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اإلذؽالقة
إنمأػؿقةمضطاعماظرتبقةمواظؿعؾقؿمتػرضمسؾقـامدائؿاماظؾقثمصقف،مذظؽمأغفمغظامم
عػؿقح مسؾك مباضل ماألغظؿة ماٌشؽؾة مظؾؿفؿؿع مصفق مؼؿأثر مبفا موؼِؤثر مسؾقفا مطؿا مأنم
اظؼطاعمؼقصػمدوعامسؾكمأغفمضطاعمعلؿفؾؽموؼأتلمإغؿاجفمبعدمصرتاتمرقؼؾةمعـم
اظزعـمواظعؿؾمصقف،مظذامصأيمادؿـؿارمصقفمالمؼؽقنمعـماظلفؾمتعقؼضفمدرؼعا .م
واىزائرمعـماظدولماظؽـريةماظطاحمةمإىلمبؾقغمدرجةمساظقةمعـماظؿؼدممواظؼضاءم
سؾك معظاػر ماظؿكؾػ ماظيت مأصؾقت ممسة معـ ممسات مجمؿؿعفا ،مصأخذت متقجفم
جفقدػاميفماظلـقاتماألخريةمدمقمضطاعماظرتبقةمواظؿعؾقؿمطلؾقؾمعضؿقنمظؾؿؼدمم
وايصقل مسؾك متـؿقة معـشقدة .موترمجت مػذه ماىفقد ميف ماإلصالحات ماىذرؼةم
اظيتمسرصؿفاماٌدردةموطذاماجملؿؿعماظذيمؼعدّمجؾمأبـائفمعـماٌؿؿدردني.
ظذامحاوظت،معـذمغقؾفامالدؿؼالهلا ،مأنمتعطلمظؾعاملمصقرةمبأغفامضادرةمسؾكم
إضاعة ماٌعامل مايضارؼة مظقحدػا ،مصؽان مضطاع ماظرتبقة مواظؿعؾقؿ ممبـابة مهدّ مهلا،م
خاصةموأ نمػـاكمسددمطؾريمعـمأرػالماىزائرمؼطاظبمحبؼفميفماظؿعؾؿ،مممامصعبم
األعرمطـريامػذاميفمطانميفمدـقاتماالدؿؼاللماألوىل،مأعاموبعدمسؼقدمصاظؿقديمضدم
* عذطرةمظـقؾمذفادةماٌاجلؿريميفمسؾؿماجؿؿاع،مإذراف:أ.دمبؾؼادؿمدالرـقة،مغقضشتمبؼلؿمسؾمؿماالجؿؿماع،م
جاععةممبلؽرة،مدـةم .2006م
**مضلؿمسؾؿماالجؿؿاع،مطؾقةماآلدابمواظعؾقمماإلغلاغقة،مجاععةمحمؿدمخقضر،مبلؽرة.
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تغريمبلؾبمسقاعؾمسدةمخارجقةموداخؾقة،مظذامأصؾحماهلاجسمػقمطقػمظؾؿدردةم
اىزائرؼةمأنمتقاطبموتؾقؼمبرطبماظؿؼدمموايضارةمخاصة .م
ظذامطانمعـماظطؾقعلمأنمتدخؾماىزائرمإصالحاتمسؾكمػذاماظؼطاعمعـذمغقؾم
ادؿؼالهلا ،مصعؽػت مسؾك مترضقؿف موإجياد ماألغلب مواألحدث مظف مسـ مررؼؼ مدـم
اظعدؼدمعـماظؼقاغنيمواظؿشرؼعاتماظيتمتؽػؾمظؽؾمرػؾمجزائريموصؾمدـماظؿؿدرسم
عؼعدا موعدرّدا ،موجعؾف مإجؾارؼا موجماغقا ،مطؿا ماغؿشرت ماٌدارس ميف مربقسفام
اٌؿؾاسدةمدونمأنمغـلكمختصقصمحصصمطؾريةمعـماٌقزاغقاتماظيتمتؼدعفاماظدوظةم
ظؼطاعمؼعدمضطاسا مخدعاتقا،مععمأنماىزائرمهؿاجمبذلمػذهماٌقزاغقةمسؾكمضطاعم
عـؿج .م
إال مأغف مورشؿ مػذه ماىفقد ماٌؾذوظة مغالحظ مأن ماظؼطاع مؼعاغل معـ معشاطؾم
وثغرات ،مصاٌردود ماٌدردل ماٌـكػض مطؿا تعؾّر مسـف مغؿائج ماظؾؽاظقرؼا موباضلم
اظشفادات مو مأرضام مواظردقب مواظؿلرب ماٌـرية مظؾؼؾؼ ،مإضاصة مإىل متدغل ماألداءم
اظرتبقيمظؾؿعؾؿنيمدونمأنمغـلكمضدمماٌـاػجماظدرادقة،مطؾمػذامردؿمصقرةمظقاضعم
تربقةموتعؾقؿمؼؿأملمظف مطؾمشققرمسؾكمػذاماظقرـموطؾمحرؼصمسؾكمرضلمأصراده،م
ظذا مباذرت ماظدوظة ميف مإحداث متغقريات موإصالحات مسؾفا مهلـ مغقسقة ماظؿعؾقؿم
وإسادةماظـؼةميفمخرجيلمعداردـاموعؤدلاتـاماظرتبقؼة،مخاصةمسؾكمعلؿقىماظؿعؾقؿم
االبؿدائلماظذيمؼعدّمضاسدةمػرمماظـظامماظرتبقيموأرضقةمظغرسمبذورماإلبداعمواظؿؿقزم
واظػاسؾقة ميف مغػقس ماألجقال .موسؾك معلؿقى ماظؿعؾقؿ ماظـاغقي ماظذي مػق ماظطرؼؼم
اٌؤدي مإىل مضؿة ماهلرم -ماىاععة ،-مطان ماإلصالح مأعرا مؼؿطؾب مدضة موعقضقسقةم
وعـففقةمخاصةمععمادؿؾعادماٌصادصةمواٌكاررة مسـدماظؼقاممبف،مممامجيعؾمعـم
اظعؿؾقةمأعرامصعؾامألغفمؼصبميفماجملؿؿعمعؾاذرة ،موسؾقفموبعدمطؾمػذاموشريه،م
صإنماٌـظقعةماظرتبقؼةمصقفاماظؽـريمممامؼلؿدسلماظدرادةموػقمعامدصعـامإىلماخؿقارم
درادؿفا مبطرؼؼة متؿلؿ مباظـؼد مواظؿقؾقؾ مظقاضعفا ماياظل ماظذي مذفد متطؾقؼم
إصالحاتمجذرؼة ،م وتؿؾعمأػؿمحمطاتفمأعالميفمإجيادمإجابةمظلؤالمؼػرضمغػلفم
ػق:معامػلماظؿقدؼاتماظيتموابفمضطاعماظرتبقةميفماىـقبماىزائري؟ م

98

حتدوات قطاع الرتبقة يف اجلـوب اجلزائري

فــروض الدرادة
اغطؾؼتمدرادؿـامعـمصرضقاتمتلفؾمسؾقـامردؿماٌالعحماظؽربىمظؾؿقضقع،موضدم
جاءتمسؾكماظصقاشةماظؿاظقة :م
 .1مأدتماٌـاػجماظدرادقةماىدؼدةمإىلمجعؾمعفؿةماظؿعؾؿمأطـرمؼلرامممامطاغتم
سؾقفميفماظلابؼ م
 .2ماإلصالحات ماٌطؾؼة مسؾك ماٌـظقعة ماظرتبقؼة موصرت ماظقدائؾ ماٌادؼةم
واإلؼضاحقةمظؾؿدرس .م
 .3متؤثرماٌـاػجماظدرادقةماىدؼدةمإجيابامسؾكمررؼؼةماظؿدرؼسماظيتمؼعؿؿدػام
اٌدرس .م
 .4متقصري ماظقدائؾ ماإلؼضاحقة موتغقري مررؼؼة ماظؿدرؼس مأدى مإىل ماظرصع معـم
اظؿقصقؾماظدرادلماظػصؾلمظؾؿؾؿقذ.
مـجاالت الــدرادة م
وضعتمدرادؿـامضؿـمثالثةمحدودمػل :م
.1اجملال املؽاني:م م

متماىزءماٌقداغلمعـماظدرادةميفمعدؼـةمبلؽرةمحقثمبدأغامبادؿطالعماجملالم
اىغرايف مظؾؿؤدلات ماظرتبقؼة مضصد مهدؼد مأعاطـ متقاجدػا مواظؿعرف مسؾك مسددم
اٌؤدلاتمباظقالؼةموضؿـامباخؿقارمغلؾةمضدرتمبم م %30معـمجمؿقعماٌؿقدطات م-م
اظؿلؿقة ماظؼدمية مطاغت ماإلطؿاظقات -ماٌقجقدة ميف ماٌدؼـة مواظؾاظغ مسددػا م26م
عؿقدطة،موأخذغامعامعؼدارهم%10معـمجمؿقعماإلبؿدائقاتماظيتمتؿقصرمسؾقفامعدؼـةم
بلؽرةمطقدمأدغكموطذظؽمبلؾبمأنمسددماظؿصرحياتماٌؼدعةمعـمررفمعدؼرؼةم
اظرتبقةمظقالؼةمبلؽرةمالمجيبمأنمؼؿعدىمسددػاميفمأحلـماألحقالمسشرمرخصم
ظؾؼقاممباظدرادةماٌقداغقة .م
وسؾقف ممتت ماظدرادة ماٌقداغقة مظؾؿذطرة ميف معدؼـة مبلؽرة موسؾك معلؿقىم
اإلبؿدائقات مواٌؿقدطات مصؼط ،مذظؽ مأن معرحؾة ماظؿعؾقؿ ماظـاغقي ممل مؼؽـ مظقطؾّؼم
سؾقفا مأي مإصالح متربقي مأثـاء مإجراء ماظدرادة ماٌقداغقة مظذا ممت مادؿؾعادػا معـم
درادؿـا .م
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.2اجملال الزمين:
داعتمدرادؿـاماٌقداغقةمضرابةماظشفرمواظـصػمتؼرؼؾامومتتمسربمعراحؾمػل :م
 ماظـزول مظؾؿقدان مظالدؿطالع :حقث ممت ماظؿعرف مسؾك مأعاطـ متقاجد ماظعشرمعؤدلةماظيتمدؿؿؿمبفاماظدرادةموطانمذظؽميفمأواخرمذفرمأصرؼؾ  .2005م
 متقزؼعماالدؿؿاراتموإجراءماٌؼابؾة:ممتمطؾمذظؽمعـم 2005/05/07موإىلمشاؼةم ،2005/05/26محقث موزست ماالدؿؿارات مسؾك مخمؿؾػ ماٌعؾؿني مواألداتذة مبعدم
تعرؼػفؿمسؾكمرؾقعةماٌقضقعموذرحمبعضماألدؽؾة،مطؿاممتمإجراءماٌؼابالتمععم
عدراءماٌدارسموعدؼريموعلؿشاريماظرتبقةمواظؿقجقفميفماٌؿقدطات .م

.3اجملال البشري:

أعا مسـ ماجملال ماظؾشري مظؾدرادة مصؼد مضؿ مجمؿقع مأداتذة ماظؿعؾقؿ ماٌؿقدطم
وععؾؿل ماٌدارس ماالبؿدائقة ماظذؼـ مػؿ ميف ماظؿعؾقؿ مظػرتة متزؼد مسـ ممخس مدـقاتم
إضاصةمإىلمعؼابالتمععمعدراءماإلبؿدائقاتموماٌؿقدّطاتمعقضقعماظدرادة.م م

املـفج املعتؿد فـي الدرادة
اغطالضامعـماسؿؾاراتمسدةمصرضفامعقضقعماظؾقثمسؾقـا،موعـماألػدافماظيتم
وضعتمواٌؾقـةمأدادامسؾكماظدرادةماظـؼدؼةماظؿقؾقؾقةماظيتمدمـمبصددمإسدادػام
وجدغامأنمأغلبمأدؾقبمغعؿؿدهميفماظدرادةمػقماٌـفجماظقصػل .مطانماهلدفمعـفم
مجعمععؾقعات معؿصؾة مبظاػرةمعقجقدةمأصالميفماجملؿؿع،موطذا معلاسدتـامسؾكم
إجراء معؼارغة موتؼققؿ مبعض ماظظقاػر مواخؿقار ماظعقـة ،مإضاصة مإىل مطشػ مووصػم
هدؼات ماٌـظقعة ماظرتبقؼة معـ مخالل مخطاب موتصقرات ماظؼائؿني مسؾقفا ،محؿكم
غؿؿؽـمعـمضراءتفا مضراءةمهؾقؾقةمغؼدؼة،مععمادؿكداممعؤذراتمظؾدرادة،مدماولم
عـمخالهلامععرصةمطقػمأثرتماإلصالحاتماألخريةمسؾكمتغقريمعالعحمػذاماظقاضع،م
خاصةمأنمغظرةماظؽـريمعـمأصرادماجملؿؿعماىزائريممتؾؤػامايلرةمٌامآلمإظقفم
ضطاعماظرتبقةمبلؾبمغؿائجمخرجيف .م
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أدوات جــؿع الـبقانات:مادؿكدعـامطأدواتميفممجعمبقاغاتماظدرادةمعاؼؾل :م

املالحظة:

ماسؿؿادغا مسؾك مػذه ماألداة معـ مأجؾ ممجع مبعض ماٌعؾقعات مسـ مررؼؼ مرصدم
بعضمدؾقطق اتماظؿالعقذمأوماألداتذةمداخؾماٌؤدلة،موطذاماظؿقاجدماظشكصلميفم
بعضمايصصمظؾؼقاممبرصدماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةماظيتمتدارمعـمررفماٌدرسمداخؾم
اظؼلؿ ،مأؼضا ماسؿؿدغا مسؾقفا مبشؽؾ مطؾري مٌالحظة مأػؿ ماظقدائؾ ماإلؼضاحقة ماظيتم
ؼعؿؿدػا ماٌدرس موطقػ مأن مشقابفا مؼؤثر مسؾك ماظلري ماىقد مظؾدرس ،موعـ ماظـؼاطم
اظيتموجبمسؾقـامعالحظؿفامطاغتمبعضماظعالضاتماٌقجقدةمضؿـمذؾؽةماظعالضاتم
اٌقجقدةمداخؾماٌؤدلةماظرتبقؼةمطقػمتؤثرمسؾكمأداءماٌدرسموطذامتأثريػامبطرؼؼةم
شريمعؾاذرةمسؾكمهصقؾ ماظؿالعقذمععمعالحظةماظطرؼؼةماظيتمؼعؿؿدػاماٌدرسميفم
تلقريماظزعـماًاصمباظدرادة،موطذامعالحظةماظشروطماظؿدرؼلقة(حفرةماظدرس)م
اظيتمؼلؿكدعفاماٌعؾؿمواظؿؾؿقذمرقؾةمأؼامماألدؾقع.مممممممم م

املــؼابؾة:

مادؿكدعـا ماٌؼابؾة ميف اظدرادة ماٌقداغقة معع معدؼري مو معلؿشاري ماظرتبقةم
واظؿقجقفمظؾؿؿقدطات ،موطذامعدؼريمبعضماإلبؿدائقاتماظيتممتماخؿقارػا،موػلم
غػس ماٌؤدلات ماظيت موزست مصقفا مادؿؿارات ماظؾقث موطان مػدصـا معـ موراء مػذهم
اٌؼابالت مععرصة مغظرة ماٌلؤول ماألول مسـ ماٌؤدلة مظؿقدّؼات ماظرتبقة مواظؿعؾقؿ ميفم
بلؽرة،موطذامصفؿمبعضماظـؼاطماظيتمالمؼعرفمعقضعفا مإالمػق،معـفامععرصةمطقػقةم
االتصالمععماٌلؤوظنيموطربىمعشاطؾماٌؤدلةماظؿعؾقؿقة،موضدموجقدغامعـمخاللم
بعضمعؼابالتـامأنمػـاكماخؿالصاميفماٌشاطؾمبني معؤدلةموأخرىموطذاماظؿؿقؼؾم
اظذيمتؿؾؼاهمطؾمعؤدلة،مصاٌدارسماالبؿدائقةماظيتممتقلمعـمررفماظؾؾدؼة،مأومعـم
غشاط ممجعقة مأوظقاء ماظؿالعقذ موضعقؿفا مصعؾة معؼارغؿفا مباالطؿاظقة ماظيت متؿؾؼكم
دسؿفا معـ ماظقزارة ماٌؿـؾة ميف معدؼرؼة ماظرتبقة .مدارت مجؾّ ماالدؽؾة محقل موضعقةم
اٌؤدلةماظؿعؾقؿقةمحاظقا.م م
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اإلدتبقان أو االدتؿارة:
تضؿـتماالدؿؾقانمضلؿنيمعـماألدؽؾة :م
اظؼلؿ ماألول موضعـا مصقف مأدؽؾة مخاصة مباٌعؾقعات ماظشكصقة مظؾؿؾققث،م
طاىـس مواظلـ موسدد مدـقات ماظؿدرؼس مووضعـا مصقف مسددا معـ ماألدؽؾة مضصدم
اظؿعرف مسؾك مجزئقات ماٌؾققثني مخاصة معـ مغاحقة مرؾقعة ماظؿؽقؼـ ماألطادميل،م
وسددماألضلامماظيتمؼدردفا،مذظؽمأنمطؾمعاممتماظلؤالمسـفمسقاعؾمهلامتأثريػاميفم
اإلجابةمدقاءمسؾكماألدؽؾةماٌػؿقحةمأوماٌغؾؼة،مظؽؾمأصرادماظعقـة .م
أعاماظؼلؿماظـاغلمصؿضؿـممجؾةمعـماألدؽؾةمبؾغمسددػاممثاغقةمواظعشرونمدؤاال،م
ععمتـقعميفماألدؽؾةماٌػؿقحةمواٌغؾؼةمواألدؽؾةمذاتماالحؿؿاالت،موػذامحؿكمغرتكم
ظؾؿدرسماجملالمظقعطلمرأؼفمدونمضقدموطانماهلدفمعـمذظؽ ماظرشؾةميفماطؿشافم
غؼاطمملمغـؿؾفمإظقفامضؾال .م
و مضلؿ مػذا ماىزء مإىل مأربعة محماور محلب مسدد ماظػرضقات ماظيت موضعـاػام
دابؼا ،مإذ مأدرجـا مظؽؾ محمقر ممجؾة معـ ماألدؽؾة متؼقس ماٌؤذرات ماٌقضقسة ميفم
اظدرادة .م
عقـة الدرادة و كقػقة اختقارها :م
مشؾت مسقـة مدرادؿـا مأداتذة ماظؿعؾقؿ ماٌؿقدط موععؾؿل ماظؿعؾقؿ ماالبؿدائل ،موضدم
ضصدؼة،موطاغتماظشروطماظيتموضعـاػامػل :م
مأنمؼؽقنماٌدرسمضدمدرسميفماٌـفاجماظؼدؼؿمٌدةمطاصقة .ممأنمؼدرسمباٌـفاجماىدؼدماٌطؾؼمأثـاءمعؾئماالدؿؿارة .ممأالمؼؽقنمعرتبصا .ممأنمتزؼدمخربتفميفماظؿدرؼسم–سددماظلـقات-مأطـرمعـممخسمدـقات .مو مسؾقف ،مصؼد ممت مادؿؾعاد مععؾؿل ماظطقر ماظـاغل معـ ماٌدردة ماالبؿدائقة ،موطذام
اٌدردنيماظذؼـمملمؼدردقاماظلـقاتماظؿعؾقؿقةماظيتممتمصقفاماإلصالح،مإذمؼػضؾم
طـري معـ معدراء ماٌؤدلات ماظرتبقؼة موضع ماألدؿاذ ماظؽػء مؼدرس مدـقات ماظيتم
دقفؿازماظؿالعقذمصقفاماعؿقاغاتمعصريؼةمطشفادةماظؿعؾقؿماألدادل .م
واظـلؾةماٌكؿارةمظؾعقـةمطاغتمسؾكماظشؽؾماظؿاظل :م
م
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مممممممممممممممممممممم
ماظـلؾةماٌؿـؾةماجملؿؿعماألصؾل م
سقـةماظدرادة :م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم100
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم11م990م م
باظـلؾةمظعقـةماٌرحؾةماالبؿدائقة:مممممممممممممممممممممممممممممممم=م 108م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممم 100م
وظؼدموضعـامغلؾةم 11م %موذظؽمحؿكمتؿالءممععمجمؿقعماألداتذةماظذيموجدم
يفمسددماٌؤدلاتماظيتموضعمسؾقفاماإلخؿقارمظؾؼقاممباظدرادةماٌقداغقة.مإالمأغفموبعدم
مجعماالدؿؿاراتموادؿؾعادماالدؿؿاراتماٌؾغاةمهصؾـامسؾكم95مإدؿؿارة .م
أعامسقـةمأداتذةماظؿعؾقؿماٌؿقدطمصؽاغتمسؾكماظشؽؾماظؿاظل :م
م
 18م 743م
مم ممممممممممم مم
سقـةماظؿعؾقؿماٌؿقدط:مممممممممممممممممممممممممممممممم=م .134م
مممممممممممممممممممممممممممممممممم100مم م
وبعد ماظدرادة ماالدؿطالسقة موععرصة مسدد ماألداتذة ماظذؼـ متؿقصر مصقفؿ ماظشروطم
اظلابؼة ماظذطر ممت متقزؼع ماالدؿؿارات ،موبعد ممجعفا ممت محذف ماالدؿؿارات ماظيتم
صقفامأخطاء،مظـقصؾميفماألخريمسؾك90مإدؿؿارةممتماسؿؿادػاميفماظدرادة .م
وضدممتمصقاشةمادؿؿارةمظؽؾماٌدردنيميفماٌرحؾؿنيماظؿعؾقؿقؿنيماٌقضقسؿنيمضقدم
اظدرادة ،مطؿا مأغـا محرصـا مسؾك مأن مؼؿؿ متلؾقؿ ماالدؿؿارات مظالداتذة ماٌعـقنيم
ذكصقاموعـمدونمودارة .م ملمؼؿقصرماظعددمطؾفميفماٌؤدلاتماظيتمأجرؼتمصقفام
اظدرادةماٌقداغقةمممامجعؾـامغؾقثمسـمعدردنيمتؿقصرمصقفؿمغػسماظشروطماظلابؼةم
اظذطرمظؽـميفمعؤدلاتمتعؾقؿقةمأخرىمعقزسةمسؾكمطاعؾماظقالؼةمملمؼؼعماالخؿقارم
سؾقفا .م

الـتائــــــج العامة لؾدرادــــة
طاغتماظـؿائجمعـمخاللمعاممتمرصدهميفمهؾقؾماىداولمطؿامؼؾل :م
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 .1البقانات العـامة لؾــدرادة
سقـةمدرادؿـامععظؿفامعـمصؽةماإلغاثموذظؽمبـلؾةمتػققم %56.1موػلمغؿقفةم
عـطؼقةمألنماظغاظؾقةماظعظؿكمعـماظطؾؾةماظذؼـمؼزاوظقنمػذاماظـقعمعـماظؿكصصمػؿم
إغاث ،مطؿامأنماحؿقاجاتمضطاعماظرتبقةموالؼةمبلؽرةمهلـمطؾريةمبلؾبمرؾقعةم
اظطػؾ ماظيت متؿطؾب متعاعؾ مذؾقف ممبعاعؾة ماألم مظف ،مطذظؽ موجدغا مأن مدـ مأصرادم
اظعقـةمؼرتاوحمبنيم 40مو 45مدـةمععمعؿقدطمضدرهم 42مدـةموبؾغتماظـلؾةم،%27م
طؿا مأن مشاظؾقة مأصراد ماظعقـة مػؿ معـ مخرجيل ماٌعاػد مأو ماٌدارس ماظعؾقا موذظؽ معام
سربتمسـفماظـلؾةم،%71.4موجؾمػؤالءمضضقاميفمضطاعماظرتبقةمواظؿعؾقؿمصرتةمتزؼدم
سـ م 22مدـة مووصؾت مغلؾؿفؿ م ،%42.2موؼزاوظقن مسؿؾفؿ مضؿـ مأضلام متضؿ مبنيم
جدراغفامأزؼدمعـ م 42متؾؿقذميفماظؼلؿ،موبعضفؿمحبؽؿماظؿكصصمؼدرسمأطـرمعـم
ثالثة مأضلام ،موظؼد ماخرتغا ممجقع ماٌدردني مدون مادؿــاء ممبعـك ماٌدردني ماظذؼـم
ؼدردقنمطؾماٌقادماظدرادقة .م

 .2نتــائج الػرضـقة األوىل

صقغت ماظػرضقة مطاظؿاظل :مأدت املـاهج الدرادقة اجلدودة إىل جعل مفؿة
التعؾم أكثر وسرا مما كانت عؾقه يف السابق:
عـمخاللماىداولماظيتمسربتمسـمأدؽؾةماظػرضقةموجدغامأنماٌـاػجماظدرادقةم
اىدؼدةمصارتمأحدثمممامطاغتمسؾقفميفماظلابؼمبػضؾماظؿغقرياتماظيتموجدغاػام
وبؾغتماظـلؾةماٌعربةمسـمذظؽ%55.7مرشؿمأنماٌـفجماىدؼدمضدماسؿؿدمسؾكماٌـفجم
اظؼدؼؿ ميف مبعض ماىزئقات مطؿا مذطر ماٌدردقن ،مأؼضا ماظشؼ ماظؿطؾقؼل مصقف مصارم
حيؿؾمعؽاغامأطربموضدمسربمسـمذظؽمعامغلؾؿف %77.3معـمأصرادماظعقـة،مدونمأنم
غفؿؾمغؼطةمعفؿةموػلمأنمطـاصةماظربغاعجمضدمضؾتمظؽـمظقسمبايدماظذيمؼرؼدهم
اٌدردقن،مطؿامأنمػـاكمسددمعـماظؿغرياتماظيتمٌلفاماٌدرسماىزائريميفمدريم
سؿؾفمععماظؿالعقذمعـذمتطؾقؼماٌـفاجماىدؼد،معـفامأنماظؿؾؿقذمصارمأطـرمعشارطةم
عـمضؾؾمبلؾبماىاغبماظؿطؾقؼلمظؾؿـفجماظذيمجيعؾفمدائؿماظؿػاسؾمواظرتطقزمأثـاءم
اظدرسمإلسادةمتطؾقؼف.مصؿعرصةماٌدرسميفمعـطؼةمبلؽرةمظألػدافمواظغاؼاتماٌرجقةم
عـمطؾمدرسمأومحمقرمدفؾماٌفؿةمسؾقفمطـريامووصؾتماظـلؾةماٌعربةمسـمػذام
اظطرح م ،%73مأؼضا مجؾ ماٌدردني مرأوا مأن مغؿائج متالعقذػؿ محلـة مواظؾعض معـم
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عدراءموعلؿشاريماظرتبقةموجدوػامغؿائجمعؾشرةموجقدة.معـمخاللماظـؿائجماٌؿقصؾم
سؾقفامعـمسؿؾقةمهؾقؾماظؾقاغاتمندمأنمعفـةماظؿدرؼسمحاظقامصارتمأصعبمممام
طاغت م سؾقفمخاصةمععمشقابماظقدائؾ،مضؾةماظزادماٌعريفمجبؿقعمصروسف:ماظعؾؿقةم
واظلقؽقظقجقةموحؿكماظؾغقؼة،مععموجقدمسددمطؾريمعـماظؿالعقذميفماظؼلؿميفموالؼةم
بلؽرة ،موعع مطذظؽ محفؿ مداسل ممل مؼـادب ماًطة ماظيت مأعرت ماظقزارة ماظقصقةم
اظعؿؾمبفا،مطؾفامعؤذراتمتـػلمأنمؼؽقنماٌدرسماىزائريمؼؼقمممبفؿؿفمبقلر.م
وػذامالمؼـؾتمصقةماظػرضقة.م م

 .3نتـائج الــػرضقة الثانقة

و مضد مصقغت مطاظؿاظل :ماإلصالحات املطبؼة عؾى املـظومة الرتبووة وفرت
الودائل املادوة واإلوضاحقة لؾؿدرس:
عـ مخالل مهؾقؾ ماىداول ماظيت متضؿـت مأدؽؾة متؿؿققر محقل مػذه ماظػرضقةم
وجدغامعامؼؾل :م
إن ماٌـفج ماظدرادل ماظذي مأرادت ماظقزارة ماظقصقة متطؾقؼف محيؿاج مطـريا مإىلم
ودائؾماإلؼضاحمأطـرمعـماٌـفاجماظؼدؼؿمووصؾتماظـلؾةماٌعربةمسـمذظؽ %54.1أعام
تقصريمػذهماظقدائؾمصؼدمطانمذؾفمععدومموإنموجدتمصفلمالمتؽادمتؤديماظدورم
اٌرجقمعـفاموػذامعامسربتمسؾقفماظـلؾةمواٌؼدرةمبمم %40.5موػذامظعدممطػاؼؿفام
وتطقرػامحؿكمتلفؾمسؿؾماٌدرسميفمعـطؼةمبلؽرة،موايدؼثمطؾفمطانمعـصؾام
سؾكماظؽؿابماٌدردلمطقدقؾةمعؿقصرةمظؽؾمتؾؿقذمصقجدغامأغفمعـمحقثماٌضؿقنم
حلـموبؾغتماظـلؾة ماٌعربة مسـمذظؽم،%54.1مأعا معـ مباضلماظـقاحلمصؼدمحازم
سؾكمرضاماىؿقعمدقاءمأداتذةمأومتالعقذ .م
وغلؿكؾصمعـمػذامأنمصقةماظػرضقةمملمتـؾتمألنماإلصالحاتماألخريةماظيتم
رؾؼؿفاموزارةماظرتبقةماظقرـقةمملمتقصرماظقدائؾماإلؼضاحقةمواٌادؼةماظيتمحيؿاجفام
اٌدرس مظؾؼقام مبقزقػة ماظؿدرؼس.وػل مغػس ماظـؿقفة ماظيت متقصؾ مإظقفا ماظطاظبم
ػقؼدي مسؾد ماظؾادط ميف معذطرتف مسـدعا موجد مأن مسدم مادؿؼرار ماٌـظقعة ماظرتبقؼةم
بلؾب ماإلصالحات مجعؾفا مسائؼا مأعام متػعقؾ ماٌـظقعة ماظرتبقؼة مظؾؿلاػؿة ميفم
اظؿـؿقة.م م
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 .4نـــتائج الــػرضقة الثالثة
و مضد مصقغت مسؾك ماظـقق ماظؿاظل :متؤثر املـاهج الدرادقة اجلدودة إجيابقا
عؾى رروؼة التدروس اليت وعتؿدها املدرس :م
عـ مهؾقؾ ماظـؿائج موجدغا مأن متأثري متغقري ماٌـفاج مطان مطؾريا مسؾك مررؼؼةم
اظؿدرؼسماظيتمطانمؼعؿؿدػاماٌدرسميفموالؼةمبلؽرة،مصأصرادماظعقـةمأجابقامبأغفؿم
شريوامررؼؼةمتدرؼلفؿمععمتغقريماٌـفجماظدرادلمووصؾتماظـلؾةماٌعربةمسـمذظؽم
 %70.3موعـفؿمعامغلؾؿفم %59.4ضدمحلـمعـمررؼؼةمتدرؼلف،موباٌقازاةمصاظطرؼؼةم
اظيت مجيب مسؾك ماٌدرس مأن مؼدرس مبفا مال متؿـادب مواظعدد ماظؽؾري مظؾؿالعقذم
اٌقجقدؼـميفماظؼلؿم–حقاظلم45متؾؿقذ-يفمبعضمعؤدلاتموالؼةمبلؽرةمإضاصةمإىلم
زعـ مايصة ماظذي مػق مشري مطايف ممتاعا مظؾؼقام مباظعؿؾقة ماظرتبقؼة مطؿا مػق معطؾقبم
وغلؾة معـ مأؼد مػذا ماظطرح م ،%100مصؼد موأوضح معا مغلؾؿف م %70.3مأن مررؼؼةم
اظؿدرؼسماياظقةمتعؿؿدمبشؽؾمطؾلمسؾكمودائؾمإؼضاحمعفؿامطاغتمرؾقعةماٌادةم
اظيتمؼدردفا،موػذامطؾفمؼـؾتمصقةمصرضقؿـامبأنماظؿغقريماظذيمررأمسؾكماٌـفاجم
جعؾماٌدرسمؼعرفمررؼؼةمجدؼدةميفماظؿدرؼسموحيلـمعـمآدائفميفماظؼلؿمممام
دقعقدمباظػائدةمسؾكمضطاعماظؿعؾقؿمطؽؾ .م

 .5نــتائج الــػرضقة الرابعة

وضد مطاغت مباظعؾارة ماظؿاظقة :متوفري الودائل اإلوضاحقة وتغقري رروؼة
التدروس أدى إىل رفع من التحصقل الدرادي الػصؾي التؾؿقذ:م م
وجدغامأنماٌشؽؾماألولماظذيمؼعاغقفمطؾماظطاضؿماٌدردلمدونمادؿــاءموسربم
طاعؾ ماٌؤدلات ماظرتبقؼة مبقالؼة مبلؽرة مطان مغؼص مودائؾ ماإلؼضاح موػق معـم
األدؾاب ماظيت موعؾ ماٌدرس مؼؿكؾك مسـ مررؼؼة ماظؿدرؼس محؿك مظق مطاغت مػلم
األصؾح ،مصاظؿؾؿقذ ماىزائري مال مؼـؼصف ماظذطاء مصؼد مزادت معشارطؿف ميف ماإلسدادم
ظؾدرسموإحضارمبعضماظقدائؾماظيتمحيؿاجفاميفماظؼلؿ،موسربتمسؾكمػذاماظطرحم
أزؼدمعـم%77.8معـمأصرادماظعقـةمصؼدممتمتغقريماٌـفاجماظدرادلممبامؼؼؿضقفماظؿطقرم
ومبامتـاديمبفماظدراداتمايدؼـة،موحلـماٌدرسمعـمررؼؼةمتدرؼلفميفماظؼلؿم
وػؿامؼشؽالنمغلؾةم %50.8معـمضؿانمهلـمغؿائجماظؿؾؿقذماظػصؾقةمصاظعاعةمممام
ميؽـفمعـماجؿقازمسؼؾةماالعؿقاغاتماٌصريؼةمطاظؾؽاظقرؼامبقلر .م
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وسؾقف مصؿقصري مبعض ماالػؿؿام مجيعؾ معـف متؾؿقذا مغاجقا ،مإال مأن مػذه ماظعؿؾقةم
طؽؾمتؿطؾبمتقصريمودائؾماإلؼضاحمظفمواظقدائؾماٌادؼةماظيتمتعنيماٌدرسمألنمعام
وصرمظفمحؿكماآلنمملمؼزدمعـمسـصرماظؿشقؼؼمظدؼفموملمجيعؾفمعـؿؾفمرقلمايصةم
ظذامصاظـلؾةماظيتمسربتمسـمذظؽمػلم،%61.6مخاصةموأغـاموجدغامأنماظؿؾؿقذمضدم
ذؽؾمحمقرماإلصالحاتماظرتبقؼةماألخريةموضدموجدغامغلؾةم .%58.4م
طؿا مأن مإثؾات مصقة مػذه ماظػرضقة معرػقن مبصقة ماظػرضقة ماظـاغقة مواظيت مملم
تؿقؼؼمألنماإلصالحاتماألخريةمملمتقصرماظقدائؾماظيتمؼعؿؿدمسؾقفاماٌدرسمظشرحم
وتؾلقطماظدرسمممامؼضؿـموصقهلامإىلماظؿؾؿقذمبطرؼؼةمدؾقؿة،مظذاماظػرضقةماظرابعةم
صقققةمألنمتقصريمودائؾماإلؼضاحموجعؾماٌدرسمحيلـماخؿقارموتطؾقؼمررؼؼةم
اظؿدرؼسمدققلـمعـمغؿائجماظؿؾؿقذموػذامعامؼـؼصماٌـظقعةماظرتبقؼةمطؽؾ .م

خالصة
مبـاء مسؾك معا ممتّ مسرضف معـ مغؿائج ،مغؿصقر مأن مهدؼات مضطاع ماظرتبقة ميفم
اىـقبماىزائريمطؾريةمجدا ،مصرشؿمعامالحظـاهمعـمهلـميف ماٌـفجماظدرادلم
إالّ مأنّ مسدد ماظؿالعقذ ميف ماظؼلؿ موطذا معلؿقى ماألداتذة ماألطادميل مؼؾدو معـكػضام
خاصةميفماظؾغات،مصاىؿقعمضدمصؼدماظـؼةميفمتؽقؼـماألدؿاذماظؼادممعـماىاععة،م
طؿا مأن مزروف ماظعؿؾ ممل محيدث مصقفا مأي متغقري محبطؿ معشؽؾة مسدد ماظؿالعقذ،م
صؽقػ مؼؼقم ماٌدرس مبقزقػؿف ميف مضلؿ مؼضؿ موداخؾ ماظقالؼة مبني م 45مو 50متؾؿقذا؟م
وعاذامدـفدمعـمتؾؿقذمشابتمسـمغػلفمداصعقةماظؿعؾقؿ؟ مو معاذامغـؿظرمعـمصردمملم
جيدمسؿالمصاختذمعـماظؿعؾقؿمدؾقؾمظؾقصقلمسؾكمظؼؿةماظعقش؟ممأدؽؾةمتؽررتميفم
خطابماألداتذةماٌلؿفقبني .م
غؿصقر مأن مواوز مػذا ماظقاضع مؼؼؿضل مإسادة متؽقؼـ ممجقع مسؿال ماظؼطاع معـم
إدارؼني موعػؿشنيموأداتذةمباظدرجةماألوىل مواظلفرمسؾكمتؾؾقةمعطاظؾفؿممبامؼلاسدم
سؾك ماظؿقلني معـ معلؿقاػؿ ماٌادي مواٌعريف موػذا معا مؼلفؾ مسؾقفؿ موزقػؿفؿ.م
باإلضاصةمإىل متقصريمطؾمعامؼؿطؾؾفماظدرسمعـمودائؾمإؼضاح ،مدونمأنمغفؿؾمسددم
اظؿالعقذ ماظذي مؼعد معشؽال مطؾريا مذظؽ مأغّف مشري معطابؼ مٌا مدست مإظقف ماٌراجعم
اٌكؿصة.
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