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**أحالم مرابط

 اإلذؽالقة

إنمأػؿقةمضطاعماظرتبقةمواظؿعؾقؿمتػرضمسؾقـامدائؿاماظؾقثمصقف،مذظؽمأغفمغظامم
مط مسؾقفا موِؼؤثر مبفا مؼؿأثر مظؾؿفؿؿعمصفق ماٌشؽؾة مباضلماألغظؿة مأنمعػؿقحمسؾك ؿا

اظؼطاعمؼقصػمدوعامسؾكمأغفمضطاعمعلؿفؾؽموؼأتلمإغؿاجفمبعدمصرتاتمرقؼؾةمعـم
ماظزعـمواظعؿؾمصقف،مظذامصأيمادؿـؿارمصقفمالمؼؽقنمعـماظلفؾمتعقؼضفمدرؼعا.

واىزائرمعـماظدولماظؽـريةماظطاحمةمإىلمبؾقغمدرجةمساظقةمعـماظؿؼدممواظؼضاءم
ممساتم معـ ماظؿكؾػماظيتمأصؾقتممسة معظاػر مصأخذتمتقجفمسؾك جمؿؿعفا،

مطلؾقؾمعضؿقنمظؾؿؼدمم مواظؿعؾقؿ مضطاعماظرتبقة ميفماظلـقاتماألخريةمدمق جفقدػا
معـشقدة. متـؿقة مسؾك ماإلصالحاتماىذرؼةمموايصقل ميف ماىفقد وترمجتمػذه

 جؾمأبـائفمعـماٌؿؿدردني.مؼعّدماظيتمسرصؿفاماٌدردةموطذاماجملؿؿعماظذي
مالدؿؼالهلا، محاوظت،معـذمغقؾفا مضادرةمسؾكممظذا أنمتعطلمظؾعاملمصقرةمبأغفا

م مواظؿعؾقؿ ماظرتبقة مضطاع مصؽان مظقحدػا، مايضارؼة ماٌعامل مهلا،مإضاعة مهّد مبـابة
نمػـاكمسددمطؾريمعـمأرػالماىزائرمؼطاظبمحبؼفميفماظؿعؾؿ،مممامصعبمخاصةموأ

ماألعرمطـريامػذاميفمطانميفمدـقاتماالدؿؼاللماألوىل،مأعاموبعدمسؼقدمصاظؿقديمضد
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تغريمبلؾبمسقاعؾمسدةمخارجقةموداخؾقة،مظذامأصؾحماهلاجسمػقمطقػمظؾؿدردةم
ماىزائرؼةمأنمتقاطبموتؾقؼمبرطبماظؿؼدمموايضارةمخاصة.

ظذامطانمعـماظطؾقعلمأنمتدخؾماىزائرمإصالحاتمسؾكمػذاماظؼطاعمعـذمغقؾم
مدـم مررؼؼ مسـ مظف مواألحدث ماألغلب موإجياد مترضقؿف مسؾك مصعؽػت ادؿؼالهلا،

عـماظؼقاغنيمواظؿشرؼعاتماظيتمتؽػؾمظؽؾمرػؾمجزائريموصؾمدـماظؿؿدرسمماظعدؼد
موعدّر مربقسفامداعؼعدا ميف ماٌدارس ماغؿشرت مطؿا موجماغقا، مإجؾارؼا موجعؾف ،

اٌؿؾاسدةمدونمأنمغـلكمختصقصمحصصمطؾريةمعـماٌقزاغقاتماظيتمتؼدعفاماظدوظةم
ٌقزاغقةمسؾكمضطاعم،مععمأنماىزائرمهؿاجمبذلمػذهمااخدعاتقماظؼطاعمؼعدمضطاس

معـؿج.
م مغالحظ ماٌؾذوظة ماىفقد مػذه مورشؿ مأغف معشاطؾمإال معـ مؼعاغل ماظؼطاع أن

موثغرات ماٌـكػض ماٌدردل مصاٌردود مسـتعّؾ طؿا، موباضلمر ماظؾؽاظقرؼا مغؿائج ف
مأرضامماظشفادات ممو مواظؿلرب مظواظردقب ماألداءماٌـرية متدغل مإىل مإضاصة ؾؼؾؼ،

قرةمظقاضعمردؿمصكمضدمماٌـاػجماظدرادقة،مطؾمػذامونمأنمغـلاظرتبقيمظؾؿعؾؿنيمد
ماظقرـموطؾمحرؼصمسؾكمرضلمأصراده،ممتربقةموتعؾقؿمؼؿأملمظف طؾمشققرمسؾكمػذا

مباذرت ممظذا ماظؿعؾقؿمميفاظدوظة مغقسقة مهلـ إحداثمتغقرياتموإصالحاتمسؾفا
بقؼة،مخاصةمسؾكمعلؿقىماظؿعؾقؿموإسادةماظـؼةميفمخرجيلمعداردـاموعؤدلاتـاماظرت

ضاسدةمػرمماظـظامماظرتبقيموأرضقةمظغرسمبذورماإلبداعمواظؿؿقزممؼعّداظذيممبؿدائلالا
ماألجقال. مغػقس ميف ماظطرؼؼممواظػاسؾقة مػق ماظذي ماظـاغقي ماظؿعؾقؿ معلؿقى وسؾك

ماهلرم مضؿة مإىل م-اىاععةم-اٌؤدي مأعرمطان، موعقضقسقةممااإلصالح مدضة ؼؿطؾب
مبف،مممامجيعؾمعـمموعـففقةمخاصةمععمادؿؾعادماٌصادصةمواٌكاررة ماظؼقام سـد
وسؾقفموبعدمطؾمػذاموشريه،مم،اظعؿؾقةمأعرامصعؾامألغفمؼصبميفماجملؿؿعمعؾاذرة

صإنماٌـظقعةماظرتبقؼةمصقفاماظؽـريمممامؼلؿدسلماظدرادةموػقمعامدصعـامإىلماخؿقارم
متطؾقؼممادرادؿف مذفد ماظذي ماياظل مظقاضعفا مواظؿقؾقؾ مباظـؼد متؿلؿ بطرؼؼة

وتؿؾعمأػؿمحمطاتفمأعالميفمإجيادمإجابةمظلؤالمؼػرضمغػلفمم،إصالحاتمجذرؼة
مػلماظؿقدؼاتماظيتموابفمضطاعماظرتبقةميفماىـقبماىزائري؟معامػق:
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 فــروض الدرادة

اغطؾؼتمدرادؿـامعـمصرضقاتمتلفؾمسؾقـامردؿماٌالعحماظؽربىمظؾؿقضقع،موضدم
مجاءتمسؾكماظصقاشةماظؿاظقة:

دةمإىلمجعؾمعفؿةماظؿعؾؿمأطـرمؼلرامممامطاغتمأدتماٌـاػجماظدرادقةماىدؼم.1
مسؾقفميفماظلابؼ

ماٌادؼةمم2. ماظقدائؾ موصرت ماظرتبقؼة ماٌـظقعة مسؾك ماٌطؾؼة اإلصالحات
مواإلؼضاحقةمظؾؿدرس.

مسؾكمررؼؼةماظؿدرؼسماظيتمؼعؿؿدػامم.3 مإجيابا ماٌـاػجماظدرادقةماىدؼدة تؤثر
ماٌدرس.

مررؼم.4 موتغقري ماإلؼضاحقة ماظقدائؾ متقصري مإىل مأدى ماظؿدرؼس معـمؼة اظرصع
 ؿؾؿقذ.اظؿقصقؾماظدرادلماظػصؾلمظؾ

ممـجاالت الــدرادة

مػل:ثالثةمحدودمدرادؿـامضؿـمضعتمو

م:ماجملال املؽاني.1

بدأغامبادؿطالعماجملالمقداغلمعـماظدرادةميفمعدؼـةمبلؽرةمحقثممتماىزءماٌ
مواظؿعر متقاجدػا مأعاطـ مهدؼد مضصد ماظرتبقؼة مظؾؿؤدلات مسددماىغرايف فمسؾك

م-معـمجمؿقعماٌؿقدطاتم%30ماٌؤدلاتمباظقالؼةموضؿـامباخؿقارمغلؾةمضدرتمبم
ماإلطؿاظقات مطاغت ماظؼدمية مم-اظؿلؿقة مسددػا مواظؾاظغ ماٌدؼـة ميف م26اٌقجقدة

عـمجمؿقعماإلبؿدائقاتماظيتمتؿقصرمسؾقفامعدؼـةمم%10عؿقدطة،موأخذغامعامعؼدارهم
اظؿصرحياتماٌؼدعةمعـمررفمعدؼرؼةمبلؽرةمطقدمأدغكموطذظؽمبلؾبمأنمسددم

اظرتبقةمظقالؼةمبلؽرةمالمجيبمأنمؼؿعدىمسددػاميفمأحلـماألحقالمسشرمرخصم
مظؾؼقاممباظدرادةماٌقداغقة.

معلؿقىم موسؾك مبلؽرة معدؼـة ميف مظؾؿذطرة ماٌقداغقة ماظدرادة ممتت وسؾقف
ممل ماظـاغقي ماظؿعؾقؿ معرحؾة مأن مذظؽ مصؼط، مواٌؿقدطات ؼمقطّؾظمؼؽـماإلبؿدائقات

م مسؾقفا متربقي مإصالح ماٌقداغقةأي ماظدرادة مإجراء مادؿؾعادمأثـاء ممت مظذا مـعػا
م.درادؿـا
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 :اجملال الزمين.2

م:ػلعراحؾممتتمسربمداعتمدرادؿـاماٌقداغقةمضرابةماظشفرمواظـصػمتؼرؼؾامو
مظالدؿطالع:م- مظؾؿقدان ماظعشرم اظـزول متقاجد مأعاطـ ماظؿعرفمسؾك حقثممت

م. 2005رادةموطانمذظؽميفمأواخرمذفرمأصرؼؾعؤدلةماظيتمدؿؿؿمبفاماظد
وإىلمشاؼةمم07/05/2005تقزؼعماالدؿؿاراتموإجراءماٌؼابؾة:ممتمطؾمذظؽمعـمم-

مبعدم26/05/2005 مواألداتذة ماٌعؾؿني مخمؿؾػ مسؾك ماالدؿؿارات موزست محقث ،
ماٌؼابالتمععم ممتمإجراء موذرحمبعضماألدؽؾة،مطؿا ماٌقضقع مسؾكمرؾقعة تعرؼػفؿ

م.سموعدؼريموعلؿشاريماظرتبقةمواظؿقجقفميفماٌؿقدطاتعدراءماٌدار

 اجملال البشري:.3

ماٌؿقدطم ماظؿعؾقؿ مأداتذة مجمؿقع مضؿ مصؼد مظؾدرادة ماظؾشري ماجملال مسـ أعا
ممخسمدـقات مسـ متزؼد مظػرتة ماظؿعؾقؿ ميف مػؿ ماظذؼـ ماالبؿدائقة ماٌدارس موععؾؿل

مم.قعماظدرادةوماٌؿقّدطاتمعقضمبؿدائقاتاإلمعدراءععممإضاصةمإىلمعؼابالت

 املـفج املعتؿد فـي الدرادة

معقضقعماظؾقثمسؾقـا،موعـماألػدافماظيتم معـماسؿؾاراتمسدةمصرضفا اغطالضا
وضعتمواٌؾقـةمأدادامسؾكماظدرادةماظـؼدؼةماظؿقؾقؾقةماظيتمدمـمبصددمإسدادػام

طانماهلدفمعـفمموجدغامأنمأغلبمأدؾقبمغعؿؿدهميفماظدرادةمػقماٌـفجماظقصػل.
مسؾكممجعمععؾق معلاسدتـا مأصالميفماجملؿؿع،موطذا معقجقدة مبظاػرة عاتمعؿصؾة

موتؼ معؼارغة ماظعقـةإجراء مواخؿقار مبعضماظظقاػر مققؿ مإىل مإضاصة طشػمووصػم،
م مخالل معـ ماظرتبقؼة مااظؼائؿنيمسؾقفمتصقراتومخطابهدؼاتماٌـظقعة حؿكم،

دماولم،مدؼة،مععمادؿكداممعؤذراتمظؾدرادةضراءةمهؾقؾقةمغؼماءتفاغؿؿؽـمعـمضر
عـمخالهلامععرصةمطقػمأثرتماإلصالحاتماألخريةمسؾكمتغقريمعالعحمػذاماظقاضع،م
مآلمإظقفم مٌا مايلرة ماظؽـريمعـمأصرادماجملؿؿعماىزائريممتؾؤػا مأنمغظرة خاصة

مضطاعماظرتبقةمبلؾبمغؿائجمخرجيف.
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م:يفممجعمبقاغاتماظدرادةمعاؼؾلأدواتمادؿكدعـامطم:أدوات جــؿع الـبقانات

 حظة: املال

مرصدمم مررؼؼ مبعضماٌعؾقعاتمسـ ممجع مأجؾ معـ ماألداة مػذه مسؾك اسؿؿادغا
اتماظؿالعقذمأوماألداتذةمداخؾماٌؤدلة،موطذاماظؿقاجدماظشكصلميفمقبعضمدؾقط

بعضمايصصمظؾؼقاممبرصدماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةماظيتمتدارمعـمررفماٌدرسمداخؾم
ما مأػؿ مبشؽؾمطؾريمٌالحظة مسؾقفا ماسؿؿدغا مأؼضا ماظيتماظؼلؿ، ظقدائؾماإلؼضاحقة

ماظـؼاطم موعـ مظؾدرس، ماظلريماىقد مسؾك مؼؤثر مشقابفا ماٌدرسموطقػمأن ؼعؿؿدػا
اظيتموجبمسؾقـامعالحظؿفامطاغتمبعضماظعالضاتماٌقجقدةمضؿـمذؾؽةماظعالضاتم
اٌقجقدةمداخؾماٌؤدلةماظرتبقؼةمطقػمتؤثرمسؾكمأداءماٌدرسموطذامتأثريػامبطرؼؼةم

اظؿالعقذمععمعالحظةماظطرؼؼةماظيتمؼعؿؿدػاماٌدرسميفممشريمعؾاذرةمسؾكمهصقؾ
تلقريماظزعـماًاصمباظدرادة،موطذامعالحظةماظشروطماظؿدرؼلقة)حفرةماظدرس(م

ماظيتمؼلؿكدعفاماٌعؾؿمواظؿؾؿقذمرقؾةمأؼامماألدؾقع.مممممممم

 املــؼابؾة:

ميفم ماٌؼابؾة م ادؿكدعـا معدؼري معع ماٌقداغقة ماظرتبقةماظدرادة معلؿشاري و
مم،واظؿقجقفمظؾؿؿقدطات عدؼريمبعضماإلبؿدائقاتماظيتممتماخؿقارػا،موػلموطذا

مػذهم موراء معـ مػدصـا مادؿؿاراتماظؾقثموطان غػسماٌؤدلاتماظيتموزستمصقفا
مماٌؼابالتمععرصة ماٌؤدلة مسـ ماألول ماٌلؤول ميفمظؿقّدغظرة مواظؿعؾقؿ ؼاتماظرتبقة

إالمػق،معـفامععرصةمطقػقةممبلؽرة،موطذامصفؿمبعضماظـؼاطماظيتمالمؼعرفمعقضعفا
االتصالمععماٌلؤوظنيموطربىمعشاطؾماٌؤدلةماظؿعؾقؿقة،موضدموجقدغامعـمخاللم
ماظؿؿقؼؾم موأخرىموطذا ميفماٌشاطؾمبنيمعؤدلة مأنمػـاكماخؿالصا بعضمعؼابالتـا
اظذيمتؿؾؼاهمطؾمعؤدلة،مصاٌدارسماالبؿدائقةماظيتممتقلمعـمررفماظؾؾدؼة،مأومعـم

مأوظق ممجعقة مباالطؿاظقغشاط معؼارغؿفا مصعؾة موضعقؿفا ماظؿالعقذ متؿؾؼكممةاء اظيت
ماظرتبقة معدؼرؼة ميف ماٌؿـؾة ماظقزارة معـ مدارتمدسؿفا وضعقةممحقلماالدؽؾةمجّؾ.

مماٌؤدلةماظؿعؾقؿقةمحاظقا.
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 االدتؿارة: أو تبقان اإلد

م:عـماألدؽؾةمضلؿنيماالدؿؾقانتضؿـتم
ماألول مباٌعؾقعاتماظؼلؿ مخاصة مأدؽؾة مصقف مظؾؿؾققث،مموضعـا اظشكصقة

مضصدم ماألدؽؾة معـ مسددا مصقف مووضعـا ماظؿدرؼس مدـقات موسدد مواظلـ طاىـس
ماألطادميل،م ماظؿؽقؼـ مرؾقعة مغاحقة معـ مجزئقاتماٌؾققثنيمخاصة اظؿعرفمسؾك
وسددماألضلامماظيتمؼدردفا،مذظؽمأنمطؾمعاممتماظلؤالمسـفمسقاعؾمهلامتأثريػاميفم

مأوماٌغؾؼة،مظؽؾمأصرادماظعقـة.اإلجابةمدقاءمسؾكماألدؽؾةماٌػؿقحةم
م،صؿضؿـممجؾةمعـماألدؽؾةمبؾغمسددػاممثاغقةمواظعشرونمدؤاالمأعاماظؼلؿماظـاغل

ععمتـقعميفماألدؽؾةماٌػؿقحةمواٌغؾؼةمواألدؽؾةمذاتماالحؿؿاالت،موػذامحؿكمغرتكم
اظرشؾةميفماطؿشافمموطانماهلدفمعـمذظؽظؾؿدرسماجملالمظقعطلمرأؼفمدونمضقدم

مؿؾفمإظقفامضؾال.غؼاطمملمغـ
موضعـاػاممو ماظيت ماظػرضقات مسدد محلب محماور مأربعة مإىل ماىزء مػذا ضلؿ

ميفم متؼقسماٌؤذراتماٌقضقسة ماألدؽؾة معـ ممجؾة محمقر مظؽؾ مأدرجـا مإذ دابؼا،
ماظدرادة.

م:كقػقة اختقارها عقـة الدرادة و

موضد ماالبؿدائل، موععؾؿلماظؿعؾقؿ ماٌؿقدط ماظؿعؾقؿ مأداتذة مدرادؿـا ممشؾتمسقـة
مضصدؼة،موطاغتماظشروطماظيتموضعـاػامػل:

مأنمؼؽقنماٌدرسمضدمدرسميفماٌـفاجماظؼدؼؿمٌدةمطاصقة.م-
مأنمؼدرسمباٌـفاجماىدؼدماٌطؾؼمأثـاءمعؾئماالدؿؿارة.م-
مأالمؼؽقنمعرتبصا.م-
مأطـرمعـممخسمدـقات.م-سددماظلـقات–أنمتزؼدمخربتفميفماظؿدرؼسمم-
ماظم،سؾقفمو مععؾؿل مادؿؾعاد ممت موطذامصؼد ماالبؿدائقة، ماٌدردة معـ ماظـاغل طقر

ماإلصالح،مإذمؼػضؾم ماظلـقاتماظؿعؾقؿقةماظيتممتمصقفا اٌدردنيماظذؼـمملمؼدردقا
مؼدر ماظؽػء ماألدؿاذ موضع ماظرتبقؼة ماٌؤدلات معدراء معـ ماظيتممسطـري دـقات
مدقفؿازماظؿالعقذمصقفاماعؿقاغاتمعصريؼةمطشفادةماظؿعؾقؿماألدادل.

مظؾعقـةمطاغتمسؾكماظشؽؾماظؿاظل:واظـلؾةماٌكؿارةم
م
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 مممممممممممممممممممممم
ماجملؿؿعماألصؾلماظـلؾةماٌؿـؾةم                    

مسقـةماظدرادة:  
   100مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مم990م11ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م108=مممباظـلؾةمظعقـةماٌرحؾةماالبؿدائقة:مممممممممممممممممممممممممممممم
م100ممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

وذظؽمحؿكمتؿالءممععمجمؿقعماألداتذةماظذيموجدمم%م11وظؼدموضعـامغلؾةم
المأغفموبعدميفمسددماٌؤدلاتماظيتموضعمسؾقفاماإلخؿقارمظؾؼقاممباظدرادةماٌقداغقة.مإ

مإدؿؿارة.م95مجعماالدؿؿاراتموادؿؾعادماالدؿؿاراتماٌؾغاةمهصؾـامسؾكم
مأعامسقـةمأداتذةماظؿعؾقؿماٌؿقدطمصؽاغتمسؾكماظشؽؾماظؿاظل:

م
م743م 18             مم  ممممممممممم  مم

م.134م=مممممممممممممممممممممممممممممممم:سقـةماظؿعؾقؿماٌؿقدط
ممم100مممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظشروطم مصقفؿ متؿقصر ماظذؼـ ماألداتذة مسدد موععرصة ماالدؿطالسقة ماظدرادة وبعد
ممتمحذفماالدؿؿاراتماظيتم ممجعفا موبعد ماالدؿؿارات، ممتمتقزؼع ماظذطر اظلابؼة

مإدؿؿارةممتماسؿؿادػاميفماظدرادة.م90صقفامأخطاء،مظـقصؾميفماألخريمسؾك
نيميفماٌرحؾؿنيماظؿعؾقؿقؿنيماٌقضقسؿنيمضقدموضدممتمصقاشةمادؿؿارةمظؽؾماٌدرد

ماٌعـقنيم مظالداتذة ماالدؿؿارات متلؾقؿ مؼؿؿ مأن مسؾك محرصـا مأغـا مطؿا اظدرادة،
موعـمدونمودارة. ماظعددمطؾفميفماٌؤدلاتماظيتمأجرؼتمصقفاممذكصقا ملمؼؿقصر

اظدرادةماٌقداغقةمممامجعؾـامغؾقثمسـمعدردنيمتؿقصرمصقفؿمغػسماظشروطماظلابؼةم
ذطرمظؽـميفمعؤدلاتمتعؾقؿقةمأخرىمعقزسةمسؾكمطاعؾماظقالؼةمملمؼؼعماالخؿقارماظ

مسؾقفا.

 الـتائــــــج العامة لؾدرادــــة

مؿامؼؾل:طعـمخاللمعاممتمرصدهميفمهؾقؾماىداولمطاغتماظـؿائجم
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 البقانات العـامة لؾــدرادة .1

ػلمغؿقفةموم%56.1سقـةمدرادؿـامععظؿفامعـمصؽةماإلغاثموذظؽمبـلؾةمتػققم
عـطؼقةمألنماظغاظؾقةماظعظؿكمعـماظطؾؾةماظذؼـمؼزاوظقنمػذاماظـقعمعـماظؿكصصمػؿم

هلـمطؾريةمبلؾبمرؾقعةموالؼةمبلؽرةمطؿامأنماحؿقاجاتمضطاعماظرتبقةمم إغاث،
مأصرادم مدـ مأن موجدغا مطذظؽ مظف، ماألم ممبعاعؾة مذؾقف ماظيتمتؿطؾبمتعاعؾ اظطػؾ

،م%27دـةموبؾغتماظـلؾةمم42طمضدرهمدـةمععمعؿقدم45وم40اظعقـةمؼرتاوحمبنيم
موذظؽمعام ماٌدارسماظعؾقا مأو ماٌعاػد معـمخرجيل مػؿ ماظعقـة مأصراد مشاظؾقة مأن طؿا

،موجؾمػؤالءمضضقاميفمضطاعماظرتبقةمواظؿعؾقؿمصرتةمتزؼدم%71.4سربتمسـفماظـلؾةم
م مووصؾتمغلؾؿفؿم22سـ مبنيم%42.2مدـة متضؿ مأضلام مضؿـ مسؿؾفؿ موؼزاوظقن ،

تؾؿقذميفماظؼلؿ،موبعضفؿمحبؽؿماظؿكصصمؼدرسمأطـرمعـمم42مجدراغفامأزؼدمعـ
ماٌدردنيماظذؼـم ممبعـك مادؿــاء ماٌدردنيمدون ممجقع ماخرتغا موظؼد مأضلام، ثالثة

مؼدردقنمطؾماٌقادماظدرادقة.

 نتــائج الػرضـقة األوىل .2

مطاظؿاظل مصقغتماظػرضقة أدت املـاهج الدرادقة اجلدودة إىل جعل مفؿة :
 را مما كانت عؾقه يف السابق:التعؾم أكثر وس

عـمخاللماىداولماظيتمسربتمسـمأدؽؾةماظػرضقةموجدغامأنماٌـاػجماظدرادقةم
اىدؼدةمصارتمأحدثمممامطاغتمسؾقفميفماظلابؼمبػضؾماظؿغقرياتماظيتموجدغاػام

رشؿمأنماٌـفجماىدؼدمضدماسؿؿدمسؾكماٌـفجمم%55.7وبؾغتماظـلؾةماٌعربةمسـمذظؽ
مبعضما ميف مصارماظؼدؼؿ مصقف ماظؿطؾقؼل ماظشؼ مأؼضا ماٌدردقن، مذطر مطؿا ىزئقات

مغلؾؿف مأطربموضدمسربمسـمذظؽمعا عـمأصرادماظعقـة،مدونمأنمم%77.3حيؿؾمعؽاغا
غفؿؾمغؼطةمعفؿةموػلمأنمطـاصةماظربغاعجمضدمضؾتمظؽـمظقسمبايدماظذيمؼرؼدهم

يفمدريماٌدردقن،مطؿامأنمػـاكمسددمعـماظؿغرياتماظيتمٌلفاماٌدرسماىزائريم
سؿؾفمععماظؿالعقذمعـذمتطؾقؼماٌـفاجماىدؼد،معـفامأنماظؿؾؿقذمصارمأطـرمعشارطةم
عـمضؾؾمبلؾبماىاغبماظؿطؾقؼلمظؾؿـفجماظذيمجيعؾفمدائؿماظؿػاسؾمواظرتطقزمأثـاءم
اظدرسمإلسادةمتطؾقؼف.مصؿعرصةماٌدرسميفمعـطؼةمبلؽرةمظألػدافمواظغاؼاتماٌرجقةم

مووصؾتماظـلؾةماٌعربةمسـمػذامعـمطؾمدرسمأومحمقرمدفؾماٌ فؿةمسؾقفمطـريا
م مواظؾعضمعـم%73اظطرح محلـة متالعقذػؿ مغؿائج مأن ماٌدردنيمرأوا مجؾ مأؼضا ،
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عدراءموعلؿشاريماظرتبقةموجدوػامغؿائجمعؾشرةموجقدة.معـمخاللماظـؿائجماٌؿقصؾم
سؾقفامعـمسؿؾقةمهؾقؾماظؾقاغاتمندمأنمعفـةماظؿدرؼسمحاظقامصارتمأصعبمممام

سؾقفمخاصةمععمشقابماظقدائؾ،مضؾةماظزادماٌعريفمجبؿقعمصروسف:ماظعؾؿقةممطاغت
واظلقؽقظقجقةموحؿكماظؾغقؼة،مععموجقدمسددمطؾريمعـماظؿالعقذميفماظؼلؿميفموالؼةم
ماظقصقةم ماظيتمأعرتماظقزارة مداسلمملمؼـادبماًطة موععمطذظؽمحفؿ بلؽرة،

يمؼؼقمممبفؿؿفمبقلر.ماظعؿؾمبفا،مطؾفامعؤذراتمتـػلمأنمؼؽقنماٌدرسماىزائر
موػذامالمؼـؾتمصقةماظػرضقة.م

 نتـائج الــػرضقة الثانقة .3

مطاظؿاظ مصقغت مضد ملو اإلصالحات املطبؼة عؾى املـظومة الرتبووة وفرت :
 الودائل املادوة واإلوضاحقة لؾؿدرس:

ماظػرضقةم مػذه محقل متؿؿققر ماظيتمتضؿـتمأدؽؾة ماىداول مخاللمهؾقؾ عـ
موجدغامعامؼؾل:
ماٌ مإىلمإن مطـريا محيؿاج متطؾقؼف ماظقصقة ماظقزارة مأرادت ماظذي ماظدرادل ـفج

أعام %54.1ودائؾماإلؼضاحمأطـرمعـماٌـفاجماظؼدؼؿمووصؾتماظـلؾةماٌعربةمسـمذظؽ
متؤديماظدورم موإنموجدتمصفلمالمتؽاد ماظقدائؾمصؼدمطانمذؾفمععدوم تقصريمػذه

م مبم مواٌؼدرة ماظـلؾة مسربتمسؾقف معا موػذا معـفا مطػاؼؿفامم%40.5اٌرجق مظعدم وػذا
وتطقرػامحؿكمتلفؾمسؿؾماٌدرسميفمعـطؼةمبلؽرة،موايدؼثمطؾفمطانمعـصؾام
مأغفمعـمحقثماٌضؿقنم مظؽؾمتؾؿقذمصقجدغا سؾكماظؽؿابماٌدردلمطقدقؾةمعؿقصرة

مسـمذظؽم ماٌعربة محازم%54.1حلـموبؾغتماظـلؾة مباضلماظـقاحلمصؼد معـ ،مأعا
مقذ.سؾكمرضاماىؿقعمدقاءمأداتذةمأومتالع

وغلؿكؾصمعـمػذامأنمصقةماظػرضقةمملمتـؾتمألنماإلصالحاتماألخريةماظيتم
رؾؼؿفاموزارةماظرتبقةماظقرـقةمملمتقصرماظقدائؾماإلؼضاحقةمواٌادؼةماظيتمحيؿاجفام
ماظطاظبم مإظقفا متقصؾ ماظيت ماظـؿقفة مغػس ماظؿدرؼس.وػل مبقزقػة مظؾؼقام اٌدرس

مسد مأن موجد مسـدعا معذطرتف ميف ماظؾادط مسؾد ماظرتبقؼةمػقؼدي ماٌـظقعة مادؿؼرار م
ميفم مظؾؿلاػؿة ماظرتبقؼة ماٌـظقعة متػعقؾ مأعام مسائؼا مجعؾفا ماإلصالحات بلؾب

ماظؿـؿقة.م
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 نـــتائج الــػرضقة الثالثة .4

مصقغت مضد ممو ماظؿاظل: ماظـقق تؤثر املـاهج الدرادقة اجلدودة إجيابقا سؾك
م:عؾى رروؼة التدروس اليت وعتؿدها املدرس

ماظـؿا مهؾقؾ مررؼؼةمعـ مسؾك مطؾريا مطان ماٌـفاج متغقري متأثري مأن موجدغا ئج
اظؿدرؼسماظيتمطانمؼعؿؿدػاماٌدرسميفموالؼةمبلؽرة،مصأصرادماظعقـةمأجابقامبأغفؿم
شريوامررؼؼةمتدرؼلفؿمععمتغقريماٌـفجماظدرادلمووصؾتماظـلؾةماٌعربةمسـمذظؽم

ازاةمصاظطرؼؼةمضدمحلـمعـمررؼؼةمتدرؼلف،موباٌق %59.4وعـفؿمعامغلؾؿفمم70.3%
مظؾؿالعقذم ماظؽؾري مواظعدد متؿـادب مال مبفا مؼدرس مأن ماٌدرس مسؾك مجيب اظيت

يفمبعضمعؤدلاتموالؼةمبلؽرةمإضاصةمإىلم-تؾؿقذم45حقاظلم–اٌقجقدؼـميفماظؼلؿم
معطؾقبم مػق مطؿا ماظرتبقؼة مباظعؿؾقة مظؾؼقام ممتاعا مطايف مشري مػق ماظذي مايصة زعـ

م ماظطرح مػذا مأؼد معـ موأ%100وغلؾة مصؼد م، مغلؾؿف معا مررؼؼةمم%70.3وضح أن
اظؿدرؼسماياظقةمتعؿؿدمبشؽؾمطؾلمسؾكمودائؾمإؼضاحمعفؿامطاغتمرؾقعةماٌادةم
اظيتمؼدردفا،موػذامطؾفمؼـؾتمصقةمصرضقؿـامبأنماظؿغقريماظذيمررأمسؾكماٌـفاجم
ميفماظؿدرؼسموحيلـمعـمآدائفميفماظؼلؿمممام مجدؼدة جعؾماٌدرسمؼعرفمررؼؼة

مضطاعماظؿعؾقؿمطؽؾ.دقعقدمباظػائدةمسؾكم

 نــتائج الــػرضقة الرابعة .5

مموضد ماظؿاظقة: مباظعؾارة توفري الودائل اإلوضاحقة وتغقري رروؼة طاغت
م:مالتدروس أدى إىل رفع من التحصقل الدرادي الػصؾي التؾؿقذ

موسربم ماٌدردلمدونمادؿــاء مأنماٌشؽؾماألولماظذيمؼعاغقفمطؾماظطاضؿ وجدغا
ماظرتبق ماٌؤدلات معـمطاعؾ موػق ماإلؼضاح مودائؾ مغؼص مطان مبلؽرة مبقالؼة ؼة

مػلم مطاغت مظق ماظؿدرؼسمحؿك مررؼؼة مسـ مؼؿكؾك ماٌدرس ماظيتموعؾ األدؾاب
ماإلسدادم ميف معشارطؿف مزادت مصؼد ماظذطاء مؼـؼصف مال ماىزائري مصاظؿؾؿقذ األصؾح،
ظؾدرسموإحضارمبعضماظقدائؾماظيتمحيؿاجفاميفماظؼلؿ،موسربتمسؾكمػذاماظطرحم

عـمأصرادماظعقـةمصؼدممتمتغقريماٌـفاجماظدرادلممبامؼؼؿضقفماظؿطقرمم%77.8أزؼدمعـم
ماظدراداتمايدؼـة،موحلـماٌدرسمعـمررؼؼةمتدرؼلفميفماظؼلؿم متـاديمبف ومبا

مؼشؽالنمغلؾةم عـمضؿانمهلـمغؿائجماظؿؾؿقذماظػصؾقةمصاظعاعةمممامم%50.8وػؿا
مؼامبقلر.ميؽـفمعـماجؿقازمسؼؾةماالعؿقاغاتماٌصريؼةمطاظؾؽاظقر
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ماظعؿؾقةم مػذه مأن مإال مغاجقا، متؾؿقذا معـف مجيعؾ مصؿقصريمبعضماالػؿؿام وسؾقف
طؽؾمتؿطؾبمتقصريمودائؾماإلؼضاحمظفمواظقدائؾماٌادؼةماظيتمتعنيماٌدرسمألنمعام
وصرمظفمحؿكماآلنمملمؼزدمعـمسـصرماظؿشقؼؼمظدؼفموملمجيعؾفمعـؿؾفمرقلمايصةم

،مخاصةموأغـاموجدغامأنماظؿؾؿقذمضدم%61.6مظذامصاظـلؾةماظيتمسربتمسـمذظؽمػل
م.%58.4ذؽؾمحمقرماإلصالحاتماظرتبقؼةماألخريةموضدموجدغامغلؾةم

مواظيتمملم ماظـاغقة ماظػرضقة مبصقة معرػقن ماظػرضقة مػذه مإثؾاتمصقة مأن طؿا
تؿقؼؼمألنماإلصالحاتماألخريةمملمتقصرماظقدائؾماظيتمؼعؿؿدمسؾقفاماٌدرسمظشرحم

هلامإىلماظؿؾؿقذمبطرؼؼةمدؾقؿة،مظذاماظػرضقةماظرابعةموتؾلقطماظدرسمممامؼضؿـموصق
صقققةمألنمتقصريمودائؾماإلؼضاحموجعؾماٌدرسمحيلـماخؿقارموتطؾقؼمررؼؼةم

ماظؿدرؼسمدققلـمعـمغؿائجماظؿؾؿقذموػذامعامؼـؼصماٌـظقعةماظرتبقؼةمطؽؾ.

 خالصة

مغؿائجم معـ مسرضف ممّت معا مسؾك مبـاء ميفممغؿصقر، ماظرتبقة مضطاع مهدؼات أن
مالحظـاهمعـمهلـميفصم،ـقبماىزائريمطؾريةمجدااى ماٌـفجماظدرادلمرشؿمعا
مأّن ماظؼلؿمإاّل ميف ماظؿالعقذ معـكػضامسدد مؼؾدو ماألطادميل ماألداتذة معلؿقى موطذا

،مخاصةميفماظؾغات،مصاىؿقعمضدمصؼدماظـؼةميفمتؽقؼـماألدؿاذماظؼادممعـماىاععة
م متغقري مأي مملمحيدثمصقفا مزروفماظعؿؾ مأن محبططؿا معشؽؾة ماظؿالعقذؿ ،مسدد

مبنيم ماظقالؼة موداخؾ مؼضؿ ميفمضلؿ ماٌدرسمبقزقػؿف تؾؿقذا؟مم50وم45صؽقػمؼؼقم
عاذامغـؿظرمعـمصردمملمموموعاذامدـفدمعـمتؾؿقذمشابتمسـمغػلفمداصعقةماظؿعؾقؿ؟

أدؽؾةمتؽررتميفمممجيدمسؿالمصاختذمعـماظؿعؾقؿمدؾقؾمظؾقصقلمسؾكمظؼؿةماظعقش؟
م.خطابماألداتذةماٌلؿفقبني

م متؽقؼـ مإسادة مؼؼؿضل ماظقاضع مػذا مواوز مأن مغؿصقر معـممجقع ماظؼطاع سؿال
مواظلفرمسؾكمتؾؾقةمعطاظؾفؿممبامؼلاسدموعػؿشنيموأداتذةمباظدرجةماألوىلمإدارؼني
ماظؿ منيقلسؾك موػذا مواٌعريف ماٌادي معلؿقاػؿ ممعـ موزقػؿفؿ.معا مسؾقفؿ ؼلفؾ

دونمأنمغفؿؾمسددمم،ؼضاحتقصريمطؾمعامؼؿطؾؾفماظدرسمعـمودائؾمإمباإلضاصةمإىل
م ماظذي مأماطؾريمعشؽالمؼعداظؿالعقذ ماٌراجعمّغذظؽ مإظقف مدست مٌا معطابؼ مشري ف

اٌكؿصة.





 

م

م
 


