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 قراءات

حوصلت بحث وثائقي حول المدرست الجزائريت : الدراساث 
 الموجودة بمركز البحث في األنثروبولوجيت االجتماعيت والثقافيت 

 مقدمت 

ؽظٙ كم يٍ انًذسسخ ٔ انُظبو انزشثٕ٘ فٙ انؼبنى ثبْزًبو  -
انؼذٚذ يٍ انزخظظبد ٔ انًٛبدٍٚ انؼهًٛخ A ػهى االعزًبع، ػهى 

 ، االلزظبد، دًٕٚغشافٛب... انخ.انُفس، ػهى انزشثٛخ
 فًب ْٕ ؽبل انجؾش انؼهًٙ فٙ ْزا انًغبل ػُذَب ؟ -
 ٔ يب انز٘ ٚشّذ اْزًبو ثبؽضُٛب ثبنًذسسخ نؾّذ اٌٜ ؟ -
ٔ أخٛشا كٛف ًٚكٍ رظُٛف انذساسبد ٔ انجؾٕس انًؾهٛخ يٍ  -

 ٙ ؟ؽٛش يب خهّمزّ ػهٗ انًسزٍٕٚٛ انًؼشفٙ ٔ انًُٓغ
غبالد ٔ سغجخ يُّب فٙ االلزشاة يٍ اَطاللب يٍ ْزِ االَش -

ػُٕاَب )ثُسجخ  9?9ٔضغ يب أَُزظ ػُذَب يٍ خالل ػُٛخ اؽزٕد ػهٗ 
ػُٕاَب( يٍ انذساسبد ٔ انجؾٕس  7>8<ٕع رمشٚجب يٍ يغً % ;

 ،انًزٕاعذح ثًشكض انجؾش فٙ األَضشٔثٕنٕعٛخ االعزًبػٛخ ٔ انضمبفٛخ
A لًُب ثجؾش ٔصبئمٙ يزٕاضغ ارجغ انًشاؽم انزبنٛخ 

 مراحل البحث 

انًشؽهخ األٔنٗ A ػًهٛخ يسؼ، اشزًهذ كم يب كزت ؽٕل  -
ػُٕاَب( ٔ األَظًخ انزشثٕٚخ فٙ يخزهف األطش ثؼذح  9?9انًذسسخ )

نغبد A انفشَسٛخ، انؼشثٛخ، اإلَغهٛضٚخ، اإلٚطبنٛخ، اإلسجبَٛخ، 
 األنًبَٛخ.

يكُزُب ْزِ انخطٕح يٍ إؽظبء عًٛغ انًٕاضٛغ ؽٕل انًذسسخ 
 س يغًٕػبد Aفٕعذَب صال

ػُٕاَب ؽٕل انًذسسخ ٔ انزشثٛخ فٙ اإلطبس انؼبو ٔ انذٔل  ?88 -أ
 ػُٕاَب فٙ اإلطبس انفشَسٙ ٔؽذِ(. 7=انًظُّؼخ )ؽٕانٙ 
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ػُٕاَب فٙ إطبس دٔل انؼبنى انضبنش ثًب فٛٓب دٔل انؼبنى  7? -ة
 اإلساليٙ.-انؼشثٙ
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 ػُٕاَب ؽٕل انًذسسخ ٔ انُظبو انزشثٕ٘ فٙ انغضائش. ;? -ط
ٕصع انؼُبٍٔٚ انًٕعٕدح ثبنًشكض ؽٕل انًذسسخ ٔ انُظبو ر

A ٍٛانزشثٕ٘ ث 
 يَٕٕغشافٛخ @? -
 يمبال ٔ ٔصٛمخ ثًب فّٛ يُشٕساد انًشكض :@8 -

غ انًزؼهمخ ثبنًذسسخ ٛانًشؽهخ انضبَٛخ A لًُب فٛٓب ثمشاءاد نهًٕاض
 انغضائشٚخ نهجبؽضٍٛ انًؾهٍٛٛ خبّطخ.

 % 55,4يُٓب  (% ?>)ٛخ أغهت ْزِ انؼُبٍٔٚ يكزٕثخ ثبنهغخ األعُج

 41,66ثبنهغخ انفشَسٛخ ثًُٛب رًضم انؼُبٍٔٚ انًكزٕثخ ثبنهغخ انؼشثٛخ ثـ 

 ٔ انُظبو انزشثٕ٘ ثبنغضائش. يٍ يغًٕع انؼُبٍٔٚ ؽٕل انًذسسخ  %
ٔ نٕ ثسٛطخ نزهك  1يكُزُب ْزِ انمشاءاد يٍ اسزخالص رظُٛفٛخ

ششٔط انذساسبد ٔانجؾٕس ٔفك يؼٛبس٘ انًُٓغٛخ ٔ اسزٛفبء ان
 انؼهًٛخ كؾذ أدَٗ نمجٕل أ٘ ثؾش.

رشكم انذساسبد انزٙ رذخم ضًٍ ْزِ  - :انًؾبٔالد (8
يٍ يغًٕػخ انؼُبٍٔٚ ؽٕل انًذسسخ ٔ انُظبو  % 21,7 انًغًٕػخ

انزشثٕ٘ فٙ انغضائش. ثًُٛب رًضم انؼُبٍٔٚ انظبدسح ثبنهغخ انؼشثٛخ 
 .ثبنهغخ انفشَسٛخ  % 14,6يمبثم   % 31,4

ْزِ انًغًٕػخ ؽٕل لضبٚب ظشفٛخ رًضم َمبط  رذٔس عم دساسبد
طشاع داخم انًغزًغ كبنٕٓٚخ، األطبنخ ٔ انؾذاصخ، انزؼشٚت، 
سٛبسخ انزؼهٛى ٔ انزًُٛخ ٔ ْٙ يٕاضٛغ يٍ اْزًبو ثبؽضٙ ػهى 

يٍ يغًٕع انجبؽضٍٛ  % 66,66االعزًبع ٔ انهغٍٕٚٛ خبطخ ٔ ًٚضهٌٕ 
فس ٔ ػهٕو فٙ ْزِ انفئخ، ثًُٛب ٚؼُٙ انًزخظظٍٛ فٙ ػهى انُ

ثًٕاضٛغ رمزشة أكضش يٍ انذٚذاكزٛك ٔ  % 33,33انزشثٛخ ٔ ًٚضهٌٕ 
فهسفخ انزشثٛخ. ٔ انًالؽع فٙ ْزِ انفئخ، ْٕ رطشق يؼظى انجبؽضٍٛ 
)خظٕطب يٍ ػهى االعزًبع( إنٗ ْزِ انًٕاضٛغ فٙ اإلطبس 
انًبكشٔسٕسٕٛنٕعٙ ثًمبسثخ فهسفٛخ ال رأخز ثؼٍٛ االػزجبس دٔس 

ػٍٛٛ فٙ انزأصٛش ػهٗ انفؼم االعزًبػٙ ٔ انزأصش ثّ انفبػهٍٛ االعزًب

                                                                                                              
 فمظ يب كزت ؽٕل انغضائش يسزضُٗ يُٓب انًزكشاد. -1
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ثم رٓزى ثبنفؼم َفسّ يٍ خالل إسعبػّ ثبسزًشاس فٙ َفس انٕلذ 
، ٔأؽٛبَب االَطالق 2إنٗ ًَٕرط يضبنٙ يٕعٕد يسجمب فٙ رٍْ انجبؽش

يٍ ٔعٓخ َظش يزسهطخ ٔ ثبنزبنٙ كضٛشا يب ٚظجؼ انغشع يٍ 
 ػهًٛب. انًٕضٕع أخاللٙ إطالؽٙ ٔ سٛبسٙ أكضش يُّ

اػزًبد ْزِ  ْٕ ػذوA يب أيكٍ رسغهّ يٍ انغبَت انًُٓغٙ  -
يٍ يغًٕع ْزِ انفئخ،  % 99انذساسبد ػهٗ رؾمٛمبد يٛذاَٛخ يبػذا 

اسزؼًم فٛٓب انجبؽضٌٕ رمُٛخ االسزًبسح، إال أٌ اسزؼًبل ْزِ نٛس 
ػٍ  ؾٛش رؾًم األسئهخ انكضٛش يٍ اإلٚؾبءادثطشٚمخ دلٛمخ ث

ْزِ انفئخ ثؼذو ٔضٕػ يُٓغٛخ انجؾش انًزجؼخ  األعٕثخ. رزًٛض أٚضب
انسٕسٕٛنٕعٙ نهُزبئظ فٙ إطبس َسك يفبًْٛٙ ثؾٛش ٚغٛت انزؾهٛم 

. كًب ٕٚعذ َٕع 3ٔاضؼ ٔ ٚظجؼ انُّض ػجبسح ػٍ خطبة رجشٚش٘
يٍ انفظم انًُٓغٙ ٔ انشكهٙ ثٍٛ انغبَت انُظش٘ ٔ انز٘ ٚشّكم 

يٛذاَٙ يؼظى انجؾش )صهضٙ انجؾش فٙ أغهت األؽٛبٌ( ٔ عبَت 
ٚؼشع فّٛ انجبؽضٍٛ َزبئظ ثؾضٓى دٌٔ إثشاص أًْٛخ انًفبْٛى )اإلطبس 

 انُظش٘( فٙ رفسٛش يؼطٛبد انًٛذاٌ.
يٍ  % 44,5ظشٚخ رشكم انجؾٕس انُظشٚخ A فئخ انجؾٕس انُ (9

ثهغخ %  48 ثهغخ كزبثخ ػشثٛخ ٔ % 42,8 يغًٕع انؼُٛخ، يٍ ْزِ انفئخ
 كزبثخ فشَسٛخ.

يضم انفئخ انسبثمخ A نٓب اْزًبو ٔاسغ ثبنًٕاضٛغ انظشفٛخ ٔ 
  % 43,2 يٕاضٛغ انًشعؼٛخ ٔانٕٓٚخ انٕطُٛخ، انهغخ ٔ انزؼشٚت

 .(% 40,5)انًشبكم انُفسٛخ نهزهًٛز ٔ فهسفخ انزؼهٛى 

رمزشة ْزِ انًغًٕػخ يٍ انًذسسخ ٔ انُظبو انزشثٕ٘ يٍ خالل 
يُظٕس رجبدل انزأصٛش ثٍٛ انفبػهٍٛ االعزًبػٍٛٛ ٔ يؤسسبد 

 انًغزًغ.
يُٓغٛب ال رشركض ْزِ انذساسبد ػهٗ رؾمٛمبد يٛذاَٛخ ثزمُٛبد 

                                                                                                              
ساعغ A أؽًذ ثٍ َؼًبٌ انزؼشٚت ثٍٛ انًجذأ ٔ انزطجٛك فٙ انغضائش ٔ انؼبنى انؼشثٙ  -2

 نًضبل(.)ػهٗ سجٛم ا =?@8انششكخ انٕطُٛخ انُشش انزٕصٚغ 
 -َظشٚخ ؽٕل سٛبسخ انزؼهٛى ٔ انزؼشٚت. -ساعغ ػهٗ سجٛم انًضبل A انششٚظ ػجذ هللا. -3

 .;?@8انغضائش، انًؤسسخ انٕطُٛخ انكزبة، 
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انجؾش انزغشٚجٙ إال لهٛم عذا، )ثبنزشكٛض فٙ ْزِ انؾبنخ ػهٗ رمُٛخ 
ًمبسثخ أَضشٔثٕنٕعٛخ( ٔ إًَب رؼزًذ فٙ ششح نهًٛذاٌ ثانًالؽظخ انًجب

رؾهٛهٓب نهٕالغ ػهٗ A انجؾش ػٍ انًؤششاد، رؾهٛم انًؾزٕٚبد، 
رؾهٛم اإلؽظبئٛبد انشسًٛخ ٔ انزذنٛم ثزؾمٛمبد يٛذاَٛخ أخشٖ 

 .4)َزبئغٓب( فٓٙ ػجبسح ػٍ ثؾٕس ٔصبئمٛخ
غخ يٍ ثؾٕس ْزِ انفئخ نٓب طٛ%  8 انًالؽظخ إضبفخ إنٗ رنك أٌ

 فهسفٛخ فٙ الزشاثٓب يٍ انًٕضٕع ٔ رؾهٛهٓب نّ.
 
:)  A يٍ يغًٕع  % 33,7رشكم ْزِ انفئخ  -انجؾٕس انًٛذاَٛخ

يٍ يغًٕع انؼُبٍٔٚ  % 39,5كزبثخ فشَسٛخ انؼُٛخ أغهجٓب ثهغخ 
ثبنهغخ انؼشثٛخ يٍ  % 25,7 ثبنفشَسٛخ ؽٕل انًذسسخ انغضائشٚخ، يمبثم

خ يٍ ٚجٛثبػزًبدْب يُٓغٛخ رغش يغًٕع انؼُبٍٔٚ ثٓزِ انهغخ. رزًٛض
خالل رؾمٛمبد يٛذاَٛخ ثٕسبئم رمُٛخ يزؼذدح يٍ ثُٛٓب A االسزًبسح ٔ 

يٍ يغًٕع انزمُٛبد  % 80 رًضم االسزؼًبل األٔسغ ثؾٕانٙ
انًسزؼًهخ إنٗ عبَت انًالؽظخ انًجبششح، سٛشح انؾٛبح، 

 انًمبثالد...
 يٍ ْزِ انؼُبٍٔٚ ػجبسح ػٍ يمبالد ثًُٛب رًضم % 75

 يٍ انًغًٕع. % 25 دانًَٕٕغشافٛب
ٔ إٌ كبَذ رجؾش )ْزِ انذساسبد( فٙ ظٕاْش يزؼذدح، إال أَٓب 
رشّكض ػهٗ أًْٛخ انًكُضيبد انًزؾكًخ فٙ انفشم انًذسسٙ، 
انزكٍٕٚ ٔ انٕظٛفخ، انؾشكٛخ االعزًبػٛخ ٔ انًذسسخ، انضمبفٛخ ٔ 

ًبع ٔ انًذسسخ... ٔ ْٙ فٙ ْزِ انؼُٛخ يٍ اْزًبو ثبؽضٙ ػهى االعز
 ػهى انُفس خبطخ.

نهؼبيم انضيُٙ دٔس فٙ ػًهٛخ انزشاكى انؼهًٙ ثؾٛش الؽظُب أٌ  -
انذساسبد انؾذٚضخ )َمظذ ُْب دساسبد فزشح انزسؼُٛبد( ْٙ فٙ 

                                                                                                              
انزًُٛخ االعزًبػٛخ ٔ َظبو انزؼهٛى انشسًٙ  -ساعغ A صاٚذ يظطفٗ. ػهٗ سجٛم انًضبل -4

 .=?@8انغضائش، دٕٚاٌ انًطجٕػبد انغبيؼٛخ،  -فٙ انغضائش.
HENNI, Ahmed.- La mise en œuvre de l’option scientifique et technique en Algérie : le 

système d’enseignement et de formation.- Alger, CREAD, 1987. 
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يٍ سبثمبرٓب  –يٍ انُبؽٛخ انًُٓغٛخ  –انغبنت أكضش دلخ ٔ طشايخ 
ٔٚظٓش رنك عهٛب فٙ انًغًٕػخ األٔنٗ أٍٚ رُؾظش يؼظى انجؾٕس 

 60ثُسجخ  7@@8ٔ  7?@8ٙ رظُف ضًُٓب )انًؾبٔالد( يب ثٍٛ سُخ انز

 يٍ يغًٕع انًؾبٔالد. %
أخٛشا، ْزا انزظُٛف ال ٚؼُٙ ثبنضشٔسح اَغالق كم طُف  -

ػهٗ َفسّ إلظبئٛب فمذ ٚغًغ انجؾش انٕاؽذ خبطٛبد األطُبف 
 انضالس أٔ اصٍُٛ يُٓب.

فٙ  ثؾٕصب راد طشايخ يُٓغٛخ رسمظ ٌ أخشٖكًب َغذ فٙ أؽٛب
ػهٛٓب انجؾش لذ رؾزًم انًشاعؼخ ٔ رسزذػٙ انزؾمّك  ٚجُٗيسهًّبد 

 يُٓب.

 *مرابط إيمان

                                                                                                              
  -عبيؼخ ْٔشاٌ  –طبنجخ يبعسزٛش ثًؼٓذ ػهى االعزًبع  *


