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�ل�ة العلوم اإلجتماع�ة و العلوم اإلجتماع�ة                                                                            

  ر��ةـــــــــــــوم التـــــــــشع�ة عل                                      قسم العلوم اإلجتماع�ة               

  �هـــــــــتخصص إرشاد و توج   )السنة الثان�ة ل�سانس(    لتر��ة المقارنةمحاضرات في ا: المق�اس  

  مفاه�م التر��ة المقارنة و أهدافها:عنوان المحاضرة      01محاضرة رقم            

الن�اتي أو الحیواني ( التر��ة  و هي المفهوم الذ� یتضمن معنى التكفل �الفرد أو الكائن الحیواني : مقدمة

حتى یبلغ مستو� من النضج المقبول أ� وف� األهداف المسطرة من قبل الهیئة التي �لفها المجتمع  ) 

لصح�ة و األخالق�ة و بهذا المهام و في مجملها ین�غي أن تستجیب ذلك التكفل لمجموعة من المعاییر ا

  هذا �ش�ل عام . �ذا لغا�ات المرجوة من قبل المجتمع

خالل ثم تعمل من ، الممارسات فهي تنظر في ؛من خالل المهام التي على عاتقها ؛غیر أن التر��ة

و ذلك بإعتماد إستراتیج�ة تر�و�ة  اأ� تعمل على شرعنتهو�لها إلى أفعال ذات معنى؛ مؤسساتها إلى تح

و  ،مشروعة أ� وجوب األخذ �المبدأ العلمي و التر�و�ة  و ذلك إستناد على القواعد المتف� علیها علم�ا

و عل�ه ظهرت التر��ة ، الرؤ� التر�و�ة من عصر آلخر و  ومن بلد آلخر بین أختالف وجد من هنا

  ،و أسالی�ه الخاصة �ه ه و مناهجهالمقارنة �علم  مستقل و قائم بذاته له موضوع

              و في ضوء ما تقدم ، نتساءل عن معنى التر��ة المقارنة و أهدافها و ماطب�عة مناهجها           

  و نوع�ة أدواتها المستخدمة في ال�حث العلمي التر�و�؟ 

رغم ـأنها تخصص قائم بذاته و إنها �ذلك �ونها  أحد   التر��ة المقارنة :مفهوم التر��ة المقارنة. 1

فروع علوم التر��ة،ما یزال مفهومها �عرف �عض الصعو�ة من حیث الض�� و التحدید و هذا ما أشار إل�ه 

W.D.Halls   ،؛ علما أن ظهور المفهوم �ان المنتصف األول من القرن التاسع �فضلM- -Jullien 

لتطور الذ� عرفته التر��ة المقارنة  ؛ غیر أنه لم �حصل ــإجماع على و على الرغم من ا(1775-184)

مفهوم واحد ، إذ المتصفح ألدب�ات الف�ر التر�و� لیلح� جملة من التعار�ف  تر�د من وجه نظر أصحابها 

  :   التر��ة المقارنة و ال�أس أن نشیر إلى �عضها و هي �التاليتحدید معنى 

1. W. D.Halls ( Education comparée – questions et tendances –  revue de l’éducation  éditée par 

W.D.Halls Unesco – 1990)  .  
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؛ أب التر��ة المقارنة الذ� عرفها؛ �أنها ) 1848- 1775( ، مارك أنطوان  جول�انتعر�ف . 1          

الدراسة التحلیلة لل�الد المختلفة، بهدف الوصول إلى تطو�ر النظم التعل�م�ة القوم�ة للتعل�م و تعدیلها �ما 

  (    )یتماشى مع الظروف المحل�ة 

سة تتعل� �مقارنة النظر�ات التر�و�ة، مجال من مجاالت الدرا: تعر�ف موسوعة التر��ة. 2         

  ."وتطب�قاتها في �الد مختلفة بهدف تعمی� فهمنا للمش�الت التعل�م�ة في �الدنا وال�الد األخر� 

  "الدراسة المنظمة للثقافات من أجل اكتشاف اوجه الش�ه واالختالف:  "أنها) مالستن( تعر�ف . 3         

�ما  .، إنها المسح التحلیلي لنظم التعل�م�ة األجنب�ة) 2001نبیل بدران ( تعر�ف بیراد�. 4         

أعتبرها الجغراف�ة الس�اس�ة للمدارس من حیث عنایتها �التنظ�مات الس�اس�ة و اإلجتماع�ة من منظور 

عالمي، و مهمتها هي التّوصل �مساعدة الطرق المستخدمة في الم�ادین األخر� إلى الدروس التي �م�ن 

   إستخالصها من المفارقات في الممارسات المختلفة في المجتمعات المختلفة

أنها اإلمتداد  بتار�خ التر��ة حي الوقت : ..... )2001نبیل بدران (  تعر�ف إسحاق �اندل . 5         

، ودراسة هده الفلسفات التر�و�ة و مختلف تطب�قاتها في �ة المختلفةو الحاضر، أنها مقارنة للفلسفات التر�

ش�ل النظم التعل�م�ة �الطر�قة التي و �شیر �اندل بوجود قو� و مؤثرات لها وزنها في ت. الدول المختلفة

و أن المنهج الذ� ین�غي ) هي علیها االن  و قد حدد لها فصل موسوم �مرحلة القو� و العوامل الثقاف�ة 

األخذ �ه، للتعامل مع هذه المرحلة هو المنهج التار�خي ،  و أن الوقوف على هذه المرحلة  هي من 

  . أساس�ات ال�حث في التر��ة المقارنة

�ما أنها  �عرفها براین هولمز أنها الوسیلة التي �أخذ بها خبراء التر��ة إلصالح أو تطو�ر النظم التر�و�ة  و

 همن خالل ة و من ثم فهي علم نظر� و تطب�قي؛طر�قة �حث تهدف إلى نمو المعرفة في مجال التر��

ل�م�ة و التّنبؤ للس�اسات التعال �اإلضافة إلى التنفیذ الفعّ  ؛نتوصل إلى تش�یل س�اسات اإلصالح

   . 3بإم�ان�ات نجاحها

الذ� �عتبر ف�ه التر��ة المقارنة على أنها؛الدراسة العلم�ة للحقائ�  4و من جهة  أخر� نجد تعر�ف لورایز

التعل�م�ة �غ�ة فهم أس�اب وجود  النظم و الس�اسات التعل�م�ة في بلد ما؛ �الوضع الذ� هي عل�ه ضمن 

للدارس المتعة التي تن�عث من التدبر في النظم زمن معین،و أّن غرضها عملي، فهي توفر 

 . �ما أن التر��ة المقارنة تم�ن الدراس من التعرف على العوامل التي تؤثر في تلك النظم ،ـــــــــــــةالتعل�میـــــــــ

  32ص -دار المعرفة اإلس�ندر�ة - ثةالط�عة الثال –دراسة في نظم التعل�م  –التر��ة المقارنة : 2001یدران ، نبیل . 2  

  12عالم الكتب ، القاهرة ص :في التر��ة المعاصرةاإلتجاهات المعاصرة : 1993مرسي، دمحم منیر . 3  

  33المرجع الساب� ص : شبل بدران . 4  
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عبد الغني عبود إلى تعر�ف للتر��ة المقارنة على أنها الدراسة العل�مة لنظم التعل�م و فلسفاته و . و �شیر د

ظاهرة من ظواهرها، إلى في بلد من ال�الد أو أكثر مع ر�� �ل الوقوف على أوصاف و مختلف مش�الته 

مش�لة من مش�التها �مختلف المتغیرات ذات التأثیر منها مختلف القو� و المتغیرات الثقاف�ة المفرزة لتلك 

  . 5، �حثا عن الشخص�ة القوم�ة التي تقف وراء النظام التعل�مي �ما من ظواهر و مش�التاألوضاع

  مالحظات التي علینا الوقوف عندها؟ في ضوء التعر�فات المشار إلیها سا�قا، ما نوع�ة ال

                                       

           3  2  1  

  

 

  

  

  

  

عاتقها مسؤول�ة معرف�ة تتمثل ف�ما على  �ما یلح� من خالل مختلف التعر�فات ، أن التر��ة المقارنة 

  :یلي

أن �عي المشتغل �التر��ة المقارنة أنها علم ال��تفي �الجانب النظر�؛ فحسب بل، هي علم .  1.   

�شتغل في هذا المجال ، أن �عتمد مختلف مناهجها التي سنأتي الحقا تطب�قي �ذلك إذ یتطلب على من 

ي خالل عمل�ة التحلیل  �الس�اق الثقافي المحلي و العالمیو ان �ما عل�ه أن �أخذ  فللتفصیل في نقاطها، 

  .  ینظر إلى مختلف التأثیرات المم�نة و التي قد ��ون لها مأالت على السیر العمل�ة التر�و�ة

أ� األخذ �المبدأ المستقبلي �معنى؛أ� �التأكید على  تر�یز التر��ة المقارنة على ال�عد اإلستشرافي. 2    

   .ته و الوصول إلى نظر�ات لتفسیره و التنبؤ �مد� نجاح هذا التغییرت التغییر التر�و� و إدار على عمل�ا

  ، بل هي ترصد �ذلك مختلف إتجاهاتال یتوقف عمل التر��ة المقارنة فق� على النظم التعل�م�ة اآلن�ة .3

  )المغرب العر�ي، الوطن العر�ي( و النظم العالم�ة اإلقل�م�ة ) المحل�ة( التغییر في نظم التعل�م�ة  القوم�ة 

  67ص  –مصر  -اإلیدیولوج�ة و التر��ة عبر العصور، دار الف�ر العر�ي: 2003عبود، عبد الغني . 5

 التربیة المقارنة 

كذلك،الدراسة التحلیلة ن مواضعھا م

للقوى الثقافیة بغیة التوصل لمعرفة 

نقاط و اإلختالف بین مختلف األنظمة 

م  لالتعلیمیة في العا  

التربیة علم قائم بذاتھ موضوعھ 

 التربیة و النظم التعلیمیة
تبحث في السیاقات المؤسسة للنظم 

التعلیمیة و الوقوف على مختلف 

العوامل المؤثرة  فیھا في السایق 

بھدف  المجتمعي المحلي و العالمي

التّوصل  إلى مبادئ و نظریات  تفسر 

إتجاھات التغییر التربوي و عملیات 

إدراتھ ضمن السایقات السیاقات 

الثقافیة المختلفة، وذلك لتجنب  

المشكالت الناتجة عن الصیاغات    

الغیر عملیة للتغیرات التربویة و 

إداراتھا و إنعكاسات ذلك على الدول 

 المختلفة  
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) ل األمر���ة إفر�ق�ا �النس�ة للجزائر� ، أس�ا �النس�ة لدول أسي، القارة األمر���ة �النس�ة لدو ( القار�     

العالمي فمن الضرور� �م�ان النظر في تجارب دول العالم في مجال  عالم�ا أ� �ح�م إنتماءنا للمجتمع

   .التر��ة و التعل�م

  :تكمن أهم�ة دراسة التر��ة المقارنة �ونها  :ارنةـــــــــــالتر��ة المق م�ة دراسةأه.2 

التي تعتمدها نظر �صفة علم�ة و وف� منهج في األسالیب أحد فروع علوم التر��ة التي ت )1

المختلفة لمعالجة قضا�اها التر�و�ة و مختلف مش�التها؛ أ� أنها ت�حث في خبرة الدول 

الدول  المتشابهة من حیث  القضا�ا التر�و�ة و النظر في اإلجراءات التي م�نتها لتجاوز 

 .الكثیر من األزمات اإلجتماع�ة

 مصدر لى �عد إ ف�ما ازات العلم�ة التر�و�ة التي ستتحولدراساتها و اإلنجنتائج �فضل  )2

�ما تعتمد نتائجها . س�عتمد علیها الحقا ، ال�احثون التر�و�ون لولوج میدان ال�حث العلمي

 .�منطل� لتأس�س ال�حث

تقوم بتفسیر الحقائ� عن النظم التعل�م�ة للتوصل إلى إستنتاجات عامة عن طب�عة النظم  )3

  .التعل�م�ة

علوم التر��ة و هو حقل متمیز عن  التر��ة المقارنة هي حقل من الحقول المعرف�ة في مجال )4

 أنّ  من جهة و�ونه �عالج موضوعات متنوع�ة  ،التر�و�  لحقول المعرف�ة في مجال�اقي ا

 .تتصف �المیزة العالم�ة) المتوصل  ماألح�ا( نتائجها 

خصوص�ة التر��ة المقارنة یجعلها من الصعب وضعها أفق�ا مع الحقول التر�و�ة األخر�   )5

له خصوص�اته ال�حث�ة �المقارنة ما �اقي الحقول المعرف�ة في مجال ألنها حقل معرفي 

 .التر��ة

  : أهداف التر��ة المقارنة. 3 

��ل معرفة علم�ة ؛ فالتر��ة المقارنة ؛ لها مجموعة من األهداف أرت�طت بتار�خ نشأتها من جهة و       

   02المقارنة ف�ما یلي أنظر الش�ل رقم تطورها من جهة أخر� و قد حددها خبراء التر��ة 

   

              1  2    3  4  

   

  أهداف التر��ة المقارنة:  01الش�ل رقم 

 أھداف التربیة المقارنة 

 ھدف سیاسي ھدف عقلي   ھدف أكادیمي ھدف إنساني 
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تسعى الدولة الوطن�ة من خالل المجال التر�و� تنم�� المجتمع ثقاف�ا و من : الهدف الس�اسي. 1  

افة قتعمل على نقل الفرد من حالته الفرد�ة إلى حالته �شخص �عبر من خالل ممارساتها عن إنتماء لث

أن  ثقافة الدولة �ص�ح لها وجود في المنهاج التر�و� و هنا دور التر��ة و ما �الح� ، الدولة الوطن�ة 

المقارنة للكشف عن العالقة القائمة بین الدولة و المجتمع و الفرد من خالل النظم التعل�م�ة هذا من جهة 

��ة �ما تسعى التر��ة المقارنة للكشف عن المضامین اإلیدیولوج�ة الكامنة في المنهاج التر�و� و للتر 

 ؛     المقارنة دور س�اسي یتمثل في ��ف�ة تضمین ال�عد اإلیدیولوجي دون المساس �أهدافها األت�ة الذ�ر

و هذا  .و�  للدول له ما �میزها عن �اقي األجهزة التر�و�ة القائمة في العالمالجهاز التر�و هذا یجعل 

  6یوضح �صفة جل�ة العالقة العضو�ة بین التر��ة و اإلیدیولوج�ة

ال هي أن  إذا إعتبرنا التر��ة المقارنة �علم قائم بذاته و أن له مواض�ع خاصة �ه: هدف عقلي. 2     

یلزم ال�احث على اإللتزام �قواعده، هذا معناه إضفاء علیها طا�ع  منهج أن لها و تخضع للمع�ار العقلي

ن تكون �ذلك في غ�اب العقل إذ و المعرفة العلم�ة ال �م�نها أ. اإلستقالل�ة و الح�اد�ة في ذات الوقت

و أن ما یجعل التر��ة ) معرفة في غ�اب العقل معرفة عق�مة( �عد العقل بهذا المعنى روح المعرفة العلم�ة

أن التر��ة  �شیر بیر�دا� المقارنة تنخر� في ال�حث إال إذا �انت ذات هو�ة علم�ة ، وفي هذا الصدد

لم و العقل حتى تقف على المساواة مع مختلف فروع علوم المقارنة تحتاج إلى معرفة مؤسسة على الع

    7.التر��ة األخر� 

ف�رة اإلعتماد على التخصصات العلم�ة �هو إ�مانها  )Herzig( و ما �میز عقالن�ة التر��ة المقارنة

و ما یجعلها تتفاعل مع مختلف العلوم  سندا لتفسیر �عض النتائج التي تتوصل إلیها هااألخر� و تتخذ

  8التر�و�ة األخر� و العلوم المرت�طة بها 

أنها ، �حیث ذات الصلة �التر��ة في تولید المعرفة ؛یتمثل هدفها من الناح�ة األكاد�م�ة :هدف أكاد�مي. 3

التر��ة مثال نجد عدد ال�حوث التي تصب في إطار .في مجال تخصصها �حقائ�في إثراء المعرفة تسهم 

  :�انت �االتالي 1980- 1971المقارنة بین أعوام 

  ثــــــــــــــــــ�ح 15000ثا إلى ــــــــــــــــــ�ح 13500وث المنشورة  ـــــــــــبلغت مجموع ال�ح: في الدول المصنعة. 

�حوث منشورة   %90و المنظمات المرت�طة بها و  UNESCOمنها �انت تحت إشراف  10%

  .ت الجامع�ةفي المجاال

 منها  % �55حثا،  11000و  10000قدرت ال�حوث المنشورة بین : على الدول العالم الثالث

  �09انت ع�ارة عن منشورات جامع�ة  %45و   �UNESCOانت تحت إشراف 

   72التر��ة المقارنة منهج وتطبی�،م�ت�ة النهضة العر��ة، مصر، ص ): 1989(عبود؛عبد الغني و زمالؤه . 7  

 ; Ibid p 26 W. D.Halls 8.   

9. W. D.Halls ; Opcit p 26  
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�ما أنها تعمل توس�ع مدارك الدارس و تجعله على إتصال بواقعه و أن ال یتم إال إذا توفرت لد�ه أدوات 

المعرفة األكاد�م�ة الخاصة �التر��ة المقارنة �ع�ارة ال �م�ن إست�عاب ما �حدث على الواقع التر�و� إال إذا 

یتوفر على خلق�ة نظر�ة في مجال التر��ة المقارنة و من هنا یتضح ثمة دعوة الدارسین بوجوب الدارس 

  .10اإللمام �الثقافة التر�و�ة 

�ما تقوم التر��ة المقارنة من خاللها منهجها العلمي تحیید �ل ما قد یؤثر على سیرورتها العلم�ة من 

یوجهها إلى وجهتها األصل�ة رغم وجود را�طة قو�ة بین خالل إقامة حدود تماس بینها و بین ما �م�ن أن 

 Halls &Klafki(11.(في إطار قاعدة تأثیر و تأثر )ثقافة السلطة( و الثقافة   اإلیدیوج�ة و التر��ة

أن تمیز تلتر��ة المقارنة �المیزة األكاد�م�ة إ فإن ذلك یؤهلها لتمارس حقها في تأس�س لثقافة تر�و�ة �ما 

  .��ون ید في بناء المناهج التعل�م�ة للمناهج و توج�ه الس�اسة التر�و�ة من جهة أخر� من جهة و أن 

إن الرأ� األكاد�مي عل�ه أن �سهم في تفعیل آل�اته إلحتواء الواقع  التر�و� و اإلجتماعي و العمل على 

  . �ش�ل عامض�طه و ��ح �ل محاولة تسعى إلى تعطیل العمل�ة التر�و�ة �ش�ل خاص ؛ و عمل�ة التغییر 

تهدف التر��ة  إلى تحقی� اإلنسان الفاعل و الفعال على مستو� مجتمعه المحلي و : هدف إنساني. 4

العالمي و التر��ة المقارنه من خالل دورها هي األخر� ترمي إلى موضعة قكرة اإلنسان الذ� تر�ده 

اد إلى المرجع�ة األمم�ة من ال�شر�ة و هو اإلنسان المحب ألخ�ه اإلنسان و أن ال یتحق� إال �اإلستن

خالل المواثی� و العقود لهیئات رسم�ة أخذت  على عاتقها اإلشراف على قضا�ا التر��ة في العالم 

  : اإلنساني و منها 

  Unescoهیئة عالم�ة متممثلة في  )1

 .التي تشرف على التر��ة في الوطن العر�ي  Alescoهیئات إقل�م�ة ؛ من بینها هیئة  )2

الهیئات المنضو�ة تحت مضلة هیئة األمم المتحدة على وجوب تحقی� اإلنسان و إحترامه و و قد أجمعت 

حمایته من �ل أغتصاب ف�ر� و أن یهيء إلنسان مناخا ثقاف�ا �سمح له بإثراء الثقافة اإلنسان�ة و منه 

  .ب�او تقدیر االخر لذاته تقدیرا إیجا تتحق� ذاته من خالله إحساسه �األمن الف�ر� و الثقافي

10. . Perez,Soleda, D.Groux.F.Ferrer (sans date) : Education comparée  et Education 

interculturelle : Élément de comparaison – Université de Genève- ENS de Versailles – 

université de Barcelone. 

11. W. D.Halls- Opcit- P30 

  33ص  –مصر * م�ت�ة المعارف الحدیثة  - في التر��ة المقارنة): 1998(أحمد إبراه�م أحمد .12
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یرجع الفضل في نشأة  ).النشأة و التطور( خ�ة  للتر��ة المقارنة �الجذور التار . 4

مارك أنطوان جول�ان إذ أعتبر أب التر��ة المقارنة، غیر أن  إلى التر��ة،التر��ة المقارنة حسب مؤرخي 

اشاروا إلى الجهد اإلنساني ��ل الذ� ساهم في إثراء التراث التر�و� ، إذ أتضح من خالل ال�حث 

التار�خي التر�و� أن ثمه أثار للتر��ة المقارنة في قراءات األدب�ات و التراث التر�و� إن صح الوصف 

  :؛ فقد مرت �فترتین تار�ختین التر��ة المقارنة و حسب مؤرخي .بذلك

  :و قد عرفت هذه مرحلتین أساسیتین هما: فترة التنظیر اإلسالمي. 1   

إرت�طت هذه المرحلة �الرحالت التي قام بها  :مرحلة وصف نظم الح�اة في البلدان األخر� . 1.1

خاصة ح�اتهم المختلفة ، على أحوال الناس و  الرحالة  تعرف المسلمینالمسلمین لمختلف البلدان و فیها 

و ظهرت في تلك الفترة العدید من المؤلفات التي الفترة الع�اس�ة األولى أو ما �عرف �العصر الذهبي  في

  :تضمنت وصفا لنظم الح�اة ل�عض البلدان؛ ومن بین هذه المؤلفات نذ�ر

  صاحب الكتاب  عنوان الكتاب  الرقم

  لكانإبن خ  وف�ات األع�ان  01

  اإلدر�سي  نزهة المشتاق في إختراق االفاق  02

  عبدلي   الرحلة المغر��ة  03

  إبن حوقل  المسالك و الممالك  04

  إبن جبیر   رحلة إبن جبیر  05

  �اقوت الحمو�   معجم البلدان   06

  إبن �طوطة  تحفة األنظار في غرائب األمصار و عجائب األسفار   07

  ال�غداد�  اإلفادة و اإلعت�ار في األمور المشاهدة  و الحوادث المعاینة في أرض مصر   08

؛ و من بین ما ذ�روه في �تبهم ذلك ما �میز �تا�ات هؤالء الرحالة؛ هي دقة الوصف المر�زة 

و الذ� وقتئذ �انت �قوم �أدوار ) المسجد ( النشا� التر�و� الذ� �ان �قوم �ه �ل من مؤسسة الجامع 

تر�و�ة عدة منها اإلرشاد الدیني و نشر العلم �أسلوب حیث �انت تدرس ف�ه مختلف العلوم الشرع�ة و 

�الطب و الفلك و الك�م�اء و علوم الزراعة و علوم الم�اه وغیرها و لما زاد الطب على ( العلوم الوضع�ة 

أو ما �صطلح عل�ه الیوم  العلم �انت الحاجة ملحة على إنشاء ملحقات للجامع و التي سمیت �الكتاب 

قد أشار إلى ذلك  أحد الرحالة المسلمین في القرن الثاني عشر الهجر�، ، و �ان إبن جبیر �13المدارس 

  إن من مناقبها و مفاخرها المدراس و الممارس الموضوعة" حین وصف مدینة اإلس�ندر�ة المصر�ة  �قوله

فیها ألهل الطب و التعبد �فدون من األقطار النائ�ة، فیلقى �ل واحد منهم مس�نا �أو� إل�ه ، ومدرسا 

   �14علمه الفن الذ� یر�د تعلمه 

  13تار�خ التر��ة و التعل�م ص: سعد مرسي حمد و و سعد إسماعیل. 13.

  15بیروت ص  -دار صادر –رحلة بن جبیر : إبن جبیر.14

  :مرحلة الر�� بین التعل�م و مجتمعاته: المرحلة الثان�ة
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العبر و دیوان المبتدأ و الخبر " و أول من ر�� بین نظم التعل�م و المجتماعات هو صاحب �تاب

العالمة و الرحالة عبدالرحمان " في أ�ام العرب و العجم و البر�ر و من عاصرهم من ذو� السلطان األكبر

  15).ه808- 732م المواف� ل 1405- 1331( بن الخلدون 

و عن الفئات المتستهدفة من العمل�ة    و أسالی�ه و قد جاء في مقدمته وصفا دق�قا عن التعل�م

  :02أنظر الجدول رقم .اإلسالم�ة  بین األقطار القائمة  اإلختالفات موضحا  ،التعل�مة في عصره

  األثار الناجمة عنه   النم� التر�و�   األقال�م اإلسالم�ة  الرقم

الرسم و  -تعل�م الولدان إلى غا�ة البلوغ  القرآن  المغرب �الد  01

    .و إختالف جملة القرآن ف�ه-مسائله

قصور ملكة اللسان : من أثار ذلك 

العر�ي لد� أهل المغرب،ألنهم لم یدرسوا 

  شیئا من �الم العرب في ح�اتهم،

یخلطون في التعل�م ،عنایتهم ، حسب ما نقل،بدراسة   �ال الشرق   02

القرأن و و صف العلم و قوانینه من زمن الشبی�ة و ال 

یخلطون بتعل�م الخ� ، بل إن لتعل�مه قانون و له 

  .معلمون �علمونه على إنفراد، �ما تتعلم سائر الصنائع

  

القرأن هو أصل التعل�م ، و�خلطون في تعل�مهم للولدان   أهل األندلس  03

روا�ة الشعر و الترسل و أخذهم �قوانین العر��ة و 

  حفظها و تجو�د الخ� و الكتاب 

أفادتهم طر�قتهم من التم�ن من اللغة 

العر��ة و حصول ملكتها و البراعة في 

  الخ� و األدب

القرأن �الحدیث في  یخلطون في  طرق تعل�مهم للولدان  أهل إفر�ق�ا  04

الغالب و دراسة قوانین العلوم و تلقین �عض مسائلها 

و لكن الغالب هو عنایتهم �القران و إستظهار الولدان 

  إ�اه  

هم أحسن حاال من أهل المغرب في 

إجادة ملكة اللسان العر�ي إال ملكتهم 

  قاصرة على ال�الغة

و  و األساطیر و العلوم األخر�  تدرس علوم الفلسفة  الروم و اإلفرنج   05

  و دواو�نها جامعة متوفرةطلبها �ثر 

//////  

  ////////  عنایتهم �العلوم العقل�ة و الفلسفة و الح�مة   الفرس   06

  

في أمصار  ةبین مختلف أنما� التعل�م القائم یتضح من خالل وصف إبن خلدون؛ أنه جاء ل�قارن 

                                   16 الشامل مستخدما منهجا یختلف تماما عن منهج سا�ق�ه و الذ� وصفه ال�احثون �المنهج ؛عهده

العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أ�ام العرب و العجم و البر�ر و من عاصرهم من ذو� : إبن خلدون، عبد الرحمان. 15

  )1250،1252 1121ص ص ص ( السلطان األكبر 

  101ص  -مرجع ساب�: عبود، عبد الغني. 16

  

  :و قد عرفت أر�عة مراحل �م�ن إلیجازها ف�ما یلي: فترة التنظیر الغر�ي. 2 
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 مراحل التر��ة المقارنة في ال�الد الغر��ة ) 03(الش�ل رقم   

:مرحلة وصف الحیاة في البالد األجنبیة: المرحلة األولى. 1   

المرحلة هي س�ادة الطا�ع الوصفي ألحوال المجتعات الغر��ة  و لمختلف نشاطاتهم ما �میز هذه      

  :التر�و�ة و غیرها و التي قام بها المغامرون و الرحالة أمثال

  الرحالة اإلغر�قي بیت�اس الذ� إستقر �مرسا� الفرنس�ة و هو أول من أكتشف جزر بر�طان�ا و

تسج�الت ألحوال  ،و ضّمنهعا في التار�خ ال�شر� مرج" المح���تاب " �عتبر مؤلفه الموسوم ب

  .البلدان الني مّر بها

 الذ� هو األخر ترك أثر في �تا�ه الذ� �حمل إسمه : الرحالة مار�و بولو)Marco polo ( وصف،

 .و إلى الشرق األقصى) فین�س�ا( ف�ه ما الحظه أثناء رحالته إل�طال�ا 

الفترة فقد �ان دورا زهیدا مقارنة بدور المسلمین في تلك الفترة و ما یلح� عن دور أهل الغرب في هذه     

 17.و قد أرجعه المؤرخون إلى الوضع الس�اسي الغیر مستقر الذ� �انت تع�شه اور�ا

 )19و نھایة القرن ال 18نھایة القرن ال( مرحلة وصف لنظم التعلیم في البالد األجنبیة :المرحلة الثان�ة.2

على جمع الب�انات ؛ بإسخدام الوصف؛ عن النظم  الفترة، في هذه تمام ال�احثینهنصب إ أ  

�ان هدفهم من أجل إنتقام أفضل النظم إلسقاطها على النظم المحل�ة أ� البلد و  التعل�م�ة األورو��ة

    :األصلي للعالم و من بین األعمال التي أنجزت في نلك الفترة نذ�ر

 "بین نظم التعلیم اإلنجلیزیة و نظم التعلیم األلمانیة مقارنة"  فریدیریك أوغست ھخت صاحب كتاب   

  �ما عرفت هذه الفترة حر�ة ف�ر�ة حول النظم التعل�م�ة حیث عرف الحقل المعرفي منشورات . 1795عام 

  59ص  –المرجع الساب�  –عبود عبد الغني . 17

 اتضمن جزء ؛التعل�م العامعن تنظ�م ؛ 1808بینها، نذ�ر مقال �است سنة  تناولت قضا�ا التعل�م من

منه حدیثا عن فائدة مالحظة التعل�م و التدر�س بوجه عام في الدول األجنب�ة، وجه من خالل دعوة �بیرا 

بهدف جمع ال�ا�انات عن  ،تعیین عاملین �الجامعات تكون مهمتهم السیر إلى ال�الد األجنب�ةبوجوب 

 ل عالما �عید عن التعصب القومي �متلك قدرة أدب�ة،التعل�م و التدر�س و أن �شتر� أن ��ون هذا العام

 مرحلة وصف الحیاة في البالد األجنبیة

 مرحلة وصف لنظم التعلیم في البالد األجنبیة

 مرحلة التعرف على  لنظم التعلیم في إطار العوامل الثقافیة للمجتمعات 

او التجریبيضوء التفسیر العلمي مرحلة التعرف على  لنظم التعلیم في   04 

03 

02 

01 
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، ملما ��ل التر��ة الحرة و الشعب�ة،قادرا على التوجه لكل الجهات التي تقدم له �حوثا واع�ا �شؤون اإلدارة

اّن على الناس و األش�اء في ضوء حقائ� ثابتة ، ذات ق�مة، و أن یؤد� علمه �مثل الذ� �قدمه المؤرخ، 

ي ضوء نظم م�تو�ة، أو خط� نظر�ة ، و نظرا لق�مة مقال �است فإنه تم إعادة ط�عه عام و مقررة، ال ف

  18. 1816، �ما قامت صح�فة التر��ة الفرنس�ة �التعر�ف بذلك المقال و ذلك بإعدادة نشره عام 1814

قامت �عض الدول األور��ة بإرسال �عثات لجلب الخبرة التر�و�ة من الدول التي أنار التعل�م ) السلطة( و على المستو� الرسمي 

  : در�ها و زاد من نضج شعو�ه و لنا في ذلك نماذج منها

 في مجال التعل�م ال�حر�  و إرساله ل�عثة لجلب الخبرة البر�طان�ة ق�صر روس�ا �طرس العظ�م

 Bernard.Hهنر�  برنارد أعتبر و ذلك من أجل تطو�ر األسطول ال�حر� الروسي، وقدالر�اضي، 

 ".غرس الثقافة الغر��ة في روس�ا"یدخل ضمن إستراتیج�ة ؛ أن هذا اإلجراء؛ التر��ة المقارنة خبراء أحد

  أصدرت أمرت لمستشارها األمیر �ونتش �ي التي ،  "مار�ا تیر�زا"حاكمة األمبراطور�ة النمساو�ة

یرسل لجم�ع السفراء لتجم�ع معلومات عن اإلصالحات التعل�م�ة في ال�الد األجنب�ة  من أجل 

 .اإلستفادة منها و من ثم وضع مخط� شامل لتنم�ة التعل�م

 التعل�م في �ل  الذ� قال قبل الثورة الفرنس�ة ؛ حین قام �مقارنة التعل�م في بلده ؛الشالولتي في فرنسا�

التي )  �وتنجن(و ألمان�ا ) �امبردج و الیدن ( إنجلترا  من الكل�ات األور��ة ، و �التحدید في �ل من 

یوجد بها �تب أفضل  ذات ق�مة مقارنة �الكتب الموجودة على مستو� الكل�ات الفرنس�ة ، معترفا أن 

 19.ل عل�ه الفرنسيأن األلماني و األنجلیز� یتلقي تعل�ما أفضل  من الذ� �حص

وأن هذه المرحلة ، عرفت م�الد التر��ة المقارنة �إهتمام و �موضوع مستقل على ید الفرنسي مارك 

أنطوان جول�ان الذ� أشرنا إل�ه آنفا، نتیجة مقاالته الخمس و التي أعاب عل�ه نقاده، عدم  ذ�ر من �ان 

رغم ذلك فإن جول�ان في جم�ع �تب . �استهو له الفضل في إثارة الموضوع قبله في مقاالته الخمسة، و 

تار�خ التر��ة �عد األب الروحي التر��ة المقارنة  خاصة �عد ما وضع أول دراسة علم�ة منظمة لنظم 

     20 .1817نشرت عام  "مخططات ونظرات أول�ة لدراسة التر��ة المقارنة"و الموسومة ب  التعل�م

  05م�ت�ة األنجلومصر�ة مصر ص-المنهج في التر��ة المقارنة:1995فهمي، دمحم سیف الدین . 18  

  6، 60ص ص  –المرجع الساب� : عبود، عبد الغني .19   

  5، 4ص ص  –القاهرة  –م�ت�ة األنجلومصر�ة  –دراسات في التر��ة المقارنة ): دون تار�خ( سمعان، وهیب . 20   

  

ترتقي دراسة التر��ة إلى مستو� العلوم  أشار جول�ان إلى وجوب توفر عنصر�ن أساسیین؛ �ي

  :الحدیثة؛ وهما

  التحلیل المقارن لألحداث - 1ع         
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إكتشاف القوانین و األسس التي تت�عها النظم التر�و�ة؛ و التي ال تفسرها  - 2ع          

   .فحسب؛ و إنما تضع األساس لها، �نشا� تطب�قي

، و ا، اإلعتقاد �الحر�ة اإلستعمار�ة التي قادها اإلنسان الغر�يمیز �تا�ات جول�ان هو أنها تزامنت ما 

العام و و الذ� تمثل في أذهان فرد تلك المرحلة أنه بإكامن نقل  النظام التعل�مي من بلد ألخر، و هذا 

منح الشرع�ة للدول اإلستعمار�ة لفرض س�طرتها عن الس�طرة على العقول بإستخدام التعل�م و �ان وراء 

  لد ، هوداس مان ، هنر� برنارد و �وز�ن ف��تور �ل من ماثیو أرنو ) الدعوة إن صح التعبیر( هذه الف�رة 

العقد الثاني من القرن التاسع عرفت هذه المرحلة �مرحلة النقل و اإلستعارة؛ و هي تمثل الفترة تار�خ�ا 

  :نذ�رهذه المرحلة  �تا�ات ، وما میزعشر حتى نهایته

 ةساد علیها الطا�ع الوصفي ، �ما أنها إعتمدت على دراسة الحالة الواحد. 

  و خلوها من النقذ .�غلب علیها الطا�ع الذاتي حیث �انت تمتدح نظما و تستهجن نظما اخر�

 .الموضوعي و عدم إستناد على القواعد العلم�ة

 انت نفع�ة ا� نقل الخبرة التعل�م�ة بهدف إصالح نظم بلده أو تحسینه�. 

انتقل المجتمع العلمي التر�و� إلى و نظرا لعیوب هذه المرحلة و خلو �تا�اتها من الموضوع�ة و العلم�ة 

  إعتماد أسلوب علمي راق و أكثر مصداق�ة 

مرحلة التعرف على  لنظم التعلیم في إطار العوامل الثقافیة للمجتمعات :المرحلة الثالثة  

ز ما میّ  1950- 1920إلى منتصف األول منه أ�  20تار�خ�ا حددت هذه المرحلة مابین بدا�ة القرن ال

هو تحول في المنهج الوصفي إلى المنهج الوصفي اإلرت�اطي �حیث إنتقل جیل من هذه المرحلة، 

ال�احثین لهذه لمرحلة من العمل الوصفي للنظم التعل�م�ة القائم على جمع الب�انات و المعلومات عن النظم 

على النظم إلى اإلهتمام �الب�حث عن العوامل الثقاف�ة و الس�اس�ة و اإلقتصاد�ة التي لها قدرة التأثیر 

و من رواد هذه  .و بیراد� هو من أطل� علیها هذا الوصف التعل�م�ة و تعرف هذه المرحلة �مرحلة التنبؤ

  .سادلر.ن��وال هانس، شنیدر، �اندل ، أول�س: المرحلة نذ�ر 

ال�احثون في مجال التر��ة المقارنة یروا في أراء سادلر التي سادت النصف األول من القرن العشر�ن، 

  : رها تأثیرهم، و التي �انت تدوعوا إلى ما یليمصد

 ضرورة إخضاع دراسة النظم التعل�م�ة للمنهج العلمي و ��ل ح�اد�ة. 

  ، أن یدرك ال�احث أن إخضاع دراسة النظم التعل�م�ة األجنب�ة للموضوع�ة و الح�اد�ة و للمنهج

تجعلها أكثر تفاعال مع الدراسة من تجعله  أكثر قدرة على  الفهم النظام التعل�مي لبلده من جهة، �ما 

 .أجل �شف العیوب

 التار�خي في تش�یل النظم  العاملإلى جانب اإلجتماعي �مؤثر عام،  لعاملوجوب إضافة ا

   21التعل�م�ة
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الدراسات التي تعالج النظم التعل�م�ة لقواعد ال�حث  و من هنا جاءت المرحلة الرا�عة لتخضع الحقا  

  .العلمي

لنظم التعل�م في ضوء التفسیر العلمي او التجر�بيامرحلة التعرف على : المرحلة الرا�عة  

تمتد هذه المرحلة من منتصف الثاني من القرن العشر�ن إلى وقتنا الحالي، و نظرا إلنتشار 

�ان على التر��ة هي األخر� وجوب اإلنخرا� في ال�حث .حر�تي الق�اس النفسي و ال�حث األمبیر�قي

و من بین أهداف .لهذا تعرف هذه المرحلة �المرحلة التحلیل�ة.لمي األمبیر�قي و ال�حث اإلحصائيالع

  .�دا�و بیر   مو هلمانال�حث التجر�بي التحلیلي هو فهم النظم التعل�م�ة و من رواد هذه المرحلة نذ�ر 

و إستخدامها ما �مّیز المرحلة التحلیل�ة؛ هو تفسیرها للنظم التعل�م�ة و مظاهر التعل�م�ة 

 ألس�اب و �التالي فهي ل�ست عشوائ�ة و غیر متصل ح�م أن الظاهرة التعل�م�ة هي تخضععلم�ا،�

�عضها �ال�عض االخر، بل تضمنتها أنما� �م�ن تمییزها و تفسیر �ذلك؛و أن مثل هذا اإلجراء ال یتم إّال 

سان�ة؛ إلى دراسة تجر�ب�ة تخضع عن طر�� إنتقال �التر��ة المقارنة من مجرد دراسة من الدراسات اإلن

  .لقواعد ال�حث األمبیر�قي

  :هي �التالي�ة مجموعة من الضوا�� المعرف�ة و و قد وضع ال�احثون األمبیر�قیون  عند دراسة التر� 

  و هو أحد ) مبدأ التجانس بین الب�انات( تقوم الدراسة التجر�ب�ة على جمع المعلومات المتجانس�ة

 .في ال�حث التجر�بياإلجراءات األول�ة 

 عیدا عن التوص�ات و الضغوطات التي تؤثر حتما على .ال�حث التجر�بي عمل إحترافي ح�اد��

 .مجر� ال�حث التجر�بي

 ال مجال للبداهة و الحدس في دائرة ال�حث التجر�بي الذ� من م�ادئه التفسیر و التحلیل .  

          ي دول العالم ، دراسة مقارنة، دار الكلمة للنشر أنظمة التعل�م و فلسفتها ف): 1995(ع�اد، هود علي  -21

   23 22ص ص  -القاهرة -و التوز�ع
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   02المحاضرة لرقم 

  .التر��ة المقارنةحول  لمقار�اتمختلف ل: موضوع المحاضرة       

  :و هي �التالي تناولت التر��ة المقارنة بین مختلف المقار�ات التي   عرف الحقل المعرفي جدال

 اندال .( المقار�ة التار�خ�ة الفلسف�ة�Kandel ،Fritz Ringer( 

  المقاومة القوم�ة أو الوطن�ة )  

       



  ــــــــــــــــــ�انةجــــــــــامعة الجیـــــــــــــــــــــاللي بونعـــــــــــــــــــــــــــامة بخــــــــــــــــــــــم�س ملــــــــــــــ

�ل�ة العلوم اإلجتماع�ة و العلوم اإلجتماع�ة                                                                            

  ر��ةـــــــــــــوم التـــــــــشع�ة عل                                      قسم العلوم اإلجتماع�ة               

  �هـــــــــتخصص إرشاد و توج   )السنة الثان�ة ل�سانس(    لتر��ة المقارنةمحاضرات في ا: المق�اس  

   02المحاضرة لرقم 

  مناهج ال�حث في التر��ة المقارنة :موضوع المحاضرة       

تناول قضا�ا النظم التعل�م�ة و محاولة  تقی�مها و اإلستفادة من تجر�ته ل�س �األمر الهین و إنما 

ي یلزم ال�احث في مثل هذه القضا�ا إلة اإللتزام �مناهج ال�حث التي أجمع علیها �ستوجب ذلك منحى علم

خبراء ال�حث العلمي و �ون طب�ع�ة المادة أ� التر��ة المقارنة ذات مواض�ع متنوعة فإن ذلك فإن �سق� 

هنا و المناهج ال�حث العلمي متعددة بتعدد مواض�عها و من . علیها قاعدة طب�عة تحدد نوع�ة المنهج

عرف میدان ال�حث العلمي في مجال التر��ة المقارنة عدة مناهج سنأتي ف�ما إلى تناولها ب�عض من 

  .التفصیل

فهم �عض القضا�ا  تلزم ال�احث إلى ال�حث في جذورها : ال�حـــــــث التـــــــــــــــــار�ــخي: أوال

(  للظاهرة و في الصدد �شیر القحطاني و زمالؤه التار�خ�ة  و ذلك من تحدید العوامل التار�خ�ة المنتجة 

إلى أن فهم الحاضر ال یتم إّال بتقص جذوره في الماضي ) 210ص : ه1431: القحطاني و زمالؤه

  .وذلك بهدف فهم الحاضر و التنبؤ �المستقبل.... 

ع�ة لها إمتداد في و مادة التر��ة المقارنة ��اقي المواد �المواد في العلوم اإلنسان�ة و العلوم اإلجتما

  .الماضي و أن فهم �عض قضا�اها یجبر ال�حث إلى تقصي الماضي

إذا �ان المنهج التار�خي من بین المناهج التي لها تواجد في ال�حث العلمي في مجال التر��ة، و 

  .عل�ه فما هي الفوائد المرجوة من ال�حث التار�خي في مجال التر��ة التر��ة المقارنة



 حدد �ل من العزاو�  :لتار�خي في مجال التر��ة المقارنةفوائد ال�حث ا

مجوعة فوائد لل�حث التر�و� في التر��ة المقارنة و هي )  2009(و خلیل ) 2008(

 : علي �التالي

 .توفیر محتو� علمي معرفي لتار�خ التر��ة المفارنة في دولة ما أو في دولة مختلفة )1

 .في دولة ماالتعرف على اإلتجاهات و الس�اسات المت�عة  )2

 .التزود �الجذور التار�خ�ة للنظر�ات و الممارسات التر�و�ة التي تطورت مع تفسیرها )3

 .تعمی� فهم المش�الت التعل�م�ة  و تحید اإلجراءات و العمل�ات الالزمة لتحسین و تطو�ر التعل�م )4

 .� أو التطب�قيالكشف عن الجوانب المضیئة في التراث التر�و� لدولة ما،  سواء على المستو� النظر  )5

 .تقد�م حلول و بدائل لمواجهة مش�الت تعل�م�ة من تجارب دول أخر� و ما �ستفاد منها من دروس )6

التعرف على العوامل المختلفة التي تؤثر في التر��ة، أو تتأثر بها، مما �م�ن ال�احثین من فهم الصلة  )7

 .بین التر��ة و البیئة

  ) 126ص : 2009: خلیل)( 82: 2008: العزاو� (                                                     

  .لل�حث التار�خي مجموعة إجراءات على ال�احث أن �عتمد �دلیل ل�صل إلى ما �صبو إل�ه

 خطوات ال�حث التار�خي في التر��ة المقارنة: 

 عند إخت�ار المش�لة �شتر� مراعاة األهم�ة العلم�ة  :إخت�ار مش�لة ال�حث و تحدیدها: الخطوة األولى

، وحدة الموضوع )الوثائ� العلم�ة -المراجع - المصادر( للمش�لة ، و توفر المعلومات من مصدرها  

و حاجة البلد لهذا ال�حث و �اإلضافة توقع الزمن الذ� �ستغرقه ال�حث ، ثم على ال�احث تحدید 

 ا ل�ص�غها في دی�اجة علم�ة �شتر� فیها الدقة و الوضوح المش�لة زمن�ا و م�ان�ا و موضوع�

  )127، 126ص ص : 2009:خلیل( بتصرف األستاذ لمز�د من اإلطالع أنظر                   

  للفرض دور الدلیل تجعل ال�احث یجمع المادة العلم�ة التي تساعد  :وضع الفروض: الخطوة الثان�ة

ما أن الفرض�ة تدفع ال�احث إلى إعتماد خطة تنظ�م�ة من بینها �.ال�احث على اإلجا�ة على الفرض�ة 

 �اإلضافة تساعد ال�احث بإلتزام �الموضوع�ة و الح�اد .تنظ�م المادة العلم�ة تنظ�ما دق�قا

  بتصرف األستاذ                                                               

 ص  1433:العساف ( تصنف المصادر التار�خ�ة إلى صنفین : جمع المادة العلم�ة: الخطوة الثالثة

  ):265،  264ص 

  و تندرج تحت األنواع التالیة. المصادر األساسیة: الصنف األول:  



o الدساتیر ، القرارات ، محاضر اإلجتماعات الرسمیة،  :الوسائل و السجالت و یندرج تحتھا

 .التقاریر،اإلحصاءات الرسمیة، النشریات و المقاالت ،السجیالت ، الصور و الفیدیو و الرسوم

o  األثار و المباني و األدوات 

o األدلة الشفھیة من المشارك فیھا و الشاھد علیھا و یمكن الحصول علیھا بإستخدام المقابلة. 

  

  و             الروا�ة، األدب�ات من �تب( و هي أنواع منها : المصادر الثان�ة: الثانيالصنف

مقاالت، روا�ة شخص لم �حضر الواقعة لكن قام بوصفها و نقلها عن شاهد للواقعة مثال  أخ�ار 

  .الصحف

  .و ی�قى أن للمصادر ق�متها العلم�ة  من حیث مصداقیتها

 و یوجد نوعان من النقد :التار�خ�ةنقد المادة : الخطة الرا�عة: 

 یهتم هذا النوع �الوث�قة ذاتها، أ� ل�س �محتواها،�معنى أّن : نقد خارجــــــــــــــــــــــــــــي

.  إهتمامه ینصب على التحق� من صاحب الوث�قة، ض�� زمن إستصدار الوث�قة

 قی� ولل�احث المحترف معاییر �ستند علیها و هو في أثناء عمل�ة التح

  )   132ص :المرجع الساب�: العساف( بتصرف األستاذ أنظر                     

 یتمثل في تعامل ال�احث مع المحتو� أ� مع المعلومة، و  :ليــــــــــــــــــــــــــــــــنقد داخ

  �حیث على فحصها لینتقدها ، إما بدحضها �الحجاج و أما بإث�اتها في حالة صحتها

   )164ص : 2000: دو�در� ( انظر    بتصرف األستاذ                

 

 

 

 

 

  

ال ین�غي أن ینصب على  ؛حث في التر��ة المقارنة �أسلوب ال�حث التار�خياعمل ال�:: مالحظة

وراء الحدث التي جعلته ماثال  األحداث ، بل عل�ه أن ینظر إلى القو� و العوامل التي تقف

  .على مستو� الواقع ، و ما على ال�احث سو�  تعر�ة الحدث و تحلیله  و تفسیره تفسیرا  علم�ا

و عل�ه عند  و �ح�م أن ال�احث في التر��ة المقارنة؛  تكمن مهمته العلم�ة في إجراء مقارنة؛  

�ة ما  ال ید  أن یتوفر  فیهم شر�  إخت�ار مش�لة الدراسة  أو قض�ة تر�و�ة ما  أونظام تعل�م

�ما أن دراسة تار�خ التر��ة ل�ست هدفا �حد ذاته في أجندة ال�احث؛ . الذ� �ستوجب منه المقارنة

 و إنما هي وسیلة تقدم األدلة؛ من أجل فهم سل�م للحاضر 



لحقائ� ذات الصلة �الظاهرة المدروسة مع تسل�� وصف ا: البـــــــــــــــــحث  الوصـــــــــــــــــــــــــــــفي: ثان�ا

و للمنهج الوصفي أنما� من الدراسات ، الموضوع هو من . علیها الضوء �غرض تفسیرها تفسیرا علم�ا

  " طب�عة الموضوع هي من تحدد نوع�ة المنهج: �حددها وفقا للقاعدة العلم�ة 

  

  

  

  :ا� المنهج الوصفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــأنم. 1 

  أنواعها    

          

                                  

  

   

 

 

  

 : الدراسات المسح�ة. 1       

تتناول عدد من الحاالت �قصد تشخ�ص أوضاعها الراهنة؛ و : أهداف الدراسات المسح�ة/ .أ  

  )60، ص2007:شر�ف( أح�انا للح�م على مد� أهلیتها و �فاءاتها، ثم إقتراح وسائل لتطو�رها 

  :صّور و أش�ال الدراسات السا�قة المسح�ة في مجال التر��ة المقارنة/ .ب         

 تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�م في عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة دولالدراسات المسحــــــــ�ة المقارنة لنظم ال. 

الدراسات المسح�ة:  1.1  
  المسح المدرسي 

 التحلیل العاملي 

  تحلیل المحتوى 

  مسح الرأي العام  

  العالقات  دراسات:  2.1
 دراسة حالة 

 دراسة العالقة و السبب  و النتیجة 

  اإلرتباط 

 یركز على التغیرات و القوى المؤثرة على الظاھرة  التطّور دراسات:  2.1

 التت�ع�ة دراسات:  2.1
على متابعة األفراد التي أنتھوا من برنامج تركز 

 تعلیمي معین



 ــــة ما�م لدولــــــــــــــــــــالدراســـات المسحــــــ�ة المقــــــــــــــــــــــــــــــارنة لنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام التعل . 

 الدراســات المسح�ة المقارنة لنظام التعل�م في وال�ة أو مقاطعة في دولـــــــة ما. 

 الدراســات المقارنة لمش�لة أو ظاهرة تر�و�ة تعل�م�ة في بیئات ثقاف�ة مختلفة. 

 :دراسة العالقـــــــــــــــــــــــــات. 2   

جمع البیانات ھو أحد إجراءاتھا لكن الغرض من  :دراســــات العالقـــــاتأھــــــــــــــــداف  /أ             
  .و لدراسات العالقات أنواع . ھذه لدراسات ھو الكشف على العالقات

  : اتت العالقــــــــاـــواع دراســــــــــــــأن/ب           

 دراسة الحالة أو وصف الحالة بشكل دقیق و معمق. 
  السبب و النتیجة( المقارنة الدراسة السببیة( 
  التعرف على العالقة بین متغیرین و مدى العالقة( دراسة اإلرتباط ( 

   )63ص :  المرجع السابق: شریف(                                                    
  
  

  :دراســـــــــــــــــات التطــــــــــــــــــــــور. 3    

التعرف على التغیرات التي تحدث للظاھرة  على مدى زمن معین، كما : ات التطّورأھداف دراس         
  )53ص : المرجع السابق: شریف. ( تسعى للتعرف على العوامل التي یمكنھا أن تؤثر على نمو الحادث

لتي تھتم یدراسة ھي تلك الدراسات ا آنفا؛ كما أشرنا :عیةــــــــــــات التتبـــــــــــــــالدراســــــــ. 4    
األفراد الذین تلقوا برنامجا تعلیمیا و أنھوه ، ثم تسعى إلى التعرف على نوعیة المشكالت و التبعات  التي 

  .السابق)تعلیمھم( یواجھونھا  في أعمالھم و مدى إستفاداتھم من تكوینھم 

  )63ص : لمرجع السابق: شریف(                                                                                  

  :ـات الوصفیــةـــة الدراســــــــــــأھمی. 2

 التعرف على مختلف جوانب النظام التعل�مي و الكشف على العاقات القائمة بینها . 

 إجراء تقی�م على  �ل من �قف وراء النظم التعل�م�ة من قو� و عوامل. 

  األس�اب و مخرجات النظام النظام التعل�ميالتحلیل لم�ونات البیئة و تفسیر.. 

 األخذ �مبدأ اإلستفادة �الخبرات التر�و�ة  لآلخر. 

المرجع : شر�ف( بتصرف األستاذ                                             

       )64، 61ص ص : الساب�

  :                                  قـــــــــــارنــــمنھــــــــــــــــج الم: ثالثا

  :تعریف منھج المقارن . 1    



و منهج لدراسة أوجه الش�ه و اإلختالف و التداخل بین مجتمعات مختلفة أو لجماعات ه  

داخل المجتمع الواحد، و لنظم إجتماع�ة �ما �سعى هذا المنهج لمعرفة األس�اب لهذا الت�این و التشا�ه و 

تداخل و تتم عمل�ة المقارنة وف� معاییر و مح�ات و هي من تجعل من هذه الدراسة قابلة للمقارنة ال

�المع�ار التار�خي ، المع�ار اإلحصائي ، المع�ار اإلثنوغرافي و ذلك قصد الكشف عن العوامل الخاصة 

  .و التي أدت إلى ظهورها و تطورها،و صور اإلرت�ا� و التداخل بین �ل منها

  )171ص: المرجع السابق: خلیل(بتصرف األستاذ                                                                              

  :ارنــخطوات منھج المق. 2  

  : تحدید مشكلة الدراسة. أ  

 حس ال�احث �المش�لة. 

  الدراسات الفهم العمی� للمش�لة من خالل  إجراءات قراءات جادة لمختلف األدب�ات و

 و التوص�ات و التشر�عات و اإلحصاءات أ� جمع الب�انات على المش�لة

 و إخت�ار بلد أو .  جمع المعلومات ذات الصلة �المش�لة، ثم ترتیبها حسب األهم�ة

 .مثل نظام تعل�مي للوطن و النظم األخر� : أكثر لدراسة المشاكل

 ارب و الت�اعد و التداخل عرض التفاسیر مع عرض أوجه التشا�ه و اإلختالف ، التق

 .مما �ساعد على فهم و توض�ح  المش�لة ��ل أ�عادها ، ثم تحدیدها

  التّوصل إلى ال�قین العلمي بوجود المش�لة من خالل التّوصل إلى اإلحصاءات و

القوانین و القرارات و اللوائح المنظمة ، و هذا �ساعد على التوث� من المش�لة و �قود 

  .علم�ة منظمة إلى دراستها �طر�قة

  :تحدید الس�اق الثقافي للمش�لة/ ب       

 التعرف على النم� الس�اسي و إیدیولوج�ة البلد. 

 المح�طة �المش�لة .التعرف على عقیدة البلد و ثقافته و أعرافه و تار�خه و جغرافیته

 للبلد موضوع الدراسة 

   :تفسیر المش�لة من خالل/  ج      

  ما تم الكشف عنها من خالل جمع الب�انات و بین القو� و الر�� بین مش�لة الدراسة�

 .العوامل التى أفرزتها



  الس�اس�ة، اإلقتصاد�ة ، ( إستعراض  من خالل عمل�ة اإلنتقاء  لألحداث التار�خ�ة

 .أین عمل�ة إنتقاء األحداث ذات الصلة) الثقاف�ة ، الدین�ة و الحضار�ة

  أ� ماذا نقارن؟: المقارنة/ د       

 قارنة بین المش�لة موضع الدراسة و بین القو� و العوامل  الثقاف�ة التي أفرزت الم

 .المش�لة و ��تفي بذلك في حالة الدراسة �أداة دراسة الحالة

  المقارنة بین المش�لة موضع الدراسة في البلد المختار ل��ون البلد المحور� في الدراسة

ها لتتم المقارنة معها و للوقوف على أوجه التي تم إخت�ار  - أو ال�الد -و بینها في البلد

الش�ه و اإلختالف و التداخل و التقارب و الت�اعد بینها ؛ ثم تفسیر هذه األوجه و ذلك 

 .من خالل القو� و العوامل الثقاف�ة

  إلتزام الح�اد و الدقة و إ�عاد الذات�ة  أ� األخذ �میدأ الموضوع�ة في التعامل مع

اد عن األف�ار المس�قة أو إیدیولوج�ة أو عقیدة دین�ة أو رأ�  موضوع الدراسة  و اإلبتع

  أو نتائج هي في ذهن تجره لت�عده عن هدف الدراسة؛ أثناء عمل�ة التفسیر 

  :عــــــــــــــــمــــیــــــمـــــــــــــالت/ و      

 من خالل تفسیر أوجه إلى القواعد العامة التي تح�م الظاهرة موضوع الدراسة،  التّوصل

 .التقارب و الت�اعد ،التداخلالتشا�ه، اإلختالف، 

  تعم�م هذه القواعد و إتخاذها إطارا مرجع�ا؛ �ستند عل�ه ال�احث  عند تقد�م التوص�ات

) مع�ار� ( و ینصح في مثل هذه الدراسات أن تبدأ بإطار مرجعي. و الرؤ� المستقبل�ة

 .ظاهرة أو المش�لة موضع الدراسةأو إطار نظر�، یوضح الوضع األمثل لل

   :ـــــــــــــــنبؤــــــــــــــــــالت/ ه       

 أ� التنبؤ �مد� نجاح الدراسة، وهي الثمرة الحق�ق�ة للتر��ة المقارنة. 

  ،تفید مثل هذه التنبؤات في تقد�م ما تراه الدراسة من توص�ات و مقترحات قابلة لألجرأة

  .لما �عترض النظام التعل�مي من مش�الت لتأمین مسار الحل األمثل،

سب� لك أن درست المنهج التجر�بي و أن �مجرد مالحظة  :المنهــــــــــــج التجـــــــــــــــــر�بي: را�عا   

المفهوم تتمثل لد�ك مفهومه و مختلف خطوات تصم�مه، لكن ال�أس أن نعیده عل�ك لكن ب�عض من 

  .التفصیل و �یف ننفذه في مجال التر��ة المقارنة



: 2012: ندیلجيق( و المشار إل�ه في �تاب ؛المنهج التجر�بي: مفهوم المنهج التجر�بي. 1         

؛ على أّنه الطر�قة التي �قوم بها ال�احث بتحدید مختلف الظروف و المتغیرات التي تظهر في )108ص 

   .م فیها� عن المعلومات التي تخص ظاهرة ما، و�ذلك الس�طرة على الظروف و المتغیرات و التح�ّ التحرّ 

تغییر " ؛على أّنه )161ص:�المرجع الساب( �ما جاء في تعر�ف خلیل و المشار إل�ه �تا�ه   

متعمد  و مضبو�، للشرو� المحددة، لوقعة معینة، و مالحظة التغییرات الناتجة في هذه الواقعة ذاتها                  

  ".و تفسیرها

و تطبی� المنهج التجر�بي في مجال التر��ة؛ هو للكشف عن تأثیرات �عض اإلستراتیج�ات           

أو تأثیرات الس�اسات . ى مخرجات التعل�م �ش�ل عام مقارنة �اإلستراتیج�ات السا�قةالتعل�م�ة الحدیثة عل

و ال�حث عن . إذن �ش�ل عام المنهج  التجر�بي ؛ ی�حث في عن األثر. التعل�م�ة على المنتوج التعل�مي

  .األثر بإستخدام المنهج التجر�بي له جملة من اإلجراءات

  :التــــــجر�بي في الدراسات التر�و�ة المقارنةخطوات ال�حث . 2           

  :أشار خلیل في مؤلفه إلى مجوعة خطوات التي یخطوها ال�احث و هي �التالي  

  تحدید مش�لة الدراسة تحدیدا دق�قا و ذلك بإت�اع قواعد ال�حث العلمي في ص�اغة

 .إش�ال�ة و تحدید التساؤالت التي في  ضوءها تتحدد طر�قة تناولها

 فرض�ات الدراسة ص�اغة یترتب عنها تصم�م �حثا تجر�ب�ا ص�اغة. 

 وصم�م تجر�بي �شمل جم�ع النتائج و شروطها و عالقاتها. 

 إجراء التجر�ة. 

  تنظ�م ب�انات الخام و إختصارها �طر�قة تؤد� إلى أفضل تقدیر غیر متحیز لألثر

 .الذ� �فترض وجوده

 ج الدراسةإخت�ار إخت�ار  داللة لتحدید مد� الثقة في نتائ. 

  ) 162ص : المرجع الساب�: خلیل( بتصرف األستاذ                      

و من هنا، �فضل الدراسة التجر�ب�ة؛ �م�ن من خالل نتائجها التنبؤ �المستقبل و معرفة مد� التأثیر       

  .متغیراتالسلبي ل�عض المتغیرات و عل�ه فإن نتائج الدراسة تمنحنا شرع�ة  إست�عاد و عزل هذه ال

  :أنواع التصم�مات في مجال ال�حث التجر�بي. 3               

                            

                                          

  أنواع التصم�مات      

طرق 

المجموعة 

 الواحدة

طرق 

المجموعة 

 المتكافئة

 

طرق تدویر 

 المجموعات



                            

  

  

  

  )167، 166ص ص :المرجع الساب�: خلیل( بتصرف األستاذ                                           

  .لإلطالع على الجزء أرجع إلى دروس المنهج�ة. و لكل نوع إجراءاته تجر�ب�ة

  :منهج تحلیل النظم: خامسا

�ل أنواع النظم لها تصور و فلسفة و لها أفاق مستقبل�ة و لها مدخالت و مخرجات و هي     

المرجع ( مسطرة في برامج هذه النظم في ش�ل أهداف و النظام �ما هو مشار إل�ه في �تاب شر�ف 

؛ فهو �ل شي في الوجود ، له مدخالت ، �ما له مخرجات یتجه لتحقی� أهداف معینة )66ص : الساب�

�لما صغر النظام ، سهل تحلیله لقلة العالقات المتضمنة ف�ه ، ألنه أكثر طواع�ة .و لكل نظام نظم فرع�ة

  ).66ص : المرجع الساب�: شر�ف( للرصد و التطو�ر 

و نالح� ؛ أن العمل �أسلوب تحلیل النظم تضمن تحل�ال شامال للنظام التعل�مي، �نتیجة لهذا 

ثم تقو�م هذا التصم�م الجدید للتأكد من .�عمل تصم�م جدید للنظام التعل�ميالتحلیل الشامل ، �قوم ال�احث 

  )9ص : ه  1434: فوز� التم�مي و زمالؤه.( مالءمته

  

  

  :منهج تحلیل القو� العاملة: سادسا

إّن تخط�� التعل�م على ضوء اإلحت�اجات من القو� العاملة المدر�ة في المستقبل ضرور�ة لتحقی� 

  :مجتمع، فالعمل�ات التي تتم وف� هذا المنهج تتلخص في النقا� التال�ةرخاء و رفاه�ة ال

  التنبؤ �اإلحت�اجات من القو� العاملة و التي ترمي إلى تقدیر الطلب على القو� العاملة خالل

 .السنوات القادمة

 التنبؤ �النمو اإلقتصاد� و تهدف إلى تحدید حجم اإلنتاج في مختلف القطاعات اإلقتصاد�ة.( 



 دیر العرض من القو� العاملة و تهدف إلى إعداد تقدیرات العرض من القو� العاملة وف� النشا� تق

 ).اإلقتصاد� و فئات المهن و ما �قابلها من مستو�ات التعل�م

 الموازنة بین العرض و الطلب من القو� العاملة. 

 وضع خطة التعل�م و التدر�ب. 

  )68- 67ص ص :المرجع الساب�: شر�ف(                                                

 72، 71ص ص : المرجع الساب�: شر�ف(  أدوات ال�حث في التر��ة المقارنة( 

  . المقابلــــــــــــة. 1                    

  . المالحظة. 2                    

  .اإلستبیــــان. 3                    

  توجد مجموعة من األسالیب تت�ع إلجراء دراسات مقارنة   :المقارنةأسالیب ال�حث في التر��ة

 ).38، 37ص ص : 2013:الز�ي و الخزاعلة( المشار إلیها في �تاب 

 .طــــــــــــــــــــــر�قة الــــــــــوصـــــــــــــــــف لنظام التعلـــــــ�م .1

 .للنظم التعل�مــــــــــــ�ةطــــــــــــــــــــــر�قة التحـــــــــــــــلیل  .2

 .طر�قة المش�الت لدراسات النظم التعل�م�ة .3

  .طــــــــــــــــــر�قة المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــارنة اإلحصـــــــــــــائ�ة .4

 حتى تكون الدراسة في مجال التر��ة المقارنة جیدة ،  :األدوات المعینة على دراسة التر��ة المقارنة

جد ال�احث في التر��ة یلجأ �اإلستعانة �مجموعة من األدوات و قد أشار إلیها ز�ي و زمالؤه              ن

 ):39- 38ص ص : 2013: ز�ي و زمالؤه( و هي �اآلتي  

 التم�ن من اللغة التي یتحدث أهل البلد التي تجر� فیها الدراسة :ةـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــالل. 

 صورة التعرف عل�ه عن �ثب  اإلقامة لمدة تسمح لل�احث �مالمسة الواقع و: اإلقــــــــامـــــــــــــــــــــــة�

 .ةم�اشر 

 فإن �ان موجودا أثر على .و �قصد عدم التحیز الثقافي ، العقائد� و الشخصي: عدم التـــــــــــــحــــیز

 .مصداق�ة نتائج الدراسة

 الوزارات، الب�انات اإلحصائ�ةالمراجع، و المصادر و تقار�ر اللجان لد� (:المصادر األولـــ�ة.( 

 الوثائ� و الصّور الموثقة ذات الصلة �الموضوع. األدب�ات، المقاالت:المصادر الثانو�ـة .  

  : ة ــــــــــــــــــــــــــخاتم

في ضوء ما تقدم ذ�ره؛ فالتر��ة المقارنة �ح�م أنها علم قائم بذاته، و �ونه �ذلك تخصصا ،         

ف�ل المجتمعات في حاجة إلى مثل هذا التخصص لتطو�ر نظمها التعل�م�ة و تجو�دها و عل�ه فإن 

    .الخوض ف�ه ال ��ون إال �األخذ �مناهجه التي تم عرضها من أجل نتائج صادقة



  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجع                    

o  مؤسسة دار الفجر للنشر و التوز�ع -التر��ة المقارنة األصول المنهج�ة و نظم التعل�م اإللزامي):2009(خلیل، نبیل سعد. 

o العمل�ة، بیروت دار المعاصر ال�حث العلمي أساسیته النظر�ة و ممارسته): 2002(دو�در� ، رجا وحید. 

o  التر��ة المقارنة أسسها و تطب�قاتها عمان دار للنشر و التوز�ع): 2013(ز�ي، أحمد و الخزاعلة دمحم. 

o  الر�اض ، الزهراء للنشر و التوز�ع 1التر��ة المقارنة ، �): 2007(شر�ف السد عبد القادر ،. 

o  الزهراء للنشر و التوز�ع –الر�اض  �2 - العلوم السلو��ة المداخل إلى ا�حث في):ه1433( العساف صالح دمحم. 

o  درا الدجلة –مقدمة في منهج�ة ال�حث العلمي، عمان ) 2008(العزاو�، رح�م یونس  �رو. 

o   منهج ال�حث في العلوم السلو��ة مع تطب�قات ): ه1431( القحطاني و زمالؤهSPSS- -  �3 – الر�اض. 

دار  –عمان 3ال�حث العلمي و إستخدام مصادر المعلومات التقلید�ة و اإللكترون�ة � ) ار�خدون ت( قندیلجي، عامر إبراه�م 

.المسیرة للنشر و التوز�ع  



  ــــــــــــــــــ�انةجــــــــــامعة الجیـــــــــــــــــــــاللي بونعـــــــــــــــــــــــــــامة بخــــــــــــــــــــــم�س ملــــــــــــــ

�ل�ة العلوم اإلجتماع�ة و العلوم اإلجتماع�ة                                                                            

  ر��ةـــــــــــــوم التـــــــــشع�ة عل                                      قسم العلوم اإلجتماع�ة               

  �هـــــــــتخصص إرشاد و توج   )السنة الثان�ة ل�سانس(    لتر��ة المقارنةمحاضرات في ا: المق�اس  

   03المحاضرة لرقم 

  )تا�ع( ج ال�حث في التر��ة المقارنة همنا: موضوع المحاضرة

 عناصر الموضوع: 

 صعو�ات ال�حث في التر��ة المقارنة. 

 مصادر الب�انات المعلومات في التر��ة المقارنة  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموضوع�ة  إدخال الضرور�  من أنه ؛André Julienمؤسس التر��ة المقارنة أندر� جول�ان  قال

 ، الواقع فيو  .تقر�ً�ا إیجابً�ا علًما" �ص�ح حتى المقارنة التر��ة مجال في ال�حث في القواعد العلم�ة و

ت �حث  خاصة بها و أدوا مفاه�م ة المقارن التر��ة  تعتمد أن قبل ونصف االنتظار قرن  علینا سیتعین

تتخذ  و من هنا یتجلى �یف صمدت التر��ة المقارنة لمدة من الزمن؛ لتق�م لذاتها مناهج و. �ي  تتطور

لكن رغم ذلك فهي تواجه مع�قات عدة،  قد . علم قائم بذاته لتتحول إلى مما یؤهلها مواض�ع ؛  لنفسها

ماهي نوع�ة الصعو�ات التي قد تحول دون وصول  و عل�ه ؛.تدفع من ال�احث إلى إیجاد سبل لتجاوزها

  ال�احث إلى الحق�قة؟

  :صعو�ات ال�حث في التر��ة المقارنة. 1

  :منها. ؛ إلى طب�عة الصعو�ات التي واجهت ال�حث في بدا�ة العشر�نات(Lè Thành Khôi, 1981))�شیر    

 حیث �20حیث �انت وسیلة بید السلطة في بدا�ة القرن ال: أرت�ا� علم التر��ة المقارنة �الس�اسة� ،

نحن و و هذه أحد المع�قات، ، �ان موضوعها النظر في تجارب الدول و نقل �ل تجر�ة رائدة 



و أّن العالم أو ال�احث أول ما یجب أن یتمتع بها هي الحر�ة و الموضوع�ة العلم�ة ،  أن نعلم ؛

 ).إتخاذ القرار، النقد الموضوعي( إرت�اطه �الس�اسة قد تقلل من حر�ته

  أشار�ما )Lè Thành Khôi, 1981  ( على المعلومةإلى مسألة تتعل� �صعو�ة الحصول            

غال�ا ما تكون بید الرسمیین األمر الذ� یتعذر  و اإلحصائ�ات الخاصة �النظام التر�و� ، فهي

  .الحصول علیهاعلى ال�احث  

  صعو�ات في إخت�ار المنهج)Halls 1990  ( مثال نجد ال�ا�ان لجأت إلى ما �عرف �اإلنتقاء

أما �اقي األنظمة أظهرت نوع من المرونة و تر�ت  Electisme méthodoloqueالمنهجي 

مفادها  إلى أن الرأ� إستقر في ف�رة) King1989( و أشار .لل�احث ح� إخت�ار المنهج و األداة

 ترك الحر�ة لل�احث إلخت�ار المناهج و ذلك حسب ما تقتض�ه الدراسة 

   في البدا�ة �ان ال�حث في مجال التر��ة المقارنة �حمل قومي )cowen, 1990 ( أما األن  فهي علم

یختص بجم�ع قضا�ا التر�و�ة في العالم و هذا ما زاد من م�انتها �علم مواضعها جم�ع قضا�ا التر�و�ة 

 . عالم�ةال

 حسب التر��ة المقارنة )Novoa 1995(ما تزال تجد صعو�ة في أن تجد م�انا لها في دائرة ال�حث  ؛

 .لخضوعها للسلطة  �ح�م هي من تمول الدراسات وف� برنامج مسطر و ذلك نظراالعلمي 

 و اإلقل�م�ة  التي تعتني �الشأن التر�و�   للمنظمات الدول�ة ، دراسات التر��ة المقارنة ؛خضوع �ذلك

التي �انت تحت   Holmes.B 1990؛ نذ�ر هنا دراسة Unesco  �المنظمة الدول�ة للتر��ة و التعل�م 

و س�ادة الطا�ع التقر�ر�   Alescoو المنظمة العر��ة للتر��ة و التعل�م   Unescoإشراف و تمو�ل 

 .و الكمي في تناول المواض�ع

 عض المف�ر�ن التر��ة المقارنة حیث سارتر   ثمینت�Sartes  فیلسوف فرنسي �أمل أن تسهم التر��ة في

رفع الغطاء عن الحق�قة عن القضا�ا الحساسة و تثمر جهودها بتقد�م حلوال للمسائل التر�و�ة المعقدة و 

عوة للمشتغلین هنا إشارة إلى صعو�ة المهمة التي هي على عات� التر��ة المقارنة و ر�ما �ذلك هي د

 )Delors,1996( .�التر��ة المقارنة على وجوب التحرر من �ل القیود المانعة للوصول إلى الحقائ�

  ؛ و إقامة عالقات و التح�م في الكثیر من التفن�ات ال�حثضرورة تم�ن ال�احث من اللغات األجنب�ة. 

 ةضرورة تحلي ال�احث �النفس الطو�ل نظر لصعو�ة الوصول إلى المعلوم. 

  مش�لة األرشفة و تذمر الكثیر من ال�احثین �سبب صعو�ة ولوج أدراج األرشیف و هي �ما أشرنا تحت

 .تصرف اإلدارة المشرفة على قضا�ا االرشیف



 یتطلب ال�حث في مجال التر��ة المقارنة العمل وف� فر�� �حث متخصص. 

 هو �حاجة إلى  ولكن ، التر�و�  ال�حث التقدمفي مؤسسها  أراد �ما ، التخصص هذا �سهم ، �التأكید

 .] Groux, 1997[ .الصل�ة نظر�ة أدواتو  األداء عال�ة نظر�ة معدات

 مثال لمقارنة الب�انات  ؛الوصول إلى الحق�قة في مجال التر��ة �ستوجب إمتالك أسالیب  التحلیل

�حسن قراءة و تفسیر  الب�انات الرقم�ة و مختلف  تفسیر� ال بد من نهج  ؛المستقاة من مختلف الهیئات

و هذا �مثل أحد أبرز القصور في عمل�ة التحلیل و التفسیر في  ،الب�انات األخر� التي تم جمعها

  ]Groux :1997.[ التر��ة المقارنة

  التر��ة التي طرحت و �قوة و التي تبرز حجم المش�لة في مجال التر��ة المقارنة ن�ر  و من القضا�ا

 :حول المسائل التال�ة OCDEمنها؛ ما طرحته منظمة 

o  ؟ التعل�م�ة  و ��ف�ة ق�اسها  الظواهر مش�لة مناقشة 

o و ��ف�ة إخضاعها إلى لغة األرقام؟ 

o ها على جم�ع الدول عمل�ة ؟و هل التدابیر المتخذة جراء هذا الفعل �م�ن تعم�م 

o ؟ و �شیر و هل الب�انات المستقاة تصلح �ي نجر� مقارنةGroux    المش�ل ��من في عدم

 ]  Groux,1997.[ توفر الب�انات حول األنظمة التعل�م�ة و مختلف س�اقاتها

o تقار�ر عمل�ة  إالّ  هي ما و التعل�قات  جل التفاسیر des constats   لكن ل�ست تفسیر

 ) King 1989)، Groux 1997 حق�قي و مضوعي لما تتضمنه األرقام 

  مش�الت تمو�ل ال�حث التر�و� في مجال هذا النوع من الدراسات ، �حیث قد �حتاج ال�احث إلى التنقل

  ).جو�ا أو �حر�ا( و إما في دول أخر� ) بر�ا( لجلب المعلومات إما محل�ا

  المعلومات في التر��ة المقارنةمصادر الب�انات: 

  :المصادر األساس�ة. 1       

  مقاالت العلم�ة وال دب�ات التر�و�ة األمختلف  الدراسات واأل�حاث و تشمل

 في التر��ة المقارنة، المح�مة 

   النظم  المهتمة المنظمات والمؤسسات  تقار�ر و دراسات و إحصائ�ات�

 التعل�م�ة، 

  

 



  : و  تشمل :األول�ةالمصادر .   2   

 ،الح�وم�ة الرسم�ةالصادرة عن الهیئات  التقار�ر و تقار�ر اللجان العلم�ة 

 )األستاذ( ).، اإلحصائ�ات الصادرة عن الدیوان الرسميمحاضر جلسات اللجان(

  األستاذ( .العلم�ة والندوات العل�مة المؤتمرات ( 

   المختصة في التر��ة  و التوص�ات و النشر�ات الح�وم�ة الصادرة عن الهیئات

 .التشر�عات

  :وتشمل: المصادر الثانو�ة. 3          

 األكاد�م�ة من الختصین في التر��ة المقارنة الكتب 

 مقا�الت مع المشرفین على القاطاع التر��ة من بناة مناهج و مصممي المناهج  ).

 )األستاذ

 األستاذ(  .مواقع إلكنترون�ة لخبراء في التر��ة المقارنة( 

 األستاذ.( فیدیوهات وثائق�ة حول النظم التعل�م�ة و قضا�ا التر��ة و التعل�م(  

المطبوعات التي التي تتناول الجوانب الثقاف�ة واالجتماع�ة  و تشمل  :المصادر المعینة .4              

والس�اس�ة والتي ��ون لها أهمیتها في الدراسات المقارنة ألنها تلقي الضوء على األ�عاد المختلفة للجوانب 

  .و بتصرف األستاذ )2012: تامر المالح (  .داللةالتعل�م�ة و�عطي لها 

و في األخیر ی�قى على ال�احث التحق� من المعلومة و من مصدرها و عل�ه أن : الخاتمة 

 . نتعامل �صفة المحق� العلمي
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   )السنة الثان�ة ل�سانس(    محاضرات في التر��ة المقارنة

   04المحاضرة لرقم 

نماذج من نظم التعل�م الفعالة في �عض الدول المتقدمة:موضوع المحاضرة

  في طر�� النمو  السائرة

العالم الغر�ي  عننماذج تعل�م�ة  من الدول الرائدة تر�و�ا 

التقدم اإلقتصاد� و الوعي اإلجتماعي هو ثمرة جهد تر�و� في إطار إستراتیج�ة شاملة أحسنت إدارة 

  .اإلنسان �عد ما أحسنت بناءه

النظام التعل�مي في دولة فنلندا :أوال 

 Programme international pour le؛)   (PISAحسب  نتائج التحقی� التي قامت �ه المنظمة الدول�ة 

suivi des acquis des élèves organisé par OCDE   فإن تالمیذ دولة فنلندا �حتلون المراتب األولى في ؛

الطب�عة ؛ الر�اض�ات و الجدول التالي یبرز نتائج القراءة بلغة األم ؛ علوم الح�اة و : مختلف المواد الدراس�ة التال�ة 

  المرت�ة  الر�اض�ات   المرت�ة  القراءة
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محاضرات في التر��ة المقارنة: المق�اس  

المحاضرة لرقم 

موضوع المحاضرة

نماذج تعل�م�ة  من الدول الرائدة تر�و�ا  -أ

التقدم اإلقتصاد� و الوعي اإلجتماعي هو ثمرة جهد تر�و� في إطار إستراتیج�ة شاملة أحسنت إدارة  

اإلنسان �عد ما أحسنت بناءه

حسب  نتائج التحقی� التي قامت �ه المنظمة الدول�ة  

suivi des acquis des élèves organisé par OCDE 

مختلف المواد الدراس�ة التال�ة 

  .التالمیذ الفلندیین

  

  فنلندا

 OCDEالمتوس� لد� 

  الجال�ة الفرنس�ة في دولة بلج��ا
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 یبرز تفوق التعل�م في فلیندا في �عض المواد الدراس�ة) 01(ش�ل 

؟  هناك المسألة تتعل� التعل�م�ة الفلند�ةفي هذا المعطي ، البد أن نتساءل عن سر تفوق المنظومة 

  .أو مدة الدراسة)  المصار�ف( �الكیف ال �الكم ، أعني حجم التالمیذ ، حجم التكالیف 

  مثال؛ 

   یزاولون  .عشرة 16إلى غا�ة السن ال 07التعل�م اإلج�ار� في هذا البلد یبدأ من السن ال

 .و التعل�م العام) علوم / تقني( ل�م المتخصص�عدها یوجه إلى التع. الدراسة  في الجذع المشترك

  حیث رأسمال المخصص الرأسمال المخصص للتعل�م في فینلندا ل�س �المرتفع مقارنة مع بلج��ا

من إجمال نفقات الدولة أ� �عادل إلى حد ما حجم  %06في فلندا �قدر ب  2005للتعل�م في 

  . %06.3النفقات المخصصة للتعل�م في بلج��ا الذ� �قدر ب 

  سنو�ا �النس�ة للفئة / ساعة 6000الحجم الساعي السنو� للتمدرس في فیلندا �قدرة �أقل من

–السو�د–النرو�ج(السنة و هو نفس الحجم الساعي المعتمد في �ل من  14- سنوات  7العمر�ة 

 8000في حین �قدر الحجم الساعي السنو� لنفس الفئة العمر�ة ب ) إسیتون�ا  –سلوفین�ا

  )OCDE ;2008( سنو�ا /ساعة

  أسبوعا ؛ و تنتهي الدراسة على الساعة  38یوما أ�  187األ�ام الدراس�ة في دولة فینلدا تقدر

 .أسبوعا 37یوما أ�  181في حین عدد األ�ام الدراسة في بلج��ا نقدر ب .سا زواال13ال

 الحجم الساعي المخصص للمواد السا�قة الذ�ر �النس�ة المؤ�ة: 

o من مجموع المواد %16بلج��ا  %13: فیلندا :   حصة القراءة ، الكتا�ة ، و األدب 

o  النس�ة لكلیهما %13: الر�اض�ات�. 

o 9أما في دولة بلج��ا  %17فیلندا : علوم الح�اة و الطب�عة% 

 تلغي الفجوة القائمة بین البیت و المدرسة �حیث تشعر التلمیذ �أن  :إستثنائ�ة بیئة تعل�م�ة

 : المدرسة هي عالمه مما تكرس لد�ه مبدأ اإلنتماء و لتحقی� ذلك قامت السلطات �ما یلي

o أروقة المؤسسات .�شعر التلمیذ �الراحة  ²م 65) الحجرات الدراس�ة(  فضاء دراسي أوسع ،

 .التعل�مة واسعة و هي فضاء لتم�ین التلمیذ من تز�ینها ، �ما تسمح للتالمیذ �التحرك �حر�ة

o أ� الجذع المشترك في �ل مؤسسة ال ت�عد� ) سنة 14 –سنة  07(  حجم التالمیذ المتمدرسین

شع�ة التعل�م / الشعب التقن�ة ( تلمیذا أم حجم التالمیذ في التخصص  400- 300عددهم بین 

�حیث تقع �ل منهما على مسافة . تلمیذا 500 – 400أ� التعل�م الثانو� �قدر بین  ) العام 

 Paul[   .رف على المنتسبین للمؤسستینقر��ة و نحت إشرف مدیر واحد حتى یتم�ن من التع

Robert ; Sans date : P03 [ 



o میذا هو أقصى عدد داخل الحجرة  قد �صل العدد تل 20: حجم التالمیذ داخل الحجرة الدراس�ة

إلى  05لكن الممیز هو أّن تسییر  ورشات العمل یتم ب  .تلمیذا و هي حالة إستثنائ�ة 25إلى 

التر��ة ( �ما تخصص أفواج خاصة لمن �حتاجون الدعم على مدار السنة  .تالمیذ فق� 06

األدب الورائي و الشعر، ( �ل حجة دراس�ة تتوفر على م�ت�ة تضم مختلف الكتب ).العالج�ة

 )الفنون  و غیرها/ الر�اض�ات / العلوم / التار�خ 

o  عندناو هو ما �عرف  ثمة جهاز م�لف بهذه المهمةفي مجال المتا�عة النفس�ة و اإلجتماع�ة) 

 تلمیذ مستشار ذو� �فاءة عال�ة �200حیث یخصص لكل  )مر�ز التوج�ه و اإلرشاد COSPب 

o نشاطات تر�و�ة دون إنقطاع. 

o نظام التدر�س: 

 :في مجال تعل�م اللغات - 

 مثلون  تعل�م اللغة الفنلند�ة للمق�مین الذین :�النس�ة تعل�م اللغة الفلند�ة للجال�ة المق�مة�

الروس �مثلون أكبر نس�ة خاصة �عد . من الجال�ة في أور�ا و هي نس�ة ضع�فة 02%

 .URSSإنه�ار اإلتحاد السوف�اتي

  الفنلند�ة  هيلغة التعل�م اإلج�ار�ة )la langue Finoise(  مع ح� التالمیذ تعلم لغتین

  .07إبتداءا من السن ال .ثانو�تین هما اللغة األلمان�ة و اللغة اإلنجلیز�ة

o  الوصا�ة م�رسة في جم�ع (  و التالمیذ عالقة ش�ه عائل�ةعالقات بین الفرق البیداغوج�ة

أنظر شهادة تلمیذ ألماني ) المؤسسات أ� االساتذة في خدمة التلمیذ حتى خارج أوقات العمل

 ](PaulRobert ; Ibid: P03[ الز�اراتموجود في المؤسسة الفلند�ة في إطار ت�ادل 

o حیث التالمیذ المش�لة �عرضون للعقو�ة حیث �عاقب التلمیذ  من نصف حازم ؛ نظام العقو�ات�

لكن نادرا ما �قع التالمیذ  هي من تحدد درجة العقو�ة، أشهر حیث درجة المش�لة 03إلى   ساعة

 لماذا؟ ألن األسرة تعاقدت مع المؤسسة في قض�ة القانون . في مش�الت تعرضهم للعقو�ة

 .�م�ةللمؤسسات التعل الداخلي

o م�یف حسب الفئة العمر�ة للمنتسبین للمؤسسات ال قبل المدرسي و من النوع نظام التعل�م

 : �حیث.التعل�م�ة

 سنوات 06إلى  01ن سن م: فئة المنتسبین للدور الحضانة أو مرحلة قبل المدرس�ة .  

  :�حیث تقوم المؤسسة بتعیین     

  .سنوات 03طفال من الفئة العمر�ة  من سنة إلى  12مر��ات لكل  03  .1           

  ) 06 -  03(لفئة العمر�ة منتس�ا من ذو� ا 21إثنین من المعلمین ذو� �فاءة للتكفل ب . 2           



o نظام التقی�م في النظام التعل�مي : 

 .الكمي  هذه الفئة ال تخضع للتقی�م حاد�ة عشر،من سن السا�عة إلى غا�ة السن ال 

 .درجات 10إلى  04سنة یبدأ التقی�م الكمي درجات التقی�م تتراوح بین  12إبتداءا  

أساب�ع  و یخصص لها أسبوع إلجراء  �06النس�ة لتالمیذ الصف الثانو� ، �ق�م �ل  

 سا 12سا إلى غا�ة 09حیث في �ل یوم یجر� إخت�ار من الساعة .. اإلخت�ارات 

 .التي تلقاه التلمیذ �متحن علیهاأ� ثلثي من حجم الدروس  3/2 

أما الراسبون درجات  10درجات إلى  05النجاح �قدر من خالل حصول  التلمیذ بین  

 .فیخصص فرص اإلستدراك مع أخذ دروس تدع�م�ة

و �عد محاولة ) 05 – 01من ( نقا�  05التالمیذ الذین لم یتم�نوا من تجاوز درجة  

 .یوجهون م�اشرة إلى التعل�م المهنيالتكفل بهم للحصول على نتائج أفضل ، 

منهم؛  % 55من مجموع التالمیذ؛ یوجهون نحو الشعب التقن�ة و المهن�ة؛ و   45% 

  و ذلك من خالل الملمح الكشفي للتلمیذ. یتم توجیههم نحو التعل�م العام

في حالة وجود أ� مش�لة �عاني منها التلمیذ ، تتدخل المدرسة من  .مدرسة بدون إعادة. 1        

العالج التر�و� هو من مهام المعلم و في حالة . مختصیها للتكفل �ه و إنقاذه من الحالة التي �عاني منها

  .ما �انت الحالة تطلب تدخل أستاذ التر��ة الخاصة یتخذ م�اشرة قرار اإلحالة

   :المؤسسات التعل�م�ة  في �امل التراب الفینلند� إنسجام بین. 3             

o نفس النم� التعل�مي �سود جم�ع التراب الفیلند�. 

o المؤسسات التعل�م�ة تكون أقرب إلى مقر س�ن التالمیذ. 

o وجود عدالة إجتماع�ة ، ال وجود للط�ق�ة اإلجتماع�ة داخل المؤسسة التعل�م�ة، الكل سواس�ة.  

  :لتحقی� فرص التعل�م للجم�عنظام تعل�مي �سعى . 4   

یبرز فعال�ة المنظومة التعل�م�ة الفیلند�ة �حیث نالح�  الفقرة، من الجدول الموضوع في األسفل

من   %10تكشف ) B(و أما الخانة .التي تبرز التحصیل المرتفع  للتالمیذ  )A(من خالل الخانة 

و �التالي یجعلها تتفوق عن �اقي الدول التي یتضمنها  654التالمیذ یتحصلون على درجات أعلى ب 

إذن وجود   %7اأن النتائج الدراس�ة للتالمیذ ضعاف المستو� بلغت ) C(الجدول �ما نالح� في الخانة 

  !فئة تعاني تدن�ا في المستو� غیر أنهم في النظام الفلند� ال �عیدون السنة؟

  

  



  

D  C  B  A  

Egalité des chances( 

poids de l’influence 

familiales  

Egalité des acquis de 

base ( pourcentages 

d’élèves faibles   

Compétences des 

meilleurs ( 

valeurs du 9 

decille) 

 

Efficacité  

  (Score 

moyen) 

  

  

05.5%  07 %  654 546 Finland  

16.8% 23% 606.2 481.5 Moyenne OCDE  

   

14.1% 28% 614 476 Belgique 

      

             Chapelle Gaetane, Meuret denis,(2006) Améliorer l’école , PUF, Paris   

أن ما �میز  Nathalie Monsتشیر : نظام تعل�مي یراف� الفرد المتعلم طیلة سنوات التمدرس - 05

النظام التعل�مي في فلندا هو إهتمامه و عنایته �الفرد المتعلم �حیث �ل متعلم له ح� في المرافقة و له 

و ; .حظو� في المشار�ة ضمن الجماعة التي ینتمي بهدف إدماجه ال عزله أو عدم إیجاد حلول لمش�الته

عدالة اإلجتماع�ة في النظام الفلند� هي �ما أن ال  لكن ال �عید بخالف ما یجر� في األنظمة األخر�، 

  .أكبر عامل لنجاح التعل�م في هذا البلد

  :تكو�ن المعلمین. 05 

 )(Master Master de sciences de l’éducationالشهادة المطلو�ة للتوظیف هي شهادة الماستر  

 .خالل السنة )من أسبوعین إل ستة أساب�ع (قبل اإللتحاق �الوظ�فة یخضع األساتذة إلى فترة تر�ص 

حسب �ل دورة و  20أورو هي ق�مة األجر لجهد المعلم  2000حوالي : األجور في فیلندا  متمیز 

�اإلضافة إلى وظائف أخر� یؤدیها المعلمون �مراق�ة اإلروقة ) دق�قة 45مرة ب  20( تقدر الدورة ب 

، حضور اإلجتماعات الدور�ة و المشار�ة في تأهیل ) بین یوم إلى یومین أ� �التناوب( و الساحة 

الدورة و أما  18غیر أن أساتذة اللغات فأجرهم �قدر �معدل . التالمیذ الذین هم �حاجة إلى دعم

 ) دورة 23أساتذة التر��ة البدن�ة و الفن�ة فأجورهم تقدر �معدل 

 �ل أستاذ تتوفر قاعته على م�ت�ة متخصصة  و على وسائ� إلكترون�ة  

 .�ل معلم یتوفر على م�تب خاص �ه 



أحب عملي ألنني أملك الحر�ة : تمتع األساتذة �الحر�ة الكاملة في إدارة الصف �قول أحد األساتذة  

في اإلخت�ار و ممارسة أ� نشا� بیداغوجي أراه مناس�ا، و اإلدارة ال تر� أ� مانع و هي تث� في 

 �فاءة �ل األساتذة

 :Paul Robert ; Ibid [تشج�ع النظام التعل�مي لألساتذة �مواصلة التعل�مي الجامعي المتخصص  

P11)[  
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  :مالحظة

محتلة من قبل الروس و السو�د، في هذه الفترة �ان �حرم على  دولة فلندا �انت

الحرفة الوحیدة التي �ان �عرفها هي الزراعة فق� ، یرجع . الفنلند� القراءة و الكتا�ة

( الذ� ر�ز على الكتاب أ� تعل�م القراءة و لكتا�ة ....الفضل في النهضة إلى القس 

 .لنسب في العالمنس�ة المقروئ�ة في فنلندا هي من بین أعلى ا



  النظــــــــــــــــــام التعلـــــــــــــــــ�مي فـــــــــــــــــي ال�ابـــــــــــان:ثان�ا 

و تعد دولة رائدة في المجال التعل�مي �ح�م  النظام األمبراطور� هي النظام السائد في دولة ال�ا�ان        

  .الق�م�ة للبلدتوفقها التكنولوجي و إلتزام أفراد الشعب �المنظومة 

  :  جذور النهضة التر�و�ة  في ال�ا�ان. 1

�عود إلى عهد ما قبل  ل�ا�ان من تقدم على جم�ع المستو�ات إنما هو ثمرة جهد تر�و� اما حققته       

  .: )Meiji 1912-1868( تولي األمبراطور میجي

�انت هذه المقاطعة �سود فیها نظام �ونفشیوس حیث ) Edo)  *1603-1867مرحلة ح�م اإلیدو ُ  

حیث �انت .قبل الم�الد) الخامس(  Vإلى القرن ال) السادس(   VIالقرن بین الفترة الفترة الممتدة من 

عرفت هذه المرحلة نهضة متمیزة  ) تقد�س األجداد، تقد�س العائلة، الجد�ة، الح�مة( السلطة للق�م 

فتحت لعامة الناس و فئة السمورا�  terakoyaحیث شهدت أولى المدارس �انت تعرف بإسم 

samouraïs ما حولت �عض المعاقل إلى مؤسسات تر�و�ة خاصة �التا�عین لها ، عند .أو فئة المقاتلین�

�عدما �انت   %40األم�ة إلى مدرسة و بلغت نس�ة  270بلغ عدد المدارس ب  Edoنها�ة نها�ة ال

 ] OBA , 2017 [ . 90%في حدود 

 �ان ذلك عام)  Igakujo(الفضل لل�ا�انین �ونهم أول من أسسوا جامعة لتدر�س الطب  Edoو لح�م ال

و من هنا �م�ن إعت�ار  .1963عام )  Kaiseijo(�ما اقامت �ل�ة لتدر�س االلحضارة الغر��ة  1860

  .هذین التار�خین �مثا�ة أولى بذرات التقدم  في ال�ا�ان

تكر�س جاءت ل) 1912- 1868( :إصالحات میجي 

و التر�یز  اإلنتماء لألمة ال�ا�ان�ة و خدمة لألمبراطور

على تحقی� الجدارة حیث یتكفل �الفرد ال�ا�اني منذ الوالدة 

(Kuroda, 2003) أنشأت الح�ومة  لتحقی� هذه األهداف ،

التعل�م األساسي للجم�ع من جهة ، وتدر�ب النخب و��ار 

و قد أنشأت الح�ومة وزارة التعل�م لإلشراف على  القادة

 .]OBA ,2017 [،  1871 هذه المهام عام 

الذ� شرع ف�ه ألن  1886شر�ع و من إصالحات ال�ارزة في مرحلة ح�م األمبراطور میجي هو ت

  و قسمت مراحل التعل�م إلى . التعل�م مجان�ا



و عرفت هذه . بین الجنس و لكل أطفال ال�ا�ان دون تمییز :مرحلة التعل�م اإلبتدائي. 1     

قامت السلطات التر�و�ة بتطبی� القانون �صرامة  1900المرحلة إرتفاع أكبر للتمدرس و بدا�ة من 

 �انت �النس�ة للبرامج التعل�م�ة في البدا�ة لم تكن موحدة لكن .حتى �عم جم�ع المقاطعات ال�ا�ان�ة
  

 *Edo  هو إسم طو�یو قبل أن تحول عاصمةKyoto ،  

، بإستثناء تدر�س التر��ة المدن�ة، و تر��ة األخالق�ة اللتین أض�فتا )  terakoya(مقت�سة من مدراس 

  .)OBA ,2017.( �ما أنشات السلطة مطا�ع خاصة �الكتب المدرس�ة

المیجي  تحدیث التعل�م من خالل األخذ �التجر�ة الغر��ة لكن دون المساس بثوابت �ان �أمل   

هو إقامة منظومة تر�و�ة  ؛لتامین وحدة البلد من خالل الهو�ة و �ان هدف المیجياألمة ال�ا�ان�ة 

    )Kayashima, 1989.( تنشء شع�ا مرت�طا بجذوره ، و فعال إقتصاد�ا و عس�ر�ا

 ؛1943و الذ� أعید تفعیله عام  تم صدور تشر�ع 1899في عام  :مرحلة التعل�م الثانو� . 2      

عدد . و لكنه �ان إخت�ار�ا و اإللتحاق �ه �شمل عدة طرق  �سمح بإنشاء مؤسسات التعل�م الثانو� 

و �ان الهدف من إنشاء التعل�م الثانو� و هو جعل المواطن في  .سنوات 04سنوات قدرت ب 

  )Oba. 2017(ثانو�ة  727و قد بلغت عدد المؤسسات التعل�م�ة للطور الثانو�  خدمة األمبراطور

�ان ذلك في  أول مدرسة أنشئت لتعل�م األطفال الصم و ال��م و الم�فوفین :التعل�م الم�یف. 3    

و جاء قرار إنشاء .، ثم عرفت إنتشارا في �اقي التراب ال�ا�اني �Kyotoمدینة �یوتو  1878عام 

لقرار هو و من ثمرات هذا ا .القاضي �فتح ولو مدرسة واحدة 1923المراكز التعل�م�ة الخاصة عام 

حیث ساهم القطاع الخاص . 1944مر�زا و ذلك عام  87بلوغ عدد المدارس الخاصة بهذه الفئة 

 ] Oba,2017.[ مر�زا و ال�اقي �انت مراكز عموم�ة 21ب 

بإعادة ه��لة المؤسسات التعل�م�ة   1877قامت ال�ا�ان عام  :إعادة ه��لة التعل�م العالي. 4     

  )Amano, 1989(  :و هي �التالي  معهد عالي 77حینذاك  العل�ا و التي �ان عددها

  .إنشاء المؤسسات العل�ا المتخصصة.  1.4     

o  المدرسة العل�ا للصناعة  في مقاطعةSapporo 

o  المدرسة العل�ا للزراعة في مقاطعـــــــــــةSapporo 

o   المدرسة العل�ا للحقـــــــــــوق في مقاطعــــــــــــةKeio 

o في مقاطعـــــــــــــــــــــة   العل�ا الحر�یــــة المدرسةKeio   



  .ور�ةـــــــــــــإنشاء الجامعات األمبراط. 2.4

أول جامعة أنشئت في ال�ا�ان على النم�  Tokyou ؛ تّم إنشاء جامعة طو�یو 1877

 .لطو�یوفي طو�یو و معهد الطب   Kaïseiاأللماني  عن دمج معهدین هما المدرسة العل�ا 

  :ثالثة �ل�ات Kaïseiثم تفرعت عن المعهد األول  

  �ل�ة العلوم / �ل�ة االداب/ �ل�ة الحقوق  

أنظر .( إذن الجامعة األمبراطور�ة �م�ن إعت�ارها مولود ساهمت ف�ه جم�ع اله�اكل العلم�ة لسا�قة الذ�ر  

  .01الش�ل رقم 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

    (Oba, 2017)تصرف األستاذ في عمل�ة الترجمة                                                                

  :ومن بین إصالحات المیجي �ذلك    

جلبت ال�ا�ان أساتذة متخصصین من �الد الغرب لإلستفادة من خبراتهم في مجال التعل�م حیث جلب  

1872 : 

o 08 فرنسیین 05 /.ألمان 04 /.أمر��یبن و أنجلیز. 

خبیرا  527إلى  1875خبیرا عام  77إن عدد الخبراء األجانب الذین وفدوا إلى ال�ا�ان قفزوا من      

  .1896عام 

المدرسة العلیا للحضارة 

  1874 الغربیة

للطب المدرسة العلیا 

1874  

  1877جامعة طوكیو 

1871المدرسة العل�ا للحقوق   

1871مدرسة العل�ا للصناعة ال  

المدرسة العل�ا للزراعة  و المنتوج 

  1874الغابي 

La généologie de l’université impériale 

ال�ا�انأصول الجامعة األمبراطور�ة في   



الذین تم إرسالهم إلى إرسال �عثات طالب�ة إلى البلدان األور��ة و أمر��ا حیث بلغ عدد الطالب  

  . إلى امر��ا) 02(طال�ا،  و طالبین  20ألمان�ا ب 

ما �م�نه لقول عن إصالحات المیجي ، أنها �انت تمثل نقطة تحول حاسمة في تار�خ التعل�م �ال�ا�ان،    

  .�ما أنها وضعت القدم األولى على مستقبل ال�ا�ان

خصت الجامعة ؛حیث بدا�ة من هذا التار�خ  و التي قامت بإدخال إصالحات :1918ات ـــــإصالح 

و معاهد عموم�ة و خاصة مستقلة عن الجامعات األمبراطور�ة التي �انت في   تم إنشاء جامعات

أنه من ح� الجامعات و المعاهد حدیثة المنشأ  1918عهد ح�م المیجي ، حیث جاء في األمر�ة 

تار�خ بدا�ة العمل  1920و منذ  ، 1918ومن بین ثمار إصالحات  .أن تسطر لنفسها طر�قا 

جامعات  07جامعة من بینها  49: بلغ عدد الجامعات �ال�ا�ان  1945إلى غا�ة �األمر�ة 

 .امتخصص  اعال� امعهد 216أمبراطور�ة و 

في الوقت الذ� �انت ف�ه تدیر معر�ة  3.إلى وقتنا المعاصر إصالحات ما �عد نها�ة الحرب العالم�ة 

�انت المنظومة التعل�م�ة ت�اشر عملها و هي نفسها التي �انت ما �عد ، الثان�ةالحرب العالم�ة 

  .):02أنظر الش�ل رقم .(الحرب

  

  

  

  

  

    

  

    

 1944النظام التعل�مي لعام  02الش�ل رقم                     

 المدارس العموم�ة اإلج�ار�ة

 المدرسة الثانو�ة

دور الحضانة   

شعب عال�ة للمدراس  مدرسة المهن المدرسة العل�ا للبنات

 االعموم�ة 

 المرحلة اإلبتدائ�ة

الثانو�ة 

 التحضیر�ة

المدارس 

 العاد�ة

المدرسة 

 المختصة

المدرسة 

 العاد�ة للبنات

 المرحلة 

 

 

 الثانو�ة

مرحلة ما  الجامعة 

 �عد التدرج

 المرحلة 

 الجامع�ة



�ما �شیر تقر�ر  .نالح� من خالل المخط� أن النظام التعل�مي في ال�ا�ان �قدم مختلف عروض التكو�ن

)Oba 2017  (  إلى ا، السلطة �انت  تولي �الغ اإلهتمام لمرحلة التعل�م ما قبل المدرسة و المرحلة

�ش�ل أكبر مقارنة �التعل�م الثانو� و یتضح ذلك من خالل حجم الرأسمال المخصص لهذه  اإلبتدائ�ة

 .المراحل

إن النظام التعل�مي ال�ا�اني، �ان یؤ�د؛ من خالل اإلصالحات؛ على ضرورة تطبی� مبدأ التكافؤ الفرص 

ان ��ون التسییر  �ما �ان �حرص .بین جم�ع المتعلمین و �ما �ان �سعى إلى إزالة الفروق اإلجتماع�ة 

   .(Shimahara, 1989)المر�ز� 

، تم إنشاء نظام تعل�مي �ضم المعاهد التكنولوج�ة �عمل �الموازاة مع التعل�م الثانو� و التعل�م 1961في 

  .العالي لتوج�ه خر�جي لعالم الشغل في المجال الصناعي

  .و�ن المهن المتخصصة؛ تم إنشاء نظام للتعل�م المهني المتخصص  و من مهامه تك1976و في 

و معهد  1961، تم إنشاء نظام التعل�م الثانو� متعدد التخصصات حیث تم إذماج معهد 1999و في 

1976.  

عرفت الجامعة تطورات سر�عة حیث زاد الطالب مما إستدعى السلطات إلى . 1995 – 1975بین 

  :تشیید المز�د من المؤسسات الجامامع�ة إذ بلغت عددها على النحو التالي

إلى )  تا�عة لقطاع الخاص  331 -عموم�ة محل�ة 34 –وطن�ة  95( جامعة  460من  قفز العدد  

�ما قفز عدد الطل�ة من ) تا�عة لقطاع الخاص 415 -عموم�ة محل�ة 52 -وطن�ة 98( جامعة  565

  Oba , 2017)( .ملیون طالب 03ملیون إلى  2.2

قطاع : التال�ة )  (MEXTفي وزارة واحدة هي  ظهرت وزارة جدیدة تم إدماج قطاعات التعل�م: 2001عام 

  .ج�ةالجامعة التكنولو ال�حث العلمي و المدارس العلم�ة غیر الجامع�ة و 

؛ تبنت ال�ا�ان أف�ار لیبرال�ة حیث رأت الح�ومة ضرورة تنو�ع النشاطات في النظام 21في مطلع القرن ال

الشر�اء اإلقتصاد�ة التر�و�، خل� المنافسة بین مختلف المؤسسات التر�و�ة التا�عة للدولة، ضرورة إنخرا� 

�ما حث على عدم .في تفعیل العمل�ة التر�و�ة، جعل التكو�ن تحت إشراف الفاعلین من القطاع الخاص

  . تقیید اإلدراة التر�و� و جعل اإلشراف على العمل�ة إشرافا ال مر�ز�ا

سنوات  05من أجل ترق�ة التعل�م، مدة المخط�  ؛ تم إعتماد المخط� األول2008جو�ل�ة  01بتار�خ 

حیث تضمن هذا المخط� ما یلي من .التي أشرنا إلیها سا�قا MEXTتضمن الس�اسة العامة لوزارة 

  :التوجیهات من أجل مستقبل التر��ة و هي �التالي



 .وجوب إنخرا� المجتمع من أجل ترق�ة التر��ة - 

 .المجتمع في أعضاءو� دافر أالمجتمع � في للح�اة الالزمة الف�ر�ة الموارد مستو� من  رفع  - 

تدر�ب ذو� الكفاءات العال�ة الذ� �م�نهم أن �حققوا الفارق من جهة؛ و ��ونون دعما للتقدم  - 

 .اإلجتماعي

 .و العمل على إنشاء بیئة تر�و�ة رف�عة الجودة ضرورة تأمین سالمة الطفولة  - 

                                                                            Oba 2017)  (  

 

و الذ� تم ف�ه ما  خالل المخط� الثاني تبنت ال�ا�ان إستراتیج�ة جدیدة تجلت من 2013جوان و في   

  :�ایلي

 .تطو�ر الكفاءات اإلجتماع�ة من تفعیل الج�اة اإلجتماع�ة - 

 .بلـــــــــــــاء  للمستقــــــــــــــــــــــــتطو�ر الموارد ال�شر�ة من أجل الوف - 

 .لمــــــــــــــــــــــــل التعـــــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــــ�ـــــة شبــــــــــــــــــإقام - 

 .ةـــــــــــــــالنشط اتـــــــــــــــــــــالمجتمع نـــــــــوتكو� نــــــالتضام تعز�ز   - 

  )(Oba 2017   :أهداف و هي �التالي 08خط� على و قد ر�زت هذا الم

 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتیـــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــتن )1

 .التـــــــــــــــل المش�ـــــــــــــــت حاراــــــــــــــــــاف و مهـــــــــــــــــــــــــارات لإلكتشـــــــــــــــــــــــــاب مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإكتس )2

 .داعـــــــــــــــــــــــاون ، و اإلبـــــــــــــــــــــــــارات التعـــــــــــــــــــــــة، مهــــــــــــــــــــــإكتساب مهارات اإلستقالل�ة الذاتی )3

 .ةــــــــــــــــاع�ة و المهنیـــــــــــــــــــة اإلجتمــــــــــــــــــــــــل اإلستقاللیــــــــــــــتطو�ر مهارات و إتجاهات من أج )4

 .تطو�ر الموارد ال�شر�ة من أجل إنشاء ق�م جدید و لها القدرة على إدارة تحد�ات العولمة )5

 .ة و اإلرادةــــــــــــــــــــــــه الرغبــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــ� التعــــــــــــــــــان حـــــضم )6

 .ثـــــــــــــــــــــــــن و ال�حـــــــــــــــــــــــــــو�ـــــــــــــــــــــــــــة التكـــــــــــــــــــــــــــــــیئــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحف )7

  .اون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمتع و امنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتض ،الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفع �،ـــــــــــــــــــــــــــع نشــــــــــــــ� مجتمـــــــــــــــــــــخل )8

                                        

في ضوء ما تم تناولن نستط�ع القول ، ، واقع ال�ا�اني الحالي هو ثمرة إصالحات تر�و�ة م�نته : خالصة

  مجاالت الح�اةل��ون رائدة في جم�ع 
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  ــــــــــــــــــ�انةجــــــــــامعة الجیـــــــــــــــــــــاللي بونعـــــــــــــــــــــــــــامة بخــــــــــــــــــــــم�س ملــــــــــــــ

                            �ل�ة العلوم اإلجتماع�ة و العلوم اإلجتماع�ة                                                

  ر��ةـــــــــــــوم التـــــــــشع�ة عل                                      قسم العلوم اإلجتماع�ة               

  �هـــــــــتخصص إرشاد و توج   )السنة الثان�ة ل�سانس(    محاضرات في التر��ة المقارنة: المق�اس  

   04المحاضرة لرقم 

  نظام التعل�م في الجزائر :موضوع المحاضرة

  .دولة حدیثة اإلستقالل ، لها تجر�تها الخاصة في مجال التعل�م على �ل المستو�ات الجزائر : مقدمة

  :التعل�م في الجزائر قبل اإلستقالل. 1

الدا� الحسین لوث�قة اإلستسالم، �انت الجزائر  توق�ع  قبل إختفاء الدولة الجزائر�ة على إثر  

�حیث �انت المدارس منتشرة  على �افة التراب الجزائر� �معدل مدرستین في .رائدة في المجال التعل�مي

على إم�ان�ات رغم توفرها ) عمار هالل، بدون تار�خ(  1834 .عام  �Valseل قر�ة و هذا �شهادة الجنرال 

المدارس القران�ة، ( حیث �انت تنحصر في عمل الجوامع و مالحقها �س�طة و نقص البنى التحت�ة 

غیر أّن الس�اسة اإلستعمار�ة .غیر أن المجتمع الجزائر� �ان �قرأ و ��تب و �عرف مسائل دین�ه).الكتاتیب

هو سعیها لمحو �ل الفرنس�ة رغم تینیها ق�م التحضر فقد عاثت في أرض الجزائر فساد من مظاهر ذلك 

فتراجعت اللغة و تفشت .فحارب العر��ة و اإلسالم و أغل� مصادر التنو�ر و التعل�م. ما هو جزائر� 

  .األم�ة و إتسعت دائرة الجهل

هذه الوضع�ة التي ورثتها الجزائر عند اإلستقالل و هي معر�ة من نوع خاص ستخوضها الجزائر 

  .تر��ةبإستخدام أدوات خاصة و هي التعل�م و ال

بإختصار شدید �م�ن وصف واقع الجزائر غداة اإلستقالل على  :التعل�م  في الجزائر �عد اإلستقالل. 2

  .النحو التالي

 إنخفاض مستو� التمدرس : 

 حاجة المؤسسات اإلنتاج�ة و قاع الخدمات إلى إطارات. 

 الحاجة إلى إطارات �فأة في مجال القطاع الصحي 

  :حیث قامت �ما یلي التعل�م� من النهوضإذن �ان البد من 



 .قرار لتعم�م اللغة العر��ة في الطور اإلبتدائي �معدل س�ع ساعات في األسبوع صدور:1962أكتو�ر  

 .في اللغة األجنب�ة 16450معلم في اللغة العر��ة و  3452تّم توظیف  

  الكبر� للتعل�م منهاإنعقاد اللجنة الوطن�ة للتر��ة و قامت بتحدید الخ�ارات الوطن�ة  1962- 02- 15 

 .التكو�ن العلمي و التكنولوجي –د�مقراط�ة التعل�م  –الجزأرة  –التعر�ب ( 

 .إتخاذ قرار بتعر�ب السنة السنة من التعل�م اإلبتدائي: 1967أكتو�ر  

  )1993الطاهر زرهوني، (                                                                    

، �ستوجب إعتماد مخططات �غرض تحقی� األهداف التي تراها الدولة من الغا�ات الكبر� إن تحقی� 

  : أول�اتها و على إثر ذلك جاءت المخططات التال�ة

و �ان نصیب . و هو أول مخط� عرفته الجزائر �عد اإلستقالل :المخط� الثالثي األول. 1   

  من میزان�ة الدولة  % 13التر��ة منه ب 

  ) 12.03.2003موقع وزارة التر��ة (                                                           

  : أهم منجزات القطاع في هذا المخط�

 .تعر�ب السنة الثان�ة من التعل�م اإلبتدائي :1968- 1967      

 1969-1970: تعر�ب جزئي للسنة الرا�عة  

و قد تضمن  % 18حصة القاطاع من میزان�ة الدولة  :1973- 1970: المخط� الر�اعي األول. 2

  )2003  -03- 01 موقع وزارة التر��ة(                                      :ما یلي

  تعدیل البرامج و المناهج 

 تعدیل الخر�طة المدرس�ة. 

 توحید التعل�م المتوس� ل�ص�ح تعل�ما مستقال. 

  و تحدید معاییر .لكل أطوار التعل�متطبی� مبدأ تكافؤ الفرص لجم�ع المنتسبین

من السنة   %70ونس�ة . من السنة السادسة إلى أولى متوس� %85اإلنتقال 

 .الرا�عة  من التعل�م المتوس� إلى المرحلة الثانو�ة

 تعر�ب ثلث األقسام العلم�ة في التعل�م الثانو� تعر��ا �امال. 

 إلغاء اإلكمال�ات للتعل�م التقني و الفالحي . 

  %4.82قدرت ب .حصة التعل�م من میزان�ة الدولة :1977 - 1974: لمخط� الر�اعي الثانيا. 3

  :و من إنجازات هذا المخط� نذ�ر

   و  1976تم إدخال �عض التعد�الت لكن لم �شرع في تطب�قها إلة أن جاءت أمر�ة أفر�ل

لكن لم ).الجزائرالتعل�م األساسي في .( هي  تمثل اإلصالحات الفعل�ة اللتر��ة في الجزائر

�عد  1981- 1980إّال في بدا�ة الموسم الدراسي تنصیب المدرسة األساس�ة �شرع في 

مر�ز�ة لحزب جبهة التحر�ر الوطني حول التر��ة و التعل�م العالي و إجتماع  اللجنة ال



و من أهم منجزات المنظومة . 1979د�سمبر  30إلى  26في دورتها الثان�ة من . التكو�ن

 :في هذا المخط� نذ�ر التر�و�ة

 الشروع في تعم�م اإلصالح التر�و� الذ� أقره المیثاق الوطني. 

 إعطاء عنا�ة للتعل�م التقني و المهني. 

 الشروع في إستكمال تعر�ب مادة الحساب في الطور اإلبتدائي. 

 الرفع من نس�ة التعر�ب في طور� المتوس� و الثانو� في المواد العلم�ة. 

  النوع القصیر و النوع الطو�ل:المهني فرعین أساسیین هماتفرع من التكو�ن. 

  )الطاهر زرهوني ، دون سنة(                                                        

  .3.14%حصة التر��ة  من میزان�ة الدولة بلغت : )1979 - 1978( المرحلة التكمیل�ة . 4   

  )01.03.2003موقع وزارة التر��ة (  :أهم منجزات هذه الفترة نذ�ر مایلي

 إرتفاع عدد المتمدرسین. 

  سنوات 09مدة الدراسة في التعل�م األساسي تدوم. 

 ظهور التعل�م التقني. 

  ترت�� �المدرسة األساس�ة مؤسسات التعل�م الثانو�، مؤسسات التكو�ن المهني �فرع�ه

 .القصیر و الطو�ل

 ل�م اإللزامي على بن�ة تعل�م�ة ثانو�ة تعد إحتواء اله��ل التعل�مي الذ� یتفرع عن التع

 : التلمیذ لإللتحاق �الجامعة ن و یتفرع عن هذه البن�ة فرعان أساس�ان هما

 .تعل�م عام �عد طال�ا لل��الور�ا 

 .تعل�م متخصص �عد �ذلك الطالب لل��الور�ا 

و �الض�� السنة  .وفي هذه المرحلة تم تنصیب التعل�م األساسي .1990- 1980إصالحات . 5       

  : و من معالم هذا اإلصالح نذ�ر. 1981- 1980الدراس�ة 

 06لجم�ع األطفال ح� التمدرس من ( .دمقرطة التعل�م و تطبی� مبدأ تكافؤ الفرص - 

 .�اإلضافة إلى مجان�ة التعل�م.للجنسین و ح� اإلعادة م�فول قانون�ا) سنة 16

  المناهج  - تأطیر( جزأرة التعل�م( 

  التعر�ب 

 تحه على المح�� المحلي و اإلقل�مي و العالميتف. 

 اإلهتمام �العلوم و التكنولوج�ة. 

 ر�� التر��ة �الح�اة و المرجع�ة الثور�ة. 

  الطاهر زرهوني دون تار�خ(                      .ر�� التر��ة �المجتمع( 



  

   % 11.72حصته من میزان�ة الدولة  .1984-1980. المخط� الخماسي األول. 6

  )01.03.2003موقع وزارة التر��ة ( : أهم المنجزات في مجال التعل�م 

 1980-1981 .للتذ�یر تم تنصیب المدرسة األساس�ة. 

 1981-1982 .الشروع في عمل�ة التوج�ه نحو الشعب التقن�ة. 

 1982-1983. سبب عدم توفر اساتذة نقل الخبرة األحنب�ة في مجال التدر�س�

 .التعل�م التقني

 )1990ط�� إنجاز المخط� الخماسي الثاني، أكتو�ر تخ تقر�رالوطني للتخط��،المجلس (

أهم  %10.01حصته من المیزان�ة العامة  .1989- 1985المخط� الخماسي الثاني . 7    

  )01.03.2003موقع وزارة التر��ة (      : منجازاته

 الدراسي  إصالح التعل�م الثانو� الذ� �شرع في تنصی�ه إال في الموسم الدراسم

أ� في السنة التي أنشئت ف�ه الجذوع المشتر�ة تفرعت على .1985-1986

شعب عدیدة بخذف الجذع المشترك الوحید التي یتضمن فق� على شعبتي 

 .التقني الر�اضي و التقني الصناعي

  بیو��م�اء، الك�م�اء الصناع�ة، الكم�اء الزراع�ة، ( إستحداث شعب تقن�ة جدیدة

 . اإلعالم االلي

 إنشاء مؤسسة المتقنة. 

 تخف�ض الحجم الساعي في المواد التقن�ة دون أن �مس التغییر في أهدافها. 

  :أهم ما میز هذه المرحلة نذ�ر مایلي: 1994-1989مرحلة . 8

 سعت لتحسین مختلف مستو� األطوار من إدخال تعد�الت على البرامج. 

 إعادة �تا�ة برامج التعل�م األساسي. 

  اإلنجلیز�ة في الطور الثاني من التعل�م المتوس�إدراج اللغة. 

 إعادة ه��لة التعل�م األساسي إلى أطوار . 

  إعادة ه��لة التعل�م الثانو�. 

 1993الطاهر زرهوني ، (            .إعتماد بیداغوج�ة األهداف( 

  .أهم ما میز هذه اإلصالحات. 2003- 1994إصالحات . 9

 05الطور األول مدته : تقس�مه إلى طور�ن و .إعادة ه��لة التعل�م األساسي 

سنوات مع إضافة سنة جدیدة للتعل�م  04و الطور الثاني مدته .اتسنو 

 و تكون إج�ار�ة.التحضیر� 



  تضمن اإلصالح عدة إقتراحات تعلقت بإعادة النظر في  المناهج  و الكتب

المدرس�ة، و في طر�قة التدر�س و منها جاءت ف�رة التدر�س �المقار�ة 

 )1998 المجلس األعلى للتربیة_( ).الكفاءات و ف�رة تأطیر المعلمین و األساتذة�

  ما تمیزت هذه المرحلة �حل المجلس األعلى للتر��ة من قبل رئ�س مرحلة�

و دعوته إلى تأس�س اللجنة الوطن�ة إلصالح المنظومة ) 2019 -1999

إلصالح سنوات تأس�س ما �عرف ا 04و التي ترتب عنها �عد . التر�و�ة

لتنفیذ مخط� إصالح المنظومة التر�و�ة الذ�  التدر�جي للمنظومة التر�و�ةو

والذ� واف� عل�ه البرلمان �غرفت�ه،  2002أقره مجلس الوزراء في أبر�ل 

في تطبی� هذا اإلصالح الذ�  2003 شرعت وزارة التر��ة الوطن�ة منذ عام

 ( :و هي یرتكز على ثالثة محاور �بر� 

 .التأطیرتحسین نوع�ة  

 .إصـالح البیداغوج�ا   

  إعادة تنظ�م المنظومة التر�و�ة 

  :المسؤل�ات التال�ة المنظومة التر�و�ـة عات�  علىإذن في ضوء هذه المحاور 

  .مفروضة علیهاالالتحد�ات الداخل�ة والخارج�ة  التعامل مع مختلف                           

  : أوال؛ على المستو� المحلي أو الداخلي   

المتمثلة  .على المدرسة أن تر�ز على مهامها الطب�ع�ة 

 .في التعل�م ، التأهیل، و التنشئة اإلجتماع�ة

 .علیها مواك�ة العصر و تكر�س مبدا الد�مقراط�ة  

 ).معرف�ا و سلو��ا( تحقی� الجودة التر�و�ة  

  .ج�اضرورة التح�م في العلوم و التكنولو  

  :فعلى المدرسة أن: أما التحد�ات الخارج�ة       

  

التعامل مع العولمة بإیجاب�ة من خالل إعداد جیل متح�م  

 .في المستحدثات التكنولوج�ا

 .التر�یزعلى إقتصاد المعرفة 

وجوب تأس�س لرؤ�ة تر�و�ة جدیدة لدخول األلف�ة   

  .الجدیدة

��رس إنشاء اللجنة الوطن�ة إلصالح المنظومة ل، 11/2002/ 13المؤرخ في  جاء القرارو عل�ه  

التر�و�ة و تنظ�مها و سیرها  و تعمل هذه اللجنة في مجموعات حسب المواد التعل�م�ة أو 



التخصصات تحت إشراف مدیر�ات التعل�م في وزارة التر��ة الوطن�ة أین توجد مدیر�ة التعل�م اإلبتدائي 

هذه اللجان أو المجموعات تقوم بدور إعداد . �م الثانو� مدیر�ة التعل/ مدیر�ة التعل�م المتوس� / 

ثم ) الكتب لمدرس�ة و دلیل المناهج و األستاذ( مشار�ع المناهج التعل�م�ة و الوثائ� المرافقة لها 

  .تعرض هذه المشار�ع للنظر فیها  ومناقشتها

و إعتماد بیداغوج�ا  و من ثمار هذا المسعى هو إحداث القط�عة مع الممارسات البیداغوج�ا القد�مة

  )1997حمد� علي أحمد، ( .المقار�ة �الكفاءات �بدیل بیداغوجي لها

  ؟.لماذا أعتمدت الجزائر هذا اإلصالح. 9

  :ثمة دواعي دفعت الجزائر إلى إعتماد هذا النهج التر�و� و هي �التالي   

o تكر�س ق�م الحر�ة( �سبب عولمة التر��ة : أس�اب س�اس�ة( 

o  و إجتماع�ة، المش�الت اإلقتصاد�ة و اإلجتماع�ة ال تواجه بإمتالك دواعي إقتصاد�ة

 .الفرد لمهارات تم�نه من التعامل معها بإیجاب�ة

o التطور التكنولوجي و ثورة اإلتصال. 

o توجه عالمي لتغییر مضامین المناهج. 

o تطور وسائل التعل�م. 

o  المنافسة 

�التالي نحن بین ثنائ�ة حرجة و هي �یف لنا أن   نحن �أمة جزائر�ة لنا ما �میزنا عن غیرنا و :الخالصة

  .نوف�  بین متطل�ات العولمة و اإلعت�ارات الهو�ة

  : المراجع 

 ط�ع المؤسسة الوطن�ة  1993وني ،التعل�م في الجزائر قبل و �عد االستقالل ، موفع للنشر ،ھر زرھالطا

 .35،  ص 1994الفنون المط�عة ، وحدة الغا�ة ، الجزائر 

  1990تخط�� إنجاز المخط� الخماسي الثاني، أكتو�ر  تقر�ر الوطني للتخط��،المجلس 

 _ ،1997حمد� علي أحمد ،مقدمة في علم اجتماع التر��ة ،دار المعرفة الجامع�ة ،مصر 

  سلسلة المعرفة، علوم ) 1962-1830( عمار هالل ، أ�حاث ودراسات في تار�خ الجزائر المعاصرة

  التخصصات ، دیوان المطبوعات الجماع�ة ،الجزائر ، اجتماع�ة �تب جامعة متعددة

  

  

  

 


