمية %

ألف العالـ اليكـ تغّير كثيرا كالدكؿ التي ال تمتمؾ . كتحّديات العكلمةسيما تحديات التكنكلكجيا الحديثة 
. ىذه التطمعات ىك التقدـ كالتنمية الكسائؿ الضركرية ليذه التحديات ال يمكنيا تحقيؽ تطمعات شعكبيا كأىـ
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فترل أف التعميـ الثانكم في شكمو الحالي يستجيب لمتطمبات المجتمع  % 35.18أما النسبة الباقية كىي 
ف كاف  كتطمعاتو المستقبمية كربما يعكد ذلؾ إلى اإلصبلحات المتتالية التي مست ىذه المرحمة التعميمية، كا 

.  الحكـ عمى ىذه اإلصبلحات الزاؿ مبكرا
. الجزائرية في ظل التحديات المعاصرةيحدد عوامل نجاح المنظومة التربوية ( 84)جدول رقم         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. تـ حساب ىذا الجدكؿ كفقا لعدد التكرارات كليس كفقا لعدد أفراد العينة         *        
 

مف أفراد العينة ترل أف       45.65 %أف أعمى نسبة كىي ( 84)تشير بيانات الجدكؿ رقـ            
تى يستطيع ىذا مستقبؿ المنظكمة التعميمية في الجزائر يتكقؼ عمى الرفع مف نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ ح

القطاع أف يستجيب لمتطمبات المجتمع كاحتياجات التنمية االقتصادية كاإلجتماعية، خاصة إذا عممنا أف 
التقدـ الذم أحرزتو الدكؿ الصناعية المتقدمة يعكد إلى التعميـ الثانكم ك ما يكفره مف يد عاممة ذات كفاءة 

فترد ىذا النجاح  % 38.04ما النسبة الثانية كىي أ. مينية متخصصة تساىـ في تطّكر المجتمع كازدىاره
لممنظكمة التعميمية إلى االستثمار في رأس الماؿ البشرم ألف تطكر المجتمع كثيرا ما يتكقؼ عمى اإلنساف 

العنصر الفاعؿ في نجاح مستقبؿ المنظكمة التربكية  باعتباره كسيمة التنمية كىدفيا في نفس الكقت، ألنو
 نظريػات الحديثة في عمـ اجتماع التنمية عندما جعمت مف كىذا ما أثبتتو اؿ

ف كاف ىذا العامؿ في الحقيقة القكل البشرية المؤىمة ىي العامؿ األساسي في عممية التغيير كالتنمية ، كا 
 جون فيزيرغـ أىميتو غير كاؼ كحده لتحقيؽ التنمية في ظؿ التحديات المعاصرة ، كىذا ما يؤكده 

يصرؼ عمى التعميـ ال يضيع ىدرا، ألف التعميـ يساعد عمى نجاح مشاريع التنمية  أف ما" عندما يقكؿ 
كىك بيذا يعتبر التعميـ مصدرا رئيسيا لمقكل العاممة كالمدربة ... االقتصادية بما يمدىا مف عّماؿ ميرة 

 %النسبة  التكرارات عوامل نجاح المنظومة التربوية 

 % 16.30 15 إعادة النظر في سياسة اإلصبلحات 

 % 45.65 42 رفع نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ الثانكم

 % 38.04 35 االستثمار في رأس الماؿ البشرم

 % 100 92 * المجمـوع
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قبؿ المنظكمة فترد نجاح مست % 16.30أما أدنى نسبة كالمقدرة بػ . ( 1)" التي تحقؽ التنمية االقتصادية 
إعادة النظر في السياسات التعميمية المتبعة كال سيما اإلصبلحات التربكية المتتالية كما التعميمية إلى 

حققتو مف نتائج في ظؿ التغيرات الحاصمة في المجتمع الجزائرم عمى المستكل االقتصادم كاالجتماعي 
. كالسياسي

 

 .ريع اإلصالح التربوي والتعميمي ألىداف التنميةيوضح مدى تحقيق مشا( 85)جدول رقم            
 

 
 

   

 
 
 
 
       

، ترل أف القميؿ  % 70.37العينة كمقدارىا أف أعمى نسبة مف أفراد ( 85)تفيد ببنات الجدكؿ رقـ           
غياب التخطيط العممي مف مشاريع اإلصبلح التربكم كالتعميمي السابقة قد حققت أىدافيا، كمرّد ذلؾ 

لى عدـ التنسيؽ بيف المؤسسات التعميمية كالمؤسسمت االنتاجية مف جية  لممشاريع التعميمية مف جية، كا 
ترل أف بعض ىذه المشاريع  قد حقؽ أىدافو ، كىذا يعكد إلى   % 29.63 أما الفئة الثانية كنسبتيا. أخرل

االرتجاليػة في التخطيط لمتعميػـ كالتنفيذ ، كىذا الفشؿ يأتي في الحقيقة كنتيجة حتمية لمعامميف السابقيف أم 
لى عدـ كجكد تناسب بيف التخطيط لمتعميـ كالتخطيط  غياب التخطيط العممي لممشاريع التعميمية كا 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

          1- Vaizy John : L’éducation de demain ; op.cit ; p.2 
كىذا يعكد إلى التكامؿ بيف . لمتنمية، إذ ال يمكف أف تنجح مخططات التنمية خارج إطار التربية كالتعميـ

العكامؿ التي ساىمت في ال شؾ أف ىذه بعض . مختمؼ القطاعات التربكية كاالجتماعية كاالقتصادية

 %النسبة  التكرارات نجاح مشاريع اإلصالح التربوي

 " 00 كميا

 " 00 معظميا

 % 29.63 16 بعضيا

 % 70.37 38 القميؿ منيا

 % 100  54 المجمـوع
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اتساع اليكة بيف ىذه الدكؿ مف حيث التقدـ كالتخمؼ، كما أّدت إلى تخبط معظـ البمداف المتخمفة في الكثير 
مف الصعكبات كالمشكبلت التي تحكؿ دكف تحقيؽ األىداؼ المرجكة منو، حيث جاء عمى لساف مسؤكؿ 

استثمار الجزائر إلمكانيات ضخمة لتحسيف التعميـ لـ   : "( 1)قطاع التربية كالتعميـ بالبنؾ العالمي قكلو 
كأف ارتفاع نسبة البطالة يعّد نقطة سكداء بما يعني أف التعميـ لـ يساىـ في ... يحقؽ األىداؼ المسطرة

مستكل التعميـ في كاعتبر مسؤكؿ قطاع التربية غي البنؾ الدكلي أف  ... التنمية االقتصادية المخطط ليا
إلى تكجيو اإلصبلحات نحك تدعيـ الطمب عمى اليد العاممة المتخصصة عمى المستكل  الجزائر يحتاج

  " .المحمي كالكطني
يوضح رأي أفراد العينة حول وجود تنسيق وتعاون بين المدرسة الثانوية ومراكز    التكوين ( 86)جدول رقم 

 .والتدريب األخرى

 ، بؿ عدد إجابات المبحكثيف، بحيث ىناؾ مف أجاب عمى أكثر مف احتماؿ كاحدىذا الرقـ ال يمثؿ عدد أفراد العينة  *

            
مف أفراد العينة المبحكثة تقّر بكجكد تنسيؽ  % 42.85أف نسبة ( 86)تكشؼ بيانات الجدكؿ رقـ  

نسبتيا كتعاكف بيف المدارس الثانكية كمراكز التككيف كالتدريب األخرل، كمرّد ذلؾ حسب الفئة األكلى ك
تكفير تعميـ ك تككيف ميني متخصص لـ يكف متكفر مف قبؿ كخاصة مراكز التعميـ كالتككيف  % 65.11

المينييف كالتي تسمح لمكثير مف خريجي التعميـ الثانكم كخاصة الراسبيف منيـ لبللتحاؽ بيذه المراكز 
.  صمة الدراسة كاغتناـ فرصة الحصكؿ عمى شيادة معادلة لمبكالكريا تسمح لحامميا مف مكا

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 6، ص2008نكفمبر  8، الصادصرة في  5475يكمية جزائرية، العدد رقـ  :جريدة الخبر -1

أف ذلؾ يعكد إلى تكفير ىياكؿ بيداغكجية كتقنية جديدة  % 19.76في حيف ترل الفئة الثانية كنسبتيا 
صمة الدراسة كالحصكؿ عمى شيادات مينية كثيرا ما سمحت بفتح الطرؽ أماـ الكثير مف الشباب مف مكا

 %النسبة  التكرارات االحتماالت %النسبة  التكرارات اإلجابات

 % 42.85 60 نعـ

 % 19.76 17 تكفير ىياكؿ بيداغكجية جديدة

 % 15.11 13 تكفير تككيف مكاز المتصاص البطالة

 % 65.11 56 تكفير تعميـ كتككيف ميني متخصص

 %100 * 86 مجموع نعم

 % 57.14 80 ال
 

  %100 140 المجموع
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أما الفئة الثالثة كاألخيرة فترّد ىذا التنسيؽ إلى تكفير تككيف المتصاص البطالة . يحتاج إلييا عالـ الشغؿ
كىذا ما يتفؽ مع التحميؿ السابؽ بحيث سمح فتح مراكز التككيف الميني مف امتصاص عدد عائؿ مف 

أما النسبة الثانية بالنسبة . لذيف لـ يسعفيـ الحظ في الحصكؿ عمى شيادة البكالكرياالبطاليف كالمتسربيف كا
كىي أعمى نسبة فتقكؿ بعدـ  كجكد تنسيؽ بيف المدارس الثانكية كبيف  % 57.14لعّينة الدراسة كالمقدرة بػ 

في تأىيؿ مثؿ  مراكز التككيف األخرل، رغـ أنيا ال تنفي أىمية كدكر ىذه المراكز كالمعاىد المتخصصة
ىذه الطاقات البشرية لتمعب دكرىا في خدمة أىداؼ التنمية، أك عمى األقؿ لمتخفيؼ مف نسبة البطالة التي 

.  أصبحت تمثؿ عائقا في كجو التطكر كالنمك االقتصادم لممجتمع
 

 .طاع استثمارييوضح اإلجراءات الواجب اتخاذىا إلنجاح قطاع التعميم باعتباره ق( 87)جدول رقم             
      .ىذا الرقـ ال يمثؿ عدد أفراد العينة، بؿ عدد إجابات المبحكثيف، بحيث ىناؾ مف أجاب عمى أكثر مف احتماؿ كاحد *
 

تقر بإمكانية كضع مشركع  % 62.77أف أكبر نسبة مف أفراد العينة كىي( 87)رقـ يتضح مف الجدكؿ        
إلى أف تحقيؽ ىذا  % 28.32تعميمي بديؿ يمكف استثماره في عالـ الشغؿ، إذ ترل الفئة األكلى كنسبتيا 

يف اليدؼ يتطمب االىتماـ بنكعية التعميـ كجكدتو، بعد أف كاف كال زاؿ ينصب عمى الكـ أم عدد الخريج
فترل في الرفع مف ميزانية التعميـ ىك السبيؿ لكضع مشركع  % 26.55 أما الفئة الثانية كنسبتيا . كالناجحيف

 23.00أما الفئة الثالثة كنسبتيا . تربكم كتعميمي بديؿ لما ىك قائـ كمف ثـ إمكانية استثماره في عالـ الشغؿ
ال يتحقؽ إال بإعطاء األكلكية لمعنصر البشرم في فترل أف مثؿ ىذا المشركع التعميمي كالتربكم البديؿ  %

 %النسبة    التكرارات االحتمـاالت %النسبة  التكرارات اإلجابات

 % 62.77 34 نعـ

تشجيع البحكث العممية ك التأكيد عمى 
 استثمارىا

26 
23.00 % 

إعطاء األكلكية لمعنصر البشرم في التخطيط 
 لمتنمية

30 
26.55 % 

 % 22.12 25 تفعيؿ العبلقة بيف المدرسة كعالـ الشغؿ

 % 28.32 32 االىتمػاـ بنكعيػة التعميػـ كجكدتػو

 %100   *   113 مجموع نعم

 % 37.03 20 ال
  %100 54 المجموع 
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مف أفراد ىذه العينة إلى ضركرة تفعيؿ العبلقة بيف  % 22.12كفي النياية يذىب ما نسبتو . التخطيط لمتنمية
أما النسبة األخيرة مف ... المدرسة كعالـ الشغؿ لتحقيؽ مشركع تعميمي بديؿ يمكف استثماره في عالـ الشغؿ

فترل عكس الفئة األكلى عدـ إمكانية كضع مشركع تربكم كتعميمي بديؿ يمكف  % 37.03كىي أفراد العينة 
استثماره في عالـ الشغؿ، لكف رغـ أف ىذه النسبة ال تمثؿ سكل ثمث أفراد العينة المبحكثة فقد تككف عمى 

كبات سكاء مف حيث صكاب إلى حّد ما إذا ما راجعنا إلى سياسة التعميـ القائمة كما تكاجيو مف مشاكؿ كصع
اإلنفاؽ عمى التعميـ أك االىتماـ بالكـ دكف الكيؼ، أك عدـ إشراؾ أىؿ االختصاص في التخطيط لمتعميـ 

. كغيرىا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نتائج الدراسة -ثانيا
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  :تمييد -

فت بيا الدراسة بعد االنتياء مف تحميؿ البيانات الميدانية كمناقشتيا، كاستنادا إلى النتائج التي أض     
الميدانية كمعطيات الخمفية النظرية التي انطمؽ منيا الباحث كالتي تندرج ضمف إطار نظرم عاـ كمرتكزا تو 

األساسية مف دراسات سابقة كمداخؿ نظرية عالجت كميا قضية التعميـ الثانكم كالتنمية، تبّيف لمباحث أف 
لتنمية ألنو يعّد خريجيو كيؤىميـ معرفيا كمينيا لممساىمة التعميـ الثانكم  يكتسي أىمية كبيرة في عبلقتو با

كما أف كؿ الشكاىد تكحي بأف السياسة التعميمية المنتيجة في أّم بمد ىي .بفعالية في تحقيؽ أىداؼ التنمية
كعميو . التي تحّدد مسار التنمية، ألف أم تخطيط خارج إطار التربية كالتعميـ ىك تخطيط فاشؿ ال محالة

ة التعميمية الرشيدة ىي التي تيدؼ إلى ربط التربية بأىداؼ المجتمع االقتصادية كاالجتماعية سعيا فالسياس
كمف ىذا المنطمؽ سكؼ يعمد الباحث إلى ربط النتائج المتحصؿ عمييا .منيا لخدمة الفرد كالمجتمع

الدراسة الحالية في نقاط بالفرضيات الجزئية ك بالدراسات السابقة كالمداخؿ النظرية التي تقاطعت مع نتائج 
 . عديدة
كبعد قياـ الباحث بتبكيب ىذه البيانات كعرضيا كتحميميا إحصائيا عف طريؽ األرقاـ كالنسب      

المئكية، قاـ بتفسيرىا كترجمتيا استنادا إلى الفرضيات الجزئية التي تـ استقاءىا مف الفرضية العامة كالتي 
. " ي يمعب دورا حاسما في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائرالشك أن التعميم الثانو  : "مفادىا 

ليذا كاف اليدؼ مف الفرضيات الجزئية ىك البحث في الدكر الذم يمعبو التعميـ الثانكم في إعداد كتأىيؿ 
خريجيو لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية، إضافة إلى التعرؼ عمى أىـ المشكبلت التي تعرقؿ مسيرة 

كسيتـ النظر في ىذه . مية في الجزائر، كما مدل نجاعة اإلصبلحات التي اعتمدت في ىذا المجاؿ التف
: النتائج المتعمقة بكؿ فرضية عمى حدة  عمى النحك اآلتي 

: نتائج الدراسة عمى ضوء الفرضيات الجزئية والدراسات السابقة -1
ال شؾ أف مستكل خريجي " :لتي مفادىاعرض النتائج الخاصة الختبار الفرضية الجزئية األولى وا -

: كقد أسفرت النتائج عما يمي".  التعميـ الثانكم يمعب دكرا ىاما في التنمية االقتصادية كاالجتماعية
تبّيف مف خبلؿ التكرارات أف أغمبية أفراد العينة قد أقّركا بأىمية المستكل   :بالنسبة لفئة الخريجين: أوال

أف مناىج كبرامج  %91.42خريج في عبلقتو بالتنميػة، حيث عّبر ما نسبتو التعميمي كالتككيني لدل اؿ
أنظر . التعميـ الثانكم ال تسمح باستثمار الطاقات اإلبداعية لدل التمميذ عند تخرجو كالتحاقو بالعمؿ

 (.30)الجدكؿ رقـ 
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لتعميـ الثانكم مف نفس الفئة مف عينة الدراسة بعدـ أىمية خريجي ا %60.71كما عبر ما نسبتو       
أما فيما يتعمؽ بالعبلقة بيف المستكل (. 37)مينيا لممساىمة في مخططات التنمية أنظر الجدكؿ رقـ 

فقط تؤكد عمى كجكد ىذه   %46.42التعميمي لمخريج كقدرتو عمى التحكـ في عممو، نجد أف نسبة 
مف أفراد العينة   %70.71 سبتوكفي نفس السياؽ عّبر ما ف(. 46)العبلقة كما ىك مبّيف في الجدكؿ رقـ 

كىي نسبة عالية جدا عمى أف التعميـ الثانكم في صكرتو الحالية غير قادر عمى إعداد قكل عاممة مؤىمة 
كما (. 64)ك(50)لتحقيؽ النمك االقتصادم كاالجتماعي الذم ينشده المجتمع الجزائرم أنظر الجدكليف رقـ 

أف برامج التعميـ الثانكم تعمؿ عمى ترسيخ كتمجيد قيـ حب مف أفراد العينة  % 57.58يعتقد ما نسبتو
كفي نفس السياؽ يرل (.41)العمؿ عند الخريجيف باعتبارىا أساس التنمية كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 

مف أفراد العينة أف المكاد المدعمة لمشخصية الكطنية كمبادئ الديمقراطية تحظى  % 71.55ما نسبتو 
أما فيما يتعمؽ (.43)طرؼ األساتذة كالتبلميذ عمى حّد السكاء، أنظر الجدكؿ رقـ  بالعناية الكافية مف

عداده ليككف فردا صالحا في المجتمع فقد  بمدل مساىمة برامج التعميـ الثانكم في بناء شخصية التمميذ كا 
الثانكم منيـ يركف عكس ذلؾ، أم أف برامج التعميـ  % 28.54فقط، بينما  % 71.45أّكد ذلؾ ما نسبتو 

(. 45)ال تتضمف ما يدعـ مبادئ الشخصية الكطنية كالديمقراطية كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 
، أف مستكل التككيف (64)يتضح مف خبلؿ النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ  :بالنسبة لفئة المشرفين: ثانيا

لى عمؿ أف يؤدم الدكر كالتأىيؿ الذم يتكفر عميو خريج التعميـ الثانكم ال يساعده بعد الحصكؿ ع
مف أفراد العينة، بأف  % 97.62المطمكب منو لممساىمة بفعالية في مشاريع التنمية، كقد عبر ما نسبتو 

خريجي التعميـ الثانكم يتحكمكف في عمميـ إلى حّد ما ، كأف معظميـ بحاجة إلى تدريب قبؿ االلتحاؽ 
 62.79أما أعمى نسبة كىي (. 66)م الجدكؿ رقـ ، كما ىك مبّيف ؼ%48.14بالعمؿ كتقدر نسبة ىؤالء بػ 

مف أفراد العينة تعتقد أف عدـ مبلءمة مستكل التككيف لمستكل األداء ىك الذم انعكس سمبا عمى  %
كعميو يذىب ما (. 74)ك( 40)األكضاع االقتصادية كاالجتماعية لممجتمع الجزائرم، أنظر الجدكؿ رقـ 

ال يكسب الخريجيػف الميارات الضركرية  الحالي التعميـ الثانكممف أفراد العينة أف  % 96.62نسبتو 
(. 76)كالكافيػة لمتطمبات سكؽ العمؿ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

 

 

: وقدا تقاطعت ىذه الدراسات في نتائجيا مع بعض الدراسات السابقة نذكر منيا 
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لتعميـ الثانكم العاـ في التنمية الذم أجرل مقارنة بيف دكر ا( 1دراسة)محمد عمي الدويري دراسة    -
. االقتصادية كاالجتماعية في األردف بالمقارنة مع دكر التعميـ الثانكم في بعض الدكؿ األكربية

كتكصؿ الباحث إلى أف التعميـ الثانكم في مجاالت التنمية كاف محدكدا جّدا في األردف، بينما يكجد  
سات اإلنتاجية في كؿ مف بريطانيا كاالتحاد  السكفيتي، تنسيؽ كتعاكف بيف المؤسسات التعميمية كالمؤس

.  كمف ثـ مساىمة التعميـ الثانكم إسياما كبيرا في التقدـ الصناعي كاالقتصادم في كبل البمديف
ككاف مكضكعيا التعميـ الفني كمتطمبات التنمية في (  9دراسة ) عبد الكريم األحول وآخرونأما دراسة  -

لباحث إلى أف التعميـ الفني في مصر يعاني مف قصكر مف حيث الكـ كالكيؼ مصر، كالذم خمص فيو ا
. كالمستكل، إضافة إلى عدـ ربط مخرجات ىذا التعميـ بمتطمبات سكؽ العمؿ

كمكضكعيا التككيف الميني كسياسة التشغيؿ في الجزائر، كالتي ( 12دراسة ) بمقاسم سالطنيةدراسة  -
أف التنمية : أفادت البحث الحالي في العديد مف الجكانب نذكر منيا تمخضت عنيا جممة مف النتائج التي

. الناجحة ترتبط بالتككيف الذم يمبي احتياجات االقتصاد الكطني مف األيدم العاممة المدربة تدريبا كافيا
ىذا إضافة إلى أف التككيف الميني يمثؿ إحدل المتطمبات األساسية ألّم سياسة تنمكية باعتباره إنتاجا 

.  اجتماعيا يمعب دكرا حاسما في التنمية الكطنية
حكؿ االتجاىات الحديثة ( 16دراسة ) المركز العربي لمبحوث التربويةكما جاء في الدراسة التي أجراىا  -

في التعميـ الثانكم يدكؿ الخميج، كجاء فييا حسب رأم الباحث أف التعميـ الثانكم في ىذه البمداف لـ يحقؽ 
يحقؽ أىـ تككيف كىك تككيف اإلنساف القادر عمى تحقيؽ ذاتو كالمشاركة الفعالة في بناء أىدافو ألنو لـ 

حياة المجتمع االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية مف جية، كألنو لـ يجعؿ ىدفو اإلعداد لمعمؿ كالمينة مف 
عد أن جاءت والنتيجة الحتمية التي يمكن استخالصيا ب .أكلكياتو إاّل في كقت قريب مف جية أخرل

النسب كميا متقاربة ىي أن مستوى التكوين والتأىيل لدى خريجي التعميم الثانوي يمعب دورا ىاما في 
 .وبيذا تكون ىذه الفرضية قد تحققت. التنمية االقتصادية واالجتماعية

 أف عدـ التناسب بيف" : عرض النتائج الخاصة الختبار الفرضية الجزئية الثانية والتي مفادىا - 
نجازه كقد أسفرت النتائج " مستكل التككيف كالتأىيؿ كمتطمبات سكؽ العمؿ ينعكس سمبا عمى أداء الخريج كا 

: األكثر تكرارا كالنسب المئكية عّما يمي
مف أفراد  % 28.64يتبّيف مف خبلؿ النتائج المحّصؿ عمييا أف ما نسبتو :  بالنسبة لفئة الخريجين :أوال

تناسب بيف مستكل التككيػف كالتأىيؿ كبيف متطمبات السكؽ سكاء مف حيث  العينة قد أكدكا عدـ كجكد
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نكعية التككيف أك التخصص، األمر الذم انعكس سمبا عمى أداء الخريج كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 
(40 .)
د مف أفراد العينة أف المعارؼ كالميارات التي تحّصؿ عمييا خريج التعميـ الثانكم ؽ % 57.63بينما يرل  

أفادتو إلى حّد ما، كىذا يعكد إلى بنية التعميـ الثانكم كتكجياتو كالتي لـ تعد قادرة عمى تجاكز الصعكبات 
أيضا أف أكبر نسبة مف ( 39)كما يتضح مف معطيات الجدكؿ رقـ . التي تحكؿ دكف تحقيؽ األىداؼ

ت سمبية عمى النمك تعتقد أف تدني مستكل تككيف الخريج لو انعكاسا % 62.79أفراد العينة كىي 
 .االقتصادم كاالجتماعي لممجتمع

مف أفراد العينة ترل  % 85.51أف نسبة ( 77)تشير بيانات الجدكؿ رقـ : بالنسبة لفئة المشرفين: ثانيا
أف مستكل التككيف كالتأىيؿ تتناسب إلى حّد ما مع احتياجات السكؽ، كىي نسبة كبير نسبيا إذا ما قارناىا 

أما عف سبؿ تفعيؿ العبلقة بيف مؤسسات التعميـ . الثانكم في ميداف العمالة كاإلنتاج مع أىمية التعميـ
مف أفراد العينة قد رأت في ربط المدرسة  % 05.35كمؤسسات العمؿ كاإلنتاج فكانت اكبر نسبة كىي

ما عمى كتمييا فئتيف متقاربتيف كه. بمحيطيا االقتصادم كاالجتماعي السبيؿ الكحيد لتفعيؿ ىذه العبلقة
، ترل األكلى أف الرفع مف مستكل العنصر البشرم كتأىيمو مينيا ىك  % % 77.25ك 80.26التكالي 

السبيؿ إلى تفعيؿ العبلقة بيف المدرسة كمؤسسات العمؿ كاإلنتاج، بينما ترل الثانية أف تفعيؿ ىذه العبلقة 
كما عبر ما (. 81)ك( 79)رقـ  يفؿيعكد إلى التنسيؽ بيف مؤسسات العمؿ كالكزارات المعنية أنظر الجدك

مف أفراد العينة بعدـ كجكد أّم تنسيؽ بيف المدرسة الثانكية كمراكز التككيف كالتدريب،  % 14.57نسبتو
، األمر الذم انعكس سمبا (50)كعدـ التنسيؽ بيف التخطيط لمتعميـ كالتخطيط لمتنمية انظر الجدكؿ رقـ 

 .نميةعمى مردكد الخريج كما كمساىمتو في الت
: وقدا تقاطعت ىذه الدراسات في نتائجيا مع بعض الدراسات السابقة نذكر منيا 
كالذم بحث فييا مكضكع االستثمار في التعميـ الثانكم في ( 10دراسة ) عبد القادر حسن خميفةدراسة  -

ميف عدـ كجكد تناسب في اؿ: مصر، كانتيى عمى كاحدة مف أىـ النتائج التي تتقاطع مع دراستنا كىي
ّنما قبميا البعض لندرة فرص العمؿ حيث يتطمب الحصكؿ  المكزعة عمى الخريجيف مع قدراتيـ كميكليـ كا 

. عمى كظيفة الكثير مف العناء كالمشقة
كالتي درس فييا الباحث العبلقة بيف ( 14دراسة ) محمود عبد الرزاق شفشق وآخرونأما دراسة  -

ىا إلى نتيجة مفادىا أف التعميـ الثانكم في الببلد العربية ال يرتبط التعميـ الثانكم العاـ كالفني، كتكصؿ في
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بالمجتمع مف حيث حركتو كتطكره كمتطمبات سكؽ العمؿ، إضافة إلى افتقار المدرسة الثانكية في الببلد 
 .العربية إلى التكازف بيف الدراسات األكاديمية كالدراسات الفنية كربط التعميـ باحتياجات عالـ الشغؿ

كالتي عالجت دكر التعميـ الثانكم في تحقيؽ أىداؼ التنمية ( 15دراسة ) مصطفى عبد ا رجبدراسة  -
انعداـ التنسيؽ كالتكامؿ بيف القطاعات : في البحريف، كتكّصؿ فييا الباحث إلى عدد مف النتائج أىميا

التنمية كمطالب العمالة  االقتصادية كاالجتماعية كالتربكية في البحريف كالسيما ما يتعمؽ منيا بخطط
كاإلنتاج، كىذا ما نبلحظو في أغمب البمداف العربية بما فييا الجزائر نظرا لمتشابو الكبير بيف نظـ التعميـ 

 ...العربية كسياسات التعميـ المتبعة فييا

ف كالذم بحث فييا دكر التعميـ الثانكم في التنمية في السكدا( 3دراسة )عثمان يوسف عثمان دراسة  -
عمى ضكء االتجاىات المعاصرة كانتيت الدراسة إلى أف دكر التعميـ الثانكم في السكداف كاف محدكدا جّدا 
لى عدـ استقرار السياسة التعميمية فيو،  ، كىذا راجع إلى عدـ كضكح أىداؼ التعميـ الثانكم بالسكداف كا 

لى نقص التدريب في مكاقع العمؿ كاإلنتاج، في حيف نجد التدريب ا لعممي سمة أساسية في مناىج كا 
. وبيذا تكون ىذه الفرضية ىي األخرى قد تحققت إلى حد بعيد. التعميـ في البمداف الصناعية المتقدمة

يعكد فشؿ خطط التنمية إلى " : عرض النتائج الخاصة الختبار الفرضية الجزئية الثالثة والتي مفادىا - 
كقد ".   ستغبلؿ حصيمة معارفيـ العممية في الحياة المينيةعجز التعميـ الثانكم في تمكيف الخريجيف مف ا

: أسفرت النتائج كالنسب المئكية عما يمي
 % 71.60أف اكبر نسبة كىي ( 37)حيث يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ  :بالنسبة لفئة الخريجين: أوال

االقتصادية تعتقد أف خرجي التعميـ الثانكم ليسكا مؤىميف مينيا لممساىمة في مخططات التنمية 
مف أفراد العينة ترل أف المعارؼ  % 57.63أف نسبة ( 45)كما تكضح نتائج الجدكؿ رقـ . كاالجتماعية

أما الفئة الثانية . العممية كالماىرات التي يتحصؿ عمييا الخريج تفيده إلى حد ما في التكيؼ مع عممو
لتحقيؽ  ل عاممة مؤىمة معرفا كمينياترل أف التعميـ الثانكم غير قادر عمى أعداد قك  %70.71كنسبتيا

النمك االقتصادم كاالجتماعي المطمكب، مما يتطمب إعادة النظر في سياسة التعميـ في الجزائر، كخاصة 
فيما يتعمؽ بأىمية التككيف كالتدريب في استغبلؿ المعارؼ النظرية في الحياة العممية كانعكاساتيا عمى 

. مخططات التنمية
ترل أف تدني  % 62.79إف أكبر نسبة مف فئة المشرفيف كالمقدرة بػ :  ئة المشرفينبالنسبة لف: ثانيا

مستكل التككيف لدل الخريجيف عادة ما تككف لو انعكاسات سمبية عمى األكضاع االقتصادية كاالجتماعية 
 % 33.33لممجتمع، كمرّد ذلؾ عدـ أىمية الخريج لمعمؿ المنتج كىذا ما عبر عنو أفراد العينة بنسبة 
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فترل أف خريجي التعميـ  % 55.55أما الفئة الثانية كنسبتيا (. 74)كماىك مكضح في الجدكؿ رقـ 
 (. 73)الثانكم مؤىميف إلى حد ما لممساىمة في إنجاح مخططات التنمية كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 

مية االقتصادية أما عف اآلليات الكاجب اعتمادىا في كضع إستراتجية تعميمية تحّقؽ متطمبات التف
مف أفراد العينة أف  % 55.41يرل ما نسبتو , كاالجتماعية في الجزائر في ظؿ التحديات المعاصرة

.  االعتماد عمى الطاقات المادية كالبشرية معا ىك اآللية الكحيدة لتحقيؽ ىذا اليدؼ
 :وقدا تقاطعت ىذه الدراسات في نتائجيا مع بعض الدراسات السابقة نذكر منيا     
كالذم بحث فييا مكضكع دكر التعميـ الثانكم في التنمية في ( 3دراسة ) عثمان يوسف عثماندراسة  -

السكداف عمى ضكء االتجاىات المعاصرة، كمف بيف النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث نقص في التدريب 
برامج التعميـ في  العممي في مكقع العمؿ كاإلنتاج، في حيف يعتمد مثؿ ىذا التدريب كسمة أساسية في

.  الدكؿ المتقدمة كبريطانيا كاالتحاد السكفيتي
كالتي تناكلت التعميـ الثانكم الفني كمتطمبات التنمية في ( 9دراسة ) عبد الكريم األحول وآخروندراسة  -

أف معظـ خريجي التعميـ الثانكم الفني ال يكظفكف في تخصصاتيـ : مصر، كتكصمت إلى النتائج التالية
ىذا إضافة إلى ضعؼ التخطيط . يحصمكف عمى التدريب الكافي، كال يحصمكف عمى أجكر مرضيةكال 

 .لمتعميـ كعدـ ربط مخرجاتو بمتطمبات سكؽ العمؿ في الكثير مف البمداف العربية كمنيا الجزائر
ة في كالذم بحث مكضع االتجاىات الحديث( 16دراسة )المركز العربي لمبحوث التربوية بالكويت دراسة  -

التعميـ الثانكم في دكؿ الخميج ، تكصمت فييا إلى أف التعميـ الثانكم لـ يحقؽ أىدافو في تككيف اإلنساف 
المنتج كالقادر عمى تحقيؽ ذاتو كالمشاركة الفعالة في بناء حياة المجتمع االقتصادية كاالجتماعية، نظرا 

 . لعدـ كضكح أىداؼ السياسة التعميمية في ىذه البمداف
كمكضكعيا دكر التعميـ الثانكم في تحقيؽ أىداؼ التنمية ( 15دراسة )مصطفى عبد ا رجب اسة در -

في البحريف، كتكصؿ الباحث إلى أىـ نتيجة كىي أف انعداـ التنسيؽ كالتكامؿ بيف القطاعات 
.  االقتصادية كاالجتماعية كالتربكية كالسيما فيما يتعمؽ منيا بمخططات العمالة كاإلنتاج

. خالل ىذه المعطيات يمكن القول أن ىذه الفرضية قد تحققت ومن
يعكد فشؿ إصبلحات التعميـ " :  عرض النتائج الخاصة الختبار الفرضية الجزئية الرابعة والتي مفادىا -

الثانكم في الجزائر إلى عدـ قدرتو عمى إعداد ك تأىيؿ كفاءات تستجيب لمتطمبػات التنمية االقتصادية ك 
 :وقد أسفرت النتائج وفق التكرارات والنسب المئوية عما يمي ". االجتماعية
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مف أفراد العينة كىي  % 76.36كقد تبّيف استنادا لمدراسة الميدانية أف :  بالنسبة لفئة الخريجين: أوال
أكبر نسبة تراىف عمى إشراؾ أىؿ االختصاص في التخطيط لمتعميـ كالتنمية كأساس لنجاح مستقبؿ 

بكية الجزائرية في ظؿ التحديات المعاصرة كالتحدم العممي كالتكنكلكجي، أنظر الجدكؿ المنظكمة التر
مف أفراد العينة أف إصبلحات التعميـ الثانكم الجارية كفيمة  % 28.59كما يعتقد ما نسبتو (. 53)رقـ 

إلى  % 90.28بتفعيؿ العبلقة بيف التعميـ كعالـ الشغؿ، كمرّد بذلؾ حسب الفئة األكلى كالمقدرة بػ 
كمرّد ذلؾ  % 32.28بينما ترل الفئة الثانية كنسبتيا , التكسع في استخداـ التكنكلكجيا الحديثة في التعميـ

 (.54)ىك ربط المدرسة بمؤسسات المجتمع األخرل كما ىك مبّيف في الجدكؿ 
أفراد مف  % 37.62أف نسبة ( 81)يتضح مف نتائج الجدكؿ رقـ   :بالنسبة لفئة المشرفين: ثانيا

العينة ترل أف تكجيات التعميـ الثانكم في ظؿ اإلصبلحات الجارية ال تستجيب لمتطمبات التنمية 
أما . االقتصادية كاالجتماعية كىي نسبة عالية نسبيا إذا ما راعينا أىمية ىذا القطاع كدكره في التنمية

معاصرة، يذىب ما نسبتو فيما يتعمؽ بعكامؿ نجاح مستقبؿ المنظكمة التربكية في ظؿ التحديات اؿ
مف أفراد العينة إلى ربط ذلؾ بالزيادة في نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ، بينما تذىب الفئة   % 65.45

أما الفئة األخيرة . إلى ربط ذلؾ باالستثمار في التعميـ كراس ماؿ بشرم % 04.38الثالثة كنسبتيا 
اسة اإلصبلح التربكم الذم ال يحقؽ فترل أف المطمكب ىك إعادة النظر في سي %30.16كنسبتيا 

أما فيما يتعمؽ بالتساؤؿ عف مدل تحقيؽ (. 85)أىدافو إال بنسبة قميمة كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 
كىي نسبة عالية  %57.70مشاريع اإلصبلح التربكم السابقة لؤلىداؼ المرجكة منيا، يذىب ما نسبتو 

أنيا حققت بعض  % 63.29ترل الفئة الثانية كنسبتيا  جدا، كأف القميؿ منيا فقط حقؽ أىدافو، بينما
 .األىداؼ فقط

: وقدا تقاطعت ىذه الدراسات في نتائجيا مع بعض الدراسات السابقة نذكر منيا
حكؿ التعميـ الثانكم التقني كمكانتو بالنسبة ( 2دراسة ) المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم دراسة -

الد العربية، تكصمت  فيو الدراسة إلى أف الّدكؿ العربية  مطالبة بكضع إستراتيجيػة  لمتعميـ العػاـ في الب
ـّ التخطيط لمتعميـ الثانكم في ظؿ ىذه  لمقكل العاممة مبنية عمى اتجاىات التنمية، كعمى أف يت

 .    اإلستراتيجية

ـ الثانكم بمصر كبعض كىي دراسة مقارنة لتنكيع التعمي( 4دراسة ) أسامة شاكر عبد العميمدراسة  -
البمداف العربية، تكصؿ فييا الباحث إلى نتيجة ىامة مفادىا أف قصكر التعميـ الثانكم كعدـ قدرتو عمى 

. تحقيؽ أىدافو في مصر يعكد عمى تغميب الطابع النظرم عمى الطابع العممي في مناىج الدراسة
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اإلصبلحات التربكية في كؿ مف  حكؿ الفركؽ الجكىرية بيف( 6دراسة ) كاوزيو إسيزاىادراسة  -
أف مسألة اإلصبلحات : الكاليات المتحدة األمريكية كالياباف، كتكصؿ فييا الباحث إلى النتيجة التالية

التربكية كالتعميمية في المدرسة الثانكية في الكاليات المتحدة األمريكية كالياباف أصبحت ىدفا أساسيا 
. داف العربيةلئلصبلح ، خبلفا لما ىي عميو في البؿ

 37.70وقد تبّين استنادا لمدراسة الميدانية أن ىذه الفرضية قد تحققت ىي األخرى حيث نجد نسبة  
( 55)من أفراد العينة ليسوا راضين عمى سياسة اإلصالح التربوي كما ىو مبين في الجدول %

.  بالنسبة لممشرفين( 85)بالنسبة لمخريجين، والجدول 
:  ضوء المداخل النظريةنتائج الدراسة عمى  -2

إف مف أىـ ما تكصؿ إليو الباحث مف نتائج ىذه الدراسة ىك التأكيد عمى صدؽ كصّحة المنطمقات       
النظرية مف دراسات سابقة كمقاربات نظرية حكؿ جدلية العبلقة بيف التعميـ كالتنمية كالدكر الذم يمكف أف 

عداد خريجيو ىذه كما يمكننا القكؿ أف كؿ . لممساىمة في عممية التنمية يمعبو التعميـ الثانكم في تككيف كا 
المنطمقات قد تحققت نسبيا أو كميا، إذا ما استثنينا البعض منيا الذي رّكز عمى عامل دون آخر، أو 

كما ىك الحاؿ بالنسبة لمدراسات السابقة فيما يتعمؽ بنكعية التعميـ حيث رّكزت في  عمى جانب دون آخر
التعميـ التقني كالميني دكف التعميـ العاـ، ككذلؾ مف حيث نكع التنمية مرّكزة عمى التنمية أغمبيا عمى دكر 

أما عف المداخؿ النظرية فقد رّكز بعضيا عمى عامؿ دكف آخر كما . االقتصادية دكف التنمية االجتماعية
رأس الماؿ البشرم  الحاؿ بالنسبة لممدخؿ االقتصادم مثبل الذم أعطى األكلكية لرأس الماؿ المادم عمى

أك المدخؿ اإلنساني الذم أعطى كؿ األىمية كاألكلكية لعنصر اإلنساف كاعتبره المحرؾ . في التنمية
األساسي كالكحيد في عممية التنمية كحاجات اإلنساف كقيمو كمتطمباتو دكف إيبلء اىتماـ لمعنصر المادم، 

 ،(  A.Smith)سميث االقتصاديكف أمثاؿ كبيذه الفمسفة يقع ىذا االتجاه ىك اآلخر فيما كقع فيو
المحرؾ ( رأس الماؿ المادم)عندما اعتبركا العنصر المادم (  Kinz)ككينز ،( Ricardo)ريكاردو

(. تابع)األساسي كالكحيد لمتنمية، كالعنصر البشرم ما ىك إاّل عامؿ ثانكم 
 

اممة، كىذا التكامؿ كالتداخؿ ىك الذم كيمككنا القكؿ أف كؿ ىذه العكامؿ في الحقيقة تعمؿ متداخمة كمتؾ   
مّيد إلى ظيكر مقاربات كمداخؿ نظرية حديثة في التعميـ كالتنمية استطاعت أف تسيـ إسياما كبيرا في 

ألفرد الدفع بعجمة التنمية ببعدييا المادم كالبشرم إلى األماـ، كيكفي أف نشير ىنا إلى أفكار كؿ مف 
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كغيرىـ ممف اعتبركا  ،(J.Vaizy)فيزي. وج ،(TH.Shultz)تيودور شولتز، (A.Marshall)مارشال
. ال يمكف إغفالو عند التخطيط لمتنمية( رأس الماؿ البشرم)التعميـ نكع مف أنكاع االستثمار 

  :النتائج العامة لمدراسة -ثالثا 

رد وتأىيمو ىذه االتجاىات تجمع كّميا في الحقيقة عمى أىمية التعميم في تكوين الفكخبلصة القكؿ إف     
، عف طريؽ اكتشاؼ كاستغبلؿ القدرات التي يتكفر عمييا الفرد لمنجاح في ليؤدي دورا إيجابيا في المجتمع

كما أف العممية التعميمية إضافة إلى ذلؾ فيي تيدؼ إلى إعداد الفرد أكاديميا كمينيا . حياتو المستقبمية
بتنمية قتصادية، إذ ال يمكف تحقيؽ ذلؾ إاّل لمختمؼ التخصصات التي تتطمبيا التنمية االجتماعية كاال

كقد أثبتت العديد مف الدراسات . العمل وفّعالية األداء لدى الفرد لمرفع من مستواه المعرفي والعممي دوافع
أف ما حصؿ مف نمك كتقدـ في بعض البمداف التي تفتقر إلى المكارد كالثركات الطبيعية كالياباف كالدانمرؾ 

نما إلى كجكد عكامؿ أخرل يمكف كماليزيا كغيرىـ ، ال يمكف تفسيره برده إلى الزيادة في اإلنتاج المادم، كا 
حصرىا أساسا في ارتفاع مستكل الميارة لدل القّكة العاممة كاستخداـ التطبيقات التكنكلكجية في التككيف 

 . مباشرةكانت أك غير  كالتدريب كالعمؿ، كغير ذلؾ مف العكامؿ ذات الصمة بالتعميـ مباشرة

زاء التحكالت السريعة التي تشيدىا مختمؼ بمداف العالـ كعمى مختمؼ األصعدة،        كاستنادا لما سبؽ كا 
يرل الباحث أف الجزائر تحاكؿ ىي األخرل في ىذا السياؽ أف تساير الركب فيما يتعمؽ بالتحكؿ التنمكم كأف 

بتحرير الطاقات البشرية واستثمارىا يتأتى إاّل كىذا ال . تخطك خطكات كاسعة كسريعة في مختمؼ المجاالت
، يضاؼ إلى ذلؾ االىتماـ المتزايد مف الدكلة لتدعيـ مختمؼ البرامج التنمكية كتنشيط أحسن استثمار

بصكرة سريعة ليشمؿ مختمؼ  كالدليؿ عمى ذلؾ انتشار التعميـ كتنكيعو. النكاحي االقتصادية كاالجتماعية
احؿ التعميمية، إضافة إلى المخططات التي سطرتيا كزارة التربية الكطنية في ىذا القرل كالمدف كمختمؼ المر

بيذا القطاع يجعؿ الجزائر تبحث عف أف مثؿ ىذا االىتماـ  ال شؾ. الشأف، كالزيادة في اإلنفاؽ عمى التعميـ
كم بصفة خاصة فالتعميـ عامة كالثاف. نظاـ تعميمي حديث يكاكب التطكرات الحالية كالتكقعات المستقبمية

كالمدربة القادرة عمى خدمة أىداؼ  يعتبر الركيزة األساسية في إمداد مؤسسات المجتمع باليد العاممة الفنية
التنمية ، كمف ثـ كاف ال بد مف المزيد مف االىتماـ بيذه المرحمة مف التعميـ لمكصكؿ إلى تصكر مستقبمي 

 .بات التنمية الشاممةلتطكيره كجعمو يستجيب الحتياجات سكؽ العمؿ كمتطؿ

نستنتج مما سبؽ صعكبة القبكؿ بنظرية ما بمفردىا ميما كانت صحة افتراضاتيا كقكة منيجيتيا       
كمعقكلية تفسيراتيا أف تقدـ تفسيرا كامبل لظاىرة التخمؼ في البمداف النامية عامة كالعربية عمى الخصكص، 

 .التعميـ كالتنميةكبالتالي تفسيرا لطبيعة العبلقة المتشابكة بيف 
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كلعؿ الجيكد المكثفة في العقكد األخيرة تجعمنا أقرب لمكصكؿ مستقببل إلى نظرة شمكلية متكاممة لمعبلقة  
بيف التعميـ كالتنمية بحيث يككف التعميـ نظاما جزئيا ضمف نظاـ متكامؿ يعنى بالتربية كالتعميـ كبالتنمية 

 .ياسية لتطكير المجتمع كتقدمواقتصادية كانت أك اجتماعية أك ثقافية أك س
كفي الختاـ كبعد عرض ىذه األفكار التي ساىمت بيا االتجاىات سابقة الذكر ك مقارنة مع النتائج       

الميدانية التي تكصؿ إلييا الباحث، يمكننا القكؿ أف التعميـ لو عبلقة كأثر بالغ األىمية في حياة الفرد 
يجعمنا  التعميم الثانوي ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعيةكعميو فإف معالجة مكضكع . كالمجتمع

ننظر باىتماـ إلى ىذا المكضكع ألف السياسة التعميمية عممية ىامة كخطيرة إذ عمييا يتكقؼ مستقبؿ 
.  المجتمع االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي كالثقافي

 :التوصيات واالقتراحات -رابعا 
ئج الدراسة تبعا لمفرضيات الجزئية السابقة الذكر كالمشتقة مف الفرضية العامة نجد بعد استعراضنا لنتا     

أف ىذه األخيرة قد تحققت ميدانيا كىذا استنادا إلى النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث حيث تبّيف أف التعميـ 
زالت تبذؿ، كىذا الثانكم في الجزائر ال زاؿ يعاني مف صعكبات كمشاكؿ رغـ المجيكدات التي بذلت كال 

يعكد إلى فشؿ اإلصبلحات التربكية القائمة كسياسة الترقيع التي لـ تعد تفي بمتطمبات المجتمع 
لى ظيكر كانتشار بعض القيـ االجتماعية في المجتمع الجزائرم كعمى رأسيا ىجر كعزكؼ  كاحتياجاتو، كا 

فة خاصة، إضافة إلى التحديات العالمية عدد كبير مف التبلميذ لممدرسة عامة كلمتعميـ التقني كالميني بص
ىذا كاستنادا إلى المرتكزات التي قامت كتقكـ عمييا عممية . كالتحدم العممي كالتكنكلكجي كتحدم العكلمة

التعميـ باعتباره عامؿ استثمار أساسي في حياة اإلنساف، كنظرا لمدكر الريادم الذم يمعبو التعميـ الثانكم 
يا كاجتماعيا كثقافيا، فإف الباحث يقترح جممة مف التكصيات الضركرية في ىذا في خدمة المجتمع اقتصاد

 :  الشأف نكجزىا فيما يمي
تؤمف التكافؽ مع األىداؼ الكطنية كتقكد إلى تككيف كفؽ إستراتيجية تكجيو كتطكير التعميـ الثانكم  -

. الكفاءات المينية التي يتطمبيا سكؽ العمؿ
البعد المتصؿ بحاجات القكل العاممة مف التككيف كالتدريب، : ل بعديف متكامميفتأكيد التعميـ الثانكم عؿ -

كالبعد المتصؿ بالمستكل الثقافي كالقيمي كترسيخ الكعي باليكية الكطنية كمنطمقاتيا في الحضارة 
.  العربية اإلسبلمية

ير إلى قطب العمؿ عمى تحكيؿ المؤسسات التعميمية كالتككينية بفضؿ إجراءات اإلصبلح كالتطك -
 .تربكم -اقتصادم ك السكسيك -إشعاعي جاذب، كمحكر مركزم لئلنماء السكسيك
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إنشاء أساليب كآليات لمتعاكف بيف المؤسسات التعميمية كمؤسسات العمؿ كاإلنتاج، مف أجؿ   تقصي  -
. ك تكقع احتياجات ك متطمبات المستقبؿ مف اليد العاممة

 . كالمعمميف عمى حد سكاء في مكاقع العمؿ كاإلنتػاجتكفير فرص التككيف كالتدريب لمتبلميذ  -

 .تحديث التعميـ الثانكم كجعمو يستجيب لممتطمبات االقتصادية كاالجتمػاعية لممجتمع الجزائرم -

تككيف حس ميني عند الخريجيف أثناء كبعد التككيف، كاكتشاؼ ميكليـ كقدراتيـ كتككيف اتجاىات  -
 .ىميتوإيجابية لدييـ تجاه العمؿ الميني كأ

التي تجمع بيف أنكاع التعميـ تحت سقؼ مدرسي كاحد، كذلؾ لتمبية "  المدرسة الشاممة" تبني نمط -
االحتياجات الفردية كالمجتمعية، النظرية كالتطبيقية مف خبلؿ تكجيو مناىج ىذه المدرسة لمرفع مف درجة 

 .في الدكؿ المتقدمة الكفاءة كاإلنجاز لدل خريجي التعميـ الثانكم كما ىك جارم العمؿ بو

العمؿ عمى تحقيؽ التكافؽ كالمكاءمة بيف خريجي التعميـ الثانكم كّما كنكعا، كبيف حاجات المجتمع  -
المتجددة عف طريؽ إفساح المجاؿ إلعادة تككيف كتدريب الخريجيف بتقديـ تعميـ مرف كمتعدد التخصصات 

.  ككفؽ متطمبات عالـ الشغؿ
. التعميـ الثانكم العاـ كالتقني، كبيف التككيف النظرم كالتطبيقيإقامة تكازف عقبلني بيف  -
العمؿ عمى تجديد أىداؼ التعميـ الثانكم كربطيا بالتككيف كالتدريب لمبلئمة متطمبات سكؽ العمؿ،  -

. كخمؽ أفرادا منتجيف لدييـ القدرة عمى استيعاب التكنكلكجيا الحديثة
نجازاتو، كاعتبار التعميـ ضركرة اعتبار التنمية االقتصادية كاالج - تماعية ثمرة مف ثمرات التعميـ الثانكم كا 

. الناجح عمؿ إنمائي في حّد ذاتو
تفعيؿ العبلقة بيف المدرسة الثانكية كمؤسسات العمؿ عف طريؽ إبراـ عقكد تدريب كشراكة، كتشجيع  -

العمؿ في الجزائر في  أصحاب العمؿ عمى استقباؿ متدربيف مف المؤسسات التعميمية مثمما ىك جارم بو
.  إطار عقكد التشغيؿ المبرمة بيف مراكز التككيف الميني كأصحاب العمؿ

تزكيد خريجي التعميـ الثانكم بالميارات التي تجعميـ قادريف عمى االستجابة لتحديات ىذا العصر، كال  -
 .سيما كنحف نعيش عصر التكتبلت كعصر تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكماتية 

بما يكفؿ قدرا مناسبا مف الثقافة العامة كالمعارؼ النظرية ( سنكات مثبل 4)يد مرحمة التعميـ الثانكم  تمد-
.  كالعممية المتنكعة

عداد مكاطنيف صالحيف ككاعيف بمسؤكلياتيـ اتجاه أنفسيـ كاتجاه  - مسايرة تحديات األلفية الثالثة كا 
.  بمدانيـ
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رات مف خبلؿ الفصكؿ الثمانية التي تضمنتيا ىذه التصكّ  كفي الختاـ ال يسع الباحث بعد عرض     
الرسالة، إاّل أف يطرح جممة مف التساؤالت تشكؿ اإلجابة عمييا المفتاح أك الحؿ األنسب لبعض المشكبلت 

 . التي الزالت تكاجو عبلقة التعميـ الثانكم بالتنمية في الجزائر

م الثانوي في التنمية في ظل التحوالت ما ىي المساىمة الحقيقية لمتعمي: السؤال األول -
السريعة والعميقة التي يشيدىا المجتمع الجزائري عمى المستوى االقتصادي واالجتماعي 

 والسياسي ؟ 

إلى أّي حّد يمكن لممداخل النظرية الحالية معالجة قضايا التعميم : السؤال الثاني -
حّل ما بقي عالقا من مشكالت والتنمية ؟ وىل سنرى ميالد مقاربات جديدة قادرة عمى 

تتصل بالتعميم والتنمية ؟    
ىل حل مشكالت التعميم والتنمية تكمن في أنظمة التعميم في حّد ذاتيا ؟ : السؤال الثالث -

أم في مخططات التنمية ؟ أم فييما معا ؟ 
عميم بعد رصد الدراسة الحالية لجممة من المشكالت التي تعرقل مسيرة الت: السؤال الرابع -

والتنمية في الجزائر، فيل ىناك مشروع تعميمي بديل يمكن استثماره لتجاوز ىذه 
؟  المشكالت والّدفع بعجمة التنمية إلى األمام

 

 

 

 
 

: الخاتمـة 
 

إف النتائج العامة التي تـ التكصؿ إلييا في ىذا البحث سمحت لمباحث بتجديد فكرة أساسية مفادىا أف       
ـ كالتنمية ىي عبلقة جدلية، كأف التنمية الشاممة تتكقؼ عمى مدل نجاح السياسة العبلقة بيف التعمي

التعميمية، كقد تبّيف مف خبلؿ الدراسات الميدانية أف مسألة التربية كالتعميـ كعبلقتيما بإستراتيجية التنمية، 
ية كبرل في كاإلصبلحات كنتائجيا أصبحت مف المكضكعات اليامة التي تكلييا الدكؿ كالحككمات أىـ

مخططاتيا كبرامجيا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كذلؾ ألنيا تعتبر استثمارا بالغ األىمية بالنسبة 
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لذا فإف دراسة مشكبلت التربية كالتعميـ دراسة سطحية أك في نطاؽ خبرة أمة أك دكلة كاحدة ال يكفي .ليا
ع كاألخذ بتجارب كخبرات الدكؿ األخرل في ميما حاكلت أف تتصؼ بصفة الشمكلية بؿ ال بد مف اإلطبل

 .ىذا المجاؿ قصد االستفادة مف خبراتيا لتصبح اإلصبلحات التربكية في مستكل التطكر الحضارم العالمي

مف ىنا كاف ينبغي أف نكلي لمتربية كالتعميـ األكلكية في أم تخطيط تنمكم ألنو القطاع الكحيد الذم       
كبيذا فقط يمكف الحديث عف أجياؿ قادرة عمى . ساىمكا في تطكر المجتمع كازدىارهيعّد األفراد كيؤىميـ لي

تحمؿ المسؤكليات كلعب دكرىا في ميداف التنمية كالتصدم لتحديات العصر، تحديات العمـ كالتكنكلكجيا 
ابقة كتجدر اإلشارة إلى أف الجزائر إذا أرادت أف تفرض كجكدىا في ظؿ التحديات الس. كتحديات العكلمة

ألف كؿ الدراسات . الذكر أف تعمؿ عمى تطكير نظاميا التعميمي حتى يستجيب لمتطمبات المجتمع كتطمعاتو
التي أجريت في ىذا الميداف منذ االستقبلؿ إلى يكمنا ىذا الزالت تفتقد المصداقية كالجدية المطمكبة لحؿ 

كعميو يجب التأكيد عمى الدكر الذم يمعبو . مشاكؿ كثيرة تعاني منيا منظكمة التربية كالتعميـ في الجزائر
التعميـ في تطّكر المجتمع، ألف أّم تقصير في ىذا المجاؿ سيؤدم إلى إىدار طاقات بشرية ىائمة كاف 

كمف ىذا المنطمؽ كأثناء كضع أم برنامج تربكم ينبغي .  بإمكانيا أف تمعب دكرا ىاما في عممية التنمية
عداد األفراد إعدادا يؤىميـ لممساىمة كبفعالية في تحقيؽ أىداؼ التنمية إعطاء األكلكية لعممية تككيف كا  

كلّما كاف التعميـ الثانكم يمثؿ مرحمة ىامة مف مراحؿ التعميـ األخرل عمى كجو . كاالقتصادية كاالجتماعية
الخصكص، ذلؾ ألنو يييئ الككادر المتكسطة ذات التخصص العممي الذم يمكف أف تستفيد منو كؿ 

 .ع التنميةمشارم

 

 

الكفيؿ بتزكيد المؤسسات اإلدارية كاإلنتاجية باليد العاممة  ألف مثؿ ىذا التعميـ الكظيفي المتخّصص ىك      
المؤىمة معرفيا كمينيا، كألف التجارب أثبتت أف النماذج المستكردة لف تحّؿ المشاكؿ بؿ تعمقيا، إضافة إلى 

كالحّؿ في رأم . مف سيطرتيا كفرض سياستيا إاّل بصعكبة شديدة أف الّدكؿ الغربية لف تدع أّم دكلة الخركج
الباحث ىك رسـ إستراتيجية جديدة ككضع تصكر لتعميـ حديث كمتطكر كتنمية شاممة في إطارىا العربي مف 
منطمؽ فمسمفة التكامؿ كالتكتؿ بيف جميع األقطار العربية، بيذا فقط يمكف تطكير سياسة التعميـ في الجزائر 

 .  ليا لتحقيؽ طمكحات المجتمع كتطمعاتو المستقبميةكتفعي

كختاما إف االىتماـ بالتعميـ الثانكم باعتباره أىـ استثمار يمكف المراىنة عميو لو عائده مثمو في ذلؾ       
مثؿ رأس الماؿ المادم إف لـ يكف أكثر، كتييئة الظركؼ المناسبة لو حتى يتمّكف مف إعداد الككادر المؤىمة 
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ىذه بعض الحقائؽ كالتصكرات التي تكصؿ إلييا الباحث، . ىمة بفّعالية في تحقيؽ مشاريع التنميةلممسا
كالتي قد تثير الكثير مف التساؤالت، كتضع أيضا إجابات كحمكؿ لما آلت إليو سياسة التربية كالتعميـ في 

لتعميـ كالتنمية، دكف أف كىي تصكرات يرل الباحث كجكب االىتماـ بيا نظريا كعمميا في مجاؿ ا. الجزائر
تككف ىناؾ معّكقات تؤخر أك تعكؽ مسار التنمية، كأنيا ببل شؾ تمثؿ تحّد كبير ينبغي أف تجند لو الجزائر 
كامؿ طاقاتيا المادية كالبشرية لمخركج مف دائرة التخمؼ كالمحاؽ بركب التطكر الحضارم التي عممت الدكؿ 

 . ل التعميـ باعتباره رأس ماؿ بشرم كثركة األمـ التي ال تنضبالصناعية المتقدمة عمى بنائو مستندة عؿ

وأخيرا أدعو ا سبحانو وتعالى أن أكون قد وفقت في تقديم بعض االقتراحات فيما يتعمق بدور        
التعميم في التنمية، والتي أتمنى أن تكون بادرة خير تساىم في خدمة طموحات المجتمع الجزائري 

صادية واالجتماعية من جية ،و في تطوير التعميم الثانوي بما يتماشى وتطورات ىذا ومتطمباتو االقت
العصر من جية أخرى،  كما أتمنى أن يكون ىذا البحث محاولة جاّدة ومثمرة نحو إصالح وتطوير التعميم 

 .الثانوي في الجزائر وتسخيره في خدمة التنمية الشاممة
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 (1)استمارة    
  

  التنمية  في دورهالتعميم الثانوي و                  
 (االجزائرنموذج)ة قتصادية واالجتماعياال               

 

ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية، أجريت   في الجزائر دراسة ميدانية لواقع التعميم الثانوي                     
. بالقطاع اإلداري واإلنتاجي بوالية قالمةالعاممين الخريجين ومشرفييم  عمى عّينة من                       

  
- في عمم اجتماع التنمية  العموم مقدمة لنيل شيادة دكتوراه أطروحة    -               

 

 :                        إشراف األستاذ الدكتور              -:       إعـداد الطـالب  -
فـاري ميمود س              لخضر غـول             

 
 
 
 

    
. وال تستخدم إاّل ألغراض البحث العممي ،بيانات ىذه االستمارة تبقى سرية : مالحظة             

 2008/2009: السنة الجامعية
 

    (1)ممحق رقم  -  

 

 .بوالية قالمة (العاممين بالمؤسسات اإلدارية واإلنتاجية)خريجي التعميم الثانوي لاستمارة موجية         
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شيادة تقني                  شيادة البكالوريا       :  الشيادات والمؤىالت العممية -5
....................... :....................................................................أخـرى تذكر   -



خريج تعميم ثانوي عـام                 -6
خريج تعميم ثانوي تقنـي                -7
                 معاون إداري          مساعد إداري        متصرف إداري                         عون إداري :الوظيفة الحالية -8

             تقني                عامل متخصص            (التحكم)عامل ميني                                                      

:............................................................................................ أخـرى تذكر  -
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: ............................................................................ األقدمية في الوظيفة الحالية  -10
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 ترّكـز عمى الجانب النظري دون الجانب التطبيقي 
               عدم ربطيا بالحياة االقتصادية واالجتماعية لممجتمع 

 الحتياجـات ومتطمبات سـوق العمل عدم مالءمتيا 

 :.............................................................................................. أخـرى تذكر -

ىل الخبرات والمعارف المحصل عمييا تسمح لمخريج بالتكّيف مع عممو  ؟   -12
: يعود ذلك إلىإذا كانت اإلجابة بال، فيل    -ال                  نعم    

 عدم ربط التعميم الثانوي بمؤسسات العمل واالنتاج 
 صعوبة التكيف مع تقنيات ووسائل العمل الحديثة 

 اىتمام التعميـم الثانـوي بالكم عمى حساب الكيف 

 االىتمام بالجانب النظـري دون الجانب التطبيقي 

 .................................................: ........................................أخـرى تذكـر  -

   
ىل التحاقك بالعمل الحالي تّم عن طريـق  ؟  -13

  مسابقـة 
  مفتشية العمل 

  عالقات شخصية 

 : ...........................................................................................أخـرى تذكر -

إقبال التالميذ عمى التعميم الثانوي العام ونفورىم من التعميم الثانوي التقني ؟   كيف تفسر -14
  ألن التعميـم التقني ال  يفتح المجال لمتعميـم العالي 
 احتقـار أولياء التالميذ ونفورىم مـن العمل اليدوي 

 ألن التعميم الثانوي التقني والميني ذو مردود ضعيف 

 ..................................................................................:..........أخـرى تذكر -

 ىل أجريت تربصا قبل االلتحاق بالعمل الحالي ؟ -15

 ...........................إذا كانت اإلجابة بال ، لماذا     -ال       نعم                       

................................... ...........................................................................
ما ىي درجة رضاك عن مستوى أدائك لمعمل الحالي ؟            -16

راض إلى حد كبير           راض إلى حد ما           غير راض             
 : ود إلىىل عدم قدرة خريج التعميم الثانوي عمى التكيف مع عممو يع  -17



  عدم مالءمة المناىج لألىداف المسطرة 

 عدم توفر الوسائل التكنولوجية الحديثة 

  ضعف  الكفاءة  المينية عند المّدرسين 

  فشل سياسـة التربيـة والتعميم عامتة 

 ........: ...................................................................................أخـرى تذكر -

III- بيانات تتعمق باألبعـاد االقتصاديـة واالجتماعية لمتعميـم الثانوي :
ىل تعتقد أن خريجي التعميم الثانوي مؤىمون مينيا لممساىمة في مخططات التنمية االقتصادية واالجتماعية ؟  -18

  :ا يعود إلى إذا كانت اإلجابة بال ، فيل ىذ -ال                          نعم                
 

 عدم إدراك أىميـة التخطيط لمتعميـم وفوائده 
 عدم إدراك أىمية العوامل البشرية في التنمية 

 عدم مالئمة نوعية التعميم الحتياجات السـوق 

 : .........................................................................................أخـرى تذكـر  -

    ما ىي الشروط الواجب توفرىا ليمعب التعميم الثانوي دورا إيجابيا في التنمية ؟  –19

 تشجيع البحوث العمميـة وال سيما التربويـة منيا 
 حث التالميذ إلى التوجو نحوالتعميم التقني والميني 
 توفير اإلمكانيـات الماديـة والبشريـة الاّلزمة 

 تخطيط لمتنميةإشراك رجال التربية والتعميم في ال 

 

 : .........................................................................................أخـرى تذكـر  -

 
ىل النيوض بأسباب التنمية االقتصادية واالجتماعية مرىون بمدى استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعميم؟   -20

 (:ترتيب اإلجابة حسب األولوية)اإلجابة بنعم، فيل ألنيا إذا كانت   -              ال    ال      نعم    

  من المعارف توفـر رصيدا غير محدود 

 تصل الشباب بالعالم الخارجي و منجزاتو  

 تفجر الطاقـات االبداعيـة  لدى  التمميذ 

 تساىم في تطوير البحوث العممية والتربوية 

 ............................................................: .......................................أخرى -

إلى أي حد تتناسب نوعية التعميم الثانوي مع متطمبات سوق العمل؟   -21
ال تتناسب إطالقا                 إلى حد ما            إلى حد كبير       

 
العمم و تمجيدىما باعتبارىما أساس التقدم والتنمية ؟         نعم  ىل تعتقد أن برامج التعميم الثانوي تعمل عمى ترسيخ قيم حب -22
ال                 
  

 ما ىي القيم التي تفضميا في حياتك المينية ؟ -23

   احتـرام الوقت 
  تحمل المسؤولية 
 حب العمل 

  حب العمـم 



         ديمقراطية بالعناية الكافية من طرف األساتذة والتالميذ؟     عموما ىل تحظى المواد المدعمة لمشخصية الوطنية ومبادئ الحرية وال -24
                 ........................................إذا كانت اإلجابة بال ، لماذا  -ال                             عمن

............................................................................   ...........................................
 ىل تعتقد أن التعميم الثانوي يساىم في بناء شخصية التمميذ و إعداده ليكـون فردا صالحا في المجتمع ؟ -25

 :إذا كانت اإلجابة بال، فيل ألنو   -ال  نعم       

  ال يراع  القيم والمبادئ السائـدة فـي المجتمع 
 لى حماية التمميذ من آثار الغزو الثقافيغير قادر ع 

 ال يعّزز ثقـة الخريجين في أنفسيم وفي مستقبميم 

  : ..................................................................................................أخرى تذكر  -

  
IV-  تقانوبيانات تتعمق بمدى قدرة الخريج عمى التحكم في العمل    :وا 

إلى أي حّد كانت المعارف والميارات المتحصل عمييا في التعميم الثانوي مفيدة لك في عممك الحالي؟  -26
إلى حد كبير               إلى حد ما                     غير مفيدة        

إتقانو؟ ىل تجد عالقة بين المستوى التعميمي لمخريج وقدرتو عمى التحكم في العمل و -27
         بعض الخريجين      ين معظم الخريج       كل الخريجيـن                  

عدد قميل من الخريجين       ال أحد من الخريجين       
 
 
  

ىل ىناك صعوبات واجيتك بعد التحاقك بموقع العمل ؟  -28
إذا كان نعم، فما نوع ىذه الصعوبات ؟      -ال                  نعم                         

 ة التكيف مع العمـل الجديـدصعوبـ 
 نقص فـي الخبـرة المينيـة والتدريب 

  عدم تناسـب المؤىالت مع العمل الجديد 

 عدم االستفادة من التطورات العممية والتقنية 

 .........................: ......................................................................أخرى تذكر  -
  ما ىي درجة إتقانك لمعمل الحالي ؟        -29
عالية              متوسطة            ضعيفة             ضعيفة جدا        دا    عالية ج                  
.............................................................. إذا كانت درجة اإلتقان ضعيفة ، فما سبب ذلك ؟  

................................................................................................................ 

ىل الوسائل المتاحة ساعدتك عمى األداء الجيد لمعمل ؟   -30
: إذا كانت اإلجابة بال، فيل يعود إلى كونيا -ال                                      نعم                   

غير صالحة            عدم القدرة عمى التحكم فييا              غير كافية                      
  

ىل ترى أن التعميم الثانوي قادر عمى إعداد قوى عاممة مؤىمة لتحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي؟  -31
: ك إلى كانت اإلجابة بال ، فيل يعود ذل ذاا     إذ -ال                    نعم                        

  بين التخطيط التعميم والتخطيط لمتنميـة  يعدم وجود التنسيق الكاف  
 (الطمب)واحتياجات السوق ( العرض)عدم التوافق بين مستوى التكوين 



     جمود المناىج والبرامج وانعكاساه عمى مستوى التكوين والتأىيـل 

 ................................................: ...........................................أخرى تذكر  -

V- بيانات تتعمق بإستراتيجية إصالح التعميم الثانوي وتطويره: 

عموما ىل تشعر أن منظومة التربية حققت خالل العشرية الماضية األىداف المرجوة منيا ؟  -32
: إذا كانت اإلجابة بنعم، فيل يعود ذلك لكونيا    -     ال              نعم               
 جعمت من الفعل التربوي أكثر نجاعة وفعاليـة   
 أولت اىتماما أكثـر إلـى العنصـر البشـري 

 رفعت من نسب النجاح في اإلمتحانات الرسمية 

  ربطت بين التعميـم الثانوي وبين عالـم الشغل 

 .......................: ....................................................................أخرى تذكر  -

:        في رأيك ىل تحسين مستوى التعميم الثانوي  وتطويره في الجزائـر يتطمب  -33
 إصالح سياسـة التعميـم في حد ذاتيا 
  تحسيـن الظروف المحيطة  بالعمـل 

 رفع مستـوى األجـور لمعمـال 

 واالجتماعية تحسين األوضاع االقتصادية 

 ......................................................................................: .....أخرى تذكر  -

 
 

؟  ( التحدي العممي والتكنولوجي)عمى ماذا يتوقف نجاح مستقبل المنظومة التربوية في ظل التحديات المعاصرة  -34
( رتب إجابتك حسب األولوية ) 

  النيالتخطيط لمتعميـم بأسموب عممـي وعق 

 إعطاء األولوية لمعنصر البشري في لمتنميـة 

  ربط المدرسة بالمحيط االقتصادي واالجتماعي 

  إشراك أىل االختصاص في لمتعميم والتنميـة 

 : ...........................................................................................أخرى تذكر  -
 صالحات التعميم الثانوي الجارية كفيمة بإشراك التعميم في عالم الشغل ؟ىل تعتقد أن إ  -35

 إذا كان نعم، فإلى من تعود األولوية  ؟  -ال  نعم      

  اعتمـاد طرائـق حديثـة في التربية والتعميم
 إحداث تغيير فـي ذىنية المكونين والمتكونين 
 ربط المدرسة بالمحيط االقتصادي واالجتماعي 

 خدام التكنولوجيات الحديثة عمى نطاق أوسع است 

 ......................................................................................................أخرى  -

 
 ( 2006 / 2005 مشروع ) ىل أنت عمى دراية بمضمون المشروع الجديد إلصالح التعميم الثانوي  - 36

 .....................إذا كانت اإلجابة بنعم ، فما رأيك فيو ؟       ال                نعم         

 ...............................................................................................................
........................................................... ....................................................

 ...............................................................................................................
........................................................................................... ....................



 

 

 
 (2)ممحق رقم  -

 

 استمارة موجية إلى السادة المشرفين عمى خريجي التعميم الثانوي                         

 .بوالية قالمة) بالمؤسسات اإلدارية واإلنتاجية  العاممين                                  ( 
 

. مقابل اإلجابة التي تراىا مناسبة( X)ضع عالمة  -
 I- ةبيانـات شخصيـ:  
أنثى     ذكر                :        الجنس  -1
سنة         :    السن  -2
أرمل                مطمق       متزوج                    أعزب            :  ة العائميةالحال -3
عالي               ثانوي          متوسط         ابتدائي                 :  المستوى التعميمي -4
:   الشيادات والمؤىالت العممية -5

            شيادة الماجستير              دة البكالوريا              شيادة الميسانس            شيا                 
شيادة تقني                 شيادة تقني سامي               شيادة ميندس                                     
.......................................... :....................................................أخـرى تذكر  -
  :............................................................................................. الوظيفة الحالية -6
............. : .........................................................................األقدمية في الوظيفة  -7

II–  بيانات تتعمق بخريج التعميم الثانوي وظروف عممو :
مقارنة مع غيره مواظب عمى عممو ؟          ىل خريج التعميم الثانوي -8

  مواظـب 
  مواظب نوعا ما 

 غير مواظـب 

إلى أي حد يتحكم خريج التعميم الثانوي في عممو ؟  -9
مـا                      ال يتحكم   إلى حد كبير                إلى حد          

ىل يستطيع خريجو التعميم الثانوي مواجية صعوبات العمل بأنفسيم ؟  -10
كميم            معظميم              بعضيم            القميل منيم             ال أحد منيم                 

إذا كانت اإلجابة بال، فمن يساعده عمى ذلك عادة ؟   -11
 لمشرف عمى العمل ا 

 زمالؤه في العمـل 

  يواجـو ذلك بنفسو 

 : .............................................................................................أخـرى تذكر 



 
 ىل تعتقد أن خريج التعميم الثانوي بحاجة إلى تدريب قبل االلتحاق بالعمل ؟  -12

معظميم              بعضيم            القميل منيم             ال أحد منيم                    كميم                  
ما ىي في رأيك مّدة التدريب الكافية الكتساب الخريج الميارة الالزمة لمعمل ؟  -13

   أشيـر  06شير إلى  03من 
  أشيـر  12شير إلى  06من 

  أشيــرا  12أكثـر مـن 

رأيكم أكبر الصعوبات التي تواجو خريج التعميم الثانوي في أداء ميامو عمى العموم ؟  ما ىي في -14
  النقص في التدريب والتكوين
 سوء العالقة مع رؤساء العمل 

 سوء العالقة مع زمالء العمل 

 ................................................................................................أخرى تذكر   -

 ىل ىناك عقود بين مؤسستكم ومؤسسات التعميم تضمن لمخريج الحصول عمى منصب عمل عندكم ؟ -15

نعم                           ال           
ما ىي الشروط الواجب توفرىا في خريج التعميم الثانوي لمظفر بمنصب عمل ؟  -16

  الحصول عمى الشيادة المطموبة
 عمى الكفاءة والخبرة الحصول 

 تناسب التخصص مـع العمل 

 الحصول عمى معارف واسعة        

ىل تشعر بأن خريج التعميم الثانوي يحترم أصول المينة ويرغب في إتقان عممو ؟                           -17
نعم                       ال                            

ىم المشكالت المينية التي تحول دون تكّيف خريج المدرسة الثانوية مع عممو ؟ ما ىي في رأيكم أ -18
( رتب اإلجابة حسب األولوية)                            

 عدم تناسب نوعية التخصص مع العمل 
 ضعف في مستوى التكوين والتدريب  

 ضعف الكفاءة المينيـة لدى الخريج 

............................................................................ ....................أخرى تذكر  
 
 
 
 
 
 

III- بيانات تتعلق بمدى مواءمة التعليم الثانوي لمتطلبات سوق العمل : 



إلى أي حد يستطيع خريجو التعميم الثانوي المساىمة في إنجاح مخططات التنمية ؟  -19
إلى حد ما                  ال يساىم  إلى حد كبير                         

ىل تعتقد أن تدني مستوى تكوين خريج التعميم الثانوي لو انعكاسات سمبية عمى األوضاع االقتصادية واالجتماعية ؟ -20
إذا كانت اإلجابة بنعم، فما ىي ىذه االنعكاسات ؟  -نعم                 ال                            

 موما ضعف في مستوى الدخل ع
 انتشـار مظاىر األمية والتخمف 

  انتشار مظاىر البطمة بين الشباب 

 ...............................................................................................أخرى تذكر   -

في خدمة التنمية ؟   ما ىي في رأيكم سبل تطوير التعميم الثانوي ورفع مستوى خريجيو لممساىمة بفعالية -21
( رتب اإلجابة حسب األولوية)                               

  اإليمان بأن العمم ىو أساس التقدم والتنميـة
 إعطاء األولوية لمجانب التطبيقي في التعميم 

 إدخال التقنية والتكنولوجيا الحديثة في التعميم 

 إعطاء أىميـة لمكادر المتوسط في التنميـة 

 .................................................................................................ى تذكر  أخر

ىل تعتقد أن التعميم الثانوي يكسب الخريج الميارات الكافية لالستجابة لمتطمبات عالم الشغل؟  -22
   نعم                   ال                                          

؟ ( الطمب)واحتياجات سوق العمل ( العرض)ىل ىناك تناسب بين مستوى تكوين الخريج  -23
 إذا كانت اإلجابة نعم، فما درجة ىذا التناسب ؟ -نعم                     ال                                      

  تتناسب إلى حد كبير
 تتناسب عمى حد ما 

 ال تتنـاسب إطالقا 

      التنمية االقتصادية واالجتماعية مرىون بمدى استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعميم ؟ ىل النيوض بأسباب-24
 (رتب اإلجابة حسب األولوية)  :إذا كانت اإلجابة بنعم، فيل يعود ذلك لكونيا -نعم              ال                            

   تدعـم البحوث العمميـة والتربويـة
 من المعارف توفر رصيد غير محدود 

 تصل التمميذ بالعالم الخارجي ومنجزاتو 

 تفّجر الطاقات اإلبداعيـة لدى الخريج 

 ...................................................................................................أخرى تذكر  

 

 
( رتب اإلجابة حسب األولوية) ومؤسسات العمل ؟ما ىي في رأيكم سبل تفعيل العالقة بين مؤسسات التعميم  -25

 الرفع من مستوى العنصر البشري وتأىيمو مينيا 
  التنسيق بين مؤسسات العمل والوزارات المعنية 



  ربط المدرسة بمحيطيا االقتصادي واالجتماعي 

 لمتعميـم والتنميـة إعادة النظر في سياسـة 

 ءة خريجي التعميم الثانوي العام والتقني ؟ ما ىي في رأيكم أسباب التراجع في كفا -26

  الضعف الممحوظ في مستوى التعميم والتكويـن
  (النوعية)عمى حساب الكيف( العدد)االىتمام بالكم 

 صعوبـة الحصول عمى منصب عمـل 

 عدم وضوح أىداف السياسة التربوية والتعميمية 

 ....................................................................................................أخرى تذكر  

IV-  بيانات تتعمق بالتخطيط لمتعميم ودوره التنموي : 

ىل توجيات التعميم الثانوي في ظل اإلصالحات الجارية تستجيب لمتطمبات التنمية االقتصادية واالجتماعية ؟     -27
 :ىذا يعود إلىإذا كان نعم، فيل        -ال  نعم              

  مسايرتـيا لمتوجـيات العمميـة الحديثـة
 إدراكيا أىمية التخطيط لمتعميـم وفوائـده 
  إدراكيا ألىمية العوامل البشرية في  التنمية 

 توفر حاجات التطور االقتصادي واالجتماعي 

   ...................................................................................................أخرى تذكر   -
 ما ىي في رأيك اآلليات الواجب اعتمادىا لوضع تخطيط تربوي وتعميمي عقالني يحقق النمو االقتصادي واالجتماعي ؟  -28

 التوجيـو نحو التعميـم المينـي والتقنـي 

              االعتمـاد عمى التقنية والتكنولوجيا الحديثة
 الطاقات المادية والبشرية معا  االعتماد عمى 

 : .................................................................................................     أخرى تذكـر  -

ىل التعميم الثانوي بشكمو الحالي يستجيب إلى طموحات المجتمع الجزائري وتطمعاتو المستقبمية ؟   -29
عم                       ال           ن                     

إذا كانت اإلجابة بال، فإلى من تعود األولوية ؟           
  عدم مسايرة التعميم لتطورات العصر وتحدياتو
  عدم وجـود أىداف تربوية واضحة ومحددة 

  عدم ربط سياسة التعميم بثقافـة المجتمع وقيمو 

 قني والميني نظرة المجتمع المتدنيـة لمتعميم الت 

            ......................................................................................................أخرى تذكر  

عمى ماذا يتوقف نجاح مستقبل المنظومة التربوية في ظل التحديات المعاصرة في رأيكم ؟  -30
 بويسياسة اإلصالح التر يإعادة النظر ف 
 زيادة نسبة اإلنفاق عمى التربية والتعميم 

    االستثمـار في رأس المال المـادي 

 المال البشـري رأس  االستثمـار في 



 ...................................................................................................أخرى تذكر   -

ح التربوي والتعميمي السابقة أن تحقق األىداف المرجوة منيا ؟   ىل استطاعت مشاريع اإلصال -31
كميا                  معظميا                                    
 بعضيا               القميل منيا                         

ىل ىناك تنسيق وتعاون بين المدرسة الثانوية ومراكز التكوين والتدريب األخرى ؟  -32
 إذا كانت اإلجابة بنعم، فما تعميل ذلك ؟          -ال               عم   ن                  

               توفيـر ىياكل بيداغوجيـة جديـدة 
 توفيـرتكوين مواز المتصاص البطالة 
 توفيـرتعميم وتكوين ميني متخصص 

 ...........................................................ز..................................................أخرى -

     إدا كان التعميم قطاع استثماري، فما ىي اإلجراءات الواجب اتخاذىا إلنجاح ىذا القطاع ؟  -33
  الرفع في ميزانيـة التربيـة والتعميم
 تشجيع البحوث العمميـة واستثمارىا 

 تفعيل العالقة بين المدرسة وعالم الشغل 

 بنوعيـة التعميـم وجودتـو االىتمـام 

.............................................................  ما رأيكم في مستقبل التعميم الثانوي في الجزائر؟  -34
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

       

 
 
 
 
 

 

 



( 3)ممحق رقم  -
 

 
             FICHE  TECHNIQUE – ETER- GUELMA    
 

1-SIEGE  DE  L’USINE :  
 

 

- ADRESSE : ROUTE BELKHEIR; BP.59. 

GUELMA. 24000. 

- SUPERFICIE  TOTALE : 

- SUPERFICIE  BATIE :  

76604 M 
2 

32840 M 
2
 

- TEL :  037262974  FAX :037262974 

- ACTIVITES  PRINCIPALES : 

 

 

 

-FABR. PORCELAINE DE TABLE. 

- APPAREILS   SANITAIRE. 

- PRODUITS   REFRACTAIRES 

- CAPACITE DE PRODUCTION :  30 000 TONNES / AN 

- EFFECTIFS  PREVUS : 242 AGENTS 

 

2- HISTORIQUE : 
- CONTRAT PROTOCOLE D’ETAT à ETAT 28/10/1963. 

- PROTOCOLE D’ACCORD  SNERI – ACEEC : 1964. 

- SIGNATURE DU CONTRAT : 02/08/1967. 

- CONSTRUCTEUR COMPLANT – CHINE  POPULAIRE. 

- DEBUT DES TRAVAUX : AVRIL – 1968. 

- ESSAI TECHNOLOGIQUE : 1971. 

- RECEPTION DEFINITIVE : JUIN 1971. 

- TRANSFERT SNERI à SNIV : JUIN 1972. 

- TRANSFERT SNIV à SNIC : JUILLET 1973. 

- TRANSFERT SNIC à ECVE : DECEMBRE 1982. 

- PASSAGE à L’AUTONOMIE (ECVE / SPA) : SEPTEMBRE 1990. 

- PRVATISATION AU PROFIT DE LA SOCIETE ETER ITALIE ; 

 19/ 09/2007 ; RESOLUTION DU CPE N° 04/73 DU : 19/12/2006. 

- REGISTRE DE COMMERCE N° 0382678 B 07. 

- DEBUT D’ACTIVITE : 22/10/2007.    

 

   
 

 

 

 
 
 
 

   -قالمـة- (  ETER )مؤسسة صناعة الخزف : بطاقة فنية   



 (4)ممحق رقم  -

 
                           

 

                     FICHE  TECHNIQUE – CYCMA  - GUELMA        
 

 

1- SIEGE  DE  L’USINE :  

- ADRESSE DU SIEGE SOCIALE : ROUTE BELKHEIR ; BP. 181. 24000   

GUELMA 

- RAISON  SOCIALE  DE 

L’ENTREPRISE :    

- ENTREPRISE PUBLIQUE 

ECONOMIQUE DE CYCLES ; 

MOTOCYCLES  ET  APPLICATIONS 

DERIVES ; DENOMEE   -ENCYCMA -  

- S. G. P   -SOCIETE  DE  GESTION  DES 

PARTICIPATIONS  EQUIPEMENTS 

INDUSTRIELS  /  AGRICOLES :   

EQUIPAG    

- TELEPHONE : (037)26.63.26  - FAX : (037)26.60.90 

- STATUT JURIDIQUE : - SOCIETE  PAR ACTION (SPA) 

-LIEU D’IMPLANTATION DES 

PRINCIPALES UNITES : 

-1 USINE DE PRODUCTION SISE à 

GUELMA. 

- 3 UNITES COMMERCIALES 

IMPLANTEES à CONSTANTINE - 

ALGER – ORAN ; ET UN POINT DE 

VENTE à OUERGLA. 

EFFECTIFS PREVUS :   224 AGENTS 

2-PRINCIPALES ACTIVITEES:  

 

 

 

 

- PRODUCTION ET DISTRIBUTION 

DES PRODUITS CYCLES ; 

MOTOCYCLES ; ET APPLICATIONS 

DERIVEES. 

- PRINCIPAUX PRODUITS :   -  CYCLES ENFANTS CLASSIQUES : 16"  ET 20 ".   
 -  CYCLES ENFANTS  BMX : 16"  ET 20" ; CYCLES ADULTES : 26" CYCLES VTT : 

26"  . 3 TYPESDE CYCLOMOTEURS DE  49 cm
 3

 . ET UNE VOITURETTE POUR  

HANDICAPES ; UN FAUTEUIL ROULANT POUR  HANDICAPES  MOTEUR ; DES 

DIABLES DE MANUTENTION ; UN TYPE DE CHARIOT TRACTABLE. 

-DIRIGEANT PRINCIPAL : BEN SLIM RACHID. TEL : (037)26.15.90 

 

 
 
 
 
 

 

   -قالمـة- ( ENCYCMA )مركب الّدراجات والدرّاجات النارية:  بطاقة فنية  



 (5)ممحق رقم  -
                  

 

    
       FICHE TECHNIQUE – SORASUCRE – GUELMA  
 

 

- SIEGE  DE  L’USINE :  

- ADRESSE DU SIEGE 

SOCIALE : 

ROUTE KOUICEM 

BELGACEM; BP. 164. 

GUELMA. 24000 

-RAISON SOCIALE DE 

L’ENTREPRISE : 

- SOCIETE RAFFINERIE  DU 

SUCRE ;  DENOMEE 

(SORASUCRE) 

- ACTIVITE PRINCIPALE : -RAFFINERIE DU SUCRE  

- STATUT JURIDIQUE :  - SOCIETE PAR ACTION 

(SPA) 

- DATE DE CREATION DE LA 

SOCIETE : 

- OCTOBRE 1969 

- DECRET N° 69/356. 

- PASSAGE à L’AUTONOMIE : 

                   (SPA) 

-OCTOBRE : 1982. 

- DECRET N° 82/454.  

- PRIVATISATION AU PROFIT 

DES FRERES BALLACHE : 

 - DATE : 2006/2007 

- EFFECTIFS PREVUS : - 278 AGENTS. 

 

- TELEPHONE : 037263287  FAX : 037262396    

 

 

 

 
 
 
 

    
 

  -قالمـة- (  SORASUCRE )مصنع  تكرير السكر: بطاقة فنية   



                             

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبية

وزارة التعليـم العالـي والبحث العلمـي    

 

 

 

جامعـة منتوري قسنطينـة 

كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا   

 

 

التعليم الثانوي ودوره في التنمية        

( الجزائر نموذجا)االقتصادية واالجتماعية       
 

 

- رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم اجتماع التنمية                                  -

 

 

 

: إشراف األستاذ الدكتور                                   -:                      إعـداد       -

                                                                       ميلود سفاري                                                                لخضر غول       

       

: ملخص الرسـالة باللغات  -
 

العربية  -1                      
 

الفرنسية  -2                     
 

االنجليزية  -3                     

 
 
 
 

 2008/2009السنة الجامعية        

 

 
 



 لخضر غول: الطالب                    ممخص األطروحة                                    

 
, "(الجزائرنموذجا)ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية التعميم الثانوي" يعّد موضوع 

موضوعا في غاية األىمية ليس عند رجال التربية و االجتماع فحسب، بل عند عمماء االقتصاد 
 والسياسة أيضا باعتباره قطاعا ىاما ال يمكن إغفالو عند التخطيط آلية تنمية اقتصادية كانت أو

باعتبارىا عممية تستيدف أحداث تغيير إيجابي في المجتمع ال تتحقق  خاصة وأن التنمية, اجتماعية
بمجرد وجود العناصر المادية، بل ال بد من توفير الموارد البشرية واستثمارىا لتحقيق أىداف 

من ىنا جاءت ضرورة إعطاء موضوع التعميم بأبعاده االقتصادية . الشاممة ومتطمبات التنمية
يدا من أجل تحقيق تعميم عقالني وىادف يراعي جميع العوامل و واالجتماعية اىتماما متزا

لذا فإن أىمية ىذا البحث تكمن في االستفسار . المتغّيرات التي تساىم في تطّور المجتمع و ازدىاره
عن قضايا ومتغيرات عديدة تتعمق بسياسة التعميم الثانوي في الجزائر بكل خصوصياتو وأىدافو 

من ىنا احتل التعميم مكانة ىامة و حاسمة في الدراسات . صادية واالجتماعيةودوره في التنمية االقت
وأصبح التعميم من المؤشرات العامة عمى نمو و تطور , اقتصادية -تربوية والسوسيو -السوسيو

لذا كان عمى الباحثين في ميدان . بل أصبح أحد العوامل الفاعمة في عممية التنمية, المجتمعات 
يم أن يوجيوا اىتماماتيم نحو بمورة تصور عممي و واقعي لمنظام لمتعميمي وانعكاساتو التربية والتعل

و ما أحوجنا اليوم و نحن عمى عقبة األلفية الثالثة  .عمى حياة المجتمع االقتصادية واالجتماعية
إلى مثل ىذه الدراسات التي من شأنيا أن ترسي القواعد الضرورية النطالقة حضارية خاصة و قد 

تضح أن اإلستراتيجية التربوية والتعميمية ىي سر النجاح والتفوق المذان حققتيما الكثير من الدول ا
وىذا البحث يعتبر دراسة تشخيصية، وصفية، وتحميمية لواقع التعميم الثانوي في . المتقدمة في العالم

تمثمت ىذه  وقد تضمن ىذا البحث خطة حددتيا طبيعة الموضوع و. الجزائر ودوره في التنمية
 :ويمكن تمخيص مضمون ىذه الدراسة فيما يمي . الخطة في مقدمة، ثمانية فصول، وخاتمة

ليطرح بعد ذلك الباحث جممة من , وتناولت التعريف بموضوع الدراسة وأىميتو :المقدمة -
ور التساؤالت التي بنيت عمييا فرضيات الدراسة، وىذه التساؤالت يراد منيا توجيو البحث الذي تمح

 :في الفصول التالية

وخصصو الباحث لدراسة المشكمة من حيث أبعادىا ومستوياتيا، محاوال من  :الفصل األول -
خالليا اإلجابة عمى التساؤالت التي بحثت عالقة التعميم بالتنمية، ودور التعميم الثانوي في التنمية 

: التاليةو قد جاءت ىذه التساؤالت عمى الصيغة . االقتصادية واالجتماعية
 إلى أي حّد يساىم خريج التعميم الثانوي في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائر؟ -
 ؟ التنمية االقتصادية واالجتماعية  خريجي التعميم الثانوي في ميارات إلى أّي حّد يمكن استثمار -



اىم في إنجاح خطط التنمية ؟ ىل التعميم الثانوي في صورتو الراىنة كفيل بإعداد قوى عاممة تس -
ىل التعميم الثانوي يوفر الخبرة والميارة التي يتطمبيا سوق العمل ؟    -
ىل تتناسب تخصصات خريجي التعميم الثانوي مع طبيعة األعمال التي يمتحقون بيا ؟       -
إلى أّي حّد تستثمر الدولة خريجي التعميم الثانوي في قطاعات التنمية ؟  -
أبرز المشكالت التي يعاني منيا التعميم الثانوي في عالقتو بالتنمية في الجزائر ؟ ما ىي  -

وما ىي أولويات العمل لتصحيح مسار العالقة بين التعميم الثانوي والتنمية وجعميا أكثر 
 فّعالية ونجاعة ؟

 ة ؟ما مدى كفاءة إصالحات التعميم الثانوي الجارية ؟ وىل تتالءم مع احتياجات التنمي - 
:  أىداف الدراسة -
إن اليدف األساسي من ىذه الدراسة ىو االطالع و التعرف عمى واقع التعميم الثانوي ودوره في  

: وتندرج تحت ىذا اليدف العام أىداف جزئية يمكن حصرىا فيما يمي, التنمية
. شغل إبراز أىمية العناية بنظام التعميم في أعداد  األفراد و تأىيميم لعالم ال       -
 .معرفة األسباب الموضوعية التي أدت إلى وجود ىوة بين التعميم والتنمية في الجزائر        -

 .التعرف عمى واقع التعميم الثانوي في الجزائر ودوره في التنمية - 
. التعميم بالتنمية عالقة إيجاد أرضية لبمورة مقاربات ومداخل نظرية حول       -
.  يمي متخصص يعالج واحدة من أىم مشكالت التعميم الثانوي في الجزائرتقديم عمل أكاد       -
المساىمة في تقديم عمل أكاديمي وعممي متخصص لمعالجة واحدة من أىم المشكالت        -

 .المعاصرة

:  أىمية الدراسة -
حمة عمرية دراسة تحميمية ألىم مرحمة من مراحل التعميم في الجزائر ألنيا تستقبل التالميذ في مر -1

ا، كما تعتبر أنسب المراحل إلعداد الفرد إعدادا سميما يجعل منو مواطنا صالحا قادرا حّساسة جدّ 
.  عمى التعامل مع مشكالت الحياة بنجاح

في إعداد األطر المتوسطة التي يطمبيا عالم  يعالج مخرجات التعميم الثانوي باعتباره مرحمة ىامة -2
 . الشغل

لدراسات القميمة التي وجيت أىميتيا إلى البحث في التعميم الثانوي كمرحمة يمثل واحدة من ا -3
حاسمة في حياة لمتمميذ من جية، وكونيا تمّد سوق العمل بالكوادر المتوسطة التي تساىم في تنفيذ 

.  مخططات ومشاريع التنمية
 .قمة الدراسات التي تتناول التعميم الثانوي ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائر -4



اقتصادية لعالقة التعميم بالتنمية وتعرض فيو  -المعالجة السوسيو وتضمن:  الفصل الثاني -
نظرا لما ليذه  ،الباحث إلى العالقة بين التخمف والتنمية بعد تحديد مفيوم كل منيما تحديدا إجرائيا

اقتصادية، ليستعرض الباحث  -تربوية والسوسيو -في مجال الدراسات السوسيوالعالقة من أىمية 
في إعداد القوى التعميم الثانوي بعد ذلك أىم المداخل النظرية التي تناولت عالقة التعميم بالتنمية 

 . العاممة التي يتطمبيا سوق العمل
ة الموارد البشرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية، وخّصصو وعالج أىمي   :الفصل الثالث -

الباحث إلى إبراز أىمية العنصر البشري وعالقتو بالتنمية والسيما فيما يتعمق بتنمية الميارات 
ويذىب الباحث في ىذا الصدد إلى التأكيد عمى أن اإلنسان ىو محور التنمية . والقدرات البشرية

رىا، فيو بيذا يصبح ىدفا ووسيمة لجيود التنمية ببعدىا االقتصادي وفاعميا ومنظميا ومطوّ 
  .واالجتماعي

وقد تتبع فيو وتضمن التخطيط لمتعميم ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية،  : الفصل الرابع -
أسموب عممي  باعتباره عبر مراحل زمنية طويمة الباحث التطّورات التي عرفيا التخطيط التربوي

ييدف إلى دراسة الموارد واإلمكانات المادية والبشرية المتاحة وتحديد أساليب توظيفيا بأقل تكمفة 
أىمية التخطيط كما سّمط الباحث الضوء عمى . ممكنة، وأكثر فّعالية لتحقيق األىداف المرجوة

بين التخطيط  التكامل التربوي في العالم العربي ونتائجو االقتصادية واالجتماعية مؤكدا عمى ضرورة
 . لمتعميم والتخطيط لمتنمية باعتبارىما عمميتان متداخمتان ومتكاممتان ال يمكن الفصل بينيما

 فمسفة التعميم الثانوي واحتياجات التنمية في الجزائر تعرض فيو الباحث إلى   :الفصل الخامس -

التربوية منذ  وبعد االستقالل، معّرجا عمى مخططات اإلصالح التي عرفتيا المنظومة قبل
، محددا إستراتيجية تطوير العالقة بين التعميم الثانوي والتنمية، ليصل في نياية 2000إلى1962

 . الفصل إلى مكانة التعميم الثانوي في سوق العمل، وأىم المشكالت التي تعترضو وطرق معالجتيا
لعالم ، ومستقبل ىذه وتطّرق فيو الباحث إلى سياسة اإلصالح التربوي في ا:   الفصل السادس -

وفي . المرحمة من التعميم في ظل التحديات المعاصرة كالتحدي العممي والتكنولوجي وتحّدي العولمة
ىذا السياق تعرض الباحث إلى تقارير بعض الممتقيات الدولية إلصالح المنظومة التربوية العربية 

اإلنفاق عمى التعميم، ليصل في نياية من حيث األىداف، والمناىج، والتقويم ، واإلدارة المدرسية، و
 .الفصل إلى شروط ومتطمبات ىذا اإلصالح في الجزائر

جراءات البحث الميداني وقد تضمن:  الفصل السابع -   :منيجية الدراسة وا 
تم حصر ىذا المجال في أربعة مؤسسات واحدة إدارية وخدماتية  :المجال الجغرافي لمدراسة  -

وقد انصبت الدراسة عمى فئة من خريجي التعميم الثانوي . كميا بمدينة قالمة وثالثة إنتاجية متواجدة
.  العاممين بيذه المؤسسات والمشرفين عمييم من مديرين ومشرفين ورؤساء عمل
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وذلك لكونو يتماشى وطبيعة الموضوع , اعتمد الباحث المنيج الوصفي :منيج الدراسة  -
رونة في  إمكانية وصف الحقائق واختبار الفروض من ولما ليذا المنيج من م, المدروس من جية

تقنيات ىذا المنيج كالمالحظة، المقابمة واالستمارة ثم تحميل  كما استخدم الباحث. جية أخرى
البيانات لمخروج بنتائج تفسيرية وربطيا بالدراسات السابقة والمداخل النظرية لموصول إلى نتائج 

. كالية الدراسةتجيب عن التساؤالت التي تضمنتيا إش
ونظرا , نظرا لصعوبة دراسة جميع الجوانب المتصمة بعالقة التعميم بالتنمية :عينة الدراسة  -

لكون البحوث الميدانية في مثل ىذه الدراسات ال تعتمد طريقة المسح الشامل بل تعتمد أسموب 
اما مع طبيعة ىذا البحث ليذا اختار الباحث عّينة تم اختيارىا قصديا باعتبارىا تتناسب تم, العينة

واإلطار المرجعي ليذه الدراسة ىو خريجي التعميم . وخصوصيات الدراسة وىي عينة قصدية
فردا، و  331والبالغ عددىم , الثانوي العاممين بالمؤسسات اإلدارية واإلنتاجية والمشرفين عمييم

 .من المجتمع األصمي % 58.61نسبتو أي ما , مبحوثا 194يمثل عدد العينة المختارة عشوائيا 

 :  الفصل الثامن -  
وتضمن ىذا الفصل لممعطيات الميدانية لمدراسة، حيث انطمقت الدراسة باالعتماد عمى        

وكان عرض النتائج موضحا بمعيار النسب المئوية و عدد التكرارات بغية , تحميل البيانات الميدانية
نات المتحصل عمييا لموصول في النياية إلى نتائج تقديم تحميل سوسيولوجي من خالل تفسير لمبيا

وفي الختام وبعد . الدراسة عمى ضوء الفرضيات الجزئية والدراسات السابقة والمداخل النظرية
عرض أىم التوصيات واالقتراحات أبى الباحث إاّل أن يطرح جممة من التساؤالت أوحت بيا ىذه 

شكالت التي تواجو التعميم والتنمية في الجزائر وفي الّدراسة تمثل اإلجابة عمييا حاّل لبعض الم
باإلضافة إلى ىذه الفصول الثمانية، فقد خمصت الدراسة إلى خاتمة تضمنت  .سائر البمدان العربية

 .مجمل نتائج الدراسة النظرية والميدانية
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Introduction :  

      « Le rôle de L’enseignement secondaire dans  le développement 

socio-économique en Algérie » est un sujet considéré comme une 

préoccupation incontournable vu les profonds changements qui 

constamment se manifestent au niveau mondial. 

    Cette préoccupation est primordiale, car il est apparu clairement lors 

des dernières décennies que l’enseignement est devenu le souci majeure 

non seulement des pédagogues et des sociologues, mais aussi des 

économistes et des politiciens, cela parce que l’enseignement est  devenu 

un secteur vital  qu’on ne peut omettre lors de la planification d’un 

développement économique et social. Surtout que le développement est 

dans son  essence est une opération  destinée à générer  un changement 

positif quantitatif dans la société. Cette opération ne peut pas être réalisée 

seulement par des moyens matériels, mais il faut investir les ressources 

humaines indispensables afin de parvenir aux objectifs du développement 

global. Par ailleurs comme les ressources humaines représentent une force 

non négligeable dans toute société, il aurait fallu attribué beaucoup  plus 

d’importance au sujet de l’enseignement avec toute  ses dimensions socio-

économiques, cela afin de concrétiser un enseignement rationnel et 

objectif. Qui tient compte de tous les facteurs et les changements qui 

contribuent au progrès de la société. Ainsi tout l’intérêt de cette recherche 

réside dans l’interrogation sur les préoccupations et les nombreuses 

variantes relatives à la politique de l’enseignement secondaire en Algérie 

avec toutes ses spécificités et ses objectifs et son rôle dans le 

développement socio-économique. De là, découle ce fait que l’éducation 

occupe désormais, une place déterminante dans les études socio- 

éducatives et  socio-économiques. En outre, l’enseignement est devenue 



 

l’un des indices qui informent sur l’évolution et le progrès des sociétés 

.C’est pourquoi il est devenu impératif que les chercheurs dans le 

domaine de l’enseignement orientent  leurs préoccupations vers une 

représentation objective et scientifique du système éducatif et ses 

répercussions sur la vie sociale et économique. 

   Au seuil du troisième millénaire, ce genre d’étude qui est susceptible 

d’asseoir les fondements indispensables pour un essor  civilisationnel, 

s’impose comme une nécessité impérieuse. 

Il est devenu désormais clair, que la stratégie éducative constitue le secret 

de la réussite et la supériorité des nations développées. Cette étude 

relative à la réalité du système d’enseignement  algérien et ses 

répercussions sur le développement socio- économique du pays se veut à 

la fois diagnostique, descriptive,  et analytique de l’enseignement 

secondaire en Algérie, et son rôle dans ce développement. 

     Dans le cadre de cette recherche et la nature du sujet traité, on envisagé 

un plan de travail déterminé par une introduction, Huit chapitres, et une 

conclusion. Et qui se résume comme suit :  

 

 

 

 

Introduction : 

    Elle comporte la définition du sujet et son importance. Par la suite le 

chercheur a posé un serie de questions sur lesquelles ont été fondées les 

hypothèses de l’étude. L’ensemble des questions a pour finalité d’orienter 

la recherche qui s’est concrétisée dans les chapitres suivants : 

Chapitre I : 

     Le chercheur l’a réservé à la définition de la problématique et l’étude 

du problème aussi bien dans ses dimensions que dans ses niveaux. A 

travers, ce travail le chercheur essaye de répondre aux questions qui 

régissent la relation entre l’enseignement et le développement, 

notamment le rôle de l’enseignement secondaire dans le développement 
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économique et sociale, les questions ont été formulés de la façon 

suivante : 

- jusqu'à quel point les lauréats de l’enseignement secondaire 

contribuent-ils à la réalisation du développement socio-économique en 

Algérie ? 

- l’enseignement secondaire, dans sa forme actuelle permet-il de 

préparer des potentialités qui participent aux succès des plans de 

développement ? 

- L’enseignement secondaire fournit-il l’expérience et la performance 

exigée par le marché du travail ? 

- Les spécialisations des lauréats du secondaire correspondent-elles à la 

nature des taches qu’ils auront à accomplir ? 

- Dans quelle proportion l’état exploite-t-il les capacités des lauréats du 

secondaire dans les domaines du développement ? 

- Quelles sont les principales difficultés auxquelles est confronté 

l’enseignement secondaire dans sa relation avec le développement en 

Algérie ? 

- Quelles sont les premières mesures à prendre pour corriger l’itinéraire 

relationnel entre l’enseignement secondaire et le développement dans le 

but de la rendre plus efficace et plus rentable ? 

- Quelle est l’utilité des réforme en cours de l’enseignement secondaire 

correspondent-elles aux besoins du développement du pays ? 

Telle est la problématique de la recherche qui sera étudiée et discutée 

dans l’espoir d’aboutir à des réponses objectives tirées du terrain de 

l’étude. 

Les objectifs de l’étude : 

L’objectif principal de l’étude est l’identification du rôle de 

l’enseignement secondaire dans le développement, les objectifs sous-

jacent sont répertoriées comme suit : 

1- la mise en relief de l’importance de prendre soin du mode 

d’enseignement dans la préparation et la qualification des individus pour 

le monde du travail. 



 

2 - La connaissance de la réalité de l’enseignement secondaire en 

Algérie et son rôle dans le développement. 

3 -L’identification des causes objectives de l’inadéquation de 

l’enseignement avec le développement en algérie. 

4 -Dégager une plate forme pour mettre en relief des approches et 

substrats théoriques sur la relation de l’enseignement avec le 

développement. 

5 -Proposer une approche académique spécialisée qui traite les 

principales difficultés de l’enseignement secondaire en Algérie. 

 

 

 

L’intérêt de l’étude : 

1-l’analyse du plus important cycle de l’enseignement en Algérie de 

l’age sensible des apprenants ainsi que le fait que ça coïncide avec la 

meilleure étape pour la formation judicieuse d’un honorable citoyen 

capable de s’adapter aux différents aléas de la vie. 

2-Elle s’intéresse au rôle que joue l’enseignement secondaire vu son 

importance dans la préparation et la qualification des cadres moyens 

dont le monde du travail a besoin. 

3-Elle est l’une des études, très peu nombreuses qui content leurs 

intérêts sur la recherche dans le cycle secondaire comme étape cruciale 

dans la scolarité de l’élève d’une part, et d’autre part comme ressource 

qui fournit des cadres moyens qui participent à la réalisation des plans et 

des projets du développement. 

4-Cette étude vient pour combler la rareté des études traitant 

l’enseignement secondaire et son rôle dans le développement socio-

économique en Algérie. 

Chapitre II : 

     Il comprend une étude socio-économique de la relation de 

l’enseignement avec le développement. Le chercheur s’est intéressé à la 

relation entre le sous développement et le développement après avoir 

déterminer la définition de chacun des concepts vu le fait que cette 

2 



 

relation est importante dans le domaine des études socio-éducatives et 

socio-économiques. Par la suite le chercheur a évoqué les plus 

importantes approches théoriques qui s’intéressent à la relation de 

l’enseignement avec le développement, ainsi que le rôle de 

l’enseignement secondaire dans la préparation des forces actives 

demandées par le marché du travail. 

Chapitre III : 

      On y traite de l’importance des ressources humaines dans le 

développement social et économique. Le chercheur l’a réservé pour faire 

apparaître l’importance de l’élément humain et sa relation avec le 

développement, notamment en se qui concerne celui des performances et 

des compétences humaine. Dans ce cadre le chercheur affirme que 

l’individu est l’axe du développement, son opérateur, son organisateur, 

et celui qui l’a fait évoluer. C’est dans ce sens qu’il devient à la fois 

l’objectif et le moyen de tous les efforts du développement dans ses 

dimensions sociales, économiques, et culturelles. 

Chapitre IV :  

      Il comprend la planification de l’enseignement et son rôle dans le 

développement. Aussi le chercheur a suivi toute les étapes qu’a connu 

cette planification, à travers de longues époques, celle-ci étant une 

approche scientifique ayant pour but l’étude des ressources matérielles 

et humaines disponibles, ainsi que, les procédés de leurs utilisation au 

prix les plus bat pour la meilleur efficacité possible. Par ailleurs le 

chercheur a clarifié l’importance de la planification éducative dans le 

monde arabe et ses résultats économique et sociaux. Il a montré la 

nécessité de la complémentarité entre la planification de l’enseignement 

et du développement vu que les deux opérations s’enchevêtrent et se 

complète à tel point qu’on ne peut les dissociés. 

Chapitre V : 

     Ce chapitre a traité la philosophie de l’enseignement secondaire ainsi 

que les besoins du développement en Algérie avant et après 

l’indépendance, tout en analysant les plans des réformes qu’a connues le 

système éducatif algérien depuis 1962 jusqu'à l’an 2000. il a déterminé 



 

la stratégie de l’évolution et la relation entre l’enseignement secondaire 

et le développement. A la fin du chapitre, le chercheur a évoqué les 

principales difficultés auxquelles est confronté cet enseignement. 

Chapitre VI : 

     On y aborde la politique de la reforme éducative dans le monde ainsi 

que l’avenir du cycle secondaire dans le cadre des incertitudes actuelles 

tel que les défis scientifiques, technologiques, et la mondialisation. C’est 

en ce sens que le chercheur a repris certains rapports émanant de forums 

internationaux sur la reforme éducative dans le monde arabe : ces 

objectifs, ces programmes, ces dépenses, et sa gestion administratives 

pour aboutir à la fin du chapitre aux conditions et exigences de ces  

reformes éducatives en Algérie. 

Chapitre VII : 

     Ce chapitre comprend : 

-Le cadre géographique de l’étude a été restreint dans quatre entreprises 

et sociétés, une administrative et de services, et les autres de production, 

se trouvant toutes dans la ville de Guelma. L’étude s’est focalisée d’une 

part sur un groupe de lauréats de l’enseignement secondaire qui 

travaillaient dans ces entreprises, et d’autre par sur les gérants de ces 

entreprises (directeurs, gestionnaires, Chefs de département, Chefs de 

travail). 

-La méthode du travail : le chercheur a choisi la méthode descriptive vu 

quelle convient à la nature du sujet étudié, aussi cette méthode présente 

une adaptabilité dans la description des réalités et la vérifications des 

hypothèses émises. Comme il a eu recourt à l’utilisation des techniques 

de cette méthode tel que l’observation, l’entretien, et le questionnaire. 

-L’échantillon : vu les difficultés relatives à cette étude, le chercheur a 

choisi  l’échantillon d’intention car cela correspond à la nature de cette 

recherche et au spécificités de l’étude. C’est un échantillon stratifié qui 

comprend 192 individus interrogés d’un total de 331 personnes (un 

groupe de 140 lauréats et un autre groupe de 54 gérants). 

Chapitre VIII : 



 

      Il a été réservé à l’analyse et la critique des données récoltées du 

terrain. Ces résultats on été exposés et clarifiées par des taux, des 

pourcentages, et des recoupements des réponses. Cela à pour but une 

analyse sociologique à travers les explications fournis pour aboutir à  

des résultats à la lumière des hypothèses partielles, des études 

antérieures, et des théories.  

      En conclusion, le chercheur a posé une série de questions dont les 

réponses représentent une solution à certains problèmes de 

l’enseignement secondaire en Algérie, ainsi que dans les pays arabes. En 

plus de ces huit chapitres une conclusion a été élaborée pour comporter 

tous les résultats de l’étude aussi bien théoriques que pratique. 
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Introduction: 

 « The role of secondary education in socio-economic development in 

Algeria »   is considered as a matter of concern given the inevitable 

changes that constantly occur in the world. This concern is paramount, as it 

became clear during recent decades that education has become a major 

concern not only of educators and sociologists, but economists and 
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politicians, because education has become a vital sector we can not forget 

when planning for sustainable economic, social. Especially as the 

development is in its essence is an operation to generate a positive 

quantitative change in society. This operation can not be achieved only by 

physical means, but we must invest the resources necessary to achieve the 

goals of global development. In addition to human resources represent a 

significant force in any society, should have been given much more 

emphasis on education with all its socio-economic dimensions, in order to 

achieve a rational and objective education. Which takes into account all 

factors and changes that contribute to the advancement of society. Thus the 

value of this research lies in the question about the concerns and the many 

variations on the policy of secondary education in Algeria, with all its 

specificities and its objectives and its role in the socio-economic 

development. From there it follows that education now occupies a place in 

the socio-educational and socio-economic. Furthermore, education has 

become one of the indicators that inform on the evolution and progress of 

societies. It is therefore imperative that researchers in the field of education 

direct their concerns to a scientific and objective representation of the 

education system and its impact on social and economic life. On the 

threshold of the third millennium, this kind of study that is likely to lay the 

necessary foundations for a civilizational growth, are an absolute necessity. 

It has become clear that the educational strategy is the secret of success and 

superiority of the developed nations. This study on the reality of the 

Algerian education system and its impact on socio-economic development 

of the country is both diagnostic, descriptive, analytical and secondary 

education in Algeria, and its role in the socio - economy. As part of this 

research and the nature of the subject, we considered a work plan 

established by an introduction, eight chapters and a conclusion. And which 

is summarized as follows:  

Introduction: It includes the definition of the topic and its importance. 

Thereafter the researcher posed a series of questions which were based 

assumptions of the study. The set of questions is to guide the research that 

resulted in the following chapters:  



 

Chapter I:   The researcher gave the definition of the problem and the 

problem both in its dimensions and in its levels. Through this work the 

researcher tries to answer questions that govern the relationship between 

education and development, including the role of secondary education in 

the economic and social questions were formulated as follows:  

- How the winners of secondary education contribute to the achievement of 

socio-economic development in Algeria?  

- Secondary education in its current form allows it to prepare to participate 

in the potential success of development plans?  

- Secondary education it provides the experience and performance required 

by the labor market?  

- The winners of the specialization of secondary correspond to the nature of 

the tasks they have to perform? 

- What proportion of the state operates Does the capacity of secondary 

winners in the areas of development?  

- What are the main challenges facing secondary education in its relationship 

with development in Algeria?  

- What are the first steps to correct the route relationship between secondary 

education and development in order to make it more efficient and more 

profitable?  

- What is the value of outstanding reform of secondary education correspond 

to the development needs of the country?  

That is the issue of the research to be studied and discussed in the hope of 

objective responses from the field of study.  

The objectives of the study:   The main objective of the study is the 

identification of the role of secondary education in development; the 

underlying objectives are listed as follows:  

1 - the emphasis on the importance of taking care of the teaching method in 

the preparation and qualification of individuals for the world of work.  

2 - Knowing the reality of secondary education in Algeria and its role in 

development.  

3 - The identification of objective causes of the inadequacy of education with 

the development in Algeria.  



 

4 - Develop a platform to highlight the approaches and the theoretical 

relationship of education with development.  

5 -Propose an academic specialist who deals with major problems of 

secondary education in Algeria.  

The interest of the study:  

1 - analysis of the most important cycle of education in Algeria for the 

sensitive age of learners and the fact that it coincides with the best step for the 

formation of a good honorable citizen capable of adapting to different hazards 

of life.  

2 - She is the role of secondary education in view of its importance in the 

preparation and qualification of middle managers that the world of work 

requires.  

3 - It is one of the studies, very few that content on their research in 

secondary education as crucial step in the education of students on the one 

hand, and as a resource that provides managers resources involved in 

implementing plans and projects of development.  

4 - This study is to address the scarcity of studies dealing with secondary 

education and its role in the socio-economic development in Algeria.  

Chapter II: It includes a socioeconomic study of the relationship of 

education with development. The researcher was interested in the relationship 

between underdevelopment and development after determining the definition 

of each of the concepts seen that this relationship is important in the field of 

socio-educational and socio-economic. Thereafter the researcher discussed 

the most important theoretical approaches concerned with the relationship of 

education with the development and the role of secondary education in the 

preparation of active forces requested by the labor market.  

Chapter III: It discusses the importance of human resources in the social and 

economic development. The researcher has reserved to show the importance 

of the human element and its relationship with development, particularly in 

relation to the performance and skills. Within this framework the researcher 

asserts that the individual is the axis of development, its operator, organizer, 

and the person who has changed. In this sense it becomes both the goal and 

the means of all the efforts of development in its social, economic, and 



 

cultural.  

Chapter IV: It includes the planning of education and its role in 

development. Also the researcher followed all the steps which this planning, 

through long periods, which is a scientific approach with the aim of the study 

material and human resources available and the methods of their use the price 

for the best bat effectively. Moreover, the researcher clarified the importance 

of educational planning in the Arab world and its economic and social results. 

He showed the need for complementarity between educational planning and 

development since the two are entangled and complete so that they can not be 

differentiated.  

Chapter V: This chapter dealt with the philosophy of secondary education 

and development needs in Algeria before and after independence, while 

analyzing the plans of reforms "of the Algerian education system since 1962 

until 2000. he determined the strategy of evolution and the relationship 

between secondary education and development. At the end of the chapter, the 

researcher has outlined the main challenges facing this teaching.  

Chapter VI: It addresses the politics of educational reform in the world and 

the future of secondary education under the current uncertainties such as the 

challenges of science, technology, and globalization. It is in this sense that the 

researcher has included some reports from international forums on education 

reform in the Arab world these goals, these programs, these costs, 

administrative and management to achieve at the end of the chapter to the 

conditions and requirements of these educational reforms in Algeria.  

Chapter VII: This chapter includes:  

- The geographical setting of the study was restricted in four companies and 

companies, and administrative services, and other production, all located in 

the city of Guelma. The study focused firstly on a group of winners of 

secondary education who worked in these enterprises, and secondly by the 

managers of these companies (directors, managers, heads of department, 

heads of working).  

- The method of work, the researcher chose the descriptive method to be seen 

what the nature of the topic, as this method has adaptability in the description 

of the realities and assumptions of the checks issued. As he had resorted to 



 

the use of this method such as observation, interview and questionnaire.  

- The sample: given the difficulties in this study, researchers chose a random 

sample because it is the nature of this research and the specificities of the 

study. It is a stratified random sample comprising 192 individuals interviewed 

a total of 331 people (a group of 140 winners and another group of 54 

managers).  

Chapter VIII: It was reserved for analysis and review of data collected from 

field. These results have been presented and clarified by rates, percentages, 

and overlap of answers. This is aimed at a sociological analysis through the 

explanations provided to achieve results in the light of partial hypotheses, 

previous studies and theories.  

       In conclusion, the researcher asked a series of questions whose answers 

represent a solution to   some problems of secondary education in Algeria, as 

well as in Arab countries.  

In addition to these eight chapters, a conclusion has been developed to 

include all the results of the study both theoretical and practical. 

 
 
 
 
 
 


