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لقد أيقنت المجتمعات في الفترة الحديثة أىمية االستثمار في الرأسمال البشري من 

خالل النظام التربوي، الذي يسعى لتثبيت معالمو الحضارية واالجتماعية والثقافية 
ويسعى في نفس الوقت إلى تغيير وضعيتو نحو األفضل، في مجتمع تسّيره المعرفة 
العممية وبيذا نجد النظام التربوي يعكس خصائص المجتمع ويحقق تنميتة بما يتوافق 

والتغير المستمر لمظروف العالمية واالجتماعية المحيطة بالمجتمع وبما يتماشى 
 .ومتطمباتو وحاجات أفراده

وذلك ال يكون إال من خالل ميام ووظائف المدرسة التي تيدف لتنمية الرأسمال 
البشري وتكوينو من خالل الخطط المرسومة ضمن اإلصالح التربوي، والذي مّس 
جميع المراحل التعميمية، ومن أىميا التعميم األساسي أو ما أصبح يعرف بالمرحمة 

المتوسطة، نظرا لكونو التعميم القاعدي واألساسي الذي يسعى لتكوين الجوانب 
 .األساسية سواء المعرفية أو الميارية في المتعمم وتنميتيا

وجاءت ىذه الدراسة من أجل التعرف عمى ميام المدرسة والتعميم واألساسي التي 
تيدف لتثمين الموارد البشرية وفق ما تضمنو القانون التوجييي لمتربية الوطنية، 

باإلضافة إلى االستطالع ميدانيا حول دور النظام التربوي في تنمية الرأسمال البشري 
في مرحمة التعميم المتوسط، وذلك من أجل تدعيم ما تم تحميمو من وثيقة القانون 
ثراء ما تم جمعو من مادة نظرية والتعرف عمى دور  التوجييي لمتربية الوطنية، وا 

 .المدرسة في تنمية الموارد البشرية
فصمين، فصل : وسعيا منا لتغطية جوانب ىذا الموضوع قسمت ىذه الدراسة إلى

 . التطبيقي لمدراسة خاص بالجانب النظري، والفصل الثاني ارتبط بالجانب
، الذي أوالواحتوى بذلك الفصل األول عمى اإلطار ألمفاىيمي لمدراسة في العنصر

تعمق بطرح موضوع الدراسة واندرج ضمنو التساؤالت الفرعية، ثم أسباب وأىمية الدراسة 
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لنتطرق إلى أىداف الدراسة، كما تضمن الحديث عن الدراسات السابقة والمشابية، 
لننتقل إلى المقاربة السوسيولوجية لمدراسة أين تم التعرف عمى أبرز آراء رواد البنائية 

 . الوظيفية التي تقارب لفيم موضوع الدراسة بأسموب سوسيولوجي
تنمية الرأسمال البشري بداية بأساسيات عامة حول الرأسمال  فتناولنا فيو:  ثانياأما

البشري، والتعرف عمى المفيوم والمفاىيم المرتبطة بو، باإلضافة إلى الخصائص 
 .واألىمية، ثم التعرف عمى نظريتو

أما في العنصر الذي يميو فقد تم تناول ماىية تنمية الرأسمال البشري من مفيوم 
 .وعمميات وأىداف تنميتو، ثم تكممنا عن جوانب تنمية الرأسمال البشري

 النظام التربوي في الجزائر، والذي تضمن في العنصر : ثالثافي حين تناولنا
 األول

مدخل عام حول النظام التربوي في الجزائر، وتكممنا فيو عن المفيوم والوظائف 
واألبعاد البنائية لمنظام التربوي بصفة عامة، ثم تطرقنا إلى األسس التي يقوم عمييا 

 النظام التربوي الجزائري،
 ومن ثم تكممنا بشكل موجز عن تطور التعميم وأبرز اإلصالحات التربوية التي 

عرفتيا الجزائر بداية بالتعرف عمى مفيوم اإلصالح التربوي، ثم التطرق إلى أبرز 
، 2001-2000قمنا بنظرة موجزة لإلصالحات الحديثة  كما اإلصالحات التربوية،

وحاولنا إبراز العالقة بين النظام التربوي وتنمية الرأسمال البشري في العنصر األخير 
 من ىذا الفصل، 

 :تطرقنا إلى اإلجراءات المنيجية والميدانية لمدراسة، أين تناولنا: رابعا
اإلجراءات المنيجية لتحميل المحتوى بداية بالتعريف بالمنيج، ومن ثم  -1

التعرف عمى عينة الدراسة ووصفيا، ثم تطرقنا إلى أدوات التحميل التي تتمثل في 
 .صنافة التحميل وتكممنا عن إجراءات صدقيا ومراحل التحميل
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 وفي العنصر الثاني تناولنا اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية بداية  -2
جراءات إعدادىا والتعرف عمى عينة الدراسة والمجال الزماني  بالتعريف بأداة الدراسة وا 

 .والمكاني والمجال البشري المتعمق بالدراسة الميدانية
 وفي العنصر الثالث تطرقنا إلى عمميات جدولة البيانات والتحميل الكمي  -3

والكيفي لمبيانات بداية بالبيانات المتعمقة بتحميل المحتوى كميا وكيفيا، ثم تناولنا في 
العنصر الذي يميو التحميل الكمي والكيفي لمدراسة الميدانية وصوال لمعنصر األخير 
والمتمثل في النتائج الجزئية المتعمقة بالتساؤالت الفرعية لمدراسة، ثم النتائج العامة، 

 .لموصول إلى خاتمة الدراسة
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 :إشـكـالـيـة الـدراسـة -1
 ليست ىي تمك ،تعد االنجازات الحقيقية التي يمكن ألي مجتمع أن يفتخر بيا

 و إنما تتمثل في تمك االنجازات ،االنجازات المادية من عمران ومؤسسات ومصانع
 فاألمر ىنا ،التي تتعمق بتكوين األفراد وتنوير أفكارىم وتيذيب عاداتيم واتجاىاتيم

يمكن أن يتعمق بكيفية تمكين المجتمع لسموك حضاري من خالل التبادل الوظيفي بين 
 السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية باعتبارىا ،األنساق االجتماعية المختمفة

 .وحدة وظيفية
وعميو فالعناية بالعنصر البشري واالرتقاء بو إلى مستويات نوعية تعد الركيزة 

 وذلك من طرف أفراد ذوي ميارات وخبرات وكفاءات ،األساسية التي تتطمبيا التنمية
عالية تمنحيم الفرصة في أداء كل الوظائف المسندة إلييم في مؤسسات مختمفة 

من خالل توفير أحسن ،لممساىمة في تحقيق أىداف ىذه المؤسسات بصورة فعالة
الظروف االجتماعية لمرأسمال البشري من أجل استغالليا في تحقيق مقاصد السياسات 

 باعتباره نسق اجتماعي تتحدد فمسفتو وأىدافو ،التنموية من مخرجات النظام التربوي
وأساليبو ومناىجو في ضوء خطط المجتمع لمتنمية الشاممة وحاجات المتعممين 

وتطمعات المجتمع والموارد البشرية، ولذلك فان النظام التربوي يعمل عمى التكامل 
 . والتساند الوظيفي بينو وبين األنظمة االجتماعية األخرى

 حيث يعتبر أداة ،فالنظام التربوي يشكل جزءا ميما من النظام الكمي لممجتمع
تساعد الفرد عمى اكتساب ثقافتو وتعميمو فيو يمثل الجياز المسئول عن السياسة 

التعميمية وتنظيميا حتى يتمكن من إشباع الحاجات التعميمية المطموبة لمتعمم والتكيف 
 .مع المستجدات والتغيرات االجتماعية والثقافية وحتى االقتصادية

وفي ظل ذلك تحاول الدول النامية خاصة الجزائر المحاق بركب ىذه 
المستجدات، أين لجأت إلعادة استراتيجيات النظام التربوي بما يمكنيا من تكوين قدرات 
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 وىنا يمكن القول أن ،العنصر البشري وتفعيمو وتحديد دوره في التنمية الشاممة لمبالد
 حيث تنص ،إتاحة التعميم يتوقف عمى طبيعة السمطة السياسية لمدولة ونظرتيا التنموية

التربية الوطنية تعد >> من القانون التوجييي لمتربية الوطنية عمى أن 08المادة 
 فيي من أولويات الدولة التي تجند ليا الكفاءات والوسائل ،استثمار منتج واستراتيجي

الضرورية لمتكفل بالطمب االجتماعي لمتربية ولالستجابة لحاجيات التنمية 
 . (1)<<الوطنية

ومن ىذا المنطمق فإن الجزائر كغيرىا من الدول أولت عناية بتنمية الرأسمال 
 ،البشري من خالل التركيز عمى النظام التربوي وجعمو من اىتمامات وأولويات الدولة
والتي شممت اإلصالحات التربوية التي عرفتيا مجمل مراحل التعميم والتي فرضتيا 

 وفي ىذا ، وكان عمى المدرسة الجزائرية مواجيتيا،التحديات الراىنة في المجتمع
 ،الصدد أصدرت عدة مراسيم وتشريعات تربوية في القانون التوجييي لمتربية الوطنية
تنيي في أغمبيا عمى ضرورة مواكبة النظام التربوي ومدخالتو من العنصر البشري 

 وذلك من خالل تكوين الرأسمال البشري ،لمتغيرات الحاصمة في مختمف مجاالت الحياة
 وىنا جاءت دراستنا تبحث في التساؤل الرئيس ،وتعميمو سواء معرفيا أو مياريا

 :والمصاغ كاآلتي
كيف ُيسيم النظام التربوي في تنمية الرأسمال البشري حسب ما يتضمنو  -

 القانون التوجييي لمتربية الوطنية؟
 

 :ولإلجابة عن التساؤل الرئيسي سنحاول اإلجابة عن األسئمة الفرعية التالية

                                                           
 

، الديوان الوطني لممطبوعات المدرسية، 00، عددمجمة دورية لوزارة التربية الوطنية:  والمدرسةاإلصالح (1)
. 6، ص2009فريل أالجزائر، 
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كيف ُيسيم النظام التربوي في تنمية الجانب المعرفي لمرأسمال البشري وفق  -
 ما تضمنو القانون التوجييي لمتربية الوطنية؟

كيف ُيسيم النظام البشري في تنمية الجانب المياري لمرأسمال البشري وفق  -
 ما تضمنو القانون التوجييي لمتربية الوطنية؟
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: أسباب و أهمية الدراسة -2
: أسباب الدراسة- 2-1
: األسباب الذاتية- 2-1-1
 الرغبة في االطالع أكثر عن ىذا الموضوع والتعمق فيو. 
  بالنظر لما يمثمو الموضوع من أىمية، فقد تم اختياره لكونو أحد المواضيع

 .األساسية في تخصص عمم اجتماع التربية
: األسباب الموضوعية- 2-1-2

كون ىذا الموضوع مدروس ميدانيا في تخصصات أخرى كاالقتصاد، وسنحاول 
 في ىذه الدراسة التعرف عمى النصوص والتشريعات التربوية الخاصة بو

 محاولة تسميط الضوء عمى اىتمام الدولة الجزائرية بتنمية الرأسمال البشري 
 .2008 من خالل ما تضمنو القانون التوجييي لمتربية الوطنية

  التعرف عمى مجاالت تنمية الرأسمال البشري في النظام التربوي من خالل
مدى تحقيق النظام التربوي ألىدافو، من أجل إعداد العنصر البشري و تأىيمو بما يخدم 

 .مجتمعو
:  أهمية الدراسة2-2

يكتسي موضوع الدراسة أىمية بالغة كونو يسعى إلبراز محتوى القانون التوجييي 
لمتربية الوطنية وما جاء فيو من نصوص تؤكد عمى تنمية الرأسمال البشري، حيث 

تأتي أىميتو من أىمية العنصر البشري في مجال التنمية، التي يسعى النظام التربوي 
تحقيقيا من خالل ميام المدرسة الجزائرية المقننة في القانون التوجييي لمتربية الوطنية، 
حيث ُيعّد الفرد اليدف و الوسيمة في المنظومة التربوية من أجل تحقيق ما تسعى إليو 

المدرسة كنسق فرعي من النسق الكمي وىو المجتمع 
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: أهداف الدراسة- 3
    إن لكل عمل أىداف يسعى الباحث لتحقيقيا ومن بين أىداف ىذه الدراسة 

:  سجمنا مايمي
  التعرف عمى أىم ما تضمنو القانون التوجييي لمتربية الوطنية من أجل

 .تنمية الرأسمال البشري و تحميل أىم ما نص عنو
  التعرف عمى ميام و غايات المدرسة الجزائرية من خالل ما ينص عميو

 . القانون التوجييي لمتربية
  محاولة التعرف عمى أىم جانب يسعى النظام التربوي التركيز عميو في

عممية التعميم من أجل تنميتو في األفراد، بمعنى ىل يركز عمى الجانب المعرفي؟ أم 
 الجانب المياري؟ أم كالىما بنفس الدرجة؟

  تسميط الضوء عمى أىم ما نص عميو القانون التوجييي لمتربية كصرح
معرفي عممي ىام ييدف لتعريف األسرة التربوية و المجتمع ككل بالدور الذي يجب أن 

يقوم بو النظام التربوي، وتفعيل ىذا الدور لتحقيق التنمية المنشودة في العنصر 
. البشري
 التعرف عمى كيفية تنمية الرأسمال البشري ميدانيا. 
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 :  مـفـاهـيـم الـدراسـة- 4
: مفهوم التنمية- 4-1   
    من الفعل الثالثي َنَمى، بمعنى كُثر وزاد، وتنمية الشيء بمعنى ارتفاع  :لـغـة

 ، (1)وزيادة من موضع آلخر
تعني تغير وتحسن جذري ٌمقّيم تقييما ايجابيا في ُمجمل الخبرة  :اصطالحا

اإلنسانية، فيي بذلك تشمل القدرات اإلنسانية و النشاط اإلنساني خاصة في المجال 
 .(2)الفكري و التكنولوجي و االقتصادي و المادي و االجتماعي

  :عند عمماء االجتماعوتعني 
أنيا عممية تطوير المؤسسات االجتماعية وتوفير التعميم والصحة والمسكن 
المالئم والعمل المناسب لقدرات األفراد، والدخل الذي يوفر لو احتياجاتو واألمن   

والتأمين االجتماعي، والقضاء عمى االستغالل، وعدم تكافؤ الفرص واالنتفاع بالخدمات 
 . (3)االجتماعية مع االحتفاظ لكل مواطن بحق اإلدالء برأيو في كل ذلك

: التعريف اإلجرائي
ُتعد التنمية من المفاىيم األساسية في حياة األمم والمجتمعات، فيي عممية 

االنتقال بالمجتمعات من حالة مستوى أدنى إلى حالة مستوى أفضل، ومن نمط تقميدي 
إلى نمط آخر متقدم كما ونوعا، فيي بذلك حال البد منو في مواجية المتطمبات 

،  ...الوطنية في ميدان الخدمات، و اإلنتاج

                                                           
 

 .440ص  ،2009 ، بيروت،قاموس عربي ، معجم المترادفات واألضداد مرشد الطالب،  (1)
، مصر العربية لمنشر والتوزيع، القاىرة، معجم الموجز في عمم االجتماع:  محمد ياسر الخواجة، حسين الدريني(2)

 .147،ص2011
 .176ص : المرجع السابق (3) 
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: مفهوم الرأسمال البشري- 4-2
 ويتكون من األدوات واآلالت و المصانع، وأي مواد ومعدات أخرى من :الرأسمال

. (1)صنع اإلنسان، ال تستخدم في االستيالك المباشر، في العمل المنتج
 :الرأسمال البشري

  .(2)و ُيقصد بو القدرات اإلنتاجية لألفراد، سواء كانت موروثة أو مكتسبة
ويمثل المعرفة التي يمتمكيا و يوّلدىا األفراد والتي تتضمن الميارات 

، ومدى استخداميا استخداما منتجا مرتبطا بالنشاط االقتصادي سواء كان ...والخبرات
.  (3)(اجتماعي)ىذا النشاط في مؤسسة او منظمة أو كان نشاط مجتمعي 

: التعريف اإلجرائي
سنتبنى المفيوم الذي طرحو كل من كمثوم بن ثامر، و العيد فراحتية، في الممتقى 
الدولي حول الرأسمال الفكري و أثره عمى إدارة اإلبداع، وذلك لسبب أن المفيوم أقرب 
و أشمل، وذا صمة بالموضوع الذي سنتطرق لو في ىذه الدراسة، ويتمثل ىذا المفيوم 

:  في
مجموعة المفاىيم و المعارف والمعمومات من جية، والميارات و الخبرات 

وعناصر األداء من جية ثانية، و االتجاىات و السموكيات و الُمثل و القيم من جية 
أخرى، التي يحصل عمييا الفرد عن طريق نظم التعميم النظامية و الغير النظامية، 

                                                           
 

مجمد الجوىري و آخرون المجمس العممي : ، ترجمة2، ط1، مجمدموسوعة عمم االجتماع: جوردون  مارشال (1)
 .650، ص2007لمثقافة، المشروع القومي لمترجمة، بيروت، 

يوسف بركان، : ، إشرافدور الجامعة في تنمية الرأسمال البشري لتحقيق التنمية المستدامة: نادية إبراىيمي  (2)
مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجيستر، تخصص اإلدارة اإلستراتيجية لمتنمية المستدامة، كمية العموم االقتصادية وعموم 

 03، ص2013، 2012التسيير، جامعة سطيف، 
،  في المنظمات المتعممةاإلبداع البشري وأثره عمى إدارة الرأسمالاالستثمار في :  كمثوم بن ثامر، العيد فراحتية (3)

 ،2011 العربية في االقتصاديات الحديثة، جامعة الشمف، األعمال الفكري في منظمات الرأسمالممتقى دولي حول 
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والتي تساىم في تحسين إنتاجيتو وبالتالي تزيد من المنافع و الفوائد الناجمة عن 
 .(1)عممو

: مفهوم تنمية الرأسمال البشري- 4-3
:  اصطالحا

ىو استخدام جزء من مدخرات المجتمع أو األفراد في تطوير قدرات وميارات و 
معمومات و سموكيات الفرد بيدف رفع طاقتو اإلنتاجية و بالتالي طاقة المجتمع الكمية 

إلنتاج المزيد من الخدمات التي تحقق الرفاىية لممجتمع و إلعداده ليكون مواطنا 
. (2)صالحا في مجتمعو

ويعني كذلك توفير و إتاحة الفرصة المجتمعية و البيئية لنمو الطاقات الجسمانية 
والعقمية والروحية واإلبداعية واالجتماعية إلى أقصى ما تستطيعو طاقات الفرد و 

. (3)الجماعة
 :التعريف اإلجرائي

تعتبر تنمية الرأسمال البشري عممية تتناول تطوير الكفاءات و المعارف      
والطاقات لجميع الناس من خالل االستثمار و اإلنفاق عمى التعميم ما يمكنيم العمل 

،  ...في سبيل تطوير المجتمع اقتصاديا، ثقافيا، و اجتماعيا

                                                           
 

 .7مرجع سبق ذكره، ص:  كمثوم بن ثامر، العيد فراحتية (1)
 ،االستثمار في الرأسمال البشري كمدخل حديث إلدارة الموارد البشرية بالمعرفة: إمحمد فرعون، محمد إليفي  (2)

 15، ص2009صنع القرار في المؤسسة االقتصادية، جامعة المسيمة، : ورقة مقدمة لمممتقى الدولي
، دار الفكر العربي، القاىرة، التنمية البشرية بالتعميم و التعمم في الوطن العربي: إبراىيم عصمت مطاوع  (3)

 .16، ص2002



 لمدراسةالمفاهيمي اإلطار : أوال

 

18 

 

:  مفهوم النظام التربوي- 4-4
 :مفهوم النظام

ىو مجموعة األشياء المترابطة و المتكاممة بعالقات ذات صفات موحدة          
ومتجانسة، تمثل أجزائو، لكونيا ذات خصائص أساسية تؤلف ذلك النظام و تطرح 

. (1)معطيات ثابتة إلنجاز العمل من خاللو
 :التربيةمفهوم 

ىي عممية نمو متناسقة متزنة و مفيدة، ألنيا : جون جاك روسوالتربية حسب 
تسمح لقوى الطبيعة أن تجري مجراىا، وتحقق التربية عنده ىدفيا عندما تسمح لمطفل 

 .(2)أن يعيش حياتو اليومية وفق ميمو الطبيعي
وىي مجموعة العمميات التي من خالليا يقوم الفرد بتنمية قدراتو و اتجاىاتو 

.           (3)وصور أخرى من السموك ذات القيمة االيجابية في المجتمع الذي ينتمي إليو
:  تعريف النظام التربوي

وىو عبارة عن مجموعة اليياكل و الوسائل البشرية و المادية التي أوكل إلييا 
المجتمع تربية النشء وتتمثل في المدرسة و المعممين، والمناىج، المحتويات، 

 (4)،...التنظيم،

                                                           
 

، المركز الوطني لموثائق التربوية، وزارة التربية الوطنية، الجزائر، المعجم التربوي: ممحقة السعيدة الجيوية  (1)
 .132، ص2009

 .12،ص1999، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان، 2 طأصول التربية،: أحمد الفنيش  (2)
 .27، ص2001، عالم الكتب لمنشر والتوزيع، القاىرة، أصول التربية: محمد منير مرسي  (3)
سند تكويني لفائدة مديري المدارس االبتدائية، وزارة التربية الوطنية، : النظام التربوي والمناهج التعميمية  (4)

 .12، ص2004الجزائر، 
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: التعريف اإلجرائي لمنظام التربوي
ىو اإلطار الذي يضم كل عناصر العممية التعميمية التعميمة و مكوناتيا من 
أىداف، وغايات، و أنظمة اإلدارة المدرسية، طالب ، معممين، وشتى العاممين في 

، وما ...قطاع التعميم، و المباني المدرسية، و اإلمكانات المادية، والمناىج والمقررات
يربط ىذه المكونات من عالقات وظيفية وما يحدث بينيا من تفاعل و تعاون وتكامل 

. بقصد تحقيق غايات وأىداف مسطرة مسبقا من طرف الجيات المسئولة في الدولة
: تعريف القانون التوجيهي لمتربية- 4-5

ىو ذلك القانون الصادر من طرف وزارة التربية الوطنية بتاريخ  :تعريف إجرائي
 ويفرض تحديات يجب عمى المدرسة الجزائرية رفعيا لمتكيف مع 2008جانفي . 23

. (1)األلفية الثالثة
و انطالقا من ىذا فإن القانون التوجييي يحتوي عمى عدة مواد ونصوص تربوية 
تُفرض عمى المدرسة الجزائرية، من أجل إتباعيا في ظل اإلصالحات الجديدة، لرفع 

تحديات من أجل التكيف مع المتغيرات الحاصمة والمساىمة في التنمية الشاممة لمبالد 
. من خالل إعداد رأسمال بشري ذا كفاءة و فاعمية في البناء االجتماعي

: مفهوم التعميم األساسي- 4-6
يمثل البرامج التعميمية التي تُقدم في مراحل التعميم األولى، والتي تمبي الحاجات 

  (2).التعميمية الضرورية لألفراد، وتتيح ليم المساىمة في حياة المجتمع وتنميتو
 
 

                                                           
 

 .02مرجع سبق ذكره، ص: اإلصالح والمدرسة  (1)
 33، ص 2002دار كنوز المعرفة لمنشر والتوزيع، عمان، ، معجم مصطمحات التربية والتعميم :محمد حمدان  (2)
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: التعريف اإلجرائي
ىو التعميم القاعدي الذي ييدف إلكساب المتعمم المعارف والميارات وأسموب حل 

المشكالت، ويساىم بذلك في دمجيم في حياة مجتمعيم وتنميتو، و يشمل مراحل 
التعميم االبتدائي والمتوسط حسب اإلصالحات التربوية الجديدة وفق ما ينص عنو 

القانون التوجييي لمتربية الوطنية،  
 : والمشابهةالدراسات السابقة- 5

لقد تم العثور عمى دراسات مشابية لمموضوع المدروس، وتمثمت ىذه الدراسات 
:  في

دور الجامعة في تنمية الرأسمال البشري لتحقيق : بعنواننادية إبراهيمي، دراسة 
، مذكرة مقدمة يوسف بركان:  إشراف (دراسة حالة جامعة المسيمة)التنمية المستدامة 

لنيل شيادة الماجيستر في العموم االقتصادية ، تخصص اإلدارة اإلستراتيجية  لمتنمية 
. 2012/2013المستدامة، جامعة فرحات عباس سطيف، 

: وضمت الدراسة ثالث فصول
وتمحور الفصل األول حول مفيوم الرأسمال البشري و التنمية البشرية وأثر 

التعميم في تحقيق التنمية المستدامة، أما الفصل الثاني فقد تم التطرق فيو إلى الجامعة 
ووظائفيا وواقع التكوين في الجامعة الجزائرية ، و الفصل الثالث حاولت الطالبة فيو 

الربط بين المتغيرين وتحديد العالقة بينيما، فتطرقت إلى دور الجامعة لتنمية الرأسمال 
البشري ، بإضافة إلى أنيا تكممت فيو عن مشاكل التكوين الجامعي ومعوقات البحث 

العممي في الجامعة الجزائرية ومتطمبات تأىيل الجامعة الجزائرية لتحقيق دورىا في 
. التنمية المستدامة
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صياغة التساؤل : وكان مجمل طرح اإلشكال في ىذه الدراسة متمحورا حول
: كمايميالرئيس 
  ىل تؤدي الجامعة الدور المنوط بيا في تنمية الرأسمال البشري لممساىمة

 في تحقيق التنمية المستدامة؟
: أما فيما يخص باألسئمة الفرعية فقد كانت مصاغة كما يمي

 ىل تؤدي تنمية الرأسمال البشري إلى تحقيق التنمية المستدامة؟ 
  ما مدى مساىمة الجامعة في تنمية رأسمال بشري من خالل أدائيا لوظيفتي

 التكوين و البحث العممي 
  ىل تساىم الجامعة في تنمية المجتمع وذلك بتزويده بالكوادر المؤىمة وتقديم

 الخدمات البحثية والسعي في حل مشكالتيا ؟
وكانت أىداف الدراسة تيدف إلى تسميط الضوء عمى الجامعة كصرح معرفي 
عممي من شأنو تنوير أصحاب القرار لتحقيق التنمية المستدامة وتوضيح أىمية دور 

 إلى تحديد العراقيل باإلضافةالجامعة في مجاالت التنمية االقتصادية و االجتماعية 
التي تعرقل تحقيق أىداف الجامعات الجزائرية في قطاعات التنمية المختمفة وبذلك 

تكمن أىمية الموضوع في أن الجامعة مركز التعميم وتطوير األفكار التي تساىم في 
تنمية الرأسمال البشري الذي تعده لمقيام بأدواره في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ، 

وأسباب الدراسة تعود ألىمية الموضوع، أما مجاالت الدراسة فقد كانت الدراسة بجامعة 
 2012حتى2005المسيمة، وكانت الحدود الزمنية بداية من 

أما المنيج المستخدم تمثل في المنيج الوصفي التحميمي و المتعمق بالجامعة 
ورأسمال بشري، و التنمية المستدامة، أما الدراسة التطبيقية فقد تم إتباع منيج دراسة 

المالحظة المتعمقة، المقابمة، : الحالة لجامعة المسيمة، وتمثمت أدوات الدراسة في
. باإلضافة إلى السجالت و الوثائق المكتوبة
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:  أما النتائج فقد توصمت الدراسة إلى
  أن الرأسمال البشري يمثل المعارف و الميارات التي تجعل العنصر البشري

. قادر عمى أداء واجباتو الوظيفية
 الحاجة إلى تنمية الرأسمال البشري إلرساء مختمف أبعاد التنمية ازدياد 

. المستدامة من خالل تحريك التنمية االقتصادية وتحقيق العدالة االجتماعية
  اعتبار التعميم من أىم الوسائل التي تساىم في تنمية الرأسمال البشري الذي

يساعد عمى سد احتياجات األفراد و المساىمة في تحقيق النمو االقتصادي الذي تعود 
. فوائده عمى التنمية البشرية

  اعتبار الجامعة من أىم المؤسسات التعميمية التي تساىم في تحقيق التنمية
التكوين الجامعي في شتى أنواع التخصصات كالمستدامة من خالل أدائيا لوظائفيا، 

      لمطالب بقصد إعدادىم و تأىيميم ليكونوا قادرين عمى التكيف مع البيئة الحياتية
 .والعممية
  كما توصمت الدراسة إلى أن البحث العممي ُيعّد رافدا من روافد التنمية فيو

. يساىم في تنمية المعرفة و إنتاجيا و تطويرىا
 في إثراء ىذه الدراسة بمادة معرفية ليست بالبسيطة، ة المشابيةساىمت الدراس

باإلضافة إلى مساعدتنا بعض الشيء في تحديد مسار ىذا البحث من خالل خطة 
 .الدراسة وبعض المفاىيم، وحتى في صياغة المفاىيم

 :المقاربة السوسيولوجية لمموضوع- 6

لطالما كان فيم الظاىرة التربوية يتم من مقاربات متعددة الجوانب نفسيا، 
واجتماعية  اقتصاديا، بيداغوجيا، واجتماعيا، فتحميل الظاىرة التربوية كظاىرة إنسانية

 ليا تجمياتيا ووظائفيا من منظور سوسيولوجي،
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 وبذلك فإن عمم اجتماع التربية يسعى لتطبيق مبادئ نظريات عمم االجتماع عمى 
القضايا والمشكالت التربوية، والبحث بين ثنايا ىذه النظريات عمى أنجع األساليب 

لتطوير الفرد و المجتمع، وتزويده بالميارات األساسية من خالل تسطير مناىج تربوية 
تستمد مرجعيتيا من الواقع االجتماعي لمفرد، وىنا يمكن عرض النظرية أو باألحرى 

المقاربة السوسيولوجية التي تعكس موضوع الدراسة وذلك بالتطرق أوال إلى مفيوم 
مجموعة مفاىيم مترابطة بشكل >> النظرية حيث نجد ىناك من يعرفيا عمى أنيا 

ُمتناسق، ُمكونة قضايا نظرية تيتم بشرح قوانين ظاىرة اجتماعية ُمعينة تمت ُمالحظتيا 
 << (1).بشكل منتظم

:    المقاربة البنائية الوظيفية  
  يتفق االتجاه الوظيفي عمى أن المجتمع اإلنساني األصل فيو االتفاق العام 

والتوازن وىو جوىر طبيعة المجتمع، فيذا االتجاه يشدد عمى اإلجماع األخالقي في 
. (2)الحفاظ عمى النظام و االستقرار في المجتمع

 واستمدت النظرية جذورىا األساسية من فكرة المماثمة العضوية بين المجتمع 
 .(3)والكائن الحي في بنائيا وتكامميا الوظيفي

وذلك يعني أن أي وحدة اجتماعية أو مؤسسة أو نظام يشبو في تركيبو الوظيفي 
والبنائي الكائن العضوي، وذلك من حيث وجود مجموعة من األجزاء التي تشكل وحدة 

تركيبيا، وتتصف ىذه األجزاء بالتمايز فيما بينيا من ناحية، وبالتكامل من ناحية 

                                                           
 

 .27، ص2010 شركة دار األمة لمطباعة و النشر، الجزائر، عمم االجتماع الرواد و النظريات،:  عامر مصباح (1)
 .74، ص2005فايز الصباغ، المنظمة العربية لمترجمة، بيروت، : ، ترجمة4 طعمم االجتماع،: أنتوني غيدانز  (2)
 .93، ص 2008، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، عمم اجتماع التربية: عبد اهلل بن عايض سالم الثبيتي (3)
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 دورىا ووظيفتيا كوحدة اجتماعية تقوم بدور وظيفي معين في  أداءأخرى، من أجل
. المجتمع الواحد

وعمى ىذا األساس يمكن القول أن النظام التربوي ُيشكل ُبنية فرعية ضمن الُبنية 
الكمية لممجتمع، والتي تتميز بانتظام أنساقيا وضبطيا بواسطة قوانين تنظيمية يتفق 

الجميع حوليا، فيي ترى أن المؤسسة التربوية مؤسسة اجتماعية يتمخص دورىا بشكل 
أساسي في عممية استمرار المجتمعات وتجنيبيا الصراع والتفكك، حيث يبنى العديد من 

عمماء ومفكري ىذا االتجاه ُجممة من المبادئ األساسية في نظرتو لمتربية ودورىا في 
: الحياة، ونمخص أىم ىذه اآلراء في النقاط التالية

: إميل دوركايم
كعالم اجتماعي ينتمي إلى المدرسة الوظيفية، يرى أن التربية '' دوركايم'' يرى

نظام اجتماعي يؤثر ويتأثر بالنظم االجتماعية األخرى بالمجتمع ويتساند ويتكامل معيا 
ومؤسسات  وظيفيا فيؤكد عمى ارتباط التربية كنظام اجتماعي بالبناء االجتماعي

المجتمع ومتطمباتو، وينظر لمتربية عمى أنيا وسيمة المجتمع إلعداد أفراده لمحياة 
االجتماعية وذلك لمقيام بأدوارىم االجتماعية، حسب توقعات مجتمعيم وما يوفره ليم 

 ىي عممية اإلعداد ''دوركايم''في ضوء متطمبات العصر، وبذلك فإن التربية حسب 
االجتماعي لمفرد ومساعدتو عمى تحقيق مطالب نموه الجسمي واالجتماعي واألخالقي 

. (1)كشخصية متكاممة

                                                           
 

، دار (في ضوء متطمبات التنمية الشاممة والثورة المعموماتية)األسس االجتماعية لمتربية :  سميرة أحمد السيد (1)
 .26، ص2007الفكر العربي لمنشر، القاىرة 
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: تالكوت بارسونز
 مفيوم النسق في تحميمو الوظيفي ودراستو ''تالكوت بارسونز''  استخدم 

لممجتمع، حيث يرى أنو يمثل وحدة كمية شاممة، ذات أجزاء متناسقة، متكاممة، 
ومتساندة وظيفيا، وأداء ىذه األجزاء لوظائفيا يعمل عمى توازن النسق و استمرار أدائو 

. لوظائفو، واستنادا ليذه األفكار فيو يرى أن التربية تمثل نسقا اجتماعيا فرعيا
يتساند ويتكامل وظيفيا مع األنساق االجتماعية األخرى التي تمثل أجزاء المجتمع 

، (1)...كنسق كمي، وىي النسق األسري، االقتصادي، السياسي، النسق ألقيمي
:  وظيفتين أساسيتين لمنسق التربوي ىما'' تالكونت بارسونز''وقد حدد 

 إلى تالكوت بارسونزويشير ىنا  :عممية اإلعداد االجتماعي ألفراد المجتمع 
أن التنشئة االجتماعية األولى لمطفل تتم داخل األسرة، في ضوء معايير خاصة باألسرة 

 .و بالوالدين، يقوم الوالدين بتعميم أبنائيم وتنشئتيم في ضوئيا
أما في المجتمع فتتم تنشئة األفراد في ضوء معايير عامة ُتطبق عمى كل 

األعضاء وعميو ينظر إلى المدرسة باعتبارىا جسر يربط بين األسرة والمجتمع ككل، 
وىي مؤسسة اجتماعية اسند إلييا المجتمع وظيفة التنشئة االجتماعية نتيجة لتعقد 

. (2)المجتمع
فعن طريق األسرة يتعمم الطفل التوقعات االجتماعية والمعايير والقيم المحددة 
لسموكو، وبذلك تقوم عممية التنشئة االجتماعية بمساعدة الطفل عمى تحقيق مطالب 

النمو الشامل و المتكامل في شخصيتو بعممية الضبط االجتماعي وعدم الخروج عمى 
. ما ىو متعارف عميو ومتقبل اجتماعيا

                                                           
 

 .31مرجع سبق ذكره، ص: سميرة أحمد السيد (1)
 .130، ص2003، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، مقدمة في عمم اجتماع التربية: حمدي عمي أحمد (2)
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 أن بارسونزيرى  :عممية اإلعداد األكاديمي والمهني ألفراد المجتمع 
المجتمع الحديث متخصص يعتمد عمى الخبرة المتخصصة لتحقيق أىداف التنمية، 

 .(1)وبذلك فيو في حاجة دائمة إلى موارد بشرية مؤىمة لمعمل في المين المتخصصة
وألجل ذلك نجده يؤكد عمى ضرورة النظر إلى الفصل الدراسي عمى أنو مجتمع 

مصغر يتم من خاللو تدريب األفراد ليصبحوا قادرين عمى القيام بأدوار البالغين في 
المستقبل وذلك في إطار عمل المدارس عمى أساس الجدارة والقدرات بإعداد الصغار 

. وتدريبيم عمى أدوار البالغين من خالل عمميا وفقا آلليات عمل المجتمع ككل
 يرى أن النظام التعميمي يقوم بانتقاء األفراد وتحديد أدوارىم ضد نظام فبارسونز

التدرج الطبقي، وىو يعمل عمى تعيين الموارد البشرية في إطار بناء األدوار الخاصة 
الذي من خاللو تحدث المنافسة واالختيار، , بالبالغين، فالنظام التعميمي ىو الميكانيزم

فالمجتمع يفرز أعضاؤه إلى من ىم قادرين أكثر، فيذا النظام يقوم بإكساب األفراد 
 .(2)الميارات واالتجاىات التي يحتاجونيا لمقيام بأدوارىم في المجتمع

 ىي إعداد تالكوت بارسونزوذلك يعني أن من أىم وظائف النسق التربوي حسب 
ومينيا لممارسة أدوارىم االجتماعية في المجتمع  أفراد المجتمع اجتماعيا ومعرفيا

بالكفاءة المتوقعة منيم في ضوء متطمبات عممية التنمية المستدامة وطبيعة العصر، 
فيرى أن التأكيد عمى االىتمام بقدرات المتعمم واستعداده في سن مبكرة ينمي لديو الدافع 

.  في اإلجادة في األداءةرغبال زيادةلمتحصيل وبذلك 
 
 

                                                           
 

 .32مرجع سبق ذكره،ص: سميرة أحمد السيد  (1)
 .133، 132مرجع سبق ذكره، ص: حمدي عمي أحمد  (2)
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 :تمهيــــــــد

نتيجة لمتحوالت الجديدة التي تطرحيا العولمة والتطورات التي يشيدىا الميدان 
التكنولوجي بكل جوانبو، أصبح تأقمم المجتمع مرىون بما يمتمكو أفراده من رأسمال 

سواء فكري أو اجتماعي أو ثقافي، ما يساعده عمى أن يكون رأسمال بشري ذا كفاءة 
وتأىيل ما يؤدي إلى تحقيق النمو الحضاري واالجتماعي وفي نياية المطاف يساىم 

 .في تحقيق غايتو في البقاء والنمو المستمر
وفي الفصل الموالي سنتعرف عمى أساسيات عامة الرأسمال البشري ونظريتو 
وأىم ميزاتو، ثم نتطرف لمتعرف عمى تنمية الرأسمال البشري وعممياتو وأىم جوانب 

 .التنمية في العنصر البشري
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: مفهوم الرأسمال البشري- 1-1
المجموع الكمي، الكمي والنوعي من القوى البشرية المتاحة في المجتمع، ُيقصد بو 

فالجانب النوعي يمثل الكفاءات الذىنية و المستويات العممية لمسكان، ومن خالل 
المستوى التعميمي يتم تحديد الجانب النوعي المرتبط بالخبرة و المعرفة، أما الجانب 

 .(1)الكمي فيحتسب من خالل الحجم الكمي لألفراد المؤىمين
ويعني المفيوم أن القوى البشرية المتاحة في المجتمع يمكن قياسيا من خالل 

الجانب الكمي، و النوعي، فالجانب النوعي يتمثل في كفاءة وفاعمية : جانبين ىما
المعارف والمستويات العممية والذىنية والخبرة التي يكتسبيا الفرد أو يكتسبيا مدخالت 
النظام التعميمي، والتي تتحدد في المخرجات النيائية، باإلضافة إلى الجانب الكمي 

. (مخرجاتو)والذي يتحدد في الكم وعدد خريجي النظام التربوي
 :المفاهيم المرتبطة بالرأسمال البشري

 وىو الرأسمال الموظف في شراء قوة العمل، وىو قيمة :الرأسمال المتغير 
.  (2)أدوات العمل المشترات

الذي يستخدم برأيو في شراء '' الرأسمال الدائر'' فيو يعرف '' آدم سميث''أما عند 
. (3)السمع والمواد الخام األساسية وجيد العمل، وفي إعادة بيعيا كمنتجات بغرض الربح

                                  
 دار اليازوري العممية لمنشر التعميم الجامعي من منظور إداري،:  ىاشم فوزي العبادي، يوسف حجيم الطائي (1)

 .77، ص2011والتوزيع، األردن، 
فالح عبد الجبار، دار الفرابي : ، ترجمة(1سمسمة دفاتر ماركسية )موجز رأس المال : فريديريك إنجمز  (2)

 .50، ص2013لمنشر، بيروت لبنان، 
 .650مرجع سبق ذكره، ص : جوردون مارشال  (3)
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وذلك يعني أن الرأسمال المتغير يشمل القيمة الربحية التي تنتج عن استغالل 
واستخدام السمع والمواد الخام باإلضافة إلى الجيد المبذول في عمل ىذه المنتجات 

. وذلك من خالل عممية البيع والشراء وبذلك فإن الرأسمال ىنا متغير
  وىو الموظف في أدوات العمل واآلالت التي ُتحقق ربحا  :الرأسمال الثابت

 (1)"آدم سميث"دون تغير، أو دون دوران حسب 
والرأسمال الثابت يعني القيمة المستخدمة في اآلالت وأدوات العمل دون احتساب 

. الربح
 ويتكون من األدوات واآلالت والمصانع وأي مواد  :الرأسمال المادي      

ال تستخدم في االستيالك المباشر، وتساىم في ، أو معدات أخرى من صنع اإلنسان
 .(2)العمل المنتج

 وىو الذي ُينتج من توفر الموارد الطبيعية التي تتمتع  :الرأسمال الطبيعي
 .(3)المناجم، وثروات النفط، ومصادر المياه، والسواحل واألرض: بيا البيئة مثل

ويمثل ىذا التعريف أن الرأسمال الطبيعي ىو كل ما توفره الطبيعة من موارد 
مكانات، والتي يستغميا األفراد لخدمة مطالبيم واحتياجاتيم االجتماعية . وا 

 وُاسُتخدم ىذا المصطمح من طرف بعض المفكرين  :الرأسمال االجتماعي
لوصف أنواع العالقات بين األفراد في إطار األسرة والمجتمع المحمي، حيث يعتقد أنيا 

 .(4)تمارس تأثيرا قويا عمى مستوى التحصيل الدراسي

                                  
 .650 ص ذكره،مرجع سبق: جوردون مارشال  (1)
 .651بق، صاسالمرجع ال  (2)
 .76مرجع سبق ذكره، ص: ىاشم فوزي العبادي، يوسف حجيم الطائي  (3)
 .651مرجع سبق ذكره، ص: جوردون مارشال  (4)
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 ويتمثل في الكفاءات المغوية والثقافية المتنوعة، التي :الرأسمال الثقافي 
أن المدرسة '' بيار بورديو''بيا الفرد من أسرتو أو مجتمعو المحمي والتي يرى سيكت

تساىم في إعادة اإلنتاج الثقافي واالجتماعي وطمك من خالل الرأسمال الثقافي الذي 
 .(1)يكتسبو األفراد من أسرىم

وذلك يعني أن الثقافة التي يكتسبيا الفرد من أسرتو ىي التي تكّون لديو رأسمال 
. ثقافي والذي ُيساىم من خالل المدرسة بإعادة اإلنتاج الثقافي واالجتماعي لممجتمع

 وىو الموارد و الممتمكات الذكية والمعرفة والمعمومات :الرأسمال الفكري 
 .(2)والخبرات التي يمكن أن ُتستخدم لخمق الثروة

ويعني تمك الممكات الفكرية و المعرفية و الذىنية التي يمتمكيا الفرد، ويستخدميا 
ويوظفيا لصالح وظيفة أو مؤسسة َما من أجل تحقيق منفعة لو ولمجتمعو، فيي بذلك 

والتي يكتسبيا في األغمب عن طريق عممية التعميم تعتبر جزء أساسي لمرأسمال البشري 
. والتي تمكن أصحابيا من إنتاج أفكار جديدة أو تطوير أفكار قديمة لديو

 : خصائص الرأسمال البشري- 1-2
لمرأسمال البشري عدة ميزات وخصائص تساىم في شغمو مكانة اجتماعية ُمحددة 

:  في المجتمع ونذكر ىذه الخصائص في النقاط التالية
  ُيعد قوة محركة لمختمف الموارد المادية والتقنية فيو العنصر الُمسير

 .لمرأسمال المادي
 

                                  
 .652ص : المرجع السابق (1)
 المعيد أسس العالقة بين التعميم وسوق العمل وقياس عوائد االستثمار البشري،: عمي عمي عبد القادر (2)

 .23، ص2001العربي لتخطيط، الكويت، 
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  ُيعد قوة لدفع وتفعيل التغيير أو مقاومتو وذلك بما ُيحقق مطالبو واحتياجاتو
 (1) .واحتياجات مجتمعو

 (2)  أفراد يساىم في المسؤولية االجتماعية سواء كان جماعات أو)
. 

 جزء فطري كالممكات الذىنية والفكرية : يتكون الرأسمال البشري من جزئيين
 ، ...والمواىب، وجزء مكتسب  مثل الميارات و الخبرات

 المعارف والكفاءات ُتعد المركبات األكثر أىمية في الرأسمال البشري.  
  يتطور الرأسمال البشري باستعمال الخبرة عن طريق التكوين والتعميم بكل
 (3) .أنواعو

 : فيمكن إيجازىا في اآلتي21أما عن خصائص الرأسمال البشري في القرن 
  القدرة عمى التكيف والتعمم بسرعة وامتالك الميارات الالزمة في عصر

 .المعرفة واقتصاد المعرفة
  القدرة عمى التقاط المعمومات وتحويميا إلى معرفة قابمة لالستخدام أي

 .تجسيد ما تم تعممو نظريا
  إتقان التعامل مع تقنية المعمومات والتقنية المعتمدة عمى الحاسب وتطبيقيا

 .في مجال العمل
  تقان ميارات االتصال المفظية القدرة عمى التعاون والعمل ضمن فريق، وا 
 .والكتابية

                                  
 .11مرجع سبق ذكره، ص: محمد فرعون، محمد اليفيا (1)
 .108، ص2002دار اليدى لمطباعة والنشر، الجزائر، ، تنمية الموارد البشرية: بمقاسم سالطنية، وأخرون  (2)
:  إشراف(مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر)االستثمار التعميمي في الرأسمال البشري : محمد دىان (3)

فوزي سبتي، مذكرة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه عموم في العموم االقتصادية، كمية العموم االقتصادية والتسيير، جامعة 
 .25، 24ص.2010، 2009منتوري قسنطينة، 
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  القدرة عمى التحرك والتغير بسرعة، واإلحساس بضرورة االستعجال في
 (1).متابعة التغيرات وتمبية حاجات المستيمكين

 : أهمية الرأسمال البشري- 1-3
ُيعتبر العنصر البشري جوىر عممية اإلنتاج و أداة وغاية التنمية في حد ذاتيا، 

     حيث تقاس فعالية ونمو وازدىار األمم بما تمتمكو من موارد بشرية فاعمة ومنتجة 
وُينظر إلى الرأسمال البشري في كونو المورد االستراتيجي في العممية اإلنتاجية، فيو 
المورد الذي يصعب نسخو أو تقميده من مؤسسة ألخرى، في ظل أصبح من السيل 

عمى المؤسسات أن تقوم بنسخو وتقميد جميع برامج العمل و اآلالت والتقنيات والبرامج 
 ((2) .المستخدمة في اإلنتاج والخدمات عدا العنصر البشري
 :وتكمن أىمية الرأسمال البشري في النقاط التالية

 إعداد الكفاءات البشرية المؤىمة ىي مفتاح التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
  كفاءات الرأسمال البشري ىو أساس التنظيم والتنسيق بين مختمف عناصر

 .اإلنتاج المادية والبشرية
  يساىم الرأسمال البشري في المشاركة في تحديد احتياجات المجتمع

 .المختمفة و إعداد الُخطط الالزمة تبعا لقدراتو
 المشاركة في البرامج التعميمية والتربوية مثل محو األمية، دورات التثقيف. 
  ُيساىم في نقل وتوصيل الخبرات ومعارف وثقافات المجتمعات وانتقاء

   .(3)األفضل لخدمة المجتمع

                                  
، دار الشروق (التغيرات والتحديات و آفاق المستقبل)التعميم العالي في عصر المعرفة : سعيد بن حمد الربيعي (1)

 .228، ص 2008لمنشر والتوزيع، األردن، 
 .225 صمرجع سبق ذكره،: سعيد بن حمد الربيعي (2)
 .7مرجع سبق ذكره، ص: امحمد فرعون، محمد اليفي (3)
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: نظرية رأس المال البشري- 4- 1
آدم أول ما ظير مفيوم الرأس مال البشري بوصفو منتجا تربويا في كتابات 

 the wealth ofثروة األمم وذلك في مؤلفو الشيير ،  Adam Smithسميث 
nations وبّين في كتابو ىذا أىمية التعميم كعنصر فعال 1886 الذي نشر سنة 

، ونظر إلى التربية عمى حيوي لتحقيق استقرار المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا
 ىذه عمى فكرتين أساسيتين سميث وتنطوي نظرية ،أنيا استثمار في رأس المال البشري

: تتمثل في
  التأكيد عمى أىمية التعميم ودوره الكبير في تحديد مستوى دخل الفرد
نتاجيتو  .وا 
  استقصاء تأثير النظام التعميمي كمنتج لرأس المال البشري في النظام 

 .(1)االقتصادي لمدولة
وتعني ىاتين الفكرتين أن التعميم لو دور في أن يحدد الفرد العامل مدى إنتاجو 

وبذلك تحديد الدخل، وذلك انطالقا من جيوده التي بذليا في التعمم واالكتساب وىذا ما 
يحدد مدى الدخل الذي سيحصل عميو نتيجة عممو، وبذلك يساىم في إنتاجية القطاع 

االقتصادي لمدولة، حيث أكد سميث في الفكرة الثانية عمى أىمية النظام التعميمي 
نتاجية الرأس المال البشري   المتعمم في الدخل االقتصادي القومي لمدولة . وا 

 رأس المال في كتابو Karl Marxكارل ماركس وفي القرن التاسع عشر يذكر 
منظومة من التصورات الجديدة حول رأس المال، ويميز بين العمل البسيط الغير مؤىل 

وبين العمل المؤىل والمعقد الذي يرتبط بالخبرة والتأىيل وأكد من خالل ذلك عمى 

                                  
، 567، مجمة الدراسات والبحوث، ع، األسس النقدية لالستثمار التربوي في رأس المال البشري:  عمي أسعد وطفة (1)

 .24، ص2011دار المعرفة بيروت، 
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الفوارق في إنتاجية كل منيما وفاعميتو، حيث يبين في ىذا الشأن بأن الرأس المال 
 حيث ذكر في كتابو ،البشري يتشكل وفق متغيرات مستوى التحصيل المدرسي والتأىيل

ن كانوا ال ينالون من التعمم إال نصف ما ...  >>رأس المال أن أطفال المصانع وا 
يتحصل عميو التالميذ النظاميون، فإنيم يتعممون مثميم أحيانا أكثر منيم، وتعميل ذلك 
أن بقائيم بالمدرسة نصف يوم يجعميم نشيطين عمى الدوام وعمى استعداد لتمقي العمم، 

وقضاء نصف اليوم في العمل اليدوي واآلخر بالمدرسة فيو نوع من الراحة والتنويع 
. (1)<<فيعظم إقبال الطفل كل من األمرين

وذلك يعني أن كارل ماركس يرى أن قضاء الطفل نصف اليوم في المدرسة يتعمم 
نتاجيتو وىذا ما تطرق  يجعمو نشيطا ومقبال عمى العمل، مما يساعد عمى زيادة كفائتة وا 

أن بذور التعميم في المستقبل ... >> في نفس الكتاب من خالل قولو كارل ماركسإليو 
توجد في نظام المصانع، وسيكون ىذا تعميما يربط في حالة كل طفل فوق سن معينة 
بين العمل اإلنتاجي وبين التعميم والتربية، ال عمى ذلك وسيمة لزيادة اإلنتاجية فحسب 

نسان كامل النمو .  (2)<<بل عمى أنو الطريقة الوحيدة لتخريج فرد وا 
وىذا ما يدل عمى أن عممية التعميم عبارة عن عممية إلعداد وتأىيل الرأس المال 

البشري بكفاءة حتى يحقق العمل اإلنتاجي، باإلضافة إلى أن التعميم عممية تكوين 
وتدريب لمخرجات تعميمية كاممة النمو في جميع النواحي كما أنو تكمم عن تأثير 

األوضاع االقتصادية لألسرة في عممية التمدرس والتحصيل لألبناء ومدى تأثير ذلك 
. عمى عممية اإلنتاج

                                  
 .430،ص1947، مكتبة النيضة المصرية، مصر، 1راشد البداوي، ج:  ترجمةرأس المال،: كارل ماركس  (1)
 .431 ص،المرجع السابق  (2)
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ومع بدايات القرن العشرين بدأ االىتمام بمفيوم جديد يتم التركيز فيو عمى الرأس 
ألفريد المال البشري، وذلك عندما سيطرت المدرسة الكالسيكية المحدثة التي أسسيا 

 عمى الفكر السائد في االقتصاد السياسي، حيث تم ،Alfred Marshallمارشال 
االىتمام بالتحميل االقتصادي لمتربية وبدأ ربط اإلنفاق عمى التعميم باإلنفاق االستثماري 
في المجتمع أين زاد االىتمام بالموارد المخصصة لمبرامج التربوية والتي تشمل الدور 

 .(1)وال العامةمالفعال والمتكامل مع األ
وذاع صيت نظرية الرأس المال البشري كنظرية منظمة في الحقبة الزمنية بين 

 بعرض أىم أفكار ىذه النظرية تيودور شولتزالخمسينات والستينات، وذلك عندما قام 
 "االستثمار في الرأسمال البشري"أمام جمعية االقتصاديين األمريكية وذلك بعنوان 

والذي ركز في تحميالتو عمى تحميل العالقة بين النظام التربوي والنظم االجتماعية 
عداده لمقيام بوظيفة محددة في  األخرى، كما ناقشت مخرجات ومدخالت التعميم وا 

.  (2)المستقبل، واعتبار التعميم نوع من االستثمار االقتصادي
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .23،26ص ص ذكره، مرجع سبق: إبراىيم عصمت مطاوع (1)
، مجمة كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية، العددان الثاني االستثمار في التعميم ونظرياته: صباح غربي (2)

 .14، ص2008والثالث، جامعة محمد خيضر، بسكرة،



تنمية الرأسمال البشري: ثانيا  
 

37 
 

: ومن خالل مما سبق يمكن التعبير عنو في المخطط الموالي
يوضح دور التعميم في التنمية بكل أبعادىا :  (1)شكل رقم 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 63مرجع سبق ذكره،ص: ىاشم فوزي العبادي، يوسف حجيم الطائي
 الدور المركزي الذي تقوم بو عممية التعميم ضمن مخطط (01)شكل رقميوضح ال

التنمية، ويوضح أيضا العالقة بين كل من التعميم والتنمية البشرية واالقتصادية وتنمية 
العنصر األساسي وىو الرأس المال البشري، وىنا نستنتج أن ىناك فرق بين التنمية 

البشرية وبين تنمية الرأس المال البشري، حيث تتمثل التنمية البشرية في إعداد وتأىيل 

 
      التعميم

 التنمية االقتصادية

 تنمية الرأس المال البشري التنمية البشرية
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ميارات ومعارف األفراد وتوفير البيئة المالئمة لقياميم بوظيفة معينة، أما الرأسمال 
عبر فترات طويمة من الزمن   يتكون من خالل التراكمالبشري فيو عبارة عن رأسمال

يجب استثماره واستخدامو من أجل اإلفادة واالنتفاع من إمكاناتو وطاقاتو من أجل 
. اإلبداع في استثمار رؤوس األموال  المادية والطبيعية

كما يوضح لنا المخطط العالقة الدائرية التكاممية بين كل منيم، فالتعميم لو دور 
فعال في التنمية البشرية التي تساىم في تنمية الرأس المال البشري المئون والمؤىل من 

خالل عممية التعميم، الذي يساىم في التنمية االقتصادية التي بدورىا تؤدي وظيفة 
. وىكذا تسير العالقة في اتجاه دائري مركزىا التعميم والنظام التربوي التنمية البشرية،

يديولوجي لمنظرية الوظيفية  كما تعتبر نظرية رأس المال البشري امتداد فكري وا 
: بصفة عامة، حيث كانت إسياماتيا تقوم عمى

  التربية المدرسية تقوم بطريقة موضوعية في انتقاد أفراد المجتمع وفقا
مكاناتيم، وتسعى لتحقيق المساواة االجتماعية بين أفراد المجتمع، وتعمل  لقدراتيم وا 

مكاناتو في سوق  عمى تحديد مكانة الفرد ووضعو في المكان الذي يتناسب مع قدراتو وا 
 .العمل

  التربية المدرسية أداة إلعداد القوى العاممة والماىرة التي تستطيع أن تقابل
متطمبات العمالة الماىرة في مجال التصنيع، فامتالك الميارات المطموبة في سوق 

العمل مسألة اجتماعية تتعمق باحتياجات المجتمع ككل، وذلك فان التربية أداة إلعداد 
 .القوى البشرية الضرورية إلحداث واستمرار التقدم االقتصادي في المجتمع اإلنساني

  ىناك عالقة موجبة بين ما يتعممو الفرد داخل المدرسة من ميارات معرفية
وبين مستوى أدائو في عممو، ويترتب عمى ذلك أنو كمما زاد المستوى التعميمي لمفرد 

 .كمما تحسن مستوى أدائو في العمل، وزاد مستواه المادي والوظيفي
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  الميارات المعرفية التي يتعمميا أفراد المجتمع في المدارس ليست فقط
 .(1)لتحقيق النمو االقتصادي، بل الزمة لتحقيق التنمية السياسية واالجتماعية

  اعتبار التعميم استثمار اقتصادي ألىم عنصر وىو العنصر البشري من
 :خالل
 ىي كل العناصر المادية والبشرية والمعرفية، مراد إعدادىا :المدخالت 

 .(2)واكتسابيا ونقميا، التي يكون ليا التأثير عمى الرأس المال البشري المستيدف
 جميع الجيود المبذولة إلنتاج المخرجات التعميمية، :العمميات الداخمية 

وتتمثل في فعاليات النظام الداخمي من حسن التنظيم، دقة االنجاز في العمل، سالمة 
التنسيق بين القوى المختمفة داخل المدرسة، مع وجود الدقة والموضوعية في أساليب 
 .(3)التقويم والتوجيو واإلرشاد، والتطوير، والتحسين المستمر في عمميات الداخمية لمنظام

 أو النواتج والتي تمثل أنماط التعميم المضافة من ميارات :المخرجات 
 .(4)ومعارف التي اكتسبيا الفرد من خالل عممية التعميم

 وتعني جميع المدخالت الناتجة عن ديناميكية النظام :التغذية الراجعة 
وتشمل بصفة عامة جميع المعمومات والمكتسبات المادية والمعنوية التي تصل إلى 

النظام وتعبر عن نوعية ومستوى المخرجات، وبالتالي يستطيع عمى ضوئيا النظام أن 
عادة ترتيبيا وتنظيميا بما يضمن تطويرىا واستمرارىا  .((5)يعيد تقويم أدائو ومخرجاتو وا 

 
                                  

 ص ،2002، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 4،طأسس التربية: شبل بدران، أحمد فارق محفوظ (1)
 .264،265ص
 .142مرجع سبق ذكره، ص:  حمدي عمي أحمد(2)
 .124مرجع سبق ذكره، ص:  عبد اهلل بن عايض سالم الثبيتي(3)
 .142مرجع سبق ذكره، ص:  حمدي عمي أحمد(4)
 .124مرجع سبق ذكره، ص: عبد اهلل بن عايض سالم الثبيتي (5)
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: ولتفسير العمميات السابقة نقوم بتجسيدىا في المخطط التالي
. يوضح العناصر األساسية المكونة لمنسق التعميمي: (2)شكل رقم

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. بتصرف: حمدي عمي أحمد
 

، باعتباره العناصر األساسية المكونة لمنسق التعميمي: (2)يوضح لنا الشكل رقم 
استثمار اقتصادي في الرأسمال البشري والذي يمثل العنصر األساسي ليذه المنظومة 

. التعميمية أو المنظومة االقتصادية

 المدخالت النظام التعميمي المخرجات

 المدخالت البشرية -
 تالميذ: من السكان -
رصيد المجتمع من  -

 : القوى العاممة المؤهمة
 ، ...معممون وعاممون

أهداف تعميمية  -
 المعرفة،: ومحتوى

 ،... الخبرة، القيم
 : العناصر المادية -
التمويل، والعناصر  -

 األجهزة،البناء:الفيزيقية

أفراد ذا تربية وتعميم  -

 .راقي

أفراد يعممون  -

ويشاركون في شتى 

، ...مجاالت االقتصاد

ويساهمون في تنمية 

 .أنفسهم ومجتمعهم

 :العمميات الداخمية
 .حسن التنظيم -

التنسيق بين مختمف  -

األنظمة واألدوار داخل 

 .المدرسة

 .التوجيه واإلرشاد -

 .التقويم -

 التغذية الراجعة
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والعناصر المكونة لمنسق التعميمي تتمثل بداية في المدخالت التي تعد كل ما 
يدخل النظام التربوي ويكون محال لمعمميات الحاصمة في ىذا النسق، وتضم ىذه 

الموارد كل من الموارد البشرية والمادية، فاألولى تعبر عن الطاقات البشرية من تالميذ 
ومعممون واإلدارة المدرسية كرأسمال بشري يسير عمى اإلشراف والتنفيذ وتسييل العمل 

... أما الثانية فتعني تمك المدخالت المادية كالمباني والتجييزات المرافقة ليا. التربوي
أما العمميات فتعني التفاعالت التي تحدث بين عناصر النظام التربوي سواء 
البشرية أو المادية، وتيدف إلى تحويل المدخالت إلى نواتج تخدم أىداف النظام 

التربوي وغاياتو وتتكون ىذه العمميات من تدريس وأنشطة داخل الصف، وتقويم اإلنتاج 
عداد العنصر األساسي الذي يحدد بذلك جودة وكفاءة النظام التربوي، ويتم متابعة  وا 
درجة التناسق بين مكونات النظام التربوي ومدى تحقيق أىدافو، من خالل عممية 
التغذية الراجعة والتي تظير في سموك واتجاىات المتعممين والتي يتم من خالليا 

تحقيق التوازن بين مدخالت النظام ومخرجاتو، ومثال ذلك العمميات التقويمية والتقييمية 
 .التي ينظميا المعمم من أجل التأكد من حدوث التعمم
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:  مفهوم تنمية الرأسمال البشري 2-1
ىو زيادة المستوى العممي والمعرفي لمفرد، والعمل المستمر عمى تدريبو وتأىيمو 

. (1)منذ مراحل التعميم األولى، مرورا بفترة دخولو إلى سوق العمل وحتى خروجو منيا
 وذلك يعني أنيا عممية تنمية القدرات المعرفية والمعرفية والميارية وحتى الخبرة، 

باإلضافة إلى التدريب المستمر وذلك بداية بالتعميم في مراحمو األولى واستمرارا مع 
. الدخول لسوق العمل

  : عمميات تنمية الرأسمال البشري -2-2
: تتم عممية تنمية الرأسمال البشري عن طريق عدة عمميات نذكر أبرزىا في

 ولو دور أساسي في تدعيم وتطوير الميارات والكفاءات والطرق  :التعميم
العممية والتفكير في حل المشكالت وتنمية المعرفة كمحك لمتقدم التكنولوجي وتطبيقاتو 
فالمعرفة أصبحت القوة المحركة في النظام االقتصادي العالمي والعنصر البشري ىو 
نقطة االلتقاء بين التعميم في المجتمع ونظامو االقتصادي ولذلك فان التعميم والبحث 

. العممي مفتاح لمتقدم في كل المجتمعات
فيو عبارة عن عممية اكتساب الفرد المعرفة والميارة لتطوير عاداتو واتجاىاتو 
فيو بذلك عممية تنمية القدرة لدى الفرد بقدر يساعده عمى فيم المشاكل التي تواجيو 

. (2)ومعرفة مدى تأثيرىا عمى األمور التي يعالجيا
، فيو اإلعداد وذلك يعني أن التعميم ييدف إلى زيادة المعرفة والميارة لمفرد

 .المنظم لناحية من المعرفة

                                  
، أثر التطوير اإلداري لمموارد البشرية عمى األداء الجامعي لإلطارات السامية في قطاع البنكي:  سميم مجمخ (1)

مسعود زمزري،مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير،تخصص تنظيم الموارد البشرية،كمية العموم االقتصادية : إشراف
 .48، ص2010، 2009وعموم التسيير، جامعة باتنة، 

 .199 مرجع سبق ذكره، ص:خرونآ بمقاسم سالطنية و(2)
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 ىو إعداد الفرد وتزويده بالميارات والخبرات التي تجعمو جديرا :التدريب 
بالقيام بوظيفة معينة، وكذلك إكسابو المعارف والمعمومات التي تنقصو من أجل زيادة 

 (1).كفاءتو وخبرتو في مجال الوظيفة
وذلك يعني أنو ييدف إلى تمكن الفرد من مجموعة المعارف والمعمومات التي 
تساعد الفرد في نياية عممية التدريب والتعمم عمى القيام وأداء وظيفة تساىم في رفع 

. الكفاءة اإلنتاجية في مؤسسة معينة
ويمثل مجمل النشاطات والوسائل والطرق التي تساىم في إعداد األفراد وتحسين 
معارفيم وسموكيم وقدراتيم الفكرية الضرورية لتحقيق األىداف الشخصية واالجتماعية 

. باإلضافة إلى أداء الوظائف الحالية أو المستقبمية أداءا جيدا
وىذا التعريف نجد أنو يتضمن العناصر األساسية لعممية التدريب والتي تشمل 

، والتي تؤدي تفعيميا إلى حث األفراد في استخدام معارفيم النشاطات والوسائل والطرق
ومواىبيم وأفكارىم استخداما متناسقا وفعاال من أجل تحقيق المصمحة المشتركة بين 

األفراد والمؤسسات االجتماعية سواء كانت ىذه المؤسسات تعميمية أو تنظيمية 
. صناعية
 وذلك باعتباره  وىو أحد المتطمبات األساسية ألي سياسة تنموية:التكوين ،

إنتاجا اجتماعيا لو دور حاسم في تحديد معالم التنمية الوطنية، وىذا اإلنتاج يقوم عمى 
المعرفة الحديثة والرغبة الذاتية والثراء الوظيفي ويرتبط بالبناء االجتماعي الذي يشكمو 

 .(2)األفراد

                                  
 ، مجمة الباحث،تحميل أثر التدريب و التحفيز عمى تنمية الموارد البشرية في البمدان االسالمية: : الداوي الشيخ  (1)
 11، ص 2008، دورية أكاديمية سنوية، كمية الحقوق والعموم االقتصادية، جامعة ورقمة، الجزائر، 06عدد 
 .202 مرجع سبق ذكره، ص: بمقاسم سالطنية وآخرون   (2)
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، فيو عبارة عن أسموب يستيدف مساعدة التالميذ عمى اكتساب ميارات معينة
من خالل تطبيق أفكار ومبادئ ومفاىيم سبق تعمميا في مواقف عممية، وبالتالي 

يالحظ المتكونون كيف تكون ىذه األفكار والمبادئ والمفاىيم عندما توضع موضع 
. (1)الممارسة

ومما سبق نستنتج أن التكوين عممية تيدف إلى التوازن واالنسجام بين العرض 
الكمي لمختمف الوظائف والمين وبين الطمب الكيفي لمرأس المال البشري، وبذلك خمق 

االنسجام بين احتياجات االقتصاد من اليد العاممة بما يتوافق سوق العمل، وتزويد 
. الرأس المال البشري بمعارف جديدة تمكنيم من االندماج في وتيرة التنمية

: أهداف تنمية الرأس المال البشري 2-3
  االرتقاء بالعنصر البشري بشكل متكامل أخالقيا وعقميا واجتماعيا وصحيا
 .وعمميا
 راتو وتوظيف خبراتو وتنميتيا وتوظيفيا بشكل ياتمكن اإلنسان من توسيع خ
 .أفضل
  تدعو الفرد إلى استغالل جميع أنواع الموارد من حولو، وترشده إلى حسن

 .التعامل معيا بما ينفعو وأسرتو ومجتمعو
 تساعد عمى تنمية االكتفاء الذاتي لإلنسان باالعتماد عمى مواىبو وقدراتو. 
  تساعد اإلنسان عمى االندفاع في تنمية مجاالت الحياة عمى أسس عممية

 وواعية مدروسة
 يساعد عمى توفر فرص التشغيل بالكفاءة. 

                                  
، المجمة السودانية (رؤى ومقترحات)وزارة جديدة لتنمية الموارد البشرية في السودان، : الشيخ صديق بدر  (1)

 .  221، ص 2010لمصحة العامة، المجمد الخامس، العدد الرابع، السودان، 
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  تنمية القدرات التعميمية وتساعد عمى سالمة الصحية، وتوفير السالمة
 .االجتماعية وتحسين مستوى المعيشة وذلك يعني تمبية الحاجات األساسية لألفراد

  زيادة الدخل الوطني وتمكين الدولة من مواجية التحديات التي واجييا وذلك
ما يؤدي بيا لمواجية  بتوفير رؤوس أموال وكفاءات بشرية وسياسات تخطيطية لمدولة

 .مستوى المعيشة لسكانيا
  تحسين ميارات وقدرات ومعارف الرأس المال البشري لمحفاظ عمى

 (1) .مستويات األداء المخططة، وتوجيو الرأس المال البشري وتعريفو بوظائفو
  تييئة الرأس المال البشري لمواجية التحديات التي يفرضيا المحيط

 ، ... الخارجي كالعولمة
  لى زيادة تعقد الوظائف إظيور وظائف ذات نوعية خاصة ومعقدة ما يؤدي

 .(2)من حيث مكوناتيا ومياراتيا

 :  جوانب تنمية الرأسمال البشري2-4
بعدما تعرفنا عمى مفيوم عمميات تنميتو نجد أنو يتم تنمية عدة جوانب أساسية 

: فيو، ونذكر أىم ىذه الجوانب في مايمي
 وذلك من خالل تنمية القوى العقمية لمفرد بوصف العقل ىو :الجانب العقمي 

دراك المفاىيم والحقائق والمبادئ والنظريات،  مصدر عمميات التفكير التي تمزم التعمم وا 
وتتمثل تنمية القوى العقمية لدى الفرد باتخاذ ما يمزم لتنشيط العمميات الذىنية وتوليد 

                                  
 مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير، تخصص التنمية البشرية في السنة النبوية،:  سماح طو احمد الغندور (1)

 .04،07، صص2011طالب أحمد أبو شعر، الجامعة االسالمية، غزة، : الحديث الشريف وعمومو، إشراف
، إستراتيجية تنمية الموارد البشرية كمدخل لتحسين األداء المستدام في المؤسسة االقتصادية:  وىيبة سراج (2)

مبارك بوعشة، مذكرة مقدمة لنيل الماجستير، تخصص إدارة األعمال، كمية العموم االقتصادية والتسيير، جامعة : إشراف
. 32، ص2012، 2011فرحات عباس، سطيف، 
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األفكار وحل المشكالت، وتوجيو الممارسات في المواقف األدائية والتكيف مع متطمبات 
 .الواقع البيئي واالجتماعي الذي يعيشو الفرد

 والذي يتمثل في جميع القوى العضوية التي تشكل البناء :الجانب الجسمي 
الجسمي لألفراد التي ينبغي أن تعمل عمى أحسن حال من أجل تأدية الوظائف 

االجتماعية لممجتمع، ومن بين تمك القوى ىي الحواس، ولذا عمى النظام التربوي تمبية 
الحاجات األساسية العضوية من خالل توفير ما يمزم لبناء الجسم وجعل كل عضو فيو 

 .قادرا عمى أداء أدواره ووظائفو
 والمتمثل في تنمية القدرات االجتماعية لمذات اإلنسانية :الجانب االجتماعي 

وذلك بتنمية قدراتو عمى التكيف االجتماعي والتعايش مع المجتمع بشكل يكون منسجما 
أوال مع ذاتو ومع المجتمع الذي ينتمي لو الفرد ولذا فإن النظام التربوي مطالبا بتزويد 

أفراد  المجتمع بجميع الميارات والقدرات االجتماعية ما يجعمو منسجما مع حياة 
 .الجماعة ومجتمعو

 من المعروف أن قوة المجتمعات تقاس بنوعية :الجانب المعرفي والمهاري 
أفراده وما لدييم من كفايات معرفية وميارات أدائية في ممارسة أدوارىم في الحياة 

االجتماعية، وذلك ال يمكن أن يكون إال من خالل العممية التربوية، فالنظام التربوي 
باعتباره بناء فرعي في المجتمع، فيو مسئول عن تحسين نوعية أفراده ورفع كفاياتيم 

الميارية إلى المستوى الذي يجعل المجتمع قادرا عمى مواكبة التقدم الحضاري 
 (1).لممجتمعات

 

                                  
، ص ص 2009، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عمان، أسس التربية الحديثة ونظم التعميم:  محسن عمي عطية (1)
30 ،33. 
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 خالصة
نخمص في ىذا الفصل إلى أن رأسمال البشري أىم الموارد التي تمتمكيا أي 

مؤسسة، وبذلك فإن مستقبل المؤسسة مرىون بما يمتمكو العنصر البشري من أفكار 
تعبر عن مدى قدرتو عمى اإلبداع والتجديد، باإلضافة إلى الميارات والكفاءات العممية، 

التي تجعل منو رأسمال بشري يساىم في تحقيق التنمية الشاممة والمستدامة لمجتمعو 
وأمتو حيث ازداد االىتمام  بالرأسمال البشري في أعقاب التوجو نحو العولمة، مع ما 
تتطمبو من تراكم كمي ونوعي في الرأسمال البشري بحيث يكون قادرا عمى اإلبداع 

 .والتطوير ودقة تعاممو مع التكنولوجيات الحديثة
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: تمهيـــد
إن اإلصالح الجديد تمميو ظروف مرتبطة أساسا بالتغيرات التي تعيشيا البالد في 

المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية وبالحاجات الناجمة عن ىذه التغيرات، 
فيي تحديات من شكل آخر وعمى المدرسة اليوم أن تواجييا بإعداد أبنائيا لمعيش في 
مجتمع تطبعو عولمة الحياة في شتى المجاالت، وتميزه تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

الجديدة التي بدأت في إحداث تغيير في وسائل التعميم وأساليبو، فالنظام التربوي 
والمدرسة ىما الركيزة التي ُيعتمد عمييا في بناء األجيال وتكوين العقول والذوات، وبيا 

. ينتقل المجتمع من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعموماتية
والنظام التربوي الجزائري من بين األنظمة التربوية العالمية التي خاضت تجربة 
دخال عميو بعض التعديالت والتغيرات التي  عادة النظر في محتوياتو، وا  اإلصالح وا 

تتماشى مع حاجات المجتمع المتطورة، فيو أداة ووسيمة لمحراك االجتماعي 
واالقتصادي من خالل مدخالتو ومخرجاتو من العنصر البشري، وىذا ما سنتعرف 

. عميو في الفصل الموالي
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 : الجزائريمفهوم النظام التربوي 1-1
المكونات األساسية والمتفاعمة وفقا لممرجعية المبنية في >>يعرف عمى أنو 

مختمف دساتير الجزائر، ولمتوجييات السياسية واالجتماعية واالقتصادية لمجزائر في 
ظل التعددية واالنفتاح االقتصادي والمحافظة عمى ىوية الشعب الجزائري وأصالتو 

. (1)<<وقيمو التي تيدف لتكوين فرد جزائري متشبع ومعتز بثقافتو وخادم لمجتمعو
وبذلك نستنتج أن النظام التربوي الجزائري  بناء اجتماعي يتبادل األدوار مع 

األبنية الفرعية األخرى وفقا لما ينص عميو الدستور الجزائري وذلك بما يحق االنسجام 
والتوافق بينيا في ظل النظام السياسي واالقتصادي الجديد والذي فرض اإلصالحات 
التربوية الجديدة خدمة الحتياجات المجتمع ومتطمباتو سواء المعرفية أو الميارية في 

. ظل الحفاظ عمى ىوية الشعب الجزائري وقيمو وأصالتو وحتى تاريخو
: وظائف النظام التربوي 1-2

 :اىناك العديد من الوظائف التي يقوم بيا النظام التربوي منو
 نقل وترسيخ التراث الثقافي من األجيال السابقة إلى األجيال الالحقة . 
  تنمية شخصية األفراد وذلك بتطوير قدراتيم الكامنة الموروثة من الناحية 

 .العقمية والوجدانية والجسمية واالجتماعية
  تزويد األفراد بنموذج معرفي فعال وثيق االرتباط بالواقع يساعدىم عمى

تقان الميارات واألساليب  كسابيم منيجية العمل والقدرة عمى التفكير وا  فيمو وتفسيره وا 
 (2) .التي تساعدىم في انجاز األفعال بدقة وكفاءة

                                  
(1) www.educ.motamayiz.com/h910           25/01/2015            h :20 :23       
 .42، ص2008 دار الصفاء لمنشر، عمان، األردن، نظام التربية والتعميم،:  الخالدي مريم أرشيد(2)

http://www.educ.motamayiz.com/h910
http://www.educ.motamayiz.com/h910
http://www.educ.motamayiz.com/h910
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  إكساب األفراد عدد من القيم واالتجاىات والمواقف التي تمكنيم من التكيف
 .مع الواقع االجتماعي

  ،تمبية متطمبات المجتمع اقتصاديا من خالل توفير اليد العاممة المؤىمة
 (1) .باإلضافة إلى القدرة المتميزة في التحصيل العممي

: األبعاد البنائية لمنظام التربوي 1-3
إن لكل نظام في المجتمع دور يقوم بو، والنظام التربوي كذلك يقوم بدور أساسي 
في البناء االجتماعي الكمي ويؤثر في جميع األنظمة االجتماعية الداخمة في تكوينو، 
ونجد من بين النظم التي يؤثر فييا النظام االقتصادي، حيث يرتفع تأثيره كمما زادت 

. الميارة لدى األفراد والتي يكتسبيا عن طريق النظام التربوي
: وبذلك يمكن تحديد األبعاد البنائية لنظام التعميم في المجتمع في النقاط التالية

 والذي ييدف لغرس القيم والعقائد في نفوس األطفال الذين : البعد السياسي
 .يتحولون إلى مواطنين داخل المجتمع عن طريق التنشئة السياسية والتوجيو السياسي

 وييدف إلى إنشاء وتطوير الثقافة المشتركة التي تعزز : البعد الثقافي
الروابط االجتماعية بين لفئات المجتمع فتزيد بذلك من نظامو فالتربية عبارة عن عممية 

 .مستمرة إلعادة بناء الخبرة
 وييدف لدعم قضية التوجيو بثقافة أيديولوجية معينة ورفع : البعد المهني

 .(2)مكانة الفرد العامل
 

                                  
، ص 2006، دار الشروق لمنشر، عمان، 2، طمدخل إلى التربية والتعميمعبد اهلل الرشدان، نعيم جعنيني،   (1)
35. 

ت، .،  دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دعمم اجتماع التربوي: عمي بوعناقة، بمقاسم سالطنية  (2)
 .28ص
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األبعاد البنائية لمنظام التربوي والنظم االجتماعية  (3)ويمخص بذلك الشكل رقم 
: األساسية لممجتمع

 
 
 
 
 
 
 

   
 29 صمرجع سبق ذكره، : حمدي عمي أحمد

 
النظام التعميمي يتمركز مختمف  السابق يوضح لنا (3)نالحظ أن الشكل رقم 
، حيث يتبادل األدوار والوظائف معيا، حيث نجد النظام األنظمة واألبعاد في المجتمع

التربوي يؤثر ويتأثر بالنظام االقتصادي فينا يظير لنا جميا أن العالقة متكاممة بين 
ىذين النظامين في المجتمع، فالنظام التربوي يعمل عمى تأىيل اليد العاممة الفنية 

والتقنية ذات الميارة والجودة وذلك إذ كان دعم بالمقابل من طرف النظام االقتصادي 
من خالل عممية التمويل واالستثمار في المجال التعميمي لذا ال يمكن الفصل بين 

. كمييما
كما ال يمكن التغاضي عن النظام السياسي وعالقتو بالنظام التربوي، والتي تظير 
لنا جميا من خالل تبادل األدوار والوظائف والتكامل بينيما، حيث ال يمكن االستغناء 

 النظام االقتصادي النظام السياسي

 النظام التربوي

 الثقافة السائدة



النظام التربوي في الجزائر: ثالثا  
 

54 
 

عن النظام السياسي لدولة ما في عممية تحديد أسس النظام التربوي ليذه الدولة، 
بالمقابل إلى دور التعميم في ترسيخ ىذه األسس والمبادئ في الناشئة والعمل عمى 

تجسيدىا عمى أرض الواقع من اجل اكتساب أفراد المجتمع لمثقافة السائدة في 
 ،... مجتمعاتيم وفي نظاميا السياسي

 
: أسس النظام التربوي الجزائري 1-4

 : فيمايمي أىمياىناك عدة أسس ومقومات يقوم عمييا النظام التربوي الجزائري نذكر
 يعتبر أول إجراء قامت بو الحكومة الجزائرية حتى  تعريب النظام التربوي ،

تقطع الصمة بالحقبة االستعمارية، وذلك باعتبار التعريب استرجاع وتثبيت لمغة 
 .الوطني
  المعرفة التي يعطييا النظام التربوي حول جغرافيا الوطن الطبيعة البشرية 

 .واالقتصادية والجذور التاريخية الضاربة منذ آالف السنين
  المعنى الذي يستدل بو لرموز الجزائر والمواقف التي ينمييا عند كل مواطن

 .ويرعاىا ويدافع عنيا
  الداللة التي يعطييا لمتراث الثقافي والموروث الحضاري لموطن والذي 

 .يساىم في ديمومتو
  الوعي الذي ينميو لدى المجتمع الجزائري في مجممو بوحدتو الجوىرية 

 .وبانتمائو إلى المجموعة العالمية
  يرتكز النظام التربوي عمى مميزات مستمدة معانييا من نمط تنظيم المجتمع

 .، ومن قوانيين الجميوريةالجزائري المعتمد منذ بيان أول نوفمبر
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  النظام التربوي ىو نظام ديمقراطي، فيو مفتوح أمام الجميع دون تمييز 
لغاء الفوارق االجتماعية واالقتصادية  .لمجنس أو األصل، وا 

  تعميم المدارس وتوحيد المناىج الدراسية في كل أنحاء الجزائر حيث يتعمم 
 .(1)ابن الصحراء ما يتعممو ابن الشمال في نفس الوقت وبنفس المحتوى والطريقة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 التقرير العام لمجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية الجزائرية،: لمجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية ا (1)
 .50، 49،  ص 2001 رئاسة الجميورية، مارس (مشروع)
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 اإلصالحات التربوية في الجزائر-1
 مفهوم اإلصالح التربوي 2-1
 في الجزائر  التربويةتطور اإلصالحات 2-2
 2000/2001 اإلصالحات الحديثة 2-3
  العالقة بين النظام التربوي وتنمية الرأسمال البشري2-4
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:  مفهوم اإلصالح التربوي- 2-1
الرؤية التي تعكس فمسفة وفكر يراد تجسيدىا عمى أرض >>: ويقصد بو أيضا

. (1)<<الواقع وتحقيق أىداف متفق بشأنيا
وذلك يعني أن اإلصالح التربوي ىو إعادة النظر في النظام التربوي والتعميمي 
من خالل عمميتي التقويم والتقييم، ثم االنطالق في عممية التطوير والتغيير الجذري 
وذلك بما يتوافق وحاجات ومتطمبات الحاضر والتنبؤ بمقتضيات المستقبل وفق نظرة 

 أن اإلصالح يأتي كضرورة ممحة لمسايرة المجتمعات المتقدمة التي ، بمعنىعالمية
 عبارة عن اإلصالحوصمت إلى مكانة حضارية معاصرة، ومما ال شك فيو أن ىذا 

 .ثمرة من ثمرات الثورة التقنية
وتبقى مسألة اختيار البديل المناسب لإلصالح معمقة بيد الجيات المناط بيا 

اإلصالح التربوي في دولة من الدول، وبغض النظر عن البديل الذي تتبناه ىذه الدولة 
حداث اإلصالح فييا،  لتطوير أنظمتيا التربوية وا 

:  في الجزائرات التربويةتطور اإلصالح- 2-2
بان االستعمار  2-2-1 : التعميم في الجزائر قبل وا 

كان التعميم في المرحمة التي سبقت االحتالل يمتاز بتعميم أحسن حال رغم عدم 
اىتمام العثمانيين بيذا القطاع وتركوه حرا يساير الظروف االقتصادية واالجتماعية 

كانت تشير الوثائق  حيث لمبالد، وكان التعميم تقميدي لو مؤسساتو وطابعو الخاص،
الرسمية الفرنسية أن التعميم العربي اإلسالمي كان عمى العموم مزدىر في سنة 

1830(2). 
                                  

، المكتب التربية في الوطن العربي عمى مشارف القرن الحادي والعشرين:  عبد العزيز بن عبد اهلل السنبل (1)
 .202، ص2002الجامعي الحديث، مصر، 

 .22، ص1998، دار الغرب اإلسالمي،3، ج1 طتاريخ الجزائر الثقافي،:  أبو القاسم سعد اهلل (2)
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ولذلك فقد حاولت فرنسا محو كل مقومات الشعب الجزائري من لغة ودين 
وتاريخ، وذلك ما أصاب الحالة التعميمية بارتباك كبير جراء السياسة القمعية 

لالستعمار، وسعت إليجاد نوع من التعميم تخص بو األىالي الجزائريين والذي حسب 
سياستيا االستعمارية يتماشى وطموحات األىالي ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، غير أنيا 

كانت موجية لمقضاء عمى الشخصية الوطنية الجزائرية والقضاء عمى مقومات 
 .(1)المجتمع

وتحمل بذلك الجزائريون كل العواقب التي بادرت من السمطات الفرنسية كالطرد 
... ، إلى أن بدأت تبرز حركات التحرر مثل جمعية العمماء المسممين... من أراضييم

، وىكذا لم يستطع االستعمار الفرنسي القضاء عمى الثقافة الوطنية لمشعب الجزائري 
 .((2)  إلى أن نالت الجزائر استقالليا

: التعميم في فترة االستقالل 2-2-2
 1976-1962: الفترة األولى .

خرجت الدولة الجزائرية بنظام تربوي موروث من االستعمار الفرنسي لذا سعت 
جاىدة لمخروج من ىذا النظام وبناء نظام تربوي جزائري قائم وفق دستور وفمسفة 

المجتمع الجزائري، حيث تعتبر ىذه الفترة فترة انتقالية في النظام التربوي الجزائري، 
: وكان من أولويات الدولة في ىذه الفترة

  تعميم التعميم وبناء المدارس والمؤسسات التعميمية وتعميميا عمى المناطق
 .النائية

 جزأرة إطارات التعميم. 
                                  

 .25تاريخ الجزائر الثقافي، مرجع سبق ذكره، ص:  أبو القاسم سعد اهلل (1)
(2)

 دار حامد لمنشر ،(ماقبل وبعد عولمة التعميم )نظم التربية والتعميم في الوطن العربي : عبد المطيف حسين فرج 
 .129، 125، ص ص 2007والتوزيع، عمان، 
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 تكييف مضامين التعميم الموروثة عن النظام التعميمي الفرنسي. 
 تعريب التعميم ومناىجو. 

وكل ىذه األولويات كانت تحت عدة عمالت وطنية لمقضاء عمى الجيل واألمية 
والتخمف التي خمفيا االستعمار من ورائو، وضمان كل الوسائل المادية والبشرية التي 
تسمح بتحقيق مدرسة جزائرية تستجيب لممرحمة الجديدة التي تعيشيا البالد حتى تخرج 

. (1)من التبعية لممستعمر الفرنسي
 1976: الفترة الثانية .

 والذي 1976 أفريل 16 المؤرخ في 35-76بدأت ىذه الفترة بصدور أمر رقم 
يتضمن تنظيم التربية والتكوين في الجزائر، والذي أدخل إصالحات جذرية عمى نظام 

التعميم تماشيا مع التحوالت العميقة التي عرفتيا البالد في تمك الفترة في المجاالت 
: االقتصادية واالجتماعية وحتى السياسية وركز المرسوم عمى

  سنوات09إلزامية التعميم األساسي حتى . 
 مجانية التعميم. 
 طاراتيا وبرامجيا  .منظومة وطنية بمضامينيا وا 
  ديمقراطية التعميم في إتاحتو فرصا متكاممة ومتساوية لجميع األطفال الذين

 .يصمون سن التمدرس
 
 
 

 

                                  
 .130مرجع سبق ذكره، ص : عبد المطيف حسين فرج  (1)
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  1990.- 1980إصالحات  2-2-3
وباعتبار المدرسة األساسية ىي أولى خطوات التعميم، أولى القائمون عمى شؤون 

حيث اتسمت المدرسة بتسع سنوات من الدراسة، >>التربية اىتماميا واضحا  بيا، 
وكانت مدرسة وطنية تستجيب لمتطمبات المجتمع والعصر، والوعي بدور األمة 

. (1)<<الجزائرية أخذا وعطاء
: ويتم تشكيل المدرسة األساسية عمى ثالث أطوار متتابعة

   ويكون لمدة ثالث سنوات، يتعمم الطفل :(المرحمة القاعدية)الطور األول 
في ىذا الطور النشاطات البيداغوجية ويستجيب لوسائل التعبير األساسية في توقيت 

 ساعة، ويبدأ الطور بسنة أولى يتعمم الطفل الرياضيات 27اجمالي يقدر حوالي 
والحساب، أما السنة الثانية فكانت تشمل عمى نفس النشاطات، وأدرج في السنة الثالثة 

نشاطين جديدين يتعمقان بدراسة الوسط الطبيعي والتكنولوجي والتربية االجتماعية 
 .واالقتصادية

 ويدوم مدة ثالث سنوات وفي ىذا الطور يتم إقرار أعمال :الطور الثاني 
دراج المغة األجنبية األولى طبقا لقرار المجنة المركزية لإلصالح  .تطبيقية وا 

 ومدتو ثالث سنوات ييدف في النياية :(مرحمة التوجيه)الطور الثالث 
 .(2)لمتوجيو لسنة أولى ثانوي، ويتوج ىنا الناجح بشيادة التعميم األساسي

: إصالح التعميم الثانوي
وبما أن التعميم الثانوي يعد عنصر ىام في بنية المنظومة التربوية وبشكل ىمزة 
وصل بين التعميم األساسي واإلعداد لمتعميم الجامعي والعالي، فقد شرع في إصالح 

                                  
 .133مرجع سبق ذكره، ص : عبد المطيف حسين فرج  (1)
 .60ص، 1993، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التربية ومتطمباتها: بوفمجة غياث  (2)
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، وذلك الستجابة لمطالب التنمية وقد اشتمل 1976التعميم الثانوي بناءا أمرية أفريل 
: التعميم الثانوي لعدة أطوار نذكرىا في

  وفيو يتم تحضير التالميذ إلى مختمف الشعب :التعميم الثانوي العام 
 .العممية واألدبية الجتياز شيادة البكالوريا في ىذه الشعب

 ييدف إلى إتاحة الفرص والمواىب لمشباب : التعميم الثانوي المتخصص 
 .البارزة التي تم اكتشفتيا أثناء تعمميم

 ويقوم بتكوين التقنيين والعمال الميرة، حيث تم توسيع :التعميم التكنولوجي 
. (1)شعبة الرياضيات وشعب التعميم التقني

. 2001-2000اإلصالحات الحديثة  2-3
غالبا ما تتضمن اإلصالحات التربوية الشاممة إعادة النظر في ىيكمة التعميم مما 
وقع مؤخرا في الجزائر، حيث تم تغيير مدة التعميم االبتدائي من ست سنوات إلى خمس 

سنوات ومدة التعميم المتوسط من ثالث إلى أربع سنوات، وأعيد تنظيم الشعب في 
التعميم الثانوي، وىي كميا تغييرات ىيكمية وتنظيمية ويحتاج المخطط التربوي إلى 

معرفة مدى حاجة النظام التربوي إلى ىيكمة وتنظيم جديد لمتعميم، وال يتسنى لو ذلك إال 
إذا تأكد من عدم فعالية الييكمة الحالية بناء عمى معطيات نفسية بيداغوجية واقتصادية 

، (2)... واجتماعية
 تنصيب المجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية: 

 2000 ماي 13ب المجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية يوم ينصوتم ت 
، الذي أول ميمة اقتراح إصالحات من قبل السيد رئيس الجميورية عبد العزيز بوتفميقة

                                  
 .40 ص ذكره،مرجع سبق:   بوفمجة غياث (1)
، وزارة التربية الوطنية، المعيد (النظرية والتطبيقية)أساسيات التخطيط التربوي :  لخضر لكحل، كمال فرحاوي  (2)

 .61ص، 2009الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواىم، الجزائر،
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من أجل النيوض بالمدرسة الجزائرية، والتي لخص حالتيا في تقييمو عمى أنيا مريضة 
 عضو منقسمين إلى 158والبد ليا من عالج دائم ال مؤقت، وتتألف المجنة الوطنية من

. عدة لجان لكل منيا تخصص معين لدراسة حالة جانب معين من المنظومة التربوية
حسب المرسوم الرئاسي رقم :  المعاينة والتشخيص في الميام التاليةروتضمن تقري

:  والذي ينص عمى المواد التالية2000 ماي 09، المؤرخ في 101-2000
 إجراء تقييم المنظومة التربوية القائمة عمى أساس مقاييس عممية، :2المادة 

قصد إعداد وتشخيص لجميع العناصر والمكونات المنظومة التربوية والتكوين الميني 
. والتعميم العالي
 تكفل المجنة باقتراح مشروع ودراسة إصالح كمي وشامل يحدد :3المادة 

العناصر المكونة لسياسة تربوية جديدة  تشمل مخطط رئيسي يتضمن المبادئ العامة 
واألىداف واالستراتيجيات المتعمقة بالتنفيذ، وكذا تقييم الوسائل المادية والبشرية والمالية 

 (1) .الواجب توفرىا
 مشروع القانون التوجيهي لمتربية الوطنية :

، فقد قامت تربوي عممية شاممة تخضع لعممية التقويم والتقييمالصالح اإل نوأل
وزارة التربية الوطنية بعد تقييم نتائج اإلصالح الذي بدأ فيو بداية من الموسم الدراسي 

 بكر بن وأب" قدم وزير التربية إثرىا بتسجيل النقائص والسمبيات، وعمى 2003/2004
، إذ 2008 مشروع القانون التوجييي لمتربية الوطنية الذي صدر في جانفي "بوزيد

ييدف ىذا القانون إلى استكمال بناء التأطير المؤسساتي إلصالح النظام التربوي، 
والذي ىو امتداد وتكممة لما ورد في مشروع المجنة عمى مستوى التشريع والمبادئ 

األساسية واألىداف والغايات التربوية التي تحددىا المدرسة األساسية 

                                  
 .18مرجع سبق ذكره، ص:  تقرير المجنة الوطنية الصالح المنظومة التربوية (1)
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وجاء في القانون التوجييي لمتربية الوطنية أن السياسة التربوية الجديدة ضمن 
ىذا اإلصالح بإمكانيا االستجابة لطموحات األمة، فيي تفترض صياغة مبادئ 

: أساسية وغايات في مستوى التحديات المفروضة وأىم ىذه األسس
  (7المادة )يحتل التمميذ مركز اىتمامات السياسة التربوية 
  تعد التربية من أولويات الدولة باعتبارىا استثمار إنتاجيا واستراتيجيا تسير

عمى تجنيد الكفاءات والوسائل الضرورية لمتكفل بالطمب االجتماعي لمتربية واستجابة 
 (1) (.8المادة )لحاجيات التنمية الوطنية 

 
:  العالقة بين النظام التربوي وتنمية الرأسمال البشري -2-4

في بناء والمساىمة  ،وظيفة النظام التربوي إعداد الفرد لمحياة االجتماعيةتعتبر 
وتقدم مجتمعو ونقل ثقافتو لألجيال القادمة، ومنو فالعممية التعميمية ىي العممية التي 

 .تؤدي إلى تشكيل شخصية الفرد عضويا وفكريا وانفعاليا واجتماعيا
حيث تعتمد عممية التنمية أساسا عمى النظام التربوي ومخرجاتو من رأسمال 
بشري مؤىل لتحقيق أىدافو عمى المدى البعيد في ضوء طبيعة العصر، فالتعميم 

والتدريب وما يقدمو النظام التربوي من بحوث ومعارف وابتكارات يعمل عمى تحسين 
ظروف العمل مما يزيد من معدالت اإلنتاج وكفاءتو النوعية،  

 إكسابيؤكد بعض الباحثين التربويين عمى أن النظام التربوي يسعى إلى و
المتعممين معارف جديدة وربطيا بمعارفيم السابقة من أجل توظيفيا في ميام أدائية 

مصممة حول مشكالت واقعية مما يمكنيم من مواجية التحديات التي يمكن أن 

                                  
، عدد خاص النشرة الرسمية، 2008 جانفي 23 المؤرخ في 04-08 رقم:القانون التوجيهي لمتربية الوطنية  (1)
 .65.66ص
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 بناء بنيتيم الذىنية عند التفاعل مع ىذه إعادةتواجييم في حياتيم الواقعية، ومن خالل 
. (1)المواقف الحقيقية، وعند تفاعميم مع اآلخرين في مواقف التعمم

وتمكين المتعمم والمدرسة من زيادة اإلنتاج واإلسيام في التنمية وىنا المقصود 
نما يقصد بو أيضا قدرة الفرد عمى التحصيل  باإلنتاج ليس مجرد إنتاج مادي فحسب وا 

الدراسي، فالتمميذ الذي تييأ لو خدمات اجتماعية مناسبة تقابل مشكالتو وحاجاتو 
يصبح أكثر قدرة عمى التحصيل الدراسي أو أكثر إنتاجا، واإلنتاج بالنسبة لممدرسة ىو 

 .(2)قدرتيا عمى أداء وظائفيا بصورة مؤثرة عمى المتعمم ومجتمعو
كما تكمن العالقة بين النظام التربوي وتنمية الرأسمال البشري في ما يسمى 

المنحى أو الخطة واإلجراءات والطريقة التي >>بالتعميم االستراتيجي والذي يتمثل في 
: يتبعيا المعمم لموصول إلى أىداف أىميا

  ،الوصول إلى مخرجات ونواتج تعمم منيا ما ىو عقمي، معرفي،  وذاتي
 .ونفسي، اجتماعي ونفسي حركي

  الوصول إلى أنماط السموكية وعمميات التفكير التي يستخدميا التالميذ
 .(3) .وتؤثر فيما تم تعممو، بما في ذلك الذاكرة والعمميات المعرفية

 
 
 

                                  
، دور المدرسة كمجتمع تعمم مهني في بناء ثقافة التعمم وتنميتها:  عبد المطيف حيدر، محمد المصيمحي محمد (1)

 .45،46، ص2006، السنة الحادية والعشرون، جامعة االمارات العربية المتحدة، 23مجمة كمية التربية، العدد
، جامعة محمد 03، مجمو العموم اإلنسانية واالجتماعية، العدد مقومات التربية الحديثة في المدرسة: مراد بوقطاية  (2)

 .57، ص2002خيضر بسكرة، اكتوبر 
،أفريل، 01 دورية تصدر عن المركز الوطني لموثائق التربوية كل شيرين، عددالمجمة الجزائرية لمتربية،: المربي  (3)
 .15، ص2004، الجزائر، ( التعميم االستراتيجي)، مقال تربوي  ( المنظومة التربويةإصالح)، ممف العدد 2004ماي 
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 :خالصة
نظرا لمدور الذي تؤديو المعرفة فبناء اقتصاديات المجتمعات ومدى تأثيرىا عمى 
الحياة االقتصادية واالجتماعية وعمى نمط حياة األفراد، أولت دول العالم ومن بينيا 
الجزائر أىمية بالغة لمنظام التربوي من أجل مواكبة التطورات الحاصمة في شتى 
المجاالت والذي ال يتأتى إال من خالل سياسة تربوية وتعميمية قائمة عمى أسس 

 .عالمية
ولذلك شيد النظام التربوي الجزائري بمختمف مستوياتو ومراحمو جممة من 

اإلصالحات، محاولة من خالليا تفعيل دور التعميم وتعزيز قدرات اإلطارات الجزائرية 
 .وتحسين نوعية إعداد وتكوين المتعممين
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 :تمهيد
ُيعد اإلطار المنيجي مف الخطوات األساسية والعممية ألي دراسة أو بحث عممي 
يتبع الخطوات العامة و المتفؽ عنيا منيجيا لمبحث العممي، وبذلؾ فإف الفصؿ الموالي 

بصدد أف يعرض لنا الخطوات المنيجية والميدانية التي خضعت ليا ىذه الدراسة، 
بداية بمنيج الدراسة والعينة واألدوات المتبعة باإلضافة إلى المجاؿ الزماني والمكاني 

 وحتى البشري التي ُأجريت بيا الدراسة
كما تطرؽ إلى اإلجراءات الميدانية والجداوؿ اإلحصائية لمدراسة وتفريغ البيانات 
وتحميميا وصوال لنتائج الدراسة سواء النتائج الجزئية الخاصة باألسئمة الفرعية أو النتائج 

 .العامة
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 :اإلجراءات المنهجية لتحميل المحتوى -1
  :منهج الدراسة- 1 -1
تدخؿ ىذه الدراسة في مجاؿ الدراسات التحميمية التي تيتـ بتحميؿ مضموف  

معرفي أو وثيقة معينة تُخّص الظاىرة المدروسة وتحميميا إلى مجموع العوامؿ المكّونة 
ليا، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة أصبح مف الضروري اعتماد منيج تحميؿ المحتوى كمنيج 

 .مناسب
تقنية بحث مف أجؿ >> : وبذلؾ فإف تحميؿ المحتوى كمنيج ُيعّرؼ عمى أنو

  (1)<<،...الوصؼ الموضوعي والُمنتظـ والكمي لممحتوى الظاىري لموثيقة أو لالتصاؿ
أسموب منظـ لمتحميؿ مضموف رسالة معينة، وأنو أداة >> كما ُيعرؼ عمى أنو 

لمالحظة وتحميؿ السموؾ الظاىر لالتصاؿ بيف مجموعة ُمنتقاة مف األفراد القائميف 
 (2)<<.بالتحميؿ

ومف التعريفيف السابقيف نستنتج أف تحميؿ المضموف عبارة عف أسموب وتقنية 
لوصؼ موضوعي سواء كاف كميا أو موضوعيا لممحتوى الذي تـ تحميؿ مضمونو، وذلؾ 
مف خالؿ رموز يعتمدىا الباحث في توضيح افتراضاتو وذلؾ مف خالؿ العد اإلحصائي 

 .لمرموز والكممات التي تـ تحديدىا مسبقا

 : عينة الدراسة- 2 -1

 كعينة لمدراسة، 2008في دراستنا تـ اختيار القانوف التوجييي لمتربية الوطنية  
وذلؾ كونو يحتوي عمى مواد وفقرات تنص عمى تنمية الموارد البشرية وذلؾ مف خالؿ أف 
القانوف التوجييي ىو القانوف التربوي الذي ُيساير النظاـ التربوي الجديد واإلصالحات التي 

                                                           
، دار القصبة لمنشر، 2، طالدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في عمم االجتماع: سعيد سبعوف  (1)

 .229، ص2012الجزائر، 
 69، ص2004دار الفكر العربي، القاىرة، تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية، : رشدي أحمد طعيمة  (2)
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عرفيا وذلؾ باعتباره  مف الوثائؽ الرسمية الصادرة عف وزارة التربية الوطنية، وُمصادؽ 
 .عميو مف طرؼ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة

 وصف العينة : 
-08النشرة الرسمية لمتربية الوطنية، القانوف التوجييي لمتربية الوطنية رقـ : العنوان

 .، العدد الخاص2008، و ُصدر في فيفري 2008 جانفي 23 المؤرخ في 04
  صغير:الحجم

  سبعة أبواب:عدد األبواب
  صفحة98 :عدد الصفحات

وقد تـ تناوؿ ىذه الوثيقة انطالقا مف جانبيف أساسييف تـ االعتماد عمييما كمحوريف 
 : لمتحميؿ وتتمثؿ في

 الجانب المعرفي: الجانب األوؿ 
 الجانب المهاري: الجانب الثاني 

وتجدر بنا اإلشارة إلى أف ىناؾ عدة جوانب أخرى ُتشّكؿ البناء الكمي لممتعمـ    
وُتكّمؿ الجوانب سالفة الذكر، كالجانب الوجداني ولـ نتطرؽ ليا في الدراسة وذلؾ لضيؽ 
الوقت،  باإلضافة الىتماـ الطالبة والُمرتبط بالتخصص المدروس، أيف تـ التركيز عمى 
ىذه الجوانب في الدراسة والمتمثمة في الجانب المعرفي والمياري، وتـ استبعاد الجانب 

 . (سيكولوجية)الوجداني كونو يحتاج لخمفية معرفية نفسية 
 :وحدات التحميل- 3 -1

وتـ االعتماد في التحميؿ عمى وحدة الموضوع بصفة عامة، وذلؾ باعتبارىا وحدة 
أساسية تسمح بالتعرؼ عمى الموضوع المعالج، باإلضافة إلى وحدة الفكرة وذلؾ باعتبار 

تشمؿ حدود المعنى التي تحمميا الفقرة، وقد تمتد عمى طوؿ الفقرة، وقد >> وحدة الفكرة 
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يكوف طوؿ المحتوى عبارة عف فكرة واحدة، وعمى ىذا ينبغي عمى الباحث الذي يختارىا 
 (1)<<.كوحدة لتحميؿ مضموف معيف، الحرص عمى تحديدىا بدقة

إضافة إلى اعتبار وحدة الفكرة الوحدة األكثر مالئمة لطبيعة الموضوع وطبيعة 
 .الوثيقة الُمحّممة، والتي سنعتمد عمييا في قياس التكرارات

كما ُتعتبر صياغة الفئات مف الخطوات العممية األساسية التي يتـ المجوء إلييا في 
 تحميؿ المحتوى، حيث يتـ استخراج خصائص مشتركة يضميا المحتوى،

خصائص مشتركة لنص الرسالة يتـ تحديدىا عمى أساس >> فالفئة عبارة عف 
فرضيات البحث وتعمؿ عمى تقميص نص الرسالة حيث ال تحتفظ منو إاّل بما لديو عالقة 

 (2)<<بيذه الفرضيات
وفي الدراسة تـ االعتماد عمى فئات تحميؿ محددة وذلؾ باعتبارىا جممة مف 

المؤشرات لمحاور التحميؿ، باإلضافة إلى أنيا عبارة عف أىداؼ تسعى لتحقيؽ فرضيات 
 . الدراسة والمتمثمة في محاور التحميؿ

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 2007، طاكسيج كـو لمدراسات والنشر والتوزيع، الجزائر، تحميل المحتوى لمباحثين والطمبة الجامعيين: يوسؼ تمار  (1)
 .51ص
 231مرجع سبؽ ذكره، ص : سعيد سبعوف  (2)
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 : وتمثمت محاور وفئات التحميؿ ومؤشراتو في مايمي 
 مؤشرات التحميؿ فئات التحميؿ محاور التحميؿ

 
 
 

 الجانب المعرفي

  تراكـ المعارؼ والنمو المتكامؿ 
 تعميـ نوعي لممتعمـ 
 إثراء الثقافة العامة لممتعمـ 
  التحصيؿ المعرفي الجيد

 ومردودية النظاـ اإلنتاجية

  زيادة الوعي 
  التفكير 
 االبتكار 
  القدرات التحصيمية 
 رفع المستوى الثقافي 
 حسف اتخاذ القرار 
 تكويف االتجاىات والمعارؼ 

 
 
 
 

 الجانب المهاري

 تكويف إطارات مبدعة 
  توصيؿ الميارات الضرورية

 لالندماج في الحياة العممية
  تزويد التالميذ بكفاءات مالئمة

 لتوظيفيا
  تحسيف مستوى تأىيؿ الموارد

 البشرية

 كفاءة 
 تدريب 
 إعداد وتأىيؿ 
  تكويف 
 ممارسة الدور 
 اإلجادة في األداء 

 

وتـ االعتماد في التحميؿ عمى شكؿ التناوؿ الذي تـ تصنيفو إلى فقرة ومادة وذلؾ 
أّف القانوف التوجييي يتكوف مف فقرات ومواد منصوص عنيا، حيث تـ  باعتبار

جباري تطبيقيا  االعتماد عف المادة كونيا مادة منصوص عنيا في القانوف التوجييي وا 
والتقيد بيا، أمَّا فيما يخّص الفقرة فيي عبارة عف فقرة توضيحية لكيفية التطبيؽ 

 .بيداغوجيا لممواد
 :كما تـ االعتماد في مواضيع التواجد عمى ثالُث مواضيع، وتتمثؿ في 
 تتواجد في الباب األوؿ والُمعنوف بأسس المدرسة : تثمين الموارد البشرية

 .الجزائرية، الفصؿ األوؿ والذي يتكمـ عف غايات التربية



 اإلطار المنهجي لمدراسة: رابعا 
 

72 

 

 والتي تتواجد في الباب األوؿ الُمعنوف بأسس المدرسة : مهام المدرسة
 .الجزائرية، الفصؿ الثاني مف القانوف التوجييي لمتربية الوطنية

 والمتواجد في الباب الثالث والُمعنوف بتنظيـ التمدرس، :التعميم األساسي 
 .الفصؿ الثالث

وتـ اختيار ىذه المواضيع عمى أساس أنيا تحقؽ أىداؼ الدراسة وتركز عمى 
جوانبيا األساسية المتمثمة في تثميف الموارد البشرية والنصوص التربوية التي تشير 

 والمنّظـ عمى شكؿ تعميـ ابتدائي ذي >>لمياـ المدرسة باإلضافة إلى التعميـ األساسي
  (1)<< سنوات04 سنوات وتعميـ متوسط ذي 05

وعمى ىذا األساس وتـ اختيار التعميـ األساسي ألنو التعميـ الذي يشمؿ المراحؿ 
األساسية لتكويف شخصية وبناء معارؼ وكفاءات المتعمـ التي تساعده عمى االندماج 

 .في حياة مجتمعو وتنميتو وفؽ اأُلسس والمبادئ التي اكتسبيا
 :  أدوات التحميل-1-4

 : فقد اعتمدنا عمى األدوات التالية في الدراسة بما أننا اتبعنا منيج تحميؿ المحتوى
  (استمارة التحميل)صنافة التحميل : 

وتمثؿ استمارة التحميؿ، فيي عبارة عف اإلطار الكمي الستخالص بيانات عينات 
 : الدراسة، ولمتعرؼ عف فئات ومؤشرات الدراسة، والتي تـ بنائيا في مراحؿ أىميا

 .إعداد صنافة التحميؿ في صورتيا المبدئية -
 عرض ىذه األداة عمى محكميف لمتأكد مف صدقيا  -
 التأكد مف ثبات األداة -
 إجراءات التحكيم: 

                                                           
 24 ص  مرجع سبؽ ذكره ، :القانون التوجيهي لمتربية الوطنية  (1)
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عمى أربعة مف أساتذة التعميـ العالي  (الصنافة)   تـ عرض استمارة التحميؿ 
 : وتضمنت صنافة التحميؿ مايمي

 .ممخص حوؿ اإلشكالية وتساؤالت الدراسة -
 .تحديد المفاىيـ اإلجرائية لفئات التحميؿ -
 .أبعاد ومحاور التحميؿ -
 العينة ومنيج الدراسة -
   جدوؿ التحميؿ المقترح لمدراسة -
 صدق األداة: 

لقد اعتمدنا في الدراسة عمى صدؽ المحكميف باعتباره أكثر تقديرا وتعبيرا عف 
صدؽ األداة وذلؾ بالنظر إلى مجموعة االستشارات الممكنة حياؿ التحكيـ والتي 

 : تخص كؿ مف
 .الحكـ عمى المتغيرات األساسية لمدراسة والمفاىيـ اإلجرائية -
 .الحكـ عمى محاور و فئات التحميؿ -
 .الحكـ عمى بعض الجوانب في المنيجية -

 ولمصداقية نتائج الدراسة بأعمى درجة ممكنة، تـ إخضاع أداة الدراسة لشروط 
 : قياس مدى صدؽ وثبات الصنافة وذلؾ وفؽ العالقة التالية

                    PN 

    X   100 (1)             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  كوبر
                                                            PN  +  PNN  

        
PN:عدد مرات االتفاؽ  

                                                           
  184، ص 2007، دار دجمة لمنشر والتوزيع، عماف، مقدمة في منهج البحث العممي: العزاويكرو رحيـ يونس   (1)
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PNN:عدد مرات االختالؼ  
 

 : وبعد تطبيؽ العالقة عمى صنافة التحميؿ المحكمة تحصمنا عمى النتائج التالية
 4    

X 100     0.8 x100  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ            
 4   +    1  

 

وىذا يعني أف مدى صدؽ وثبات صنافة التحميؿ قوي جدا، حيث اتفؽ أغمب 
المحكميف عمى صحة الصنافة بغض النظر عف بعض المالحظات البسيطة والتي 

  (01  ) الُممحؽ رقـ. سنأخذىا بعيف االعتبار في إعداد صنافة التحميؿ النيائية
 

 : مراحل التحميل- 1-5
 : العمميات األولية أ 

قراءة أولية لإلطالع عمى طبيعة ومحتويات وثيقة القانوف التوجييي لمتربية  -
 الوطنية

 .قراءة معمقة ومتأنية لتحديد الفئات وترميزىا -
 .وفؽ الفئات األساسية والفرعية لمدراسة (الصنافة)بناء استمارة التحميؿ  -

 :ب   التحميل الكمي
 .وفؽ صنافة التحميؿ النيائية (عينة الدراسة)تحميؿ أولي لموثائؽ  -
 .التأكد مف البيانات عمى ضوء التحميؿ األولي -
 .التأكد مف نتائج التحميؿ بعد تطبيؽ مقياس الثبات إلعادة التحميؿ -
عطاء نسبة تواجد كؿ فئة -  .تفريغ البيانات في جداوؿ وا 

80% 



 اإلطار المنهجي لمدراسة: رابعا 
 

75 

 

 : التحميل الكيفي ج
يتـ التحميؿ الكيفي عمى ضوء التحميؿ الكمي لمبيانات الُمجدولة واستخالص 

النتائج والتأكد مف األسئمة الفرعية وبذلؾ الوصوؿ لمنتائج العامة حوؿ التساؤؿ الرئيس 
لمدراسة وتبياف دور النظاـ التربوي في تنمية الرأسماؿ البشري وفؽ ما يتضمنو القانوف 

 .2008التوجييي لمتربية الوطنية 
 :اإلجراءات المنهجية لمدراسة الميدانية -2
 : منهج الدراسة -1

ُتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التحميمية، والتي تيتـ بوصؼ الظاىرة 
المدروسة وتحميميا إلى مجموع العوامؿ المكّونة ليا، حيث ُيعرؼ المنيج الوصفي عمى 

 المنيج الذي يقـو عمى وصؼ خصائص ظاىرة معينة وجمع معمومات عنيا، >> أنو 
كما أف ىذا المنيج يرتكز عمى وصؼ دقيؽ وتفصيمي لظاىرة أو موضوع محدد 

 (1)<<عمى صورة نوعية أو كمية رقمية، كما أنو يتطمب عدـ التحيز
 : أداة الدراسة -2

 :االستمارة
لقد تـ تدعيـ الدراسة بأدوات منيجية أخرى لمدراسة، كاالستمارة التي ُتعد أداة 

 ذات أىمية عممية ومنيجية، 
 أداة لجمع المعمومات المتعمقة بموضوع البحث عف طريؽ >>:فيي عبارة عف

استمارة معينة تحتوي عمى عدد مف األسئمة، مرتبة بأسموب منطقي مناسب يجري  
 
 

                                                           
دار التوحيد لمنشر والتوزيع، ، منهج البحث العممي وكتابة الرسائل الجامعية: موفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر  (1)

  58، ص 2011الرياض، 
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 (1)<<توزيعيا عمى أشخاص معينيف لتعبئتيا

 وىي أداة لجمع البيانات، حيث يعبئيا المستجيب أو المبحوث وُتستخدـ >>
لجمع المعمومات عف طريؽ تقديـ أسئمة مكتوبة عف طريؽ الباحث             

 (2)<<.أومساعديو
وتخص استمارة المقابمة كؿ مف أساتذة التعميـ األساسي، وذلؾ لمعرفة مدى  

 .مساىمة النظاـ التربوي في تنمية الرأسماؿ البشري ميدانيا
 : خطوات إعداد االستمارة 

 : لقد مر إعداد االستمارة بالمراحؿ التالية
 تحويؿ األسئمة الفرعية لمدراسة إلى محوريف أساسييف لالستمارة باإلضافة  -
 .إلى محور البيانات الشخصية -
 .بناء مؤشرات فرضيات الدراسة أسئمة فرعية لالستمارة -
تـ إعداد أسئمة االستمارة بصفة أولية لمرتيف عمى التوالي، ومرت بتصحيح  -

 )02)الُممحؽ رقـ . مف طرؼ األستاذة المشرفة، وتصحيحيا وصوال لشكميا النيائي
 : عينة الدراسة   -3

ُتعد عممية تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة مف الخطوات األساسية 
ُتمثؿ مجموعة جزئية مف مفردات مجتمع الدراسة، >> فالعينة واإلجرائية لمدراسة، 

  (3)<<وتشمؿ عدد المفردات التي تمثؿ لنا حجـ العينة الُمراد دراستيا

                                                           
دار صفاء لمنشر ، (النظرية والتطبيق  )مناهج وأساليب البحث العممي : ربحي مصطفى عمياف و عثماف محمد غنيـ  (1)

 .174، 173، ص 2007والتوزيع، عماف، 
دار غيداء لمنشر والتوزيع، عماف، منهجية البحث العممي في التربية والعموم االجتماعية، : مصطفى نمر دعمس  (2)

 .223، ص 2008
، 2000، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة، 3، طاألسس العممية لكتابة الرسائل الجامعية: محمد منير حجاب  (3)
. 20ص
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تـ توزيع االستمارة بطريقة قصديو عمى عينة البحث،فالعينة القصدية ُتعّرؼ عمى 
العينة التي يكوف فييا تحيز في االختيار، حيث يختار الباحث ىذه العينة >> : أنيا

لكونو يعرؼ أنيا تمثؿ المجتمع تمثيال سميما بناء عمى معمومات إحصائية 
 (1)<<.سابقة

 وىنا تجدر اإلشارة إلى أنو تـ أخذ بعيف االعتبار عامؿ الخبرة المينية عند 
اختيار وتوزيع االستمارة، حيث تـ توزيع االستمارات عمى األساتذة ممف لدييـ أكثر مف 

 سنوات أقدميو عمى األقؿ في المينة، حتى تكوف إجاباتيـ مبنية وفؽ تجربة مينية 05
 .معتبرة

ومف ثـ تـ تفريغيا في جداوؿ لحسابيا إحصائيا ومف ثـ تحميميا كيفيا وتدعيـ 
 .نتائجيا بنتائج تحميؿ المحتوى

 :  مجاالت الدراسة-3
 : المجال الزماني -3-1

 : ارتبطت الدراسة بالحدود الزمانية المحددة في الفترات التالية
  لماـ المادة : 2015، جانفي 2014فترة أكتوبر والتي تـ فييا جمع وا 
 .النظرية
  تصميـ صنافة التحميؿ وتحكيميا وتعديميا: فترة فيفري. 
 إعداد استمارة الدراسة وتوزيعيا:فترة مارس، أفريؿ 
 التحميؿ الكمي و الكيفي لنتائج الدراسة:  أفريؿ و ماي. 
 :المجال المكاني -3-2

                                                           
، مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية: مرواف عبد المجيد إبراىيـ  (1)

 163، ص 2000
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تعمؽ المجاؿ المكاني بالحدود الجغرافية لممؤسسات التربوية التي ُأجريت بيا 
 . الدراسة مف خالؿ توزيع االستمارات

 : وتتمثؿ ىذه المؤسسات في
 تقع بحي العالية الشمالية، بمدية بسكرة، دائرة :متوسطة لعجال محمود 

 مخابر، 03 حجرة لمدراسة، 18بسكرة، وتحتوي المؤسسة عمى ىياكؿ تربوية تتمثؿ في 
 وورشة واحدة، باإلضافة إلى مكتبة، و ممعب لمرياضة، ومكاتب اإلدارة

 فوج، بمجموع عدد 21أما مجموع األفواج التربوية لممستويات األربعة تصؿ إلى 
 أستاذ 21 أستاذ، منيـ 37 تمميذ، وِيؤطرىـ بيداغوجيا أساتذة بمجموع 818التالميذ 

  (1).بخبرة تفوؽ الخمس سنوات
  تقع بحي العالية الشمالية، بمدية بسكرة، دائرة  :متوسطة زاغز جمول

 حجرة لمدراسة،  21، وتحتوي المؤسسة عمى 1981 سبتمبر 9بسكرة، تـ افتتاحيا في 
 ورشات، و قاعة لمتربية الرياضية،  الرياضية، ومكتبة واحدة، واألفواج 2 مخابر، و 2

 تمميذ، 1009 فوج، بمجموع عدد التالميذ 25التربوية لممستويات األربعة تتمثؿ في 
 أستاذ بخبرة خمس سنوات وتفوؽ 32 أستاذ، منيـ 39يوؤطرىـ أساتذة بمجموع 

 (2).الخمس سنوات
 .وقد تـ اختيار ىذه المؤسسات نظرا لقربيا مف المسكف

 : المجال البشري -3-3
تمثؿ المجاؿ البشري في أساتذة التعميـ المتوسط ممف لدييـ خبرة مينية تقارب أو 

 . سنوات05تتجاوز 
                                                           

 مكتب التعميـ األساسي، مصمحة الدراسة واالمتحانات، مديرية التربية :التنظيم التربوي لمتوسطة لعجال محمود العالية  (1)
 .2014أكتوبر 2، 2015*2014، السنة الدراسية 2014/إ.د.ـ/025لوالية بسكرة، رقـ 

، السنة 07/328العالية الشمالية، مديرية التربية لوالية بسكرة، رقـ  - متوسطة زاغز جمول: البطاقة الوصفية  (2)
 .2014، 2013الدراسية 
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 : األساليب اإلحصائية -4
يساىـ التحميؿ اإلحصائي في توضيح ما تـ استنباطو، مف خالؿ العممية  

 التي بالنسبة المئويةالتحميمية، أّما بالنسبة لدراستنا فقد استعّنا لتوضيح أىداؼ الدراسة 
 : ُتعطى بالعالقة التالية

 
                     عدد التكرارات

 x 100 (1)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   : النسبة المئوية
  مجموع التكرارات                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 139، ص 1997، دار المعرفة الجامعية، الطرق اإلحصائية في العموم االجتماعية: فقي عبد العزيز أبو راضي  (1)

140. 
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 : عـــرض وتحـــميل بيـانات الـدراسة -5
 بيانات تحميل المحتوى : 

وتتمثؿ بيانات تحميؿ المحتوى في تحميؿ مضموف القانوف التوجييي لمتربية 
الوطنية وذلؾ وفؽ الصنافة التي تـ إعداده حسب متطمبات الدراسة ونقـو بعرضيا في 

 : الجداوؿ التالية
 تنمية الجانب المعرفي لمرأسمال البشري : 
 يوضح تنمية الجانب المعرفي لمرأسماؿ البشري حسب (: 1) جدول رقم   -1

 :تثميف الموارد البشرية
 التكرارات موضوع التواجد فئات التحميؿ

 تثمين الموارد البشرية
  مضموف التناوؿ شكؿ التناوؿ

 %النسبة  التكرارات موجز مفصؿ مادة فقرة
تراكـ المعارؼ والنمو 

 المتكامؿ لممتعمـ
(x)  (x)  13 54.16% 

 04 16.67% (x)   (x) تعميـ نوعي لممتعمـ

 04 16.67% (x)   (x) إثراء الثقافة العامة لممتعمـ

التحصيؿ المعرفي الجيد 
 ومردودية النظاـ اإلنتاجية

 

(x) 
 

 
 

 
 

(x) 
 

03 
 

 
12.50% 

 المجموع
 

24 
 

 
100% 

 
 الُمتضمنة بتثمين الموارد البشرية الفقرة الخاصة  مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف

بتنمية الجانب المعرفي لمرأسمال في القانوف التوجييي لمتربية الوطنية، والمتعمقة 
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، حيث ُنالحظ بأنيا تحثُّ عمى تراكـ المعارؼ والنمو المتكامؿ لمختمؼ البشري
، كما تُنص  بنسبة متساوية عف كؿ مف التعميـ %54.16الجوانب لممتعمـ بنسبة 

ثراء الثقافة العامة لو وذلؾ بنسبة  ، أمَّا فيما يُخص 16.67%النوعي لممتعمـ وا 
التحصيؿ المعرفي الجيد ومردودية النظاـ اإلنتاجية فإف ىذه الفقرة تنص عنيا بنسبة 

12.50%.   
استنادا لما جاء في القراءة الكمية لمجدوؿ يمكننا تحميؿ وتفسير البيانات عمى الشكؿ 

 :التالي
جاء تراكـ المعارؼ والنمو المتكامؿ لتشكيؿ بنية المتعمـ في المرتبة األولى مف 

ترتيب فئات الجانب المعرفي لمرأسماؿ البشري، ضمف فقرة تثميف الموارد البشرية 
واالرتقاء بو، والمنصوص عنيا في وثيقة القانوف التوجييي لمتربية الوطنية بشكؿ 

مفصؿ، وذلؾ أف المعرفة ىي الُعنصر األساسي والثابت في النظاـ التربوي، في ظؿ 
التقدـ العممي والتكنولوجي وتعقد واتساع مجاالت المعرفة في المجتمع، أيف أصبح 
يعيش في حراؾ دائـ، وفي مثؿ ىذا السياؽ يجد النظاـ التربوي نفسو مدعٌو إلرساء 

 وىذا ما ُألـز عمى تقييـ ما أمكف تقييمو في >>مصداقيتو أماـ أفراد المجتمع، 
المنظومة التربوية وبُمنتيى الدقة، ما نتج عنو توصيات مف طرؼ المجنة الوطنية 

إدراج : إلصالح المنظومة التربوية والتي تنص عمى فتح ممفات ثقيمة في مقدمتيا
عداد مناىج  (...)اإلعالـ اآللي في المدرسة، وتكويف المعمميف وفؽ نظرة جديدة، وا 

   (1)<<،...جديدة وتقييميا دوريا
وىذا ما يدؿ عمى أف النسؽ التربوي في المجتمع الجزائري مف أىـ وظائفو إعداد 
أفراده معرفيا في ضوء متطمبات عممية التنمية وطبيعة العصر الجديدة، فالتأكيد عمى 
االىتماـ بقدرات المتعمـ و استعداده وتشجيعو عمى التحصيؿ في سف مبكرة ُينمي لديو 

                                                           
 مرجع سبؽ ذكره، ص أ:  مجمة اإلصالح والمدرسة (1)
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الدافع لمتحصيؿ الذي ُيصبح موجيا لسموكو ويزيد مف دافعيتو ويعزز سموكو في 
االكتساب المعرفي، بمعنى أف المتعمـ ىو الذي يبني معرفتو بنفسو بواسطة عمميات 
عقمية معينة مف خالؿ الخبرات التعميمية التي يمر بيا المتعمـ، وال يتـ تمقييا بصورة 
سمبية، فممخبرة االجتماعية والسياؽ الثقافي دور أساسي في النمو المعرفي، مف خالؿ 

 .تفاعؿ المتعمـ مع األشخاص اآلخريف
كما ساوت ىذه الفقرة بيف كؿ مف التعميـ النوعي و إثراء الثقافة العامة لممتعمـ 
وذلؾ كعناصر أساسية ُتشكؿ وتبني الجانب المعرفي لمرأسماؿ البشري والتي جاءت 
بشكؿ موجز، فالمحافظة عمى الثقافة العامة لممجتمع ُتعد مف الوظائؼ األساسية 

لمنسؽ التربوي والتي تتمثؿ في االلتزاـ بالقيـ االجتماعية وغرس القيـ المشتركة بيف 
أفراد المجتمع الواحد، والتي تعتبر ضرورية لتجانس وبقاء المجتمع وذلؾ وفؽ االتفاؽ 
ألقيمي في الحياة االجتماعية، باإلضافة إلى الوظيفة واليدؼ األساس الذي تساوى مع 
الوظيفة السابقة، والمتمثمة في التعميـ النوعي لممتعمـ، حيث يتعيف عمى النسؽ التربوي 

 إشراؾ الُبعد النوعي الذي يسمح بمواصمة السعي لتحقيؽ اليدؼ الرامي إلى >>
 (1)<< الوصوؿ بكؿ متعمـ ألكبر قدر ممكف مف إمكانياتو

وىذا ما يعبر عمى أف نوعية الرأسماؿ البشري تفرض نفسيا كرىاف استراتيجي 
 .لتمبية حاجات التنمية ومتطمباتيا وفؽ طبيعة المجتمع وطبيعة العصر

وجاءت فئة التحصيؿ المعرفي ومردودية النظاـ اإلنتاجية في المرتبة األخيرة مف 
فقرة تثميف الموارد البشرية واالرتقاء بو بشكؿ موجز في وثيقة القانوف التوجييي، وذلؾ 

باعتبار أف التحصيؿ المعرفي مف اىتمامات الدولة الجزائرية كوف أف عائد النظاـ 
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التربوي عبارة عف إنفاؽ استثماري إنتاجي ييدؼ لتنمية الثروة البشرية لتحقيؽ أىداؼ 
 .التنمية الشاممة لممجتمع

 يوضح  تنمية الجانب المعرفي لمرأسماؿ البشري حسب مياـ (:2)جدول رقم   -2
 :المدرسة

 التكرارات موضوع التواجد فئات التحميؿ
 مهام المدرسة

  مضموف التناوؿ شكؿ التناوؿ
 %النسبة  التكرارات موجز مفصؿ مادة فقرة

تراكـ المعارؼ والنمو 
 المتكامؿ لممتعمـ

 (x) (x)  09 56.25% 

 01 6.25% (x)  (x)  تعميـ نوعي لممتعمـ
 05 31.25  (x) (x)  إثراء الثقافة العامة لممتعمـ

التحصيؿ المعرفي الجيد 
 ومردودية النظاـ اإلنتاجية

 

 
 

(x) 
 

 
 

 
(x) 

01 
 

6.25
% 

 
 المجموع

 
16 

 
 

100% 
 

 مهام المدرسة الجزائريةمف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف المواد التي ُتوضح 
بتنمية الجانب المعرفي الُمتضمنة في القانوف التوجييي لمتربية الوطنية، والمتعمقة 

، نجد بأنيا تحثُّ عمى تراكـ المعارؼ والنمو المتكامؿ لمختمؼ لمرأسمال البشري
كما نجدىا تنص بإثراء الثقافة ، وذلؾ بأعمى نسبة، %56.25الجوانب لممتعمـ بنسبة 
 أمَّا فيما يخص كؿ مف التعميـ النوعي لممتعمـ ،%31.25العامة لممتعمـ بنسبة 

والتحصيؿ المعرفي الجيد ومردودية النظاـ اإلنتاجية فإف المواد الخاصة بمياـ المدرسة 
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الجزائرية تنص ِبنسٍب متساوية وذلؾ حسب ماىو ُموّضح في الجدوؿ السابؽ بنسبة 
06.25%، 

جاءت مياـ المدرسة في وثيقة القانوف التوجييي كمواد منصوصة ُتحدد مياـ 
المدرسة في المجتمع الجزائري، وجاءت فئة تراكـ المعارؼ والنمو المتكامؿ لمبناء الكمي 

 في المرتبة األولى وذلؾ عمى اعتبار أف النسؽ التربوي يقع %56.25لممتعمـ بنسبة 
عمى عاتقو تحديد مستقبؿ المتعمميف مف حيث اكتسابيـ لمختمؼ المعارؼ والمعمومات 

الضرورية ومف حيث بناء جوانب المتعمـ مف تشكؿ عمميات العقؿ وبناء الجانب 
 .الوجداني والجسمي، وكؿ جانب ُيكّمؿ الجانب اآلخر لبناء ونمو متكامؿ لممتعمـ

وُتحدد ىذه الفئة القدرة عمى إعداد شامؿ لممتعمـ عمى أساس معرفي وُخمقي 
واجتماعي وفقا لخصائصو الشخصية، وبذلؾ ُيصبح رسـ سياسة النسؽ التربوي أمر 

ُيوضع في المنظور الديناميكي لنشاط المجتمع في مختمؼ قطاعاتو وذلؾ حتى يتكيؼ 
وفقا لمتطمبات المجتمع التي تعرؼ تغير وحراؾ دائـ، في مختمؼ المجاالت سواء 

االجتماعية والبشرية أو االقتصادية ومطالب األجيزة السياسية واألنشطة المتطورة     
والمختمفة في حياة المجتمع، فالنسؽ التربوي يؤدي لبناء وتشكيؿ شخصية المتعمـ 

 عضويا و فكريا وانفعاليا واجتماعيا حتى يكوف مواطف ُيساىـ بفاعمية في المجتمع،  
و نجد في الترتيب الموالي لمواد مياـ المدرسة إثراء الثقافة العامة لممتعمـ وفقا 

لقيـ ومعايير الثقافة االجتماعية التي ينتمي ليا المتعمـ، وترسيخيا فيو، فالثقافة 
االجتماعية لممجتمع الجزائري ُتعّد مطمب أساسي وىدؼ أسمى يسعى النسؽ التربوي 

 فالمدرسة التي ىي منتوج المجتمع الذي تنتمي إليو، يجب أف >>غرسو في الناشئة 
يكوف ليا الطموح لتطوير ىذا المجتمع في معارفو ومياراتو، مع نقؿ التراث المعتمد 
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مف طرؼ أغمبية المواطنيف إف ىذا الترابط بيف المدرسة والمجتمع يتجمى بوضوح 
    (1)<<عندما يتعمؽ األمر بالسموؾ أي بكؿ ما لو عالقة باألخالؽ والتربية المدنية

بمعنى أف المدرسة ىي المسرح أو البوتقة التي يتحقؽ بيا بقاء ثقافة المجتمع 
واستمراره ونموه لنقؿ ثقافتو لمجيؿ القادـ والمحافظة عمييا، فالفرد يتعمـ القيـ والمعايير 
الخاصة بمجتمعو ويتعمـ مف ثقافتو الرموز المشتركة التي تعمؿ كأداة لالتصاؿ بينو 

وبيف أفراد مجتمعو، كما جاء اىتماـ النسؽ التربوي بالتعميـ النوعي لممتعمـ متساٍو مع 
 ضمف مياـ %6.25التحصيؿ المعرفي الجيد ومردودية النظاـ اإلنتاجية بنسبة 

المدرسة الجزائرية، وجاءت بشكؿ موجز وذلؾ يعني أف نظرة الدولة الجزائرية لمياـ 
التربوي بمخرجات التعميـ المدرسة عبارة عف نظرة تيتـ بالجانب النوعي والمردودي لمنظاـ 

نوعية في التحصيؿ المعرفي، حيث ترى وزارة مف أفراد ومتعمميف بكفاءة ومردودية ذات 
 أف تحسيف نوعية التعميـ مرىوف بتطوير منظومة ناجعة لتكويف :>>التربية الوطنية

مستخدمي التعميـ، إضافة إلى اإلمكانيات المالية التي تعتبر تحديا  يجب رفعو قصد 
تحقيؽ قفزة نوعية وذلؾ يتطمب إعداد إستراتيجية منسجمة مع سياسات تطوير الموارد 

 (2)<<البشرية لمميف والكفاءات
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 يوضح تنمية الجانب المعرفي لمرأسماؿ البشري حسب التعميـ (:3)جدول رقم  -3
 :األساسي

 التكرارات موضوع التواجد فئات التحميؿ
 التعميم األساسي

  مضموف التناوؿ شكؿ التناوؿ
 %النسبة  التكرارات موجز مفصؿ مادة فقرة

تراكـ المعارؼ والنمو 
 المتكامؿ لممتعمـ

 (x) (x)  07 53.84% 

 01 07.62% (x)  (x)  تعميـ نوعي لممتعمـ
إثراء الثقافة العامة 

 لممتعمـ
 (x)  (x) 04 30.76% 

التحصيؿ المعرفي 
الجيد ومردودية النظاـ 

 اإلنتاجية
 

 
 

(x) 
 

 
 

(x) 
 

01 
 

07.62% 
 

 المجموع
 

13 
 

 
100% 

 
 والُمتضمنة في بالتعميم األساسي المواد الخاصة  مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف

، بتنمية الجانب المعرفي لمرأسمال البشريالقانوف التوجييي لمتربية الوطنية، والمتعمقة 
، % 53.84تنص عمى تراكـ المعارؼ والنمو المتكامؿ لمختمؼ الجوانب لممتعمـ بنسبة

،أمَّا فيما %30.76وذلؾ بنسبة كبيرة ،كما تُنص بإثراء الثقافة العامة لممتعمـ بنسبة 
يُخص كؿ مف التعميـ النوعي والتحصيؿ المعرفي الجيد ومردودية النظاـ اإلنتاجية فإف 

 .%07.62مواد ىذه تنص عنيا بنسب متساوية وذلؾ ماُيقّدر ب 
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بالنسبة لمواد التعميـ األساسي فقد جاءت فئات التحميؿ بشكؿ موجز وكانت في 
أغمبيا تنص عمى تراكـ المعارؼ والنمو المتكامؿ لممتعمـ بمعني أف مرحمة التعميـ 

لمراحؿ التعميـ المختمفة، نظرا لسعة حجـ ىذه األساسي تحتؿ مكانة الصدارة بالنسبة 
ة في النسؽ التربوي ككؿ، فيي المرحمة األساس المرحمة وكونيا مرحمة عامة وأساسي

لبناء شخصية المتعمـ مف كؿ جوانبيا المختمفة و إعداد فرد متعمـ وُمدرؾ لمسؤوليتو، 
ُمتشبع بالمعارؼ والقيـ االجتماعية فيذه المرحمة تسعى لتوفير االحتياجات األساسية 
مف المعمومات والمعارؼ وتنمية االتجاىات والقيـ التي تمكف المتعمميف مف االستمرار 

في التعميـ والتدريب وفقا لميوليـ واستعداداتيـ وقدراتيـ، لمواجية تحديات وظروؼ 
الحاضر والمستقبؿ في إطار التنمية االجتماعية الشاممة، فيذه المرحمة عبارة عف تعميـ 
قاعدي موحد لمجميع عمى أساس أنيـ أعضاء في مجتمع واحد تجمعيـ أىداؼ واحدة 
وطموحات مشتركة تتطمب قدرا مشتركا مف التعميـ والثقافة بما يضمف تماسؾ المجتمع 
وفؽ ىويتو الثقافية والدينية والعربية، وىذا ما توصمنا لو في نتائج الدراسة الميدانية التي 

عداد المتعمـ التي ُسجمت بنسبة  تثبت أىمية مرحمة التعميـ األساسي في تكويف وا 
تعميـ مدتو تسع سنوات، خمس سنوات في المرحمة االبتدائية    >> ، فيو81.13%

وأربع سنوات في المرحمة المتوسطة، فيو تعميـ يتالءـ مع التوجيات التربوية الحديثة  
   (1)<< ومتطمبات الحياة المعاصرة واحتياجات التنمية

    كما نجد ىناؾ تساوي في فئة التعميـ النوعي لممتعمـ ومردودية اإلنتاج مف التحصيؿ 
المعرفي، فالمدرسة الجزائرية تسعى لمتحسيف المستمر عمى المستوى الكمي و المعرفي مف 

 أجؿ مردودية فّعالة ومنتجة مف النظاـ التربوي،
ويتجمى االىتماـ بنوعية التعميـ مف خالؿ تنصيب برامج جديدة ذات نوعية تتوافؽ 
مع متطمبات العصر والتغيرات الجذرية الحاصمة في المجتمع وذلؾ عف طريؽ تحسيف 

                                                           
 "ب" مرجع سبؽ ذكره، ص :مجمة االصالح والمدرسة (1)
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نوعية الكتاب المدرسي، وتحسيف نوعية التأطير البيداغوجي ورفع المستوى األكاديمي 
 .مف أجؿ تحقيؽ مردودية إنتاجية ذات نوعية وكفاءة مف طرؼ النظاـ التربوي

 تنمية الجانب المهاري لمرأسمال البشري: 
 يوضح تنمية الجانب المياري لمرأسماؿ البشري حسب تثميف (:4)جدول رقم  -1

 :الموارد البشرية
 التكرارات موضوع التواجد فئات التحميؿ

 تثمين الموارد البشرية
  مضموف التناوؿ شكؿ التناوؿ

 %النسبة  التكرارات موجز مفصؿ مادة فقرة
 03 18.75% (x)   (x) تكويف إطارات مبدعة

توصيؿ الميارات الضرورية 
 لإلندماج في الحياة العممية

(x)   (x) 04 25% 

تزويد التالميذ بكفاءات مالئمة 
 لتوظيفيا

(x)   (x) 05 31.25% 

تحسيف مستوى تأىيؿ الموارد 
 البشرية

 

(x) 
 

 
 

 
 

(x) 
 

04 
 

25% 
 

 المجموع
 

16 
 

 
100% 

 
 الُمتضمنة بتثمين الموارد البشرية الفقرة الخاصة       مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف

بتنمية الجانب المهاري لمرأسمال في القانوف التوجييي لمتربية الوطنية، والمتعمقة 
، حيث ُنالحظ بأنيا تحثُّ عمى تزويد التالميذ بكفاءات مالئمة لتوظيفيا بنسبة البشري

، وذلؾ بأعمى نسبة، كما تُنص  بنسبة متساوية عمى توصيؿ الميارات 31.25%
الضرورية لالندماج في الحياة العممية وتحسيف مستوى تأىيؿ الموارد البشرية وذلؾ 
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يخص تكويف إطارات مبدعة فإف ىذه الفقرة تنص عنيا بنسبة  ، أمَّا فيما%25بنسبة
18.75%. 

جاءت في فقرة تثميف الموارد البشرية واالرتقاء بو الُمتضمنة في القانوف التوجييي 
والمتعمقة بتنمية الجانب المياري لمرأسماؿ البشري، تزويد التالميذ بكفاءات مالئمة 

، وىذا ما يدؿ عمى أف النظاـ التربوي في %31.25لتوظيفيا في المرتبة األولى بنسبة 
المجتمع الجزائري يولي اىتماـ بالغ مف خالؿ تحميؿ المجتمع وتشخيص مشكالتو 

ومعرفة حاجات أفراده قبؿ تخطيط التعميـ لموصوؿ بالمجتمع إلى أفضؿ حاؿ إذ أف 
عمى كؿ مجتمع أف ُيحدد التعميـ الذي يحتاجو المتعمـ، لشغؿ المراكز االجتماعية في 
ىذا المجتمع، والقياـ بأدوارىـ االجتماعية المتوقعة منيـ، فالتالميذ يمثموف المادة الخاـ 
لممدرسة، يأتوف بخبراتيـ وقيميـ واتجاىاتيـ والتي تؤثر عمى طبيعة التفاعؿ االجتماعي 
داخؿ البيئة المدرسية، ما ُيساعدىـ عمى اكتساب كفاءات مالئمة لتوظيفيا ثـ يمي ذلؾ 
كؿ مف توصيؿ الميارات الضرورية لالندماج في في الحياة العممية، حيث توصمنا في 

نتائج الدراسة الميدانية إلى أف ما يكتسبو المتعمـ مف رصيد معرفي يساىـ بنسبة 
  في ميداف العمؿ مستقبال، 73.58%

 %25أّما تحسيف مستوى تأىيؿ الموارد البشرية جاءت في المرتبة التالية بنسبة 
ما يدؿ عمى أف النظاـ التربوي الجزائري يسعى إلى إكساب المتعمـ الميارات األساسية 
والضرورية التي ُتمكنو مف االندماج في الحياة العممية وُشغمو لوظيفة ُتحدد دوره في 
المجتمع، مف خالؿ تأىيؿ و إعداد الموارد البشرية ما يجعميـ طاقة إنتاجية، فتنمية 
كسابيـ الميارات الضرورية لالندماج في الحياة العممية ُتعّد عامؿ  الموارد البشرية وا 

أساسي لنجاح التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية والتي ُيقصد مف خالليا تنمية 
إمكانات الفرد في مجاؿ جغرافي معيف أو حدود مكانية تتحدد مف خالؿ تكويف إطارات 

ُمبدعة ذات قدرات عممية وتقنية وتربوية لتسييؿ اندماجيـ في المجتمع ولمرفع مف 
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اإلنتاج الخاـ لمدولة، وتحسيف المستوى المعيشي والتحفيز عمى المثابرة واإلبداع وذلؾ 
يكوف مف خالؿ توفير الظروؼ الضرورية لتكويف الموارد البشرية المؤىمة مف حرية 

وتعميـ متطور وحوافز مادية تكوف مالئمة لطبيعة المناىج التعميمية ومتطمبات تحسيف 
الموارد البشرية وىذا ما تثبتو النتائج التي توصمنا ليا مف خالؿ الدراسة الميدانية، حيث 

 مدى اعتبار المبحوثيف طبيعة المناىج مالئمة لمتطمبات تنمية %67.92تمثؿ النسبة 
 .الموارد البشرية وفقا لحاجات سوؽ العمؿ

 
 :  يوضح تنمية الجانب المياري لمرأسماؿ البشري حسب مياـ المدرسة(:5)جدول رقم  -2

 التكرارات موضوع التواجد فئات التحميؿ
 مهام المدرسة

  مضموف التناوؿ شكؿ التناوؿ
 %النسبة  التكرارات موجز مفصؿ مادة فقرة

 06 27.27% (x)  (x)  تكويف إطارات مبدعة
توصيؿ الميارات الضرورية 
 لإلندماج في الحياة العممية

 (x) (x)  09 40.90% 

تزويد التالميذ بكفاءات مالئمة 
 لتوظيفيا

 (x) (x)  06 27.27% 

تحسيف مستوى تأىيؿ الموارد 
 البشرية
 

 
 

(x) 
 

 
 

 
(x) 

01 
 

04.54% 
 

 المجموع
 

22 
 

 
100% 
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 بمهام المدرسة الجزائرية المواد الخاصة   مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف
بتنمية الجانب المهاري الُمتضمنة في القانوف التوجييي لمتربية الوطنية، والمتعمقة 

، نجدىا تنص وبنسبة عالية عف توصيؿ الميارات الضرورية لمرأسمال البشري
كما نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أنو ، %40.90لالندماج في الحياة العممية وذلؾ بنسبة 

ىذه المواد تنص بنسب متساوية عمى كؿ مف تكويف إطارات مبدعة، وتزويد التالميذ 
أما فيما يخص تحسيف مستوى ، %27.27بكفاءات مالئمة لتوظيفيا وذلؾ بنسبة 

 ، %04.54تأىيؿ الموارد البشرية فإننا نجدىا بنسبة 
ُتعد مواد مياـ المدرسة المنصوص عمييا في القانوف التوجييي ىي المواد التي 

ُتحدد المياـ التي ينبغي عمى المدرسة الجزائرية إتباعيا والتي تُنص بشكؿ مفصؿ 
وبالدرجة األولى عمى توصيؿ الميارات الضرورية التي ُتساعد الفرد عمى االندماج في 
الحياة العممية وذلؾ يكوف وفؽ ما يحتاجو المجتمع والمجاؿ االقتصادي مف يد عاممة 

تتميز بمواصفات تقنية وعممية وذات ميارة، وىذا ما دعا إلى اإلصالح والتطوير 
التربوي والذي استيدؼ دور المعمـ، والمتعمـ في ضوء التغيير المتسارع في تكنولوجيا 
المعمومات واالتصاالت والعولمة والنشاط اإلنساني، واالنفجار المعرفي اليائؿ، أيف 
أصبح ُيعرؼ االقتصاد اليـو باالقتصاد المعرفي، ومف ىنا كاف عمى النظاـ التربوي 

الجزائري النظر في مجاؿ إعداد األفراد وبناء مياراتيـ لمواكبة التغيرات وتطوير ذواتيـ 
بما يتوافؽ مع بيئة العمؿ والبيئة االجتماعية المحيطة وذلؾ حسب توافؽ 

االختصاصات التربوية المدّرسة في المؤسسات التربوية مع التخصصات المطموبة في 
 التي توصمنا ليا مف خالؿ %79.24مجاؿ سوؽ العمؿ وىذا ما تثبتو النسبة المئوية 

 .الدراسة الميدانية
وتساوى كؿ مف تكويف اإلطارات المبدعة وتزويد التالميذ بكفاءات مالئمة 

لتوظيفيا في مياـ المدرسة، وجاءت كالىما بشكؿ مفصؿ، وىذا ما يجعمنا نعتقد أف 
المساواة بيف ىاتيف الفئتيف يعني أف الدولة الجزائرية أولت عناية بالغة بتزويد التالميذ 
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بكفاءات تساعدىـ عمى توظيفيا عمميا خارج المدرسة، وتأىيميـ وتكوينيـ حتى يرتقي 
ليصبح إطار مبدع قادر عمى التعامؿ مع المعرفة المتاحة بطريقة ذكية تجعمو يبتكر 

 .في ميارة التفكير
، ضمف %04.54أّما فيما يخص تحسيف تأىيؿ الموارد البشرية فقد حظي بنسبة 

مياـ المدرسة المتعمقة بتنمية الجانب المياري لمرأسماؿ البشري وىذا يدؿ عمى أف مياـ 
المدرسة تنص عمى توصيؿ الميارات الضرورية التي تساعد المتعمـ عمى االندماج 

عمميا في المجاالت االجتماعية عمى حساب تحسيف تأىيؿ الموارد البشرية، وقد يعود 
ىذا االىتماـ إلى المجاؿ المرتبط بالتكويف الذي يمجأ لو الفرد لتحسيف و تأىيؿ الموارد 
واإلمكانات والطاقات التي يمتمكيا سواء كانت معرفية مرتبطة بمجاؿ ميني أو قدرات 

 .عممية مف أجؿ االندماج في الحياة االجتماعية والعممية
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 يوضح تنمية الجانب المياري لمرأسماؿ البشري حسب التعميـ (:6)جدول رقم  -3
 : األساسي

 التكرارات موضوع التواجد فئات التحميؿ
 التعميم األساسي

  مضموف التناوؿ شكؿ التناوؿ
 %النسبة  التكرارات موجز مفصؿ مادة فقرة

 03 33.33% (x)  (x)  تكويف إطارات مبدعة
توصيؿ الميارات الضرورية 
 لإلندماج في الحياة العممية

 (x) (x)  02 22.22% 

تزويد التالميذ بكفاءات مالئمة 
 لتوظيفيا

 (x) (x)  04 44.45% 

تحسيف مستوى تأىيؿ الموارد 
 البشرية

 

 
 

(x) 
 

 
 

(x) 
 

00 
 

00% 
 

 المجموع
 

09 
 

 
100% 

 
 

منة في بالتعميم األساسي المواد المتعمقة  مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف  والُمتضَّ
، بتنمية الجانب المهاري لمرأسمال البشريالقانوف التوجييي لمتربية الوطنية، والمتعمقة 

حيث تنص ىذه المواد عمى تزويد التالميذ بكفاءات مالئمة لتوظيفيا وذلؾ بنسبة 
أما فيما يخص ، %33.33كما ينص عمى تكويف إطارات مبدعة بنسبة ، 44.45%

توصيؿ الميارات الضرورية لالندماج في الحياة العممية فإف ىذه المواد تنص عنيا 
كما نالحظ بأف تحسيف مستوى تأىيؿ الموارد البشرية حظي بنسبة ، %22.22بنسبة 

00% ، 
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فيما يخّص مواد التعميـ األساسي فقد جاءت تنص في أغمبيا عمى تزويد التالميذ 
بكفاءات مالئمة لتوظيفيا، وىذا ما ُيوضح لنا أف اىتماميا بدا جمّيا بالتالميذ وما يجب 

أف يكتسبو في ىذه المرحمة التي ُتعّد المرحمة األساسية والتعميـ القاعدي الذي ييتـ 
أساسا بالفعؿ التعميمي والتربوي بغرض تكويف األجياؿ القادرة عمى االندماج الكامؿ في 

الحياة االجتماعية وحتى العممية، عبر إكسابيا الميارات والمعارؼ والقيـ الضرورية 
والتي تؤىميـ لإلسياـ في البناء المتواصؿ لممجتمع ولموطف، عمى جميع مستوياتو، مف 
أجؿ تكويف إطارات مبدعة تسعى لالبتكار واإلبداع مف خالؿ ما تـ تعممو واكتسابو مف 
العممية التعميمية وذلؾ بما يخدـ األىداؼ التربوية، وىنا يمكف التأكيد عمى ىذا الرأي 

 عمى مساىمة التعميـ %94.33مف خالؿ نتائج الدراسة الميدانية، حيث تمثؿ نسبة 
في التأىيؿ الكؼء لممتعمـ وفقا ألىداؼ النظاـ التربوي، باإلضافة إلى ما ُيحقؽ 

متطمبات المجتمع التي ُتسّيؿ اندماج المتعمـ في الحياة االجتماعية والعممية مف خالؿ 
الميارات األساسية التي اكتسبيا، فالواقع االجتماعي والعممي يفرض عمى أفراد 

المجتمع الزيادة في الطمب عمى أنواع متعددة مف التعميـ التخصصي القادر عمى توليد 
قوى عاممة متعممة وقادرة عمى استخداـ وتطبيؽ مياراتيـ التي تفتح آفاقا واسعة جديدة 
لعمميات التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية بصورة عامة، فاالزدواج في التعميـ 
وفي المؤىالت بيف المعرفي والمياري في المجتمعات المعاصرة يمثؿ العينة األساسية 
التي تُفضي إلى خمؽ فرص العمؿ والتقدـ الوظيفي والميني والمشاركة فييا بفاعمية، 
والتمكف مف أداء ميارة محددة بشكؿ دقيؽ يتسـ بالتناسؽ والنجاعة والثبات النسبي 

ولذلؾ فإف إعداد الفرد ألداء وظيفة ما، يجب أف تتسـ بدقة متناىية، ألف أداء أي فعؿ 
 .يرتبط بالممارسة والتطبيؽ والقدرة عمى االبداع واالبتكار فيو بشكؿ فّعاؿ
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  يوضح المقارنة بين نتائج تنمية الجانب المعرفي لمرأسمال : (7)جدول رقم
 :البشري

   ومف خالؿ الجداوؿ السابقة نصؿ إلى
تثميف الموارد  فئات التحميؿ

 البشرية
النسبة  التكرارات التعميـ األساسي مياـ المدرسة

 %المئوية
تراكـ المعارؼ والنمو المتكامؿ 

 لممتعمـ
13 09 07 29 54.71% 

 %11.32 06 01 01 04 تعميـ نوعي لممتعمـ

 %24.53 13 04 05 04 إثراء الثقافة العامة لممتعمـ

التحصيؿ المعرفي الجيد 
 ومردودية النظاـ االنتاجية

03 01 01 05 09.44% 

 %100 53 المجموع

 
 

 ومف خالؿ ما نالحظو في الجدوؿ المقابؿ الذي يوضح لنا نتائج فئات التحميؿ 
في فقرات ومواد كؿ مف تثميف الموارد البشرية ومياـ المدرسة الجزائرية والتعميـ 

األساسي والُمتضمنة في القانوف التوجييي لمتربية الوطنية والمتعمقة بتنمية الجانب 
 : المعرفي لمرأسماؿ البشري والذي أفضى إلى النتائج التالية 

نالحظ أف تراكـ المعارؼ والنمو المتكامؿ لممتعمـ يتصدر المرتبة األولى وبنسبة 
، وبعد ذلؾ نجد التعميـ %24.53، ثـ يميو إثراء الثقافة العامة لممتعمـ بنسبة 54.71%

، و في األخير نالحظ التحصيؿ المعرفي الجيد %11.32النوعي لممتعمـ وبنسبة 
، وذلؾ يعني أّف مواد وفقرات القانوف %09.44ومردودية النظاـ اإلنتاجية بنسبة 
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ثراء الثقافة  التوجييي لمتربية الوطنية تنص عمى تراكـ المعارؼ والنمو المتكامؿ وا 
 .العامة لممتعمـ في الجانب المعرفي لمرأسماؿ البشري

المعرفة عمؿ جماعي نتيجة اللتحاـ الناس متعاونيف أو '' >> يونغ ''يقوؿ
متصارعيف لتغيير عالميـ،  والمعرفة ليست معرفة بكؿ الواقع وال ىي صورة لمواقع كما 
نما ىي انتقاء مف جانبيف ألجزاء مف الواقع، نعبر عنيا بمفاىيـ ومعاف مف  ىو عميو، وا 

 (1)<<اختراعنا
فالنظاـ التربوي يعمؿ عمى تنمية شخصية المتعمـ كغاية في حد ذاتو وكفاعؿ 

ايجابي تنتظر منو المساىمة الفّعالة في االرتقاء بمجتمعو في مختمؼ المجاالت، وىذا 
ال يكوف إاّل مف خالؿ أفراد أكفاء ومؤىميف معرفيا وقيميا، ذات ميزة عالية في التأىيؿ 
المعرفي، وبما أف المعرفة ترتبط بالمنظومات التفاعمية سواء بيف المؤسسات واألنظمة 
المختمفة في المجتمع أو بيف أفراده، ما يجعؿ التنمية والتطوير ميمة مستديمة        

وشاممة، فالتراكـ المعرفي يؤدي إلى التراكـ الرأسمالي المرتبط بالتنمية بمختمؼ 
كساب الميارات  جوانبيا، مف بينيا التنمية البشرية التي ُتعنى بعمميات زيادة المعرفة وا 
عدادىا وبنائيا بناء متكامؿ عقميا وجسميا ونفسيا واجتماعيا، مف  والقدرات لألفراد، وا 

أجؿ تحقيؽ التنمية المنتظرة في الرأسماؿ البشري عف طريؽ تعميـ جيد، تصبح الجودة 
الشاممة فيو مطمبا يتوقؼ عميو مستقبؿ المجتمع، وال يقتصر دور النظاـ التربوي ىنا 

نما يؤثر عمى نوعية الحياة االجتماعية بمفيوميا الشامؿ، وعمى السموؾ الثقافي  فقط، وا 
واالجتماعي لألفراد، بحيث كمما زاد عدد المتعمميف ارتفع مستوى التفكير العممي 
والمنطقي لدى أفراد المجتمع مما يسيـ في عممية التغيير االجتماعي التي تشكؿ 

 .الشرط الضروري لمتنمية في المجتمع

                                                           
، دار المعرفة الجامعية لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية، عمم اجتماع التربية المعاصر: شبؿ بدراف و حسف البيالوي  (1)

 .54، ص 1997
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  يوضح المقارنة بين نتائج تنمية الجانب المهاري لمرأسمال : (8)جدول رقم
 :البشري

 : مف خالؿ الجداوؿ السابقة نتوصؿ إلى
تثميف الموارد  فئات التحميؿ

 البشرية
النسبة  التكرارات التعميـ األساسي مياـ المدرسة

 %المئوية
 25.53% 12 03 06 03 تكويف إطارات مبدعة

توصيؿ الميارات الضرورية 
 لالندماج في الحياة العممية

04 09 02 15 31.92% 

تزويد التالميذ بكفاءات مالئمة 
 لتوظيفيا

05 06 04 15 %31.92 

تحسيف مستوى تأىيؿ الموارد 
 البشرية

04 01 00 05 10.63% 

 %100 47 المجموع

 

ُيوضح لنا الجدوؿ المقابؿ النتائج التي تـ التوصؿ ليا مف فئات التحميؿ ضمف 
مواد وفقرات كؿ مف تثميف الموارد البشرية ومياـ المدرسة الجزائرية والتعميـ األساسي 
الُمتَضمنة في القانوف التوجييي لمتربية الوطنية، وذلؾ مف أجؿ تنمية الجانب المياري 

 لمرأسماؿ البشري، 
 : ومف خالؿ النتائج توصمنا إلى

أّف مواد وفقرات القانوف التوجييي التي تـّ تحميميا بغرض التوّصؿ إلى تنمية 
 الجانب المياري لمرأسماؿ البشري تسعى إلى تزويد التالميذ بكفاءات مالئمة لتوظيفيا، 
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وتوصيؿ الميارات الضرورية لالندماج في الحياة العممية بنسبة متساوية تتمثؿ 
، بنسبة عالية، ثـ يميو الحّث عمى تكويف إطارات مبدعة بنسبة %31.92في 

أّما فيما يخص تحسيف مستوى تأىيؿ الموارد البشرية فقد تمثمت النسبة في ، 25.53%
10.63%. 

وذلؾ يعني أف النتائج التي توصمنا ليا فيما يخص تنمية الجانب المياري 
لمرأسماؿ البشري ضمف الفقرات والمواد التي تـ تحميميا مف القانوف التوجييي فيي 
تسعى لتزويد المتعمميف بكفاءات وميارات عممية يمكف توظيفيا واالستفادة منيا في 

 . الحياة العممية، واالندماج في الحياة االجتماعية
تشمؿ كفاءة المتعمـ التي يتـ بنائيا في النظاـ التربوي مف خالؿ عممية التعمـ 
والتعميـ، القدرة عمى استعماؿ الميارات والمعارؼ الشخصية في وضعيات ومواقؼ 
ضمف حقؿ ميني معيف كما يشمؿ تنظيـ العمؿ وتخطيطو، باإلضافة إلى االبتكار 

والقدرة عمى التكيؼ مع المواقؼ التي تواجيو، فكفاءة المتعمـ تشمؿ قدرتو عمى إدماج 
موارده ومعارفو ضمف موقؼ معيف لحؿ مشكمة تواجيو أثناء أدائو فعؿ التعمـ أو أي 
وظيفة أخرى، وىنا يمكف القوؿ أنو عندما يمتمؾ المتعمـ القدرة عمى تجاوز العوائؽ 
والصعوبات إليجاد الحؿ المالئـ لممشكمة التي تعترضو بأيسر جيد وأقؿ وقت، ىنا 

يمكف القوؿ أف المتعمـ استطاع اكتساب معرفة سموكية أو ميارة يمكف تطبيقيا لمواجية 
اكتساب واستخداـ المعرفة والميارة ما يعترضو، فيو يعمؿ عمى تحسيف مقدرة الفرد عمى 

مما يؤدي إلى توسيع مداركو وخبرتو ويعمؿ عمى تحسيف اختياراتو كفرد مواطف      
أو منتج أو مستيمؾ، فالتعميـ يقوي مقدرة األفراد عمى مواجية حاجاتيـ وحاجات 

مجتمعاتيـ، فبتحسيف القدرات عمى التجديد واالبتكار يعمؿ عمى مضاعفة ما يمكف 
 .  تحقيقو مف فرص وانجازات عمى المستوى الفردي والجماعي
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  يوضح مقارنة بين نتائج الجانب المعرفي والجانب المهاري لما : (9)جدول رقم
 :تضمنه القانون التوجيهي

موضوع 
 التواجد

 محاور 
 التحميل

 
تثمين الموارد  

 البشرية

 
 مهام المدرسة

 
التعميم 
 األساسي

 
مجموع  
 التكرارات

 
النسبة 
 %المئوية

 
 الجانب المعرفي

 
24 

 
16 

 
13 

 

 
53 

 
53% 

  الجانب المهاري
16 

 
22 

 
09 

 
47 

 
47% 

  
 المجمـــــــــــوع

 
100 

 
100% 

 

نالحظ مف خالؿ جدوؿ المقارنة بيف تنمية الجانب المعرفي والجانب المياري 
لمرأسماؿ البشري وفؽ ما يتضمنو القانوف التوجييي مف مواد وفقرات تنص عمى ذلؾ، 

، %53حيث نجد أّف ىذه الوثيقة تنص في أغمبيا عمى تنمية الجانب المعرفي بنسبة 
أما الجانب المياري فأنو ال يفوؽ الجانب المعرفي بنسبة كبيرة حيث نجده يتمثؿ بنسبة 

47%. 
 

مف خالؿ جدوؿ المقارنة بيف الجانب المعرفي والمياري نستنتج أف النصوص 
والتشريعات التربوية الجزائرية تنص في أغمبيا عمى تنمية الجانب المعرفي أوال ثـ 

حيث تعد المعرفة الدافع والباعث عمى الحراؾ .المياري وبفارؽ ليس بالكبير بينيما
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الفكري واالجتماعي ألفراد المجتمع، حيث أصبح ُيطمؽ عمى العصر الحالي عصر 
المعرفة، وبذلؾ ُتعتبر المعرفة ثروة ىذا العصر الذي تعتمد كفاءتو عمى النشاطات 

المعرفية التي ُتكتسب مف خالؿ التعمـ والتجارب و البحوث وتبادؿ الخبرات مع 
اآلخريف وتنمية الخبرات التي تزيد مف كفاءة الفرد عمى التعامؿ مع العالـ الخارجي، 
والتي تظير مف خالؿ زيادة قدرة الفرد عمى تحقيؽ احتياجاتو ومتطمباتو حيث يجعمو 
يساىـ في إنتاجية مجتمعو، فالنظاـ التربوي الجزائري يسعى لتحقيؽ الجودة، ويمنح 
الفرصة لمحصوؿ عمى خبرات تعميمية تمبي االحتياجات اآلنية و المستقبمية، لدفع 

عجمة التنمية اإلنسانية، فمـ يعد كافيا أف يعتمد التعميـ عمى نقؿ الخبرة مف المعمميف 
إلى األجياؿ القادمة، ألف المستقبؿ يحمؿ تحديات تتطمب القدرات التي تساعد عمى 

كيفية التعامؿ مع ىذه التحديات، فالتعميـ ىو المحرؾ األساسي لمنظومة التنمية 
االجتماعية، وىو الوسيمة الفاعمة لتمكيف الفرد مف الخبرات والقدرات إليجاد فرص 

العمؿ المتاحة في اإلنتاج، وىذا ما ُيقصد بو نتعمـ لنعرؼ، نتعمـ لنعمؿ، ونتعمـ لنعيش 
مع اآلخريف، ونتعمـ لتحقيؽ ذاتنا، وكؿ ذلؾ يتطمب ضرورة وجود نخبة عريضة مف 

 .      المجتمع عمى مستوى تعميمي عاؿ ومتطور وقادر عمى اإلبداع واالبتكار
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 بيانات الدراسة الميدانية: 
 البيانات الشخصية :  المحور األول 
 يمثل الجنس: (10)جدول رقم  -1

 %النسبة التكرار الجنس
 %41.50 22 ذكر
 58.50% 31 أنثى

 %100 53 المجموع
 

 نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة األساتذة اإلناث ممف لدييـ خبرة تفوؽ 
في المرتبة األولى، بخالؼ نسبة األساتذة ، %58.50الخمس سنوات تُقدر بنسبة 

يمكف إرجاع ذلؾ كوف مينة التربية ، %41.50الذكور التي تمثمت بنسبة تُقدر ب 
والتعميـ في الجزائر مف المجاالت المينية األكثر مالئمة لممرأة واألكثر طمبا عمييا مف 

 .  طرفيا، بخالؼ الرجاؿ الذيف يميموف لميف أخرى
 

 يمثل الشهادة المتحصل عميها: (11)جدول رقم  -2
 %النسبة التكرار الشهادة

 %16.99 09 ثانوي
 %49.05 26 جامعي

 %33.96 18 دراسات عميا
 %100 53 المجموع
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نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أّف نسبة األساتذة ممف لدييـ خبرة تفوؽ الخمس سنوات 
متحصميف عمى شيادات جامعية وذلؾ مف خالؿ ما تعبر عنو التكرارات والنسبة 

 لمشيادة الجامعية، ثـ %49.05المئوية في الجدوؿ المبّيف أعاله، حيث ُيعبر بنسبة 
أّما في المرتبة ، %33.96يمييا المتحصميف عمى شيادات الدراسات العميا بنسبة 

الموالية نالحظ بنسبة قميمة المتحصميف عمى شيادات أو مستوى ثانوي والُمعبر عنو 
 .%16.99بنسبة 

      ومف خالؿ ذلؾ نستنتج أف الشيادة المتحصؿ عمييا ليا عالقة وتساىـ في 
دافعية األستاذ نحو تأدية دوره ووظيفتو بفاعمية، فاألستاذ ُيعد الركف األساسي في 

العممية التعميمية التعممية، حيث يمكف القوؿ أف الشيادة تساىـ في إيجاد أستاذ كؼء 
يستطيع تحقيؽ األىداؼ التربوية وفؽ الحاجيات المتطورة التي تشيدىا المجتمعات 

المعاصرة، حيث انتقؿ دوره مف كونو ممقف لممعمومات إلى أدوار أكثر فاعمية و أكثر 
أىمية، فيو مطالب بأف يكوف مربيا وموجيا يساىـ في تنمية قدرات المتعمميف  وميوليـ 

ويغرس روح المبادرة وتحمؿ المسؤولية وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ أساليب تربوية حديثة 
 . توافؽ متطمبات األفراد والمجتمعات

 

 يمثل الخبرة المهنية: (12)جدول رقم  -3

 %النسبة التكرار الخبرة
 %45.29 24  سنوات05أكثر مف 
 %54.71 29  سنوات10أكثر مف 

 %100 53 المجموع
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 10نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة األساتذة ممف لدييـ خبرة مينية تفوؽ 
 أما األساتذة الذيف تفوؽ الخبرة المينية لدييـ ،%54.71سنوات تمثؿ األغمبية بنسبة 
 .%45.29الخمس سنوات ُيمثموف نسبة 

نستنتج أف الخبرة المينية تمثؿ عامؿ أساسي ُيحدد كفاءة األستاذ في القياـ 
بوظيفتو و أداء دوره بكؿ فاعمية، حيث تُفيد ىذه الخبرة مف خالؿ الخبرات والتفاعالت 
التي تشيدىا غرفة الصؼ والمتمثمة في ممارسات المعمـ واستجابات المتعمميف والتي 
تتجاوز البرامج المرسومة في المنياج، مف حيث أثرىا في تطوير شخصية المتعمميف 

المعرفية العقمية والميارية النفس حركية والوجدانية االنفعالية، وتمؾ الخبرات ىي 
المسؤولة عف أغمب السموكيات التي يكتسبيا المتعمـ، وبذلؾ فإف الخبرة المينية تحدد 

 .الدور الفعاؿ في أداء األستاذ لدوره باإلضافة فعالية رفع كفاية تعمـ التالميذ
 

 تنمية الجانب المعرفي لمرأسماؿ البشري في النظاـ التربوي:  المحور الثاني : 
 :يمثؿ التعميؽ حوؿ اإلصالحات التربوية الجديدة(:13)جدول رقم  -4

 %النسبة التكرار اآلراء
 %33.97 18 فّعالة

 %39.62 21 متوسطة
 %26.41 14 ضعيفة الفاعمية

 %100 53 المجموع
 

    ُتعبر أغمبية آراء المبحوثيف مف األساتذة أف فاعمية اإلصالحات التربوية 
الجديدة التي عرفيا النظاـ التربوي الجزائري متوسطة الفاعمية وذلؾ ما ُتمثمو النسبة 

 وُتعبر النسبة ،%39.62المئوية الُمتحصؿ عمييا في الجدوؿ التكراري السابؽ ب 
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 عمى أف النظاـ التربوي يعتبر ذا فاعمية ايجابية في المدرسة %33.97الموالية 
الجزائرية، أما اآلراء التي ترى أف اإلصالحات كانت ضعيفة الفعالية فيي ُتمثؿ نسبة 

26.41%. 
وكانت إجابات المبحوثيف كوف اإلصالح ُيعطي الفرصة لممتعمـ بإبراز قدراتو 

وكانت أغمبية التكرارات إيجابية كوف اإلصالح جاء بالمقاربة بالكفاءات التي تجعؿ مف 
 .المتعمـ محور العممية التعميمية التعممية

نستنتج مما سبؽ أف اإلصالح التربوي جاء نتيجة لالنفجار المعرفي والتقدـ 
التكنولوجي الحاصؿ،  كضرورة ممحة لمحاؽ بالركب المعرفي الذي مّس تجويد العممية 

التعميمية، ونظرا لبعض المشكالت التي كاف ُيعاني منيا النظاـ التربوي القديـ، 
 المجنة '' عبد العزيز بوتفميقة''ولمواجية ىذه التحديات نصب رئيس الجميورية 

الوطنية إلصالح المنظومة التربوية، وجاء في كممة الرئيس في جمسة تنصيب 
إف إصالح المنظومة التربوية الذي ستجتيدوف مف أجؿ إعداده، ينبغي أف >> :المجنة

يكوف معمقا، ويشمؿ كؿ أطوار و أنماط التعميـ والتكويف والبحث العممي، كما ينبغي 
أف يأتي بالعناصر المكونة لسياسة تربوية تتميز بالجدة التامة والديمومة، وذلؾ 

لتستجيب لمطالب تنمية البالد االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومقتضيات عصرنتيا، 
 <<  (1).وُتراعي ما توصؿ إليو تطور التوجيات

وجاء ىذا اإلصالح لتعزيز قدرات اإلطارات الجزائرية  ولتحديث نوعية التربية 
والتعميـ الممنوحة لممتعمميف، باإلضافة إلى تجديد البرامج  والكتب المدرسية، وىذا ما 

يؤكد لنا اتجاىات وآراء األساتذة اإليجابية نحو اإلصالح التربوي الجزائري، وذلؾ 
باعتباره يحاوؿ مواجية الرىانات والتحديات التي تفرضيا ضرورة جعؿ التربية عمى 
قدر كبير مف الرجاحة في ظؿ التحوالت التي يشيدىا المجتمع الجزائري، وذلؾ في 

                                                           
 .23مرجع سبؽ ذكره، صمشروع تنصيب المجنة الوطنية الصالح المنظومة التربوية،   (1)
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ضوء اعتبار أف المتعمـ ىو محور العممية التعميمية في ظؿ المقاربة بالكفاءات والمبنية 
عمى منطؽ التعمـ المتمركز عمى نشاطات واستنتاجات المتعمـ فالميـ ىو كيفية 

استعماؿ وتطبيؽ المتعمـ لمعارفو وقدراتو في وضعيات ومواقؼ يومية تنطبؽ عمى 
 . حياتو االجتماعية وتساعده عمى التعمـ بنفسو

 

 : يوضح توفير المناخ الصفي المساعد عمى التفكير(:14)جدول رقم  -5
 %النسبة التكرار اإلجابة
 %56.60 30 نعـ
 %43.40 23 ال

 %100 53 المجموع
  

      مف خالؿ ما نالحظو مف الجدوؿ التكراري نستنتج أف أغمبية األساتذة يعمموف عمى 
توفير المناخ الصفي المالئـ لممتعمـ والمساعد عمى التفكير وذلؾ ما تمثمو النسبة المئوية 

 فيي تمثؿ نسبة المبحوثيف الذيف ال يساىموف في توفير %43.40 أما نسبة ،56.60%
 .المناخ الصفي المساعد عمى التفكير بالنسبة لممتعمميف

 
نستنتج أف المناخ الصفي والتفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ، وبيف المتعمميف في حد 
ذاتيـ ُيساعد عمى التشجيع عمى التفكير، و إبداء الرأي، وىذا باعتبار أف التعميـ مف 

أجؿ التفكير أو تعمـ ميارتو ىدؼ ميـ لمتربية، غير أنو واقعيا يكاد يختفي، وىذا ماىو 
موضح في النتائج التي توصمنا ليا مف خالؿ الدراسة والتي تتضح لنا مف النسبة 

 التي يرى مف خالليا المبحوثيف أف ىناؾ نوعا ما مف المناخ الصفي ،56.60%
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المالئـ عمى تشجيع المتعمـ عمى التفكير، غير أنو المالحظ مف ىذه النسبة أنيا نسبة 
 ،%43.40متوسطة تقارب نسبة مف يعارضوف ىذا الرأي والتي جاءت بنسبة 

فالمدرسة نادرا ما تييئ لممتعمميف فرصا لكي يقوموا بميمات مبنية عمى تساؤالت 
يثيرونيا بأنفسيـ، فالمالحظ مف أىداؼ المدرسة والتعميـ ىو التركيز عمى نقؿ وتوصيؿ 

 . المعمومات
 
 :  يمثؿ مشاركة المتعمـ في طرؽ المعرفة(:15)جدول رقم  -6

 %النسبة التكرار اإلجابة
 %71.70 38 نعـ
 %28.40 15 ال

 %100 53 المجموع
 

 تدؿ عمى نسبة مشاركة األساتذة %71.70نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة        
المبحوثيف في إشراؾ المتعمميف في اكتشاؼ طرؽ وأساليب جديدة تساعدىـ عمى 

اكتساب المعرفة، أّما نسبة عدـ مشاركة األساتذة لممتعمميف في اكتشاؼ طرؽ جديدة 
 .%.028.4لممعرفة فيي تمثؿ نسبة 

 

نستنتج أف األستاذ يسعى في أغمب األحياف إلى مشاركة المتعمميف في اكتشاؼ 
طرؽ التعمـ التي تتناسب وقدراتيـ سواء المعرفية والعقمية والجسمية، وىذا ما تنص عنو 

مواد وفقرات القانوف التوجييي لمتربية الوطنية والتي توصمنا ليا مف خالؿ النتائج 
 %71.70 التحميمية لمضموف ىذه المواد والفقرات، حيث نجد أغمبية المبحوثيف وبنسبة

أف النظاـ التربوي الجديد يعطي الفرصة لممتعمـ في اكتشاؼ الطرائؽ التي تساعده 
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عمى التعمـ وفؽ ما يمتمكو مف خبرات وقدرات وبذلؾ يساىـ المتعمـ في بناء معارفو 
بنفسو وىذا ما ُيعرؼ بالتعمـ الذاتي المبني عمى قدرة المتعمـ في اكتشاؼ قدراتو 

مكانياتو لبناء معارؼ يمكف توظيفيا لخدمة أىداؼ المتعمـ المعرفية واالجتماعية  وا 
 ،...وحتى االقتصادية

 
 يوضح ىدؼ الواجبات المقدمة لممتعمـ لتطوير أفكاره حوؿ (:16)جدول رقم  -7

 التعامؿ مع القضايا التي تواجيو

 %النسبة التكرار االجابة
 %53.84 19 نعـ
 %64.16 34 ال

 %100 53 المجموع
 

 تمثؿ أف الواجبات المقدمة %64.16      مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف نسبة 
لممتعمميف ال تيدؼ لتطوير أفكارىـ حوؿ التعامؿ مع القضايا التي تواجييـ في حياتيـ 

 فيي تمثؿ إجابات المبحوثيف التي تدؿ عمى أف الواجبات %35.84اليومية، أما نسبة 
 .المقدمة تيدؼ لتطوير معارؼ المتعمـ حوؿ التعامؿ مع القضايا التي تواجييـ

 
نستنتج أف الواجبات التي يقـو بيا المتعمـ عبارة عف واجبات معرفية معموماتية 
ترتبط بما اكتسبو وتعممو المتعمـ نظريا خالؿ عممية التعميـ، وال تسعى ىذه الواجبات 
إلى تطوير قدرات المتعمـ عمى التعامؿ مع القضايا التي تواجيو في حياتو اليومية، 

 أف %64.16وىذا مف خالؿ ما توصمنا لو في الدراسة، حيث تثبت لنا نسبة 
المبحوثيف ال يوافقوف عمى اعتبار أف الواجبات المقدمة لممتعمـ تساىـ في تطوير أفكاره 
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نما يمكف رده إلى أف  حوؿ التعامؿ مع القضايا التي تواجيو في حياتو االجتماعية وا 
الواجبات عبارة عف نشاط يساىـ في تقويـ المتعمـ واكتشاؼ مدى إيصاؿ المعمومة 
والمعارؼ لذىف المتعمـ حوؿ الدروس والنشاطات الصفية التي تعمميا المتعمـ في 

 .   الصؼ
 

 يوضح مدى مساىمة الواجبات عمى تحسيف مستوى التقدـ (:17)جدول رقم  -8
 المعرفي لممتعمـ 

 %النسبة التكرار االجابات
 %88.68 47 نعـ
 %11.32 06 ال

 %100 53 المجموع
 

       نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف الواجبات الُمقدمة لممتعمـ تساعد عمى تحسيف 
 فيي تعبر عمى %11.32، أما نسبة %88.68مستوى التقدـ المعرفي لدييـ بنسبة 

 .أف الواجبات ال تساىـ في تحسيف التقدـ المعرفي لممتعمـ
 

وىنا نستنتج أف الواجبات تساىـ في تحسيف مستوى التقدـ المعرفي لممتعمـ، وذلؾ 
 لتنمية المعارؼ النظرية %88.68يعني أف الواجبات المقدمة لممتعمـ تيدؼ وبنسبة 

التي يكتسبيا المتعمـ مف العممية التعميمية، ما يؤكد لنا أف اليدؼ مف البرامج معرفي، 
فالمعرفة ُتعد ضرورة حتمية في النظاـ التربوي الجزائري الجديد، وذلؾ نتيجة ما أفرزتو 
إعادة رسـ الخريطة السياسية واالقتصادية وحتى االجتماعية والثقافية، مف أجؿ المحاؽ 

بركب العالـ المتقدـ، فالمعرفة الحديثة ىي بذاتيا تستدعي تربية الناشئة عمى موقؼ 
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عقالني واضح في بناء تعميمي يؤكد عمى أسبقية اإلبداع والعمؿ المنتج مف خالؿ 
أفكار ومعارؼ دقيقة، فالواجبات المدرسية عبارة عف نشاط إدماجي ييدؼ لتوليد 

 األفكار وتنمية الوعي وتوسيع مدارؾ وتصورات المتعمميف
 

كيفية مساىمة النظاـ التربوي في توظيؼ المتعمـ لممعرفة واالتجاىات في مواقؼ  -9
 الحياة اليومية؟

       مف خالؿ ما تـ االطالع عميو مف إجابات المبحوثيف في االستمارات ومف خالؿ 
حساب التكرارات والنسبة المئوية التي ُتحدد لنا كيفية مساىمة النظاـ التربوي في توظيؼ 

 مف 50المتعمـ لممعرفة واالتجاىات في مواقؼ الحياة اليومية، وتوصمنا إلى ما ُيقدر ب
مف آراء المبحوثيف الذيف أجابوا بأف كيفية مساىمة  %94.33التكرارات بمعنى ما ُيناسب 

النظاـ التربوي في توظيؼ المتعمـ لممعرفة واالتجاىات التي اكتسبيا بالمدرسة تكوف عف 
طريؽ التطبيؽ الفعمي والعممي لما تعممو نظريا في المواقؼ الحياة اليومية وفي تعامالتو 

 .االجتماعية
وىذا ما يؤكد لنا المعنى الحقيقي لممقاربة بالكفاءات، فيي عبارة عف معرفة مبنية عمى 
االستعماؿ الفّعاؿ لجممة مف المعمومات باستخداـ الوسائؿ المتاحة، فيي بذلؾ القدرة 
عمى استعماؿ المعارؼ الشخصية واستخداميا في وضعيات تعميمية جديدة داخؿ 
 المجاؿ المدرسي وتطويرىا لتكوف صالحة لالستخداـ الوظيفي في المجاؿ الميني،

وبذلؾ نستنتج أف النظاـ التربوي الجديد القائـ عمى المقاربة بالكفاءات التي تُبنى 
عمى أساس الكفاءة والقدرات الفكرية والميارات الحركية والمواقؼ الثقافية واالجتماعية 

 . تمكف المتعمـ مف حؿ وضعيات إشكالية في حياتو اليومية في محيطو االجتماعي
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 تنمية الجانب المهاري لمرأسمال البشري: المحور  الثالث
 يمثؿ درجة زيادة النظاـ التربوي لميارة المتعمـ(: 18) جدول رقم  -10

 %النسبة التكرار اإلجابة
 %54.71 29 عالية
 %45.29 24 متوسطة
 %100 53 مجموع

 
    نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف أغمبية المبحوثيف كانت إجاباتيـ تدؿ عمى أف النظاـ 

 ثـ تميو ،%54.71التربوي يزيد مف ميارة المتعمـ بدرجة عالية وذلؾ ما تمثؿ بنسبة 
النسبة التي تدؿ عمى أف درجة زيادة النظاـ التربوي مف ميارة المتعمـ متوسطة وتمثمت 

 ،%45.29ىذه النسبة ب 
 

ال يقتصر النظاـ التربوي عمى الكفاءات المعرفية والمعمومات والحقائؽ، بؿ يمتد 
إلى امتالؾ المتعمـ لطرائؽ استخداـ ىذه المعارؼ في المياديف العممية، بمعنى امتالؾ 
المعرفة الالزمة لممارسة وأداء أدوار معينة، فالميارة تشمؿ المعارؼ والخبرات التي 
يحتاجيا المتعمـ لالندماج في الحياة االجتماعية مف خالؿ شغمو لمكانة ودور في 

 .المجتمع الذي ينتمي إليو، وذلؾ عف طريؽ تنمية كفاءتو وقدراتو
ومنو نستنتج أف زيادة ميارة المتعمـ ىي جانب ىاـ في النظاـ التربوي، والذي 

ُيعنى بتزويد المتعمميف بشتى الخبرات والمعارؼ النظرية والعممية التي ُتركز في أغمبيا 
عمى التكنولوجيا وتطبيقيا، فضرورة الميارة تفرض عمى الفرد في كؿ مراحمو النمائية 

 .     مسايرة منجزات العمـ والتكنولوجيا في المجتمع المعاصر
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  يوضح مساىمة الرصيد المعرفي في ميداف العمؿ(: 19)جدول رقم  -11
 %النسبة تكرار االجابة
 %73.58 39 نعـ
 %26.42 14 ال

 %100 53 المجموع
 

مف خالؿ الجدوؿ تدؿ أغمبية اإلجابات عمى أف الرصيد المعرفي الذي يكتسبو       
المتعمـ يساعده في ميداف العمؿ، وكانت و كانت أغمبية اإلجابات بنعـ بنسبة 

 ، %26.42  أما نسبة اإلجابات بال فكانت تمثؿ،73.58%
 

تعتبر المعرفة المدرسية أو الرصيد المعرفي الذي يكتسبو المتعمـ مف المدرسة 
نظرة شاممة وواقعية حوؿ اإلمكانيات التي تتوفر عمييا سوؽ العمؿ والميف، وذلؾ حتى 

يستطيع المتعمـ أف يحدد اختياراتو المينية عمى أساسيا، ويسعى لتحصيؿ وتعميؽ 
وتوزيع معارفو في التخصصات األساسية المفتوحة عمى عالـ الشغؿ، وذلؾ مف أجؿ 

وتحقيؽ المالئمة بينيما، وىذا األمر يؤدي . الربط بيف مخرجات التعميـ وسوؽ العمؿ
إلى الربط بيف التعميـ والتوظيؼ مف خالؿ حصوليـ عمى جودة وكفاءة وفاعمية ىذه 

المخرجات التي تتشكؿ عف طريؽ نوعية التعميـ وكفاءتو، ما ييسر ويسيؿ عممية 
 .توظيفيـ ما يؤدي إلى تحقيؽ أىداؼ التنمية االجتماعية واالقتصادية
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عداد المتعمـ(: 20)جدول رقم  -12  يوضح كفاية مدة التعميـ األساسي لتكويف وا 
 %النسبة تكرار اإلجابة
 %81.13 43 نعـ
 %18.87 10 ال

 %100 53 المجموع
 

مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف أغمبية اإلجابات كانت نعـ و تمثؿ نسبة 
عداد المتعمـ، أما ،81.13%  ما يدؿ عمى أف مدة التعميـ األساسي كافية لتكويف وا 

نسبة اإلجابات التي تدؿ عمى أف مدة التعميـ األساسي غير كافية فكانت تتمثؿ بنسبة 
18.87%. 
 

تعتبر مرحمة التعميـ األساسي مرحمة أساسية ومميزة كونيا ذات تعميـ قاعدي 
ييدؼ إلرساء أىـ المعالـ وتنمية مختمؼ الجوانب في المتعمـ بما يمبي حاجات 

 .المجتمع والعصر الحالي، وبما يحقؽ أىداؼ التربية المسطرة
عداد  ومف خالؿ الدراسة توصمنا إلى أف مدة التعميـ األساسي كافية لتكويف وا 

المتعمـ بما يسمح ليـ باكتساب المعارؼ والكفاءات األساسية والضرورية سواء لمواصمة 
الدراسة وااللتحاؽ بالتعميـ الثانوي أو االلتحاؽ بالتكويف الميني والمشاركة في الحياة 

 .المينية في المجتمع
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 يوضح مالئمة طبيعة المناىج مع تنمية رأسماؿ البشري(: 21)جدول رقم  -13
 %النسبة التكرار اإلجابة
 %67.92 36 نعـ
 %32.08 17 ال

 %100 53 المجموع
 
نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف أغمبية إجابات المبحوثيف كانت نعـ، بنسبة    

 تدؿ عمى أف طبيعة المناىج التربوية تتالءـ مع تنمية مختمؼ جوانب ،67.92%
 فيي تمثؿ نسبة المبحوثيف الذيف يروف أف طبيعة %32.08المتعمـ، أما نسبة 

 .المناىج ال تتالءـ مع تنمية جوانب الرأسماؿ البشري
 

جاءت طبيعة المناىج الجديدة تتالءـ مع متطمبات تنمية الرأسماؿ البشري استجابة 
لحاجاتيـ وحاجات المجتمع، في عالـ يكتنفو نوع مف الحراؾ الدائـ في الحياة 

االجتماعية واالقتصادية، ويشيد تغييرات جذرية جراء الثورة التكنولوجية لذا جاءت 
المناىج الجديدة بيدؼ تحديث مقاصد وغايات التعميـ لجعميا أكثر انسجاما ونجاعة 

مع العصر الحالي، لذا سعت الجزائر لتبني المقاربة بالكفاءات في مناىجيا التعميمية، 
وذلؾ أف أىمية ىذه المناىج تكمف في منح المتعمميف القدرات والميارات التي تسمح 

 . ليـ فعال أف يكونوا ذا كفاءة ألدائيـ وظيفة تنفعيـ وتعود بالفائدة عمى مجتمعيـ
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 يوضح التوافؽ بيف االختصاصات التي ُتدّرس في المؤسسات (:22)جدول رقم  -14
 التربوية ومتطمبات سوؽ العمؿ

 %النسبة التكرار اإلجابات
 %79.24 42 نعـ
 %20.76 11 ال

 %100 53 المجموع
 

        نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة األغمبية مف إجابات المبحوثيف تدؿ عمى 
أف ىناؾ توافؽ بيف االختصاصات التي ُتدّرس في المؤسسات التربوية ومتطمبات سوؽ 

 تمثؿ %20.76  أما نسبة ،%79.24: العمؿ وذلؾ ما تمثمو النسبة المئوية التالية
أنو ليس ىناؾ توافؽ بيف التخصصات المدّرسة وبيف متطمبات سوؽ العمؿ مف 

 .التخصصات
 

التوافؽ بيف االختصاصات المدّرسة وسوؽ العمؿ نظرا لمتغيرات السريعة التي 
تعيشيا المجتمعات في ظؿ احتياجات سوؽ العمؿ المتطورة و المتسارعة، أصبحت 

تطاؿ بيئة التعميـ ضرورة التكيؼ مع المستجدات، و إلزامية تبني إجراءات فعالة لخطط 
ومسارات برامجو التعميمية لتحقيؽ األداء المطموب في المجتمع مف حيث التعامؿ 

باألفكار والممارسات وامتالؾ الكفاءات والقدرات لممشاركة في حركة المجتمع مف حيث 
الفعؿ، لتخطي حاالت التدني والتصور في مخرجات التعميـ، التي كانت في وقت ما ال 

تتالءـ ومتطمبات سوؽ العمؿ، التي باتت متطورة في مواصفاتيا لتتالءـ مع حاجات 
المجتمع والقدرات والميارات التي يكتسبيا الخريجوف مف مختمؼ التخصصات 
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المدّرسة، وىذا ما توصمنا لو مف خالؿ الدراسة التي بينت لنا مدى توافؽ 
 .   %79.24االختصاصات المدرسية بسوؽ العمؿ التي تمثمت بنسبة 

وكانت إجابات وتبريرات المبحوثيف ُجميا تدور حوؿ أف االختصاصات التي 
ُتدرس في المؤسسات التربوية تكوف وفؽ ما يحتاجو ويتطمبو سوؽ العمؿ مف موارد 

بشرية مؤىمة في مجاالت التخصص المطموبة، فيي عبارة عف تحدي مفروض نتيجة 
التغيرات الحاصمة لسوؽ العمؿ وىذا يعني أنيا نتيجة لمتطمبات سوؽ العمؿ تـ توظيؼ 

 .ىذه االختصاصات في المجاؿ الحساس وىو التعميـ
 

 يوضح مساىمة التعميـ في التأىيؿ الكؼء لممتعمـ وفؽ أىداؼ (:23)جدول رقم  -15
 النظاـ التربوي

 %النسبة التكرار اإلجابات
 %94.33 50 نعـ
 %05.67 03 ال

 %100 53 المجموع
  

 أف أغمبية إجابات المبحوثيف كانت نعـ، بمعنى أف عممية %94.33تدؿ نسبة 
التعميـ تساىـ في التأىيؿ الكؼء لممتعمـ وفؽ أىداؼ النظاـ التربوي، أما اإلجابات بال 

 التي ترى أف التعميـ ،%05.67: فقد كانت بنسبة ضئيمة وذلؾ ماتمثمو النسبة التالية
 .ال يساىـ في تأىيؿ المتعمـ وفؽ أىداؼ النظاـ التربوي

 
إف إعادة الييكمة التربوية في الجزائر كانت ضرورة البد منيا مف أجؿ إعداد 

الفرد القادر عمى التواصؿ واالنتماء الفعاؿ لممجتمع الذي يعرؼ تغيرات سريعة، األمر 
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الذي جعؿ خبراء التربية يفكروف في إعادة بناء الفعؿ التعميمي عمى مبادئ مبنية عمى 
كفاءة وقدرة المتعمـ، وذلؾ مف خالؿ تفعيؿ المواد التعميمية في المدرسة وفي الحياة 
االجتماعية، واليدؼ تحويؿ المعرفة النظرية إلى معرفة عممية، باإلضافة إلى جعؿ 

المتعمـ يتعمـ بنفسو بحسف التوجيو، وكذلؾ السعي إلى تثميف المعارؼ المدرسية وجعميا 
صالحة لالستعماؿ في مختمؼ المواقؼ، كؿ ىذه األىداؼ التربوية في النظاـ التربوي 

 وذلؾ مف خالؿ النتائج المتحصؿ ،%94.33تساىـ في تنمية كفاءة المتعمـ بنسبة 
 .  عمييا في إطار الدراسة الميدانية

 
 الجوانب التي قصرت مف خالليا المنظومة التربوية في توفير (:24)جدول رقم  -16

  : المؤىؿ الرأسماؿ البشري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدؿ عمى أف قمة كفاءة  %52.84نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة األغمبية 
اإلطارات ىي الجانب الذي قصرت مف خاللو المنظومة التربوية في توفير الرأسماؿ 

 التي تدؿ عمى أف االستعانة بغير ذوي %30.18البشري المؤىؿ، ثـ تمي نسبة 
االختصاص في المنظومة التربوية تساىـ في التقصير مف تأىيؿ الرأسماؿ البشري، أما 

 %النسبة التكرار اإلجابات
 %16.98 09 قمة كفاية اإلطارات
 %52.84 28 قمة كفاءة اإلطارات

 %30.18 16 االستعانة بغير ذوي التخصص
 %100 53 المجموع
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 عمى أف قمة كفاية اإلطارات %16.98في المرتبة األخيرة أجاب المبحوثيف بنسبة 
  .تساىـ بنسبة ضئيمة في التقصير مف تأىيؿ الرأسماؿ البشري

تعتمد العممية التربوية في تحقيؽ أىدافيا اعتمادا كبيرا عمى المعمـ باعتباره 
الركيزة األساسية في النيوض بمستوى التعميـ والتعمـ وتحسينو، وىو العنصر الفعاؿ 

الذي يتوقؼ عميو نجاح التربية في بموغ غايتيا وتحقيؽ دورىا في بناء المجتمع 
وتطوره، فاألداء الجيد لممعمـ مف أىـ المنطمقات األساسية لنجاح العممية التعميمية، 
غير أف التقصير أو ضعؼ كفاءة ىذا األخير وقمة قدرتو تؤدي إلى ضعؼ النظاـ 

 .التربوي في كفاءتو المرجوة في تنمية وتأىيؿ الرأسماؿ البشري
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 : نـتـائـج الـدراسـة - 5
 نتائج الفرضية األولى: 

مف خالؿ نتائج تحميؿ مضموف القانوف التوجييي لمتربية الوطنية ونتائج     
الدراسة الميدانية وبعد التحميؿ الكمي والسوسيولوجي لكالىما نستنتج أف الجانب المعرفي 

لمرأسماؿ البشري يطغى عمى أىداؼ المنظومة التربوية كونو الجانب األساسي الذي 
، إلى أولوية %53يجب االنطالؽ منو واالستمرار فيو، حيث تشير النسبة المئوية 

الجانب المعرفي ضمف مياـ وغيات المدرسة الجزائري المتضمنة في القانوف التوجييي 
لمتربية الوطنية، لما لممعرفة مف دور في بناء اقتصاديات المجتمعات، واألثر البالغ عمى 

 الحياة االجتماعية واالقتصادية وعمى نمط حياة األفراد،
فالمعرفة ضمف النظاـ التربوي الجديد القائـ عمى المقاربة بالكفاءات عبارة عف 

عممية تعمـ ذاتية يقـو المتعمـ خالليا بإدخاؿ المعرفة لتصبح جزءا منو، بواسطة عمميات 
عقمية وعاطفية مختمفة، ويسعى إلعادة بنائيا وتفعيميا مف خالؿ التفاعؿ النشط مع 

 .الخبرة التعممية ضمف الوقؼ التعميمي
 
 نتائج الفرضية الثانية: 

مف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف الجانب المياري ال يقؿ أىمية عف الجانب المعرفي، 
 بالنسبة لمجانب المياري، والذي %47فالنسبة المتوصؿ ليا في نتائج الدراسة تتمثؿ في 

يشمؿ قدرة الفرد عمى القياـ بأعماؿ بكفاءة عالية مف اإلتقاف، واإلعداد البدني والفكري 
والنفسي، فيي عبارة عف أنشطة مخصصة الستخداـ أفضؿ ما يمتمكو الفرد مف إمكانات 

وقدرات بطريقة مثمى حيث تكوف ىذه الميارة قابمة لمقياس والمالحظة، وتتمتع بقدر 
عالي مف التوظيؼ في العمؿ، وىي بذلؾ القدرة عمى تسيير عمؿ أو نشاط بطريقة 
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ممموسة وفؽ عممية أو أىداؼ معروفة مسبقا، في تنسيؽ ديناميكي مكيؼ ضمف 
 .متطمبات موقؼ محدد مف أجؿ أداء متميز

 النــتـائـج العـامـة: 
مف خالؿ ما تـ التطرؽ إليو في الدراسة سواء مف الجانب النظري، أو الدراسة 
التحميمية المرتبطة بتحميؿ مضموف وثيقة القانوف التوجييي لمتربية الوطنية، باإلضافة 
إلى نتائج الدراسة الميدانية نتوصؿ إلى أف الجانب المعرفي ىو الجانب األساسي في 
الرأسماؿ البشري الذي يعتبر مف أولويات النظاـ التربوي الجزائري ويحوز عمى النسبة 

القصوى ضمف أىدافو، غير أّف نسبة الفرؽ بينو وبيف الجانب المياري ال تفوؽ 
 حيث توصمنا مف خالؿ تحميمنا لمواد وفقرات القانوف التوجييي لمتربية إلى أّف ،05%

 وىذه النتائج ،%47 ويقابمو الجانب المياري بنسبة ،%53الجانب المعرفي يمثؿ نسبة 
تـ تدعيميا بنتائج الدراسة الميدانية التي تثبت لنا أولوية الجانب المعرفي عمى الجانب 

 المياري، 
 أف التعميـ يعد >>، (الدراسة األولى )حيث يتبيف لنا مف نتائج الدراسات السابقة 

مف أىـ وسائؿ تنمية الرأسماؿ البشري، فيو ييدؼ إلى تحسيف القدرات البشرية ويساعد 
عمى سد احتياجات األفراد ويساىـ في تحقيؽ النمو االقتصادي الذي تعود فوائده عمى 
التنمية البشرية، فعف طريؽ تقديـ برامج تعميمية في شتى أنواع التخصصات والمراحؿ 
بقصد إعداد وتأىيؿ المتعمميف لمحياة ليكونوا قادريف عمى التكيؼ مع البيئة الحياتية 

 (1)<<.والعممية واإلسياـ في تنمية مجتمعاتيـ
و يمكف القوؿ أف إسياـ القوى البشرية في عمميات اإلنتاج، مف خالؿ المعارؼ 
والميارات التي اكتسبيا عف طريؽ التعميـ؛ ما دفع إلى عد القوى البشرية  المتعممة 
رأسماؿ ذات قيمة إنتاجية توازي الرأسماؿ المادي المتمثؿ في األدوات والتجييزات 
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المستخدمة في زيادة اإلنتاج، وقد يظير مردود الرأسماؿ البشري أكبر منو، فالرأسماؿ 
البشري مزيج مف مادة و ميارة ومشاعر و عواطؼ، ويختمؼ التعامؿ معو عف التعامؿ 

مع الرأسماؿ المادي، فالمعارؼ التي يكتسبيا المتعمـ تزداد جودة باالستعماؿ والخبرة 
 .وتزداد بعدئذ كفايتيا اإلنتاجية

يؤكد عمى التكامؿ والتساند الوظيفي بيف النسؽ '' >> تالكوت بارسونز''وىنا نجد 
التربوي واألنساؽ االجتماعية األخرى، فيرى أف التربية تزود المجتمع بالموارد البشرية 
المؤىمة اجتماعيا ومينيا لممارسة أدوارىـ االجتماعية عمى أساس التحصيؿ والقدرات 

 (1)<<.المرتبطة باألداء
 نتوصؿ إلى أنو مف األىمية االىتماـ ''تالكوت بارسونز''ومف خالؿ ما أكد عميو 

بتحقيؽ األىداؼ التعميمية التي تشمؿ المجاؿ المعرفي والمياري الحركي، والتي تتـ عف 
طريؽ االىتماـ بالتطبيقات العممية واالرتباط الوثيؽ بواقع حياة المتعمـ الفعمية في عصر 
طغت عميو المعرفة، واالىتماـ بتحقيؽ األىداؼ التعميمية في المجاؿ المعرفي والتي تتـ 
عف طريؽ تنمية ميارات التفكير الناقد والمتشعب وتنمية القدرات الفعمية المختمفة، وىذا 

 ما تـ استنتاجو مف خالؿ نتائج الدراسة الميدانية، 
أما فيما يخص نظرية الرأسماؿ البشري فيؤكد أنصارىا عمى عائد العممية التعميمية 
باعتبار أف اإلنفاؽ عمى التعميـ إنفاؽ استثماري إنتاجي، وعميو فإف تنمية الثروة البشرية 

مف خالؿ نظاـ تعميمي يصبح عامال رئيسيا في جيود التنمية، وعنصرا ىاما مف 
 .عناصر االستثمار إلعداد القوى البشرية الالزمة لتحقيؽ أىداؼ التنمية

وىنا يمكف القوؿ أف المدرسة الجزائرية تستثمر في مواردىا البشرية كموارد 
إستراتيجية تيدؼ مف خالليا لتنمية أىـ الجوانب الرئيسية بداية بالجانب المعرفي الذي 
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ُيساىـ بدوره في بناء وتشكؿ الجانب الثاني وىو الجانب المياري مف أجؿ مواكبة 
  ،    ...مستجدات الحياة االجتماعية و الثقافية واالقتصادية والتكنولوجية
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 :خـــــــــــاتـمـة
 

    نخمص في األخير أن عممية التنمية الشاممة تعتمد أساسا عمى النظام 
التربوي في إعداد الرأسمال البشري المؤهل، لتحقيق أهدافها عمى المدى البعيد في ظل 

 .التغيرات الحاصمة في شتى مجاالت الحياة االجتماعية
   فالنظام التربوي وما يقوم به من عمميات التعميم والتكوين وحتى التدريب وما 
يقدمه من بحوث ومعارف يعمل عمى تحسين ظروف العمل وتأهيل اليد العاممة من 
العنصر البشري، مما يزيد من معدالت اإلنتاج وكفاءته النوعية، باإلضافة إلى أنه 

يساهم في رفع المستوى الفكري ألفراد المجتمع وزيادة وعيهم وقدرتهم في التعامل مع 
 .التكنولوجيا وتكييفهم مع تغيرات العصر

   فتنمية الرأسمال البشري يبدأ من مراحل التعميم المبكرة، وهي تمثل عالمة 
فارقة في صنع التنمية الوطنية كمبدأ ال يمكن التخمي عنه، لكن عمى الجانب الواقعي 

ال يمكن صناعتها والوصول إلى األهداف المنشودة من خالل بقاء مفهوم التنمية 
البشرية في المجال النظري في كتابات الباحثين والدارسين، بل البد من مناقشة واقعية 
مكانية تطبيقها دون تقصير بما يؤدي إلى تحقيق التطور والتنمية  الخطط الموضوعة وا 

 .  المنشودين
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