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  :مقدمة
ويات والثقافات  يواجه اتمع اجلزائري كبقية جمتمعات العامل حتديات العوملة اليت تسقط احلواجز واهل           

الفرعية والدولة الوطنية ليحل حملها نظام عاملي جديد يهدف إىل نقل اتمعات من اـال الـوطين                 
  .والقومي إىل اال العاملي وذلك من خالل ثورة اإلتصاالت

وهكذا أصبح اتمع اجلزائري كغريه من اتمعات النامية يتعرض إىل غزو األفكـار واملعلومـات               
 والقيم الرأمسالية القادمة من اخلارج، وهذا الغزو بدوره يؤثر على املؤسسـات اإلجتماعيـة               والصور

والثقافية كاألسرة واملسجد واملدرسة واإلعالم، ولذلك أصبحت موضوعات األصالة واحلداثة، واألنا           
املدرسـة  (واآلخر واهلوية واإلستيالب الثقايف، والنظام الربوي التغرييب والنظام التربـوي األصـيل             

  .من املوضوعات املطروحة على بساط البحث والدراسة يف الوقت الراهن) األصلية
ويف هذا اإلطار إرتأينا أن نقوم بدراسة استطالعية ألراء مستشاري التوجيه وأساتذة التعليم الثـانوي               

 اإلجابـة   وسوف حناول يف هذه الدراسة    . حول حتديات العوملة وأثرها على النظام التربوية اجلزائري       
  :على التساؤالت التالية

هل من الضروري إصالح منظومتنا التربوية؟ وهل املعطيات اجلديدة اليت تفرضها العوملـة جيـب أن                
تأخذ باحلسبان يف أي نظام تربوي جديد؟ وهل جيب تغيري مناهجنا التربوية حىت تسـاير العوملـة أم           

   النظام التربوي اجلزائري؟جيب التصدي للعوملة؟ وأخريا ماهي آثار العوملة على
  : االقتراب املنهجي-أوال

اتمع اجلزائري كغريه من جمتمعات العامل األخرى يواجه حتديات العوملة، ومؤسسات التنشئة            
اإلجتماعية والثقافية يف اجلزائر كاألسرة، واملدرسة، واإلعالم واملسجد أصبحت غري قادرة على محاية             
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 أصبحت املعايري والقيم اجلديدة تصنع يف اخلارج وتستهلك يف الداخل           األمن الثقايف للمجتمع، حيث   
ومن هنا تأيت أمهية دراسة أثر العوملة على النظـام التربـوي            . من قبل مؤسساتنا اإلجتماعية والثقافية    

  .اجلزائري
  :حتاول هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت احملورية التالية

  ؟هل جيب إصالح منظومتنا التربوية
  هل املعطيات اجلديدة اليت تفرضها العوملة جيب أن تأخذ باحلسبان يف أي نظام تربوي جديد؟
  هل من الضروري تغيري مناهجنا الدراسية حىت تساير العوملة؟ أم جيب التصدي لظاهرة العوملة؟

  ما آثار العوملة على النظام التربوي اجلزائري؟
 %16انوية تتواجد باجلزائر العاصمة أي بنسبة        ث 110 ثانوية من أصل     18مشلت هذه الدراسة    

شرق، : وقد مت تقسيم اال اجلغرايف للجزائر العاصمة إىل أربعة مناطق         . من جمموع ثانويات العاصمة   
إال أنه نظرا للكثافة السـكانية      .  ثانويات عشوائيا  4غرب، جنوب، وسط، وأخذت من كل منطقة        

  . ثانويات من هذه املنطقة6يات ا، فقد ارتأينا أخذ مبنطقة وسط العاصمة وارتفاع عدد الثانو
أحدمها خاصة باألساتذة، واألخـرى خاصـة مبستشـاري         : كما مت تصميم استماريت استبيان    

أما عدد استمارات االستبيان املوزعة على كل ثانوية مشلتها الدراسـة           . التوجيه واملساعدين التربويني  
 استمارات موجهة إىل كل من مستشاري التوجيـه         3ذة و    استمارة موجهة إىل األسات    25فقد بلغ   

اسـتمارة خاصـة     450وبذلك يكون جمموع االستمارات اليت مت توزيعهـا         . واملساعدين التربويني 
  . استمارة خاصة مبستشاري التوجيه واملساعدين التربويني54باألساتذة، و

بالنسـبة ملستشـاري     %88 بالنسبة لألساتذة،    %80وقد حتصل الباحث على نسبة استرجاع       
  ).1أنظر اجلدول رقم (التوجيه واملساعدين التربويني 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن استمارة االستبيان كأداة جلمع البيانات قـد خضـعت إىل اختبـار                 
وذلك للتأكد من أن األداة تقيس فعال ما وضعت لقياسه من خـالل قيـاس               ) Validity(الصدق  

لفقرات استمارة االستبيان، وقد حتصلنا على النتائج ) Internal Consistency(االتساق الداخلي 
  :التالية
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، بينما حتصلت اسـتمارة     %75متثل النسبة املئوية لالتساق الداخلي لفقرات استمارة األساتذة         
وهكذا يتبني أن جممل فقرات االستبيانني على       . %80مستشاري التوجيه واملساعدين التربويني على      

  .ن االتساقدرجة عالية م
وقـد  ). Reliability(إضافةإىل ذلك فقد خضعت استماريت االستبيان إىل اختبـار الثبـات       

لتحديد درجة ) Test – Retest(استخدم الباحث يف قياس الثبات طريقة االختبار وإعادة االختبار 
رة بالنسبة إىل كـل اسـتما  ) Correlation Coefficient(وبعد حساب معامل االرتباط . الثبات

، أمـا معامـل     0,82بلغ معامل االرتباط الستمارة األساتذة      : على حده، حتصلنا على النتائج التالية     
وهذا يدل داللة واضحة    . 0,90االرتباط الستمارة مستشاري التوجيه واملساعدين التربويني فقد بلغ         

يف امليدان ومجـع    ومنه، أصبحت استمارات االستبيان صاحلة للتطبيق       . أن درجات ثبات األداة عالية    
  .البيانات املتعلقة بإشكالية البحث

فئة األساتذة، وفئة مستشاري    : كما جيب التنويه هنا إىل أن جمتمع البحث يتكون من فئتني مها           
التوجيه واملساعدين التربيني الذين يباشرون مهامهم باملؤسسات التعليمية للطور الثالـث بـاجلزائر             

 أستاذا مـوزعني    364ئية من األساتذة يف الثانويات املختارة حبجم        وقد مت أخذ عينة عشوا    . العاصمة
أما فئة مستشاري   ). السنة االوىل والثانية والثالثة ثانوي    (على خمتلف التخصصات وخمتلف السنوات      

 مستشارا ومساعدا تربويا، إال أن      54التوجيه فقد قمنا مبسح شامل ألعضاء هذه الفئة والبالغ عددهم           
  . مبحوثا48كن من مقابلة سوى الباحث مل يتم

. أما من حيث املنهج، فقد وظفت هذه الدراسة املنهج الوصفي نظرا لطبيعة املوضوع ونوعية الدراسة              
وقد اتبع الباحث يف توظيف هذا املنهج أسلوب املسح االجتماعي الذي يهدف إىل دراسة الواقع االجتماعي                

  .الراهن من أجل استشراف املستقبل
هرة العوملة هي واقع راهن اآلن باتمعات العربية، ومن ضمنها اتمع  اجلزائري، فـإن               ونظرا أن ظا  

أنسب منهج ميكن توظيفه الستطالع آراء مستشاري التوجيه وأساتذة التعليم جتاه أثر حتديات العوملة للنظام               
  .التربوي اجلزائري هو املنهج الوصفي عن طريق املسح االجتماعي
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  :اب النظري االقتر-ثانيا
إذ أن التعليم يعترب أساسـا  . من أكثر األنظمة أمهية فيما يتعلق مبواكبة العوملة هو النظام التربوي        

فاملنهاج العلمي قبل كل شيء     . يف احلفاظ على الثقافات املوروثة وتنميتها وفتح اآلفاق للتقدم والرقي         
 اآلثارلتعليم هو من أهم األسلحة ملقاومة       ومن مث فإن ا   . مرتبط باألهداف اليت يستطيع اتمع حتقيقها     

  .السلبية لظاهرة العوملة وخاصة يف اتمعات العربية واإلسالمية
وعليه، فإن شخصية الفرد ال تنشأ وال تنمو إال بالتعليم، إذ أن التعليم كعملية منظمة ال يهـتم                  

كوين املواقف الصحيحة جتـاه     فقط بتبادل املعرفة واكتساب اخلربة، بل يتعداه ليلعب دورا هاما يف ت           
  .)1(التحصيل، جتاه العمل، جتاه اآلخر يف اتمع، وجتاه احلياة بصورة عامة

وبناء على ذلك، فإن أصواتا كثرية ما تزال ترتفع يف األوساط التربوية منادية بضرورة إصـالح                
ا، ورغم أن التعليم الثانوي     املنظومة التربوية، وهذا ما تؤكده الدراسة امليدانية احلالية كما سنرى الحق          

قد عرف تطورا هاما منذ االستقالل وحقق أهدافا كربى خاصة يف اجلانب الكمي، لكن التحليـل                
املوضوعي هلذه املرحلة، جند أا أفرزت عددا من النقائص والسلبيات أدت إىل اخنفاض نوعية التعليم               

  .)2(وضعف مردوده
 من أسـاتذة  –كهذه ألراء املعنيني بالعملية التربوية وتأسيسا على ذلك، فإن دراسة استطالعية     

 حول عملية إصالح املنظومة التربوية واآلثار املترتبة عن         –ومستشاري التوجيه واملساعدين التربويني     
ولكن قبل االنتقال إىل اجلانب امليداين      . ظاهرة العوملة، تصبح أكثر من ضرورة ملحة يف الوقت الراهن         

ب حتديد مفهوم العوملة، وكذلك عرض أهم املواقف واالجتاهات السـائدة يف            من هذه الدراسة، جي   
  .العامل العريب جتاه ظاهرة العوملة كخلفية نظرية

خيتلف الباحثون حول مفهوم العوملة، ولعل اختالفهم يعود إىل نظرية العوملة اليت ال تزال يف مهد                
غوية حسب اجلابري إىل تعميم الشيء وتوسيع       ويشري مفهوم العوملة من الناحية الل     . التشكيل والتطور 

خيتلف عن مفهوم   ) Globalisation" (العوملة"ويؤكد اجلابري أن مفهوم     . دائرته ليشمل العامل كله   

                                                 
 .136، ص 1999 دار الوراق، لندن، .دراسة حتليلية نقدية: العوملة. د اهللا عثمان التوم، وآخرون عب)1(
مديرية التوجيـه واالتصـال، اجلزائـر،       . جمموعة النصوص اخلاصة بتنظيم احلياة املدرسية     .  وزارة التربية الوطنية   )2(

 .23، ص 1993
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، فالعوملة نزعة توسعية، يف حني أن العاملية هي طموح إىل االرتفـاع             )Universalisme" (العاملية"
  .)1(حتواء للعامل، والعاملية تفتح على العاملفالعوملة ا. باخلصوصية إىل مستوى عاملي

سهولة " إىل تعريف العوملة نذكر السيد ياسني الذي عرفها على أا            اومن الباحثني الذين تصدو   
  .)2("حركة الناس واملعلومات والسلع بني الدول على النطاق الكوين

 املضطردة  املتنامية الـيت  تشري العوملة إىل الفعاليات: " فيعرفها قائال« J. Tomlinson »أما 
ختص  االتصاالت اإلندماجية املعقدة بني اتمعات والثقافات واملؤسسات واألفراد علـى النطـاق              

  .)3(" اليت تتضمن انكماش البعدين الزمين واملكايناالجتماعية العوملة هي احلركة …العاملي
ن خالهلا تزداد إمكانية رؤيـة  تشري إىل العملية اليت م" أن العوملة « R. Robertson »ويرى 

  .)4("العامل كمكان أوحد، باإلضافة إىل الطرق اليت جتعلنا يف حالة وعي ذه العملية
االمتداد اخلارجي للثقافة احملليـة  " فيعرفها على أا « M. Featherstone »أما بالنسبة إىل 

ت املختلفة منخرطـة يف الثقافـة       تصبح الثقافا ] وبذلك. [املعينة إىل أقصى حدودها، أي العامل أمجع      
  .)5("الغالبة اليت سوف تغطي، بعد حني، مجيع العامل

مجيـع  " عندما يعتقد أن العوملـة تشـري إىل   « M. Albrow »ويؤكد هذا التعريف الكاتب 
  .)6("العمليات اليت بواسطتها ينخرط مجيع سكان العامل يف جمتمع عاملي أوحد هو اتمع العاملي

هذه التعاريف على أن العوملة هي توحيد العامل يف بوتقة ثقافية واحدة، ويف حيـز               وهكذا جتمع   
ومن مث ميكن القول أن العوملة هي عبارة عن نزعة مشولية توسيعية تنطوي على أشـكال                . عامل موحد 

وهي من جهة نتاج للتطور التقين املتسارع يف        . جديدة للتبادل والتعامل خارج نطاق الزمان واملكان      
                                                 

 .17-16، ص ص 1998، فيفري 228، العدد ستقبل العريبامل". العوملة واهلوية الثقافية. " حممد اجلابري)1(
 .6، ص1998، فيفري 228، العدد املستقبل العريب". يف مفهوم العوملة. " السيد ياسني)2(

)3( Tomlinson. J. Cultural Imperialism. The John Hopkins University Press, Baltimore, 
1991, pp. 22-23. 

)4( Robertson. R. Globalisation. Sage, London, 1992, p.114. 
)5( Featherstone. M. (ed). Global culture : Nationalism, Globalisation and Modernity. 

Sage, Publications, 1990, p. 6. 
)6( Albrow. M. et all (eds). Globalisation, Knowledge and Society. Sage, London, 1990, p. 

20. 
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ال املعلوماتية والنقل واالتصال، وهي من جهة أخرى حمصلة تطورات اقتصادية وسياسية وثقافيـة              جم
  .)1("أدت إىل نزعة مشولية عاملية

نظرا أن هذه الدراسة دف إىل استطالع آراء األساتذة ومستشاري التوجيه خبصوص ظـاهرة              
نظر إىل ظاهرة العوملة، وليس كما ينظر       العوملة، فإنه جيدر بنا هنا التركيز على الفكر العريب وكيف ي          

إليها الغرب الذي يريد مترير فرة العوملة، وكأا املصري األوحد للبشرية وأا اية احلداثة بـل ايـة               
لصاحبه ) The end of History and the last man(التاريخ كما جاء يف كتاب اية التاريخ 

  ).Fukuyama. F(فوكوياما 
لقول هنا أن النظرة إىل العوملة يف سياق الثقافة العربية تتمحور حـول نظـريتني               وعليه، ميكن ا  

فالنظرية األوىل تنطلق من هيمنة الثقافة الغربية من        . النظرية االستيعابية والنظرية الصدامية   : أساسيتني
اعات خالل احترام احلقوق واحلريات واقرار الدميقراطية، بينما تنطلق النظرية الثانيـة مـن الصـر              

 .Hunington S( وهذا ما تؤكده بعض الكتابات الغربيـة أمثـال   )2(.واالختالفات بني الثقافات

Paul (  يف كتابة صراع احلضـارات)The clash of civilisation and the remaking of 

Word order.(  
مل يف  كظاهرة ما زالت غري واضـحة املعـا       " العوملة"واملالحظة اليت ميكن تسجيلها هنا هو أن        

، وال من حيث اختبارا علـى أرض        )Conceptually(الثقافة العربية ال من حيث حتديد املفهوم        
وكل ما هنالك أن النظرة إىل العوملة يف اتمعات العربية تقوم على تصور             ). Empirically(الواقع  
  .يف الثقافة" االستهالك"يف االقتصاد و" اخلوصصة"يعتمد 

ظريتني ميكن القول أن هناك تباينا كبريا يف مواجهة ظاهرة العوملة من قبل             وانطالقا من هذين الن   
  :الفكر العريب إذ ميكن التمييز بني موقفني إثنني

أحدمها ذو طبيعة منهجية ابسـتومولوجية      : املوقف األول وينطلق هو اآلخر من اعتبارين اثنني       
قتصادية أو سياسية مغلقة اطالقا غري قابلـة        يقوم على النظرية القائلة أنه ال توجد بنية اجتماعية أو ا          

                                                 
أطروحة دكتوراه، قسم علـم االجتمـاع، جامعـة         ". السلطة واشكالية التنمية بالبلدان النامية    . "الدين زمام  نور   )1(

 .112ص . 2001اجلزائر، 
 .254 عبد اهللا عثمان التوم، وآخرون، مرجع سابق، ص )2(
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. ومن مث ال يصح النظر إىل العوملة بوصفها نظاما عاليا حمكما غـري قابـل للمواجهـة                . لالختالف
واالعتبار اآلخر ذو بنية مستمدة من منظور سوسيو اقتصادي سياسي يقوم على أنـه مـن الـوهم                  

  .متثل حالة من االستقرار" العوملة اجلديدة"اإليديولوجي االعتقاد بأن بلدان 
النظام العـاملي   "كما أنه من القصور املعريف عدم إدارك أن املطامح واملطامع اليت يراد ملصطلح              

كمنظور سياسي لظاهرة العوملة أن يعرب عنه وينتجها ويغذيها يف آن ال جتد تطابقا تاما مـع                 " اجلديد
 فريى يف ظاهرة العوملة قدرا حمتوما كتـب علـى           أما املوقف الثاين  . )1(الواقع املعاش يف هذه البلدان    

ومن مث فإما أن يندمج العامل العريب اندماجا وظيفيا يف ذلك النظام الرأمسايل الليبريايل              . البلدان العربية 
  .فيحقق شروط استمراره، وإما أن خيرج عنه فيبدو عاجزا مهمشا وغري ذي مستقبل استراتيجي

أحدمها ذو طابع منهجي يرى أصحابه يف حماولـة         : ببني اثنني وينطلق هذا املوقف بدوره من س     
اإلندماج هذه صيغة من صيغ اإلندماج حبضارة العصر، وتلقف مكتسباته حىت لو مت ذلـك علـى                 
حساب االستقالل الفكري، واآلخر ذو بنية مستمدة من اجتاهات اإلحباط والقنوط وانسداد األفاق             

  )2(.يب ومن ضمنها شرحية املثقفنيبالنسبة لفئات عريضة يف العامل العر
وعلى ضوء هذه اخللفية النظرية طرحنا تساؤالت هذه الدراسة قصد اختبارها يف امليدان مـن               

  .خالل دراسة ميدانية استطالعية حول ظاهرة العوملة وآثارها على النظام التربية اجلزائري
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ة مـدبويل، القـاهرة،     مكتب. العوملة والتحوالت اتمعية يف الوظن العريب     .  حيدر إبراهيم، حسني معلوم وآخرون     )1(

 .115-114، ص ص 1999
 .116 نفس املرجع، ص )2(
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  : الدراسة امليدانية-ثالثا
اول عرض البيانات امليدانية وكذلك النتائج اجلزئية املتوصل إليها         يف هذا اجلزء من البحث سنح     

  .من خالل هذه املعطيات
  .يبني أمساء الثانويات وعدد االستمارات املوزعة ونسبة االسترجاع): 1(اجلدول رقم 

  اسم الثانوية التسلسل
عدد االستمارات 

  املوزعة
عدد االستمارات 

  املسترجعة
%  

  %92  23  25  ثانوية مولود قاسم  01
  %84  21  25  ثانوية أسياخم  02
  %60  15  25  ثانوية فوجرو  03
  %64  16  25  )1(ثانوية املقراين   04
  %76  19  25  ثانوية عني طاية   05
  %84  21  25  ثانوية الكاليتوس  06
  %68  17  25  ثانوية حموس  07
  %100  25  25  ثانوية اإلدريسي  08
  %48  12  25  ثانوية جسر قسنطينة   09
  %60  15  25  ثانوية برج البحري  10
  %100  25  25  ثانوية ابن خلدون  11
  %100  25  25  ثانوية وادي السمار  12
  %88  22  25  ثانوية الرويبة  13
  %100  25  25  ثانوية عبد احلق بن محودة  14
  %100  25  25  ثانوية لبجاوي   15
  %56  14  25  ثانوية العقيد عمريوش  16
  %84  21  25  ثانوية بئر توتة  17
  %92  23  25 ثانوية مجال الدين األفغاين   18

  %80  364  450  اموع
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% 16 ثانوية أي بنسـبة      18يوضح أمساء الثانويات موضوع الدراسة وهي       ) 1(اجلدول رقم   
وقد مشلت هذه الثانويات خمتلف منـاطق اجلزائـر         . من جمموع الثانويات املنتشرة باجلزائر العاصمة     

  .ا ووسطاالعاصمة شرقا وغربا جنوب
 بناء على عدد االستمارات املوزعـة يف        –ويتضح من خالل هذا اجلدول  أن نسبة االسترجاع          

أما النسبة العامة لالسترجاع    . كحد أدىن % 48إىل  % 100 تعترب عالية إذ تتراوح بني       –كل ثانوية   
  .تذةمن جمموع االستمارات املوزعة على فئة األسا% 80فهي األخرى تعترب عالية حيث متثل 

وتأسيسا على ما تقدم، نستنتج أن جتاوب املسؤولني واألساتذة ومستشاري التوجيه واملساعدين            
التربويني يف هذه الثانويات خبصوص إجراء هذه الدراسة لدليل واضح على الوعي املتزايد لدى هـذه               

  .ازدهار اتمعالشرحية من اتمع بضرورة إجراء مثل هذه البحوث وبأمهية البحث العلمي يف تقدم و
  .يبني توزيع أفراد العينة حسب السن): 2 (اجلدول رقم
مستشاري التوجيه    األساتذة

  واملساعدين
  اموع

الفئة 
  
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  السن
25 – 34  111  30%  17  35%  128  31%  
35 – 44  182  50%  20  42%  202  49%  
45 – 54  68  19,2% 09  19%  77  18,7%  
55 – 64  03  0,8%  2  04%  5  1,3%  

  %100  412 %100  48  %100  364  اموع

  38= × : املتوسط احلسايب لالساتذة-
  38,6= × : املتوسط احلسايب ملستشاري التوجيه واملساعدين-

 35عن أن أعلى فئة عمرية للمبحوثني هي الفئة اليت تقع بني            ) 2(تكشف بينات اجلدول رقم     
عند فئة مستشـاري التوجيـه واملسـاعدين        % 42عند فئة األساتذة،    % 50 سنة بنسبة    44إىل  

من جمموع  % 49وهذا ما تؤكده النسبة العامة للمبحوثني، حيث جند أن هذه الفئة متثل             . التربويني
أما املبحـوثني   ، %31 سنة ال تتجاوز نسبة      34 إىل   25املبحوثني، بينما الفئة الشابة اليت تقع بني        

  .من جمموع املبحوثني% 18,7 سنة فال ميثلون سوى 54 إىل 45ني الذين تقع أعمارهم ب
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وانطالقا من بيانات هذا اجلدول يتضح أن أغلب املبحوثني يقعون يف سـن الكهولـة، إذ أن                 
املتوسط احلسايب لكل من فئة األساتذة ومستشاري التوجيه واملساعدين التربويني يكاد يكون متساويا             

وهذا ما جيعل هذه الفئة قادرة على استيعاب مفهوم العوملة          .  سنة 38,6 سنة و  38وهو على التوايل    
  .واألثار املترتبة عليها، ومن مث اإلجابة على األسئلة اليت تطرحها هذه الدراسة بكل موضوعية

  .يبني توزيع أفراد العينة حسب اجلنس): 3 (جدول رقم

  األساتذة
مستشاري التوجيه  

  واملساعدين
  اموع

الفئة 
  

  % التكرار  % التكرار  %  التكرار  السن

 %32,8  135  %31  15  %33  120  ذكر 

 %67,2  277  %69  33  %67  244  أنثى

100  364  اموع
%  

48  100%  412  100%  

يعد متغري اجلنس هو اآلخر من املتغريات الشخصية اليت متيز فئة من الناس عن بقيـة الفئـات                  
 من خالل قراءة هذا اجلدول أن معظم أفراد العينة هم مـن             والشرائح االجتماعية األخرى، ويالحظ   

وتنطبق نفـس   .  للرجال من جمموع املبحوثني    %32,8 مقابل   %67,2العنصر النسوي حيث ميثلون     
% 33مقابل  % 67املالحظة على كل من الفئتني حيث جند أن العنصر النسوي يف فئة األساتذة ميثل               

  .للرجال% 31 مقابل %69ه واملساعدين التربويني للرجال، وميثل يف فئة مستشاري التوجي
وهـذه النتيجـة   . ومنه نستنتج أن العنصر النسوي هو الغاب يف شرحية التعليم مبجتمع الدراسة  

  .تؤكد الواقع املعاش واملشاهد يف مؤسساتنا التربوية يف الوقت الراهن
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  .يبني مدى ضرورة إصالح املنظومة التربوية): 4(جدول رقم 
مستشاري التوجيه   األساتذة

  واملساعدين
  اموع

  الفئة             
  

  % التكرار  %  التكرار %  التكرار  اإلجابة
 %91,3  376 %89,6  43 %91,5  333  ب اإلصالحجي

  %2,2  9  %4,2  2  %2  7  ال جيب اإلصالح

  %6,5  27  %6,2  3  %6,5  24  بدون إجابة 

  %100  412  %100  48  %100  364  اموع

وقد كشـفت   . إجابات أفراد العينة خبصوص إصالح املنظومة التربوية      ) 4(دول رقم   يوضح اجل 
مقابل % 91التربوية بنسبة تفوق    ني يؤيدون ضرورة إصالح املنظومة      النتائج امليدانية أن أغلبية املبحوث    

ونفس هذه النتيجة جنـدها     . من جمموع املبحوثني الذين ال يؤيدون إصالح املنظومة التربوية        % 2,2
على مستوى كل فئة على حده، حيث متثل نسبة الذين قالوا بضورة إصالح املنظومة التربوية يف فئة                 

أما فئة مستشاري التوجيه واملساعدين التربويني فتمثل       . من نفس الفئة  % 2مقابل  % 91,5األساتذة  
  .من املعارضني من نفس الفئة% 4,2من املؤيدين لإلصالح مقابل % 89,6

نستنتج أن الغالبية العظمة يف فئة األساتذة واملستشـارين التربـويني ينـادون             وبناء على ذلك    
  .بضرورة إصالح املنظومة التربوية اجلزائرية

  .التربوي اجلزائري يبني مدى أخذ معطيات العوملة اجلديدة باحلسبان يف النظام): 5 (اجلدول رقم

مستشاري التوجيـه     األساتذة
  ساعدينوامل

  اموع
  الفئة         

  
  %          التكرار  اإلجابة

  %74  304  %79,4  التكرار  %  التكرار  %

  %20  82  %14,6  7 %20,6  75 ال تؤخذ باحلسبان

  %6  26  %6,2  3  %6,4  23  بدون إجابة 

  %100  412  %100  48  %100  364  اموع
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العوملة  أن أغلبية املبحوثني يروا ضرورة أخذ معطيات        ) 5(يتضح من خالل بيانات اجلدول رقم       

. من جمموع املبحوثني  % 74اجلديدة باحلسبان يف أي إصالح جديد للمنظومة التربوية وميثلون نسبة           
من جمموع  % 20أما الذين يرون أن معطيات العوملة جيب أن ال تؤخذ باحلسبان فيمثلون فقط نسبة               

  .املبحوثني
بحوثني يعتقدون بوجوب أخذ    أن أغلبية امل  ) 5(وعليه، ميكن القول بناء على نتائج اجلدول رقم         

  .املعطيات اجلديدة اليت تفرزها العوملة باحلسبان يف أي نظام تربوي جديد
  .يبني مدى وجوب مسايرة العوملة أو األخذ مبا يناسب منها أو التصدي هلا): 6 (اجلدول رقم

  األساتذة
مستشاري التوجيه  

  واملساعدين
  اموع

الفئة 
  

  % التكرار % رارالتك %  التكرار  اإلجابة
وجوب مسـايرة   

  العوملة

100  27,5%  9  18,7%  109  26,5%  

وجوب األخذ مبا   
  يناسب

183  50%  35  73%  218  53%  

وجوب التصـدي   
  للعوملة

58  16%  4  8,3%  62  15  

  %5,5  23  -  -  %6,4  23  بدون إجابة 

  %100  412  %100  48  %100  364  اموع

  
لفئة اليت تقول بوجوب األخذ مبا يناسبنا من العوملة حتتل          إىل أن ا  ) 6(تشري بيانات اجلدول رقم     

بينما الفئة اليت تقول بوجوب مسايرة العوملـة، أو         . من جمموع املبحوثني  % 53املرتبة األوىل بنسبة    
اما الفئـة   % 26,5بعبارة أخرى أن نظامنا التربوية جيب أن يساير العوملة فتحتل املرتبة الثانية بنسبة              
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 تعتقد أنه من الضروري حماربة العوملة والتصدي هلا من خالل نظامنا التربوي فهي حتتـل                الثالثة واليت 
  %.15املرتبة األخرية ومتثل فقط 

ومن خالل معطيات هذا اجلدول أيضا نستطيع تأكيد هذه النتيجة على مستوى فئة األسـاتذة               
  ).6أنظر اجلدول رقم (واملستشارين التربويني كل على حده 

 تقدم أن أكثر من نصف املبحوثني يذهبون إىل األخذ مبا يناسب من العوملة ـدف                نستنتج مما 
  .إثراء منظومتنا التربوية

  .يبني آثار العوملة على النظام التربوي من وجهة نظر املبحوثني): 7 (اجلدول رقم

  األساتذة
مستشاري التوجيه 

  واملساعدين
  اموع

الفئة 
  

  %  التكرار  % التكرار  % التكرار  اإلجابة
  %31  127  %14,6  7  %33  120  إجيابية 

  %45,8  189  %56,2  27  %44,5  162  سلبية

  %14  58  %23  11  %13  47  ال تؤثر

  %9,2  38  %6,2  3  %9,5  35  بدون إجابة 

  %100  412  %100  48  %100  364  اموع

 بـأن   يعتقـدون % 45,8أن قرابة نصف املبحوثني بنسبة      ) 7(يتضح من بيانات اجلدول رقم      
 ،%44,5للعوملة أثارا سلبية على النظام التربوي اجلزائري، وهذه النسبة تدعمها فئة األساتذة بنسـبة               

بينما املبحوثني الذين يعتقدون أن للعوملة أثارا إجيابية علـى          . %56,2وفئة املستشارين التربني بنسبة     
، %33 قبل فئة األساتذة بنسبة       من جمموعة املبحوثني، مدعمة من     %31النظام التربوي فيمثلون نسبة     

أما الذين يرون أن العوملة ال تؤثر يف املنظومة التربويـة  . %14,6ومن فئة املستشارين التربويني بنسبة   
  . من جمموع املبحوثني%14فيمثلون فقط نسبة 

، خنلص مما تقدم، أن قرابة نصف املبحوثني يعتقدون أن العوملة ستؤثر سلبا على املنظومة التربوية              
  .ومن مثة ستشمل هذه اآلثار السلبية كال من التلميذ واألستاذ واملناهج التربوية يف بالدنا
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 .يبني اآلثار اإلجيابية للعوملة من وجهة نظر األساتذة): 8 (اجلدول رقم
  

  %  اآلثار اإلجيابية للعوملة  الترتيب
  %98  االنفتاح على الثقافات األخرى  1

  %95  لى العاملتفتح املدرسة اجلزائرية ع  2

  %91  حتسني التحصيل العلمي ورفع مستوى التلميذ  3

  %91  تقارب املناهج بني الدول  4

  %88  األخذ مبظاهر التطور التكنولوجي والعلمي   5

  %84  مواكبة الركب احلضاري بإجيابية  6

  %82  حتسني الوضع املادي لألستاذ  7

  %80  خلق روح املنافسة واالجتهاد  8

  %79  فاهيم كحرية التعبري والرأيترسيخ امل  9

  %72  إعادة النظر يف املفاهيم التربوية الوطنية  10

  %66  جتديد حمتويات الربامج حىت تتماشى والعوملة  11

  %62  اإلملام باملعرفة احلديثة واملستجدات العلمية  12

  %58  حتفيز اجلزائري على مواكبة اجلديد  13

  %55   األخرىاالنفتاح على األنظمة التربوية  14

  %52  االستفادة من اخلربات األجنبية  15

  %42  تثمني عملية التعليم واملعرفة ومتلك التكنولوجيا  16

  %35  ظهور املدارس احلرة  17
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  .يبني اآلثار السلبية للعوملة من وجهة نظر األساتذة): 9 (جلدول رقما
  %  اآلثار السلبية للعوملة  الترتيب

  %99  غربالتقليد األعمى لل  1

  %97  الغزو الثقايف والفكري لشبابنا  2

  %95  االنسهار يف الثقافات األخرى وقابلية االستعمار  3

  %91  فرض نظام تربوي دخيل  4

  %90  االنسالخ عن اهلوية الوطنية وثوابت األمة  5

  %87  زيادة العنف املدرسي  6

  %85  العوملة تعين إلغاء خصوصية األمة  7

  %82 .يبة عن اتمع والتنازل عن القيم األصيلةانتهاج برامج غر  8

  %80  العوملة ال تتماشى وعادتنا وتقاليدنا التربوية  9

  %77  تكوين جيل متشبع بالثقافة الغربية  10

  %75  العوملة تفرض برامج متس شخصيتنا العربية اإلسالمية  11

  %73  املساس باملبادئ الدينية واألخالقية  12

  %69  ة دولة واحدةالتبعية هليمن  13

  %66  فرض نظرة أحادية من طرف الدول الكربى  14

  %64  التفتح على األخالق الفاسدة للغرب  15

  %61  توجيه منظومتنا التربوية حسب النظام الدويل اجلديد  16

  %57  إضعاف الوازع األخالقي والديين لدى التالميذ  17

  %54  حرمان الطبقات البسيطة من التعليم  18

  %50  نشاء جيل مهزوز ومنحل خلقياإ  19

  %45  العوملة تعد خطرا يهدد القيم الوطنية  20

 اإلجيابية للعوملة من    اآلثار، يتضح أن العبارات اليت تعكس       )8(من خالل معطيات اجلدول رقم      
وجهة نظر فئة األساتذة قد رتبت بناء على أوزاا التكرارية، واملالحظ أن العبارات الـيت احتلـت                 
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 بشكل عام كلها تتمحور حول االنفتاح على الثقافات األخـرى، وتفـتح املدرسـة        األوىلاتب  املر
  .اجلزائرية، واألخذ مبظاهر التطور التكنولوجي، ومن مث مواكبة احلضارة بإجيابية

فقد رتبت هي األخرى    ) 9(أما خبصوص اآلثار السلبية للعوملة، كما هي واردة يف اجلدول رقم            
عمى للغرب، والغـزو    وقد متحورت جممل هذه العبارات حول التقليد األ       .  التكرارية بناء على أوزاا  

الثقايف والفكري للشباب، وقابلية االستعمار، واالنسالخ عن اهلوية الوطنية وثوابت األمة، ومـن مث              
 وبالتايل فإن العوملة تعد خطرا يهدد القيم الوطنية وهذا من وجهـة           . إلغاء خصوصية األمة اجلزائري   

  .نظر األساتذة الذين يرون أن العوملة حتمل آثار سلبية للمنظومة التربوية
  .واملساعدين التربويني يبني اآلثار اإلجيابية للعوملة من وجهة نظر مستشاري التوجه ):10 (اجلدول رقم

  %  اآلثار اإلجيابية للعوملة الترتيب
  %90  التفتح على املناهج التربوية يف العامل  1

  %85  لنظام التربوي اجلزائري يواكب التطورات اجلديدةجتعل ا  2

  %70  تساهم يف إصالح املنظومة التربوية  3

خبصوص اآلثار اإلجيابية للعوملة مـن وجهـة نظـر          ) 10(تشري العبارات الواردة يف اجلدول رقم       
  .مستشاري التوجيه واملساعدين التربويني، إىل نفس وجهات النظر اليت تقدم ا األساتذة

وعليه، نستطيع القول أن نفس الرؤية حيملها كل من األساتذة واملستشارين التربـويني حـول               
اآلثار اإلجيابية للعوملة جتاه املنظومة التربوية واليت تتمثل غالبا يف التفتح على املناهج التربوية يف العامل،                

  .ومواكبة التطورات احلضارية اجلديد يف هذا اال
  .واملساعدين التربويني يبني اآلثار السلبية للعوملة من وجهة نظر مستشاري التوجيه): 11 (اجلدول رقم

  %  اآلثار السلبية للعوملة  الترتيب 
  %95  تفرض برامج ال تتالءم مع تقاليد جمتمعنا  1

  %92  التخلي عن القيم واخلروج عن تعاليم الدين اإلسالمي  2

  %80  ميذتؤثر على املستوى املعريف والسلوكي للتال  3

  %84  تقلص مناصب الشغل  4

  %75 مل يهيأ اتمع للعوملة وبالتايل ستأثر سلبا على احمليط االجتماعي  5
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واخلاص باآلثار السلبية للعوملة من وجهة نظر مستشاري التوجيه واملساعدين          ) 11(يبني اجلدول رقم    
ذة، خبصوص اآلثار السلبية للعوملة جتـاه       التربويني، أن وجهة النظر هذه ال ختتلف عن وجهة نظر فئة األسات           

املنظومة التربوية، ورمبا االختالف الوحيد هو أن فئة املستشارين التربويني يعتقدون أن اتمع اجلزائـري مل                
  .يهيأ بعد للعوملة

  : النتائج العامة للدراسة-رابعا
  :توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج ميكن تلخيصها على النحو التايل
 سـنة أي يف سـن       44-35توصلت الدراسة إىل أن معظم املبحوثني يقعون يف الفئة العمرية بـني             

  .عند فئة مستشاري التوجيه واملساعدين التربويني% 42عند فئة األساتذة، % 50الكهولة، وميثلون 
 للرجال من جمموع% 32مقابل % 67أغلب املستجوبني من عينة الدراسة هم من النساء حيث ميثلن       

وهذه النتيجة يؤكدها   . ومنه توصلت الدراسة إىل أن العنصر النسوي هو الغالب يف شرحية التعليم           . املبحوثني
  .الواقع املعاش يف املؤسسات التربوية اجلزائرية يف الوقت احلايل

كشفت الدراسة على أن أغلب املبحوثني سواء من فئة األساتذة أو فئة مستشاري التوجيه واملساعدين               
  .ممن ال يؤيدون ذلك% 2مقابل % 91بويني يؤيدون ضرورة إصالح املنظومة التربوية وميثلون التر

توصلت الدراسة إىل أن أغلب املبحوثني يعتقدون بضرورة أخذ معطيات العوملة باحلسـبان يف              
 من الذين يـرون أن      %20من جمموع املبحوثني، مقابل     % 74أي نظام تربوي جديد، وميثلون نسبة       

  .العوملة جيب أال تؤخذ باحلسبان يف أي إصالح تربوي جديدمعطيات 
النظرية االستيعابية والنظريـة الصـدامية يف       : أشرنا يف اإلطار النظري هلذه الدراسة أن هناك نظريتني        

 التعامل مع ظاهرة العوملة يف الثقافة العربية، ويبدو أن هذه النظريات املطروحة ال تؤيدها النتائج امليدانية اليت                
فقد تبني أن الذين حيملون النظرة الصدامية ويعتقدون أنه من الضروري حماربـة             . توصلت إليها هذه الدراسة   

من جمموع املبحوثني، بينما ترتفع قليال نسبة الـذين حيملـون           % 15العوملة والتصدي هلا، ال ميثلون سوى       
أما النظرة الثالثة اليت كشفت عليهـا       % 26,5النظرة االستيعابية ويقولون بضرورة مسايرة العوملة وميثلون        

نتائج هذه الدراسة احلالية هي أن هناك فريقا ثالثا من املبحوثني ال يعتقد بضرورة الصدام مـع العوملـة، وال        
مـن  % 53مبساريتها، وإمنا يؤمن باألخذ من العوملة مبا يناسب عاداتنا وتقاليدنا ومناهجنا التربوية وميثلون              

  .جمموعة أفراد العينة



 النظام التربوي اجلزائري يف ظل حتديات العوملة: أمحد حوييت. د.أـــــــــــــــــــــــــ 

244  جامعة حممد خيضر ببسكرة ــــــــــــ-سألة التربوية يف اجلزائر يف ظل التحديات الراهنةملخمرب ادفاتر 

قرابة نصف املبحوثني يف الدراسة هم األفراد الذين أفادوا بأن للعوملة أثارا سلبية علـى النظـام             
التربوي اجلزائري وستشمل هذه اآلثار السلبية كال من التلميذ واألستاذ واملناهج التربوية يف بالدنـا               

  .ى املنظومة التربوية من الذين يعتقدون أن للعوملة أثارا إجيابية عل%31، مقابل %45,8وميثلون 
أظهرت هذه الدراسة أن هناك اتفاقا يف وجهان النظر بني كل من فئة األساتذة وفئة مستشاري التوجيه               

 اآلثـار  السلبية للعوملة، حيث متحورت جممل عبارات        واآلثار اإلجيابية   اآلثارواملساعدين التربويني خبصوص    
وتفتح املدرسة اجلزائرية، واألخذ مبظاهر التطور التكنولوجي       اإلجيابية حول االنفتاح على الثقافات األخرى،       

 السلبية حول التقليد األعمى للغرب،      اآلثاروالعلمي، ومواكبة الركب احلضاري، ومتحورت معظم عبارات        
والغزو الثقايف والفكري للشباب، وقابلية االستعمار، واالنسالخ عن اهلوية الوطنية وثوابت األمة، ومـن مث               

  .وملة تعد خطرا على املنظومة التربوية ودد القيم الوطنيةفإن الع
  املراجع
  :املراجع العربية: أوال

 .1999 دار الوارق، لندن، .دراسة حتليلية نقدية: العوملة. التوم، عبد اهللا عثمان، وآخرون .1
 1999ة مدبويل، القاهرة، مكتب. العوملة والتحوالت اتمعية يف الوطن العريب. حيدر إبراهيم، حسني معلوم وآخرون  .2
 .1998، فيفري 228، العدد املستقبل العريب". العوملة واهلوية الثقافية. "اجلابري، حممد  .3
أطروحة دكتوراه، قسم علـم االجتمـاع، جامعـة          "الية التنمية بالبلدان النامية   السلطة وإشك  ".زمام، نور الدين   .4

 2001اجلزائر، 
مديرية التوجيـه واالتصـال، اجلزائـر،       . صوص اخلاصة بتنظيم احلياة املدرسية    جمموعة الن . وزارة التربية الوطنية    .5

1993. 
  .1998، فيفري 228، العدد املستقبل العريب". مفهوم العوملة. "ياسني، السيد  .6
  :املراجع األجنبية: ثانيا

1- Albrow, M. et all (eds). Globalisation, Knowledge and Society. Sage, London, 

1990. 

2- Featherston, M. (ed). Global culture : Nationalism, Globalisation and Modernity. 

Sage Publications, London, 1990. 

3- Robertson, R. Globalisation. Sage, London, 1992. 

4- Tomlinson, J. Cultural Imperialism. The John Hopkins University press, 

Baltimore, 1991. 


