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Abstract  

The administration of secondary education has evolved In the past 

three decades Their systems have evolved and emerged from areas 

of importance, example; programs development; The relationship 

between (school -community) and between (school - social life) and 

nationals development plans. The Education management has 
been place in education systems since their inception; she also 

knew his origins, rules and principles; and Its foundations which 

only revealed during the first half of the 20th century. This was 

first evident in the area of business management and then moved 

to the public administration and its branches, including the 
Department of Education, and also in the military, which is 

already condemned by the Department of Public Information by 

many administrative concepts, terminology and methods. Many 

countries have been concerned about a fundamental changes in 

education and management systems, which is complicated by the 

very nature of systems, and complexity is exacerbated by the 
abundance of information on the characteristics and overlap of 

each system. This has led educators to adopt education indicators 

as effective tools for education planning and development and to 

assess the effectiveness of their different dimensions in secondary 

schools.  
Keywords: Educational Planning, Administration, Algeria, High 

School 
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  ربالجزائ دراسة حالة مؤسسات التعليم الثانوي - اإلدارة التربوية التخطيط والتطوير في

 

 طبوش صبرينة
2

 
 

 ملخصال
تطورت اإلدارة التربوية في التعليم الثانوي في العقود الثالثة الماضية  

وتطورت نظمها وبرزت فيها مجاالت لها أهميتها مثل: تطوير البرامج 

والمناهج الدراسية والعالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي وبين التعليم 

 . وخطط التنمية الوطنية تجتماييةالمدرسي والحياة اال

كذلك اإلدارة بشكل يام ، التربوية قد وتجدت مع نظم التعليم منذ نشأتها اإلدارة

يلم له أصوله وقوايده ومبادؤه وأسسه لم تبرز إال خالل النصف األول من 

القرن العشرين وقد بدا ذلك واضحا أول األمر في مجال إدارة األيمال ثم انتقل 

كما بدا واضحا أيضا في ، مإلى اإلدارة العامة وفرويها ومن بينها إدارة التعلي

الجهاز العسكري الذي تدين له اإلدارة أصال بكثير من المفاهيم والمصطلحات 

      .واألساليب اإلدارية

أمر  وهو، هتمت الكثير من الدول بقضية التغيير الجذري لنظم التعليم واإلدارةا

وما يزيد من حدة ، يكتنفه الكثير من التعقيد بالنظر إلى طبيعة النظم في حد ذاتها

مما دفع ، كثرة المعلومات المتعلقة بخصائص كل نظام وتداخلها التعقيد هو

بالقائمين يلى التربية إلى ايتماد مؤشرات التربية كأدوات ناتجعة للتخطيط 

التربوي والتطوير ولتقويم الفعالية بأبعادها المختلفة في مؤسسات التعليم 

 التعليم الثانوي ,اة التربوية, التخطيط التربوياإلدار :الكلمات المفتاحية الثانوي

 

 :المقدمة
حيث أصبح ، المؤسسة التربوية هي منظمة معرفة تعرض التعليم بمختلف أطواره

يمكنها العمل وفق ، يون في مطلع القرن الواحد والعشرين يعتبرونها بمثابة منشأةاالقتصاد

هي تضم في ( ومخرتجات العملية التعليمية) تحقـيـق األربــاحإلى السعي ومبدأ المتاتجرة 

وتنفق الماليين من األموال من ، المئات من األساتذةو، الموظفينورحابها اآلالف من التالميذ 

 . هيكلةوتنظيم إلى وتحتاج بذلك ، أتجل تحقيق أهدافها

 التحول سريع يالم نفسها في الوقت الحالي أمام تفرض ضرورة الثانوي التعليم تطوير

 بالكفاءات المتعلم يزود تعليم خالل من إال يتأتي لن وهذا، مواكبته باستمرار ينبغي رمتغيو

نهو المختلفة  متعددة: الجزائر في الثانوي التعليم تطوير أبعادو. فيها التحكم من يمك ِّ

 إنما:و، فحسب للجامعة اإليداد يلى تقتصر ال الثانوي التعليم مهمة بأن أظهرت التجارب

  من ذلكو المهنية للحياةولتهيئته للمواطنة الصالحة ، الدراسة لمواصلة المتعلمإيداد 

 يتحمل تم ومن، فيه يرغب الذي اختيار التخصصو، القرار اتخاذ حرية منحه خالل

 . اختياره نتيجة

 ذلكو، العليا الدراسات مواصلة من تمكنه يدم حالة في اإلنتاتجية للحياة المتعلم إيداد 

 البرامج بإدخال
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 . المقرر في تدخل التي المواد من ايتبارهاو المناهج مختلف في العملية

 المعرفي الكم زيادة أصبحت، تطورهاو المعارف تراكم فأمام، العلمي التعمق تحقيق 

 زيادة يستوتجب مما، الجامعي للتخصص أساسية ضرورة المكتسبات العلميةو

 مجموية يلى التركيزو، الجامعية للدراساتالضرورية  األساسية المواد في التعمق

 المواد في الشمول المعرفيو التكامل من حرمانه دون المقررات من محدودة

 . التعليمية المكتسبات مستوىو التعليمي بالنوع االرتقاء تحقيق تم منو. المختلفة

 رغباتهم، قدراتهم، إمكاناتهم باختالف، المتعلمين أمام أوسع بشكل المجال فسح، 

، الدراسية المواد بعض يلى اإلقبالإلى  يدفعهم الذي األمر، دافعيتهم للتعلمو ميولهم

 . مستقبال فيه يرغبون الذي للتخصص استعداداتهم واتجاهاتهم مع يتوافق ما واختيار

 دُ  الذي الشيء التطبيقيو النظري بين الربط ِّ  األتجهزة مع التعامل يلى المتعلمين يُعو 

 وروح العملي الحس لديهم وينمي. العلمية المنهجية روح فيهميزرع و الوسائلو

 . األفكاروالمعلومات  تبادلو الحوار وفن التعاون

 البحث في نطالقاال مرحلة هي الثانوية المرحلة نإ إذا، البحث أساليب ترسيخ 

 تعمق، ذاتية بجهود المعرفة ين البحث ونح فيها المتعلمون يتحول التي، العلمي

، السليمة المعالجاتو إتجراء التحليلو الفهم ترسيخو، اإلستيعاب قدرة لديهم

 كبير المتعلم بقدر تمتع كلما نهإ بحيث، الشخصية التنمية ألدوات الكفء ستخداماالو

ختيار في الحرية من  . بجدارة المسؤولية تحمل كلما االا

 كيفيةو المقررة الموضويات مفاهيم في التعمقو ونويا كما أيلى مردودية تحقيق 

 فالمردودية أخرى تجهة منو، تجهة من هذا أوسع النجاح فرص مما سيجعل، تطبيقها

 أن ايتبار يلى، بها تخرج التي التعليمية نويية المكتسباتو النجاح نويية تشمل

 العليا التخصصات في من التفوق تمكنه التي الفايلة القدرات تملك التي هي النويية

 . الدقة ونح تتجه أصبحت التي

 تقويمهو متابعةو تنفيذهو المدرسي العمل تخطيط في اآلباء إشراك . 

أمام هذه التحديات يملت الجزائر تجاهدة لتطوير التعليم الثانوي وذلك بايتماد يدة مشاريع 

وأساليب من بينها التخطيط باستعمال المؤشرات اإلحصائية التي مكنتها من الكشف ين مدى 

الثانوي بالجزائر كما أرادت الجزائر أن تستفيد من التجارب العالمية والعربية سالمة التعليم 

 . في هذا المجال

المؤشرات بالجزيئات التي OCDEية االقتصاديشبه الخبراء في منظمة التعاون والتنمية 

وباألسئلة التي يمكن أن تجيب ينها . التي تمثل أتجهزتها األساسية، تنبثق من اإلحصائيات

تقنيات إلى المؤشرات فتتعلق بخصائص مشكالت يامة يمكن مالحظتها من خالل اللجوء 

 (OCDE,1992,P96) كمية

تكمن أهمية التعليم الثانوي زيادة يلى مواصلة المهمة التربوية العامة المسندة للمدرسة  

لتدريجي في مختلف الميادين وفقا في ديم المعارف المكتسبة والتخصص ا، األساسية

لمؤهالت التالميذ وحاتجات المجتمع حيث يسايد التلميذ إما يلى االنخراط في الحياة العملية 

، 1995، النشرة الرسمية للتربية الوطنية) .تعليم ياليومواصلة الدراسة من أتجل تكوين أوأ

 (12ص

بين تجميع واألسرع في النم وهنجد أن التعليم الثانوي ، 2011تقرير البنك الدولي  حسب

 قطايات التعليم النظامي مما تجعل هذه الحركية السريعة تقترن بظهور مؤشرات سلبية كثيرة

 اإلنفاقمتعلقة بزيادة حاالت الفشل الدراسي والتسرب المدرسي وما ينتج ينه من هدر في 

لرسمية ات امتحانوضعف في التحصيل الدراسي للتالميذ وتزايد مظاهر الغش في اال
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مما دفع المهتمين بهذه المرحلة البحث ين أساليب تقويمية ، وغيرها من المظاهر السلبية

 . بديلة لمستوى آداء المؤسسات منها مؤشرات التعليم

كما أن التعليم الثانوي واتجه العديد من الصعوبات تجعل الجهات المسؤولة ين التربية  

سياسة القبول  -تكوين المعلم  -مون المناهج والتعليم تقترح تصورات تطويرية له شملت مض

وذلك بالقيام بعدة محاوالت ، طرائق وأساليب التدريس -أساليب التقويم والقياس  -والتوتجيه 

إصالحية في هذا المستوى من التعليم منها اإلصالح الشامل الذي مس المنظومة التربوية 

ر من بنوده حسب قرارات المجلس والذي كان َخصَّ التعليم الثانوي في الكثي 2003سنة 

أيلى  و( وه2003نوفمبر، وزارة التربية الوطنية) 2002أفريل30األيلى للتربية المنعقد في 

الهيئات الرسمية في البالد والذي تم إنشاءه من طرف سلطات الدولة من أتجل تشخيص الخلل 

وال زالت ، ساسإذ يعاني التعليم من خلل في األ، الذي تعاني منه المنظومة التربوية

انعدام التأهيل المهني ألساتذة الناتج ين  وأخطرها نقص أ، اليومإلى انعكاسات هذا الخلل 

والتي قامت أساس يلى توظيف األساتذة  1980و1970أنماط التوظيف التي تجرت سنة 

إلى باإلضافة ، الذين فشلوا في دراستهم مما انعكس سلبا يلى نويية التعليم بصفة يامة

وثقل المحتويات  -نظام الوثائر الدراسية  -أخرى ارتبطت بتنظيم الوقت الدراسي  أسباب

نقص في متابعة التالميذ الذين يعانون من صعوبات وسوء إلى باإلضافة ، التعليمية والبرامج

                                   .التوتجيه وكذلك نقص الوسائل التعليمية

في مستوى التعليم الثانوي يعتبر أمر أكثر من ضرورة لضمان  إن تجويد العملية التعليمية

ذلك أن هناك قناية إلى يضاف . تجودة الجامعة التي تعتبر مستقبال لمخرتجات التعليم الثانوي

بدأت ترسخ يوما بعد يوم في األوساط التربوية مؤداها أن تحسين نويية التعليم ومدى كفاءة 

إنما يقررها ، ه يلى تحقيق األهداف الموضوية لهفعالية النظام التربوي ومدى قدرتو

إدارة النظام التربوي واالقتدار لدى القادة التربويين الذين يتولون تسيير ومستوى الكفاءة 

مواقع االختناق التي تعيق النظام التربوي يلى تحقيق والمشكالت وويواتجهون التحديات 

تحليل وكزة يلى أسس يلمية دقيقة يتخذون القرارات اإلدارية الرشيدة المرتوأهدافه 

الذي والمشكالت والمبتكرة لتلك التحديات والبدائل اإلبدايية ويجدون الحلول وموضويي 

الدراسات التي أتجريت في هذا واألبحاث ، يعكس التطور الذي حدث في يلم اإلدارة التربوية

اولت كل قطاع من التي غطت تقريبا كل أبعاد العملية اإلدارية التربوية وتنوالميدان 

اإلنسانية وقطاياتها وبرزت يدة نظريات في اإلدارة التربوية شملت الجوانب القيادية 

ممارسة السلطة والمنهجية العلمية في حل المشكالت واتخاذ القرارات و تجتماييةاالو

أولياء والطالب والمعلمين والمشرفين يلى التعليم والعالقات بين اإلدارة والمسؤولية و

   .المجتمعوور األم

يات لتطوير التعليم لوالسبل واأل ومنه يحق لنا أن نتساءل ين التخطيط في اإلدارة التربوية

 الثانوي في الجزائر؟ 

 

 الجانب النظري للدراسة

 :التخطيط في اإلدارة التربوية -1

  مؤشرات التربية 

 لوحة التحكم من أتجل تطوير مؤسسات التعليم الثانوي . 

 في تفسير معنى المؤشرات من المثال الذي وضعهيمكننا الرتجوع 

(LAZARSFELD,1958) كمايلي:وفحسبه المؤشر ه، لنتمكن من فهم معنى المؤشر 

إلى يلجأ  وفه، يظهر سلوكات توحي بالحذرأنه  فذلك يعني، "يندما نصف شخصا بأنه يقًضا

 ...دون تفكير تجيد يمال ما التأمين وال يراهن بكل أمواله يلى حصان سبَّاق واحد واليبدأ
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فكلمة حذر هنا يبارة ين طريقة يملية تعبر بشكل مجرد ين خاصية مشتركة لمجموية من 

مجموية من المؤشرات التي تمليها مباشرة إلى فهي إذا صورة تؤدي  ،السلوكات المعتادة

 . ((GHIGLIONE&RICHARDتجربة الحياة اليومية 

، يدم وتجود شيء ماوستدل به يلى وتجود أيتضح من التعريف أن المؤشر يعتبر سلوكا ي

ولكنه ليس حكما نهائيا مثله مثل الفحص الطبي العام الذي يقوم به الطبيب بغرض التشخيص 

 -ضغط الدم )  :العام للمرض والذي يفسر بواسطته معلومات ترد له من يدة مصادر

تشخيص ولكن ال حيث تسايد هذه المعلومات يلى ال (...درتجة حرارة الجسم -نبضات القلب 

 . يمكنها أن تكون في حد ذاتها حكما نهائيا ين الحالة

ويمكن أن يوحي ، المؤشر ااذًا يبارة ين قياس يقوم بتلخيص معلومات حول موضوع معين

وفي ، معدل الجريمة في المجتمع مثال، نسبة األمية، نسبة البطالة :بمشكالت محددة مثل

من أتجل الوقاية تدل يلى  تجتماييةبهذه المشكالت االالمقابل الميزانيات المخصصة للتكفل 

  .مؤشرات التكفل االتجتمايي واألمن العمومي

ختصاصاتالأصبح استعمال مفهوم  - ، مؤشر شائعا خاصة مع تالقح تجملة من العلوم واالا

إال . ياالقتصادوقد كان في مرحلة ماضية حكرا يلى مجاالت محدودة خاصة منها المجال 

فرض استعارة مفاهيم ، ية الحديثةاالقتصادالت أخرى ومنها التربية بالتوتجيهات أن تأثير مجا

ما أصبح يعرف ووه، ومنهجيات وأدوات كانت في الماضي بعيدة ين مجال التربية

 . بمؤشرات التعليم

 تعريف مؤشرات التربية. 1.2

أنها : "بSHEERENSحيث يعرفها ، يدة تعريفات أيطيت لمفهوم المؤشرات في التربية

بسير وبالتخطيط ااحصائيات تسمح بإصدار أحكاما قيميه حول خصائص مهمة تتعلق 

وهي تعلمنا ين فعاليتها ويملها وتسايد في اايالم أصحاب القرار يما ، المنظومات التربوية

 . يجري بداخله"

 :للمؤشرات يركز يلى يدة يناصر وهي SHEERENSتعريف 

  بها قابلة للقياسأن تكون خصائص التعليم التي نهتم . 

 قياس خصائص التعليم المهمة ال يكون بدافع اايطاء فكرة ين الظروف السائدة فقط ،

 . وتطويرها بل بهدف القيام بوصف معمق للمنظومة التربوية

  يجب أن تخبرنا المؤشرات يلى نويية وتجودة التمدرس التي تقترن بمعايير

 (OCDE,1992,P57)  .بناءا يليهاوالتي تمكننا من وضع أحكام قيمية ، مرتجعية

يفيد ، أنه يمكن ايتبار المؤشرات كنظام معلوماتSHEERENSنستخلص من تعريف 

  .بعد يملية التخطيطأصحاب السلطة والحكومات يلى اتخاذ القرار المناسب

يحدد المؤشرات في كونها  (OERI) من تجهته المكتب األمريكي للبحث وتطوير التربية

أن تؤدي دور المعيار حيث تعطينا فكرة مهمة ين واقع المنظومة التربوية  إحصائيات يمكنها

فاذا قارنا بين مثالين يمكننا فهم هذه ، معالم معينة تكون لها داللةإلى بكاملها من خالل التنبيه 

يتمثل المثال األول في يدد التالميذ المسجلين يبر الوطن في مستوى األولى ثانوي  .الفكرة

ااال أنه ال ينبئنا ين الطريقة التي ، عبيرا ين تدفقات التالميذ في التعليم الثانويوالذي يعد ت

في المقابل نجد مثال ثاني يوضح لنا أكثر معنى المؤشر . تعمل بها مؤسسات التعليم الثانوي

فعندما نتنبأ إحصائيا ين نسبة التالميذ في مستوى أولى ثانوي والذين يتفوقون في ، التربوي

حسب تصنيف  (يلوم الطبيعة والحياة، اللغة الرسمية للدولة، رياضيات) ت األساسيةاللُّغا

OCDE  فهذا يمكننا من التنبؤ بمستوى تالميذ السنة األولى ثانوي الذين يمكنهم مواصلة

 . الدراسة بنجاح
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تشبيه المؤشرات في التربية بالمؤشرات الموتجودة يلى لوحة التحكم  نطالقا مماسبق يمكنناا

 حيث تعطينا هذه األخيرة تنبيهات -LE TABLEAU DE BORD -مقدمة السيارة في

 وإنما تنبه، وال هي أوامر النتهاج طريقة معينة، وليست تفسيرات في حد ذاتها للظواهر

  .أن هناك شيئا غير يادي يحدث ويليه فهم مايجري داخل السيارةإلى السائق 

يندما تنبؤنا معطيات ين  :بية بالمثال التاليمن تجهة أخرى يمكننا شرح المؤشرات في التر

كذلك لما تنبؤنا ، نسب التالميذ المتوقع حصولهم يلى شهادة البكالوريا فهي تعتبر مؤشرات

معطيات بتشكيل حجم الفوج التربوي بربط العالقة بين يدد األفواج التربوية المفتوحة / 

تجمالي بل هي  فالمؤشرات ليست حقائق نهائيةإذا . للتالميذ فإنها تعتبر مؤشرات العدد االا

تربوية معينة تسمح لنا بالتخطيط والتطوير وقياس الفعالية  تنبؤات تعطينا فكرة ين وضعية

 . قيما يخص مؤشرات التربية شيويا فماهي إذا النماذج األكثر، في اإلدارة التربوية

 بعض النماذج عن مؤشرات التربية:  1-3

  :المؤشرات الكمية1. 3. 1

تعتبر المؤشرات الكمية من أهم األدوات للتخطيط والتطوير وقياس الفعالية في التربية فهي 

نسبة التمدرس = يدد التالميذ في  :تعتمد يلى معلومات إحصائية تسايد في تركيبها مثال

نسبة الـتأطير التربوي التي تربط وأ .سن التمدرس /يدد التالميذ المسجلين فعال في المدرسة

إذا نستنتج أن المؤشرات ، بين يدد المناصب المالية اإلدارية والتربوية بعدد التالميذ العالقة

ية هي تلك المؤشرات التي تسمح باتجراء مقارنات ااما داخل المؤسسة التربوية الواحدة  الكم ِّ

بين مؤسسات تربوية ومنظومات تربوية مختلفة وهي األكثر وأ، المنظومة التربوية الواحدةوأ

  :ومن بين المؤشرات الكمية الشائعة االستعمال نجد لقياس الفعالية في التربيةشيويا 

  مؤشرات تتعلق بالتالميذ

نسبة التالميذ في ، ذكورونسبة التالميذ المتمدرسين اناث ) تشمل نسبة التمدرس وتشمل 

ناتجحين نسبة التالميذ ال، نصاف التعليم في حق الجنسينإاألقسام التحضيرية( للتأكد من مدى 

 ، (في المدة المحددة للدراسة وهي ما تعرف باالنتاتجية الخام / واالنتاتجية الصافية للمؤسسة

نسب ، أخرى حسب الشعبة وحسب الجنسإلى نسب االرتقاء من سنة ) مؤشر الفعالية ويشمل

يدد التالميذ ، نسب الرسوب، التسرب() نسب المغادرين في التعليم بدون شهادة، المعيدين

يدد التالميذ ، يدد التالميذ المستفيدين من االطعام المدرسي، المستفيدين من الكتاب المدرسي

الكلفة ، الكلفة الحدية للتلميذ) مؤشر كلفة التمدرس ويشمل، المستفيدين من المنحة المدرسية(

رس كلفة التمد، يادةكلفة التعليم في حاالت اإل السنوية للتمدرس لكل التالميذ في كل مستوى

 . تدفقات التالميذ( ارتفاعالمرتبطة ب

 مؤشرات تتعلق باألساتذة

يدد األساتذة ) يدد األساتذة المؤهلين ،(أخرىإلى من سنة ) تطور أيداد المدرسين

نسبة الـتأطير (ونسبة التالميذ لألستاذ الواحد أ، المتحصلين يلى تأهيل يلمي معين(

 -نساء -نسبة األستاذات ، ساتذة المتعاقدينيدد األ، يدد األساتذة المستخلفين، (التربوي

، أستاذ منسق) توزيع يدد األساتذة حسب اإلطار المهني ، مقارنة بالعدد اإلتجمالي لألساتذة

  .يدد سايات التدريس، ( ...أستاذ رئيسي، أستاذ مكون

 مؤشرات تتعلق بالمؤسسة 

، المخصصة للتلميذ الواحدالمساحة ، في كل مستوى تعليمي تطور أيداد مؤسسات التعليم

مواد  يدد المناصب المالية لألساتذة حسب، يدد األفواج التربوية، يدد القايات التربوية

 . حسب الجنس واإلطــار المهني والوضعية اإلدارية المناصب االدارية يدد، التدريس

 مؤشرات تتعلق بالبرنامج الدراسي 
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الحجم السايي الحقيقي للبرنامج ، البرنامج إنجازنسبة التقدم في ، فعال يدد السايات المدرسة

  :سوف نعرض بعض المؤشرات الكمية فيمايليو، الدراسي

ية النتائج المتحصل يليهامثل :مؤشر النتائج يدد ): كثيرا ما تقاس فعالية التعليم من خالل كم 

ميذ يدد التال، يدد التالميذ المعيدين في الطور، التالميذ المتحصلين يلى الشهادة

أن اشكالية النتائج في ميدان التربية إلى غيرأنه توصل الكثير من الباحثين  ..(.المتسربين

 والخارتجية حد ال يمكنَنا من االكتفاء بمؤشر وحيد لقياس الفعاليةالداخليةإلى أمرا معقدا 

(;PASACHAROPOULOS&WOODHALL1998) . 

تسيير المسارات الدراسية في التعليم حيث إلى يوتجد هناك يدة نماذج بالنسبة  :عادةاإلمؤشر 

نجد العديد من البلدان من مختلف القارات وليس فقط من أوروبا كما يعتقد البعض تعتمد يلى 

 وغيرها ...السويد، اليابان، المملكة المتحدة، فلندا، الحال في الدانمارك واالنتقال اآللي كما ه

 . من البلدان

المدرسية كإتجراء  يادةعتمد في سياستها التربوية يلى اإلفي المقابل نجد بلدان أخرى ت 

 ...النمسا، األرتجنتين، الهند، مصر، تونس، الجزائر :مثل، بيداغوتجي للتكفل بصعوبات التعلم

 . وغيرها

 يادةومجموية ثالثة من البلدان تطبق سياسات تربوية تسمح وال تسمح في نفس الوقت باإل 

، ايرلندا، اليونان، بلجيكا :الحال فيوالمدرسية وهذا حسب شروط محددة مسبقا كماه

 الخ  ...البرتغال

إن هذا التنوع في نماذج التسيير البيداغوتجية للمسارات التربوية للتالميذ في التعليم يدل يلى 

المدرسية  يادةوتجود تصورات متعددة فيما يخص أحسن سبيل في التعامل مع ظاهرة اإل

 . وهذا بسبب تعقدها

فان الكثير من المنظومات التربوية ، ظاهرة تعبر ين فشل المنظومة التربوية يادةوألن اإل

كما تزيد منظومات أخرى من تفاقم المشكلة ، يبر العالم تبحث ين حلول تجذرية للمشكلة

ا واسعا في الصفوف الذي يعرف انتشار إيادةبتكريس بعض هذه المظاهر كايتماد أسلوب 

وفرصة لتسايد ، الكثير من المنظومات بايتقاد الكثير بأنها اتجراء تربوي فعال للمعالجة

 . التلميذ يلى تدارك تأخره وتدييم مكتسباته

 منها تعاني يالمية مشكلة -التسرب المدرسي-المدرسي الهدر مشكلة من تجهة ثانية تعتبر

 تربوي طابع ذات وهي، منها والفقيرة الغنية العالم دول بكل التربوية األنظمة تجميع

المدخالت ) الكمية الناحية من التعليمي النظام كفاءة يلى تؤثر بايتبارها قتصادياا

مالئمة  المتخرتجين ومدى الطالب ومن الناحية الكيفية نويية الطالب من والمخرتجات(

 . العمل سوق الحتياتجات مالمحهم

 الجريمة انتشار تجتماييةاال انعكاساتها فمن، المجتمعات يلى المدرسي الهدر مشكلة وتؤثر

 مشكلة تؤدي يةاالقتصاد الناحية ومن. البطالة نسبة ارتفاعإلى  واألمية باإلضافة واالنحراف

 مع، للتعليم المخصصة الميزانية ارتفاعللدولة و المالية الموارد هدرإلى  المدرسي الهدر

 . للدولة يةاالقتصاد والقدرات الداخلي الناتج يلى كبير تأثير وتجود

إن انتشار هاتين الظاهرتين بشكل ملفت للنظر في العديد من بلدان العالم يلى غرار البلدان 

الظاهرتين إحصائيا وبيداغوتجيا واقتصاديا في بعض  معالجة() مزاولةإلى النامية يديونا 

 . تتفاوت حسب الدول ةإياد( نسجل نسب 2000) بلدان العالم والبلدان النامية حيث في سنة

 :التخلي عن الدراسة() التسرب المدرسيمؤشر 

لقد أثار تفشي ظاهرة التسرب المدرسي قلق الكثير من المربين والمثقفين والسياسيين  

ا خاصا من أتجل دراسة اهتمامالتربوي ولقد أولت الكثير من الحكومات  االقتصادوالمهتمين ب

ذ تعد من اآلفات التي إأسبابها وإيجاد الحلول المناسبة لعالتجها  البحث ينوهذه الظاهرة 
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معظم المجتمعات لكونها إهدار تربوي ال  تواتجه العملية التعليمية ومستقبل األتجيال في

تجميع نواحي المجتمع فهي تزيد معدالت إلى يقتصر أثره يلى التلميذ فحسب بل يتعدى ذلك 

ية واإلنتاتجية للمجتمع والفرد وتزيد اإلتكالية االقتصاد األمية والجهل والبطالة وتضعف البنية

األمر ، كما تفرز للمجتمع ظواهر خطيرة كعمالة األطفال واستغاللهم، وااليتماد يلى الغير

كانحراف األحداث وانتشار السرقات  تجتماييةزيادة حجم المشكالت االإلى الذي يؤدي 

فساد المجتمع وتسبب مشكلة التسرب ضياياً إلى يتداء يلى ممتلكات اآلخرين مما يؤدي واأل

وخسارة للتالميذ أنفسهم ألن هذه المشكلة تترك آثارها السلبية في نفسية التلميذ وتعطل 

 . انتاتجيته في المجتمع

 (نسب التمدرس) تدفقات التالميذ 

% تطبيقا لمبدأ تعميم 100في الوقت الذي تصل فيه نسبة التمدرس في معظم الدول المتقدمة 

 MINISTERE DE)) %5. 86إلى التعليم للجميع فهي تصل في الجزائر 

L`EDUCATION NATIONALE,2010.  

هذا ، %من مجموع السكان فوق سن الخامسة يشر60كما تصل في البلدان النامية الى

في ، %في الجزائر53إلى تحاق بالمدارس الثانوية بصورة أكبر لتصل لوتنخفض نسبة اال

%من مجموع الملتحقين 9. 6إلى حين نسبة الملتحقين بالمدارس الثانوية التقنية تصل 

  .% في البلدان المتقدمة23في مقابل ، بالمدارس الثانوية

أما في مختلف بلدان العالم فنجد نسبة التمدرس تختلف حسب حجم السكان من ذوي الفئات 

كما نسجل إختالفات كذلك ، والثانوي والجامعي العمرية المختلفة الملتحقين بالتعليم األساسي

ذات  تجتماييةتحاق الجنسين ذكور إناث وبين المناطق حضرية وريفية وبين الفئات االالبين 

 . الدخل المختلف

 :كلفة التعليم

ية للخدمة االقتصادو تجتماييةالنظرة اال ية للتعليم مع تطوراالقتصادتطورت النظرة 

التعليم كخدمة استهالكية يجب أن تقدمها الدولة لتحقيق إلى ظر حيث بدأت بالن، التعليمية

التعليم يلى أنه استثمار يحقق إلى ثم تطورت تلك النظرة ، اشبايا ياتجال وسريعا ألفرادها

إلى تجاهين السابقين ين اتجاه ثالث ينظر وتمخض الجمع بين اإل، يا يمكن قياسهاقتصاد يائدا

أي أن للتعليم كلفة كما أن له يائدا ، كاستهالك واستثمار في آن واحد، التعليم بنظرة مزدوتجة

وال يمكن تحديد هذه الكلفة وذلك العائد دون التركيز يلى مدخالت ومخرتجات النظام 

التربوي والعملية التعليمية والتي ترتبطان بدورهما بالكفاءة التعليمية وتعني الحصول يلى 

 . رع وقت ممكنأكبر يائد بأقل تجهد ومال وفي أس

بدون و، تمويل التعليم مدخال بالغ األهمية من مدخالت أي نظام تعليمي من تجهته يمثل مدخل 

أما إذا توافرت له الميزانية ، التمويل الالزم يقف نظام التعليم ياتجزا ين أداء مهامه األساسية

تعليم يلى وتجه ال شك أن تجودة الو، صارت من السهل حلهاو، قلت مشكالته، المالية الكافية

 . النشاط العموم يمثل متغيرا تابعا لقدر التمويل في كل مجال من مجاالت

يعد تبدير األموال الالزمة للوفاء بتمويل التعليم أمرا له أثره الكبير في تنفيذ البرامج المخطط 

ر األم، تغيير في خطط وبرامج التعليمإلى كذلك فإن سوء استخدام األموال سيؤدي حتما ، لها

مصادره من الحكومي ، تمويل دائمإلى التي تحتاج غالبا وتجودة التعليم إلى الذي يؤثر حتما 

 . ستثماراتاالوالبحوث ومراكز التدريب ويائد خدمات ، الذاتيو

نسجل أن األنظمة التربوية لها تكلفة وكل نظام تربوي معرض لعوائق طبيعية وسياقية نابعة 

طبيعة هذه الظروف ويلى إلى ن تقييم تكلفة التعليم ترتجع إف لذا، من الظروف الداخلية للبلد

محدودية الموارد العمومية إلى النظام التربوي أن يتأقلم مع هذا العوائق المالية والراتجعة 
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 ALAIN) .ووتجود منافسة ضاغطة بين مختلف الوظائف الجمايية في الدولة

MINGAT) . 

 

  أهمية المؤشرات في تطوير مؤسسات التعليم الثانوي .1. 4

يمتد من انتهاء مرحلة التعليم المتوسط ويند اإلنسان  وأهم مراحل النم وإن التعليم الثانوي ه

 . ينتهي يند مراحل التعليم العاليو

(    (LYCÉE المسماة في الجزائر باسم الثانوية_"تعتبر مؤسسة التعليم الثانوي العام

ستقالل المالي باإلوتتمتع بالشخصية المعنوية ، يمومية ذات طابع إداري متخصصؤسسة م

 وتستغرق مدة الدراسة فيها ثالث سنوات تنتهي بحصول التلميذ الناتجح يلى شهادة البكالوريا

(BACCALAURÉAT )  تؤهل صاحبها للدخول للجامعةUNIVERSITÉ)) 

 (174ص  2006ن حمودة ,سنة محمد ب) حوصلة تعليم يال متخصص بعد توتجيه مسبق

في تجميع المواد المقررة مع وتجوب تعلم لغتين ، لغة التعليم الثانوي هي اللغة العربيةو

االطالع يلى ما لديهم من ثقافات قد تكون وأتجنبيتين أخريتين للتمكن من االتصال باآلخرين 

درسة األساسية التي يلتحق التلميذ الناتجح بالثانوية بعد إنهاء مرحلة التعليم بالمومفيدة 

 . سنوات 9تستغرق الدراسة فيها مدة 

كما تعرف المنظمة العربية للتربية والثقافة التعليم الثانوي بأنه المرحلة الدراسية التي تغطي 

ويلتحق ، األربع األخيرة من التعليم الذي سبق التعليم التعليم العالي وأ السنوات الثالث

المنظمة العربية ) ياما يلى األقل19إلى 15فئات العمر من بالمدرسة الثانوية الطلبة من 

 (1985، للتربية والثقافة

المتعلق بتنظيم التربية و 1976 -04-16( المؤرخ في 35) ( من األمر33) تنص المادة 

التكوين بالجزائر يلى أن "التعليم الثانوي معد الستقبال التالميذ بعد نهاية التعليم األساسي و

 . 1976أمرية أفريل  " ...شروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربيةيلى أساس ال

، اإلصالحات التي مست المنظومة التربوية الجزائرية مست كذلك مؤسسات التعليم الثانوي

وتجود آليات فعالة لمراقبة ومتابعة تقدم ، بصورة ضرورية، إذ يتطلب تنفيذ أي إصالح للتعليم

يلي النقاط اإليجابية وتلك  ةوبدرتجة أكثر أهمي، وللتعرف، تالسياسات واألفعال واإلصالحا

، التي تمثل أنظمة المعلومات التعليمية، كما توفر هذه اآلليات. التي تحتاج إلي تعديالت

وبداللة ، التعليمي بداللة الكفاءة والفايلية نجازحتمية حينما يقاس اإل اتجتماييةمكاسب 

تتبين من خالل استعمال مؤشرات التعليم . امج التعليميةالشفافية والعدالة المرغوبة في البر

إذ أنها تسمح بفهم ، أن هذه األداة يمكنها أن تعطي الكثير لميدان التعليم ، ألهداف مختلفة

وانطالقا من أنها ، أحسن وبتصور واضح وتقييم موضويي لإلتجراءات التي يمكن اتخاذها

كالناتج ، يةاالقتصادها مثل المؤشرات تهتم بالخصائص الرئيسية لموضوع دراستها مثل

أن وفان المنتظر من هذه األداة ه، كنسبة وفيات األطفال، الوطني الخام ومؤشرات الصحة

ينصرا ينتمي  وأ، تجزء منها وأ تصورا ين وضعية المنظومة التربوية في مجملها تعطي

ومالحظة تجودة فمن الضروري تحديد وتقييم ، إليها ولكي نضمن توافر مدارس تجيدة

والعالقة بين التعليم ، والديم االتجتمايي، والتجهيزات المدرسية، ونواتج التعلم، المدرسة

 . والعدالة في التعليم، يةاالقتصادواإلنتاتجية 

يهتم صناع السياسة التعليمية بتطوير نظام مؤشرات التعليم الذي يوفر صورة صادقة 

تحكم تمكن صناع القرار  ةأن يكون أدا ي يُمكنوالذ، ودورية لوضعية التعليم في المدارس

أننا في  التعليم والمؤسسات التعليمية وبما تطويروتوفير قايدة ثابتة لتقييم ومن التخطيط 

دراسة الثانويات يمكننا يرض بعض المؤشرات التي تعتمد في قياس الفعالية في التعليم  صدد

يدد  -درس أي تدفقات التالميذ وهي مؤشرات كمية ونويية منها نسب التم، الثانوي
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يدد التالميذ الناتجحين في المدة  -يدد الحاصلين يلى الشهادة  -أخرى إلى الناتجحين من سنة 

نسب التالميذ المتخلين يلى -نسب التالميذ المعيدين -الزمنية العادية للحصول يلى شهادة 

البكالوريا يبر  متحانانسب النجاح في -الدراسة دون اكمال المرحلة الدراسية المقررة 

  ....الزمن

إلى هذه المؤشرات ال تكفي وحدها لتفسير الفعالية والجودة في التعليم الثانوي وتستديي 

فتوفر معلومات ين ، التحليل النويي للكثير من المؤشرات في هذا المستوى من التعليم

مستوى آداء المؤسسة  الواقع االتجتمايي وتأثيره يعطي نظرة ين، السياسة التعليمية المتبعة

 . التعليمية

إن إستعمال نتائج التالميذ في اختبارات نمطية تقيس مكتسباتهم المعرفية وغير المعرفية 

، تسمح بقياس نويي لنتائجهم ولها أهمية كبيرة في الكشف ين العناصر المؤثرة في النجاح

، كتفون بعينات صغيرةوالتطبيق ومكلفة تجدا مما يجعل الباحثين ي نجازإال أنها صعبة اإل

 . وهذا يجعلنا نتردد في تعميمها الختالف المدخالت

يستعمل الباحثون في هذا المجال أيضا النتائج الدراسية لقياس نويية التحصيل أي مدى 

 . متيازمستوى معين من التحكم واالإلى توصل التالميذ 

مؤسسات التعليم الثانوي بدقة ونويية  ستعمال المؤشرات النويية يسايد يلى تفسير فعاليةا

الخدمات الصحية والنفسية ، ظروف العمل في المكتبة، لكونه يهتم بمالحظة ظروف التعليم

يتمادات المالية المخصصة ، طاقة استيعاب المؤسسة، الصفوف اكتظاظ، المقدمة للتالميذ االا

، ويات في اتخاذ القرارللمؤسسة وحساب العالقة بين الكلفة والفعالية للتمكن من اختيار األول

مدى توفير الكتب والمجالت ) نويية االيالم، كذلك معرفة الكلفة الحدية للتلميذ الواحد

نويية المباني ، نويية التنظيم والتسيير االداري والمالي ، (يالمية المختلفةوالوسائل اإل

أتون به من دراسة نويية التالميذ بمعنى المستوى الذي ي، والتجهيزات ومدى استعمالها

 . (المراحل السابقة

نه بدون ايتماد المؤشرات في تقييم المؤسسات التعليمية يامة إمن خالل ما تقدم يمكننا القول 

صالحات الواتجب  تحقيق أهداف إلىومؤسسات التعليم الثانوي خاصة ال يمكن الوصول  االا

مقارنات بين مختلف  كما يمكننا ااتجراء، األمر ذلك القيام بها في كل مرة يستديي فيها

المؤسسات ومختلف األنظمة التربوية يبر العالم ومختلف األفواج في مؤسسة واحدة حتى 

يتسنى لنا تحديد مستوى آداء المؤسسات ونويية النتائج التعليمية للوقوف يلى النقائص 

 (BENARAB,2007) .والثغرات وتعديلها بغرض التطوير والتحسين

 

 ةالجانب اإلحصائي للدراس

 جتهادات وزارة التربية الوطنية في تطوير مؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر ا -2
شهدت المنظومة التربوية في السنوات األخيرة تغيرات تجدرية يلى مستوى نظامها 

تحسين نويية التعليم ليواكب العصر إلى أين سعت وزارة التربية الوطنية بالجزائر ، التربوي

حيث أيادت النظر في األهداف التربوية ، بالتقدم العلمي والتكنولوتجيالحالي الذي يتميز 

أي مايسمى ، المديريرن وتدريبهم، الكتب المدرسية واإلدارة وأيداد المعلمين، والمناهج

ويعد مفهوم اإلصالح التربوي من المفاهيم المسستعملة بشكل واسع في ، باإلصالح التربوي

 المفهوم بمفاهيم يديدة منها التجديد واإلبتكار واإلختراع األوساط التربوية حيث يرتبط هذا

 . (160ص، 2004، محمد يلي ياشور)

تشييد نظام إلى بكربن بوزيد "إن اإلصالح الشامل للمؤسسة التربوية يرمي ويقول الدكتور أب

تربوي متناسق وناتجح قصد تمكين المدرسة الجزائرية من مواتجهة تحديات الحاضر 

 . (07ص، 2006، بن بوزيد بكروأب) والمستقبل
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ال تختلف المهام المرسومة للتعليم الثانوي يلى الرؤى العالمية التي تعتبر الحصول يلى 

قد يعمل يلى تحضيرهم ، تعليم ثانوي تجيد ومناسب ومرن ومستجيب لحاتجات الشباب

حل التحليل المنهجي ومهارات  كان يركز أكثر يلىا طبعا إذ. لمستقبل آمن وأكثر نجاحا

يعزز تحسين وضع  وفه. محتوى مناسبا يملياإلى إضافة ، المسائل المجردة والتفكير النقدي

. الوطني االقتصادالعالمي وليس فقط  االقتصادالمواطنين األذكياء والماهرين لبلوغ مستوى 

ذلك يمكن للتعليم الثانوي أن يكون واسطة لسرية اإلنتقال وضرورة متزايدة إلى أضف 

، المكتب االقليمي للتربية في الدول العربيةواليونيسك) أيمال يالية الجودة للحصول يلى

 (6-5ص، 2003

نظر تجذريا في كل  إيادةبغرض  2002شريت وزارة التربية بالجزائر في إصالحات سنة 

تجوانب المنظومة التربوية شملت هذه االصالحات التعليم مابعد االلزامي ذلك من خالل 

ه هذه االصالحات بغرض أن يحقق التعليم الثانوي غاياته التالية وذلك االتجاه الذي ايتمدت

 :حسب ماحددته وزارة التربية الوطنية

 المساهمة في تطوير وتحسين المستوى المعرفي والويي للمواطنين . 

  المساهمات في تخريج حاملي الشهادات ذوي مستويات معرفية وكفاءات ثقافية

 . ةمعادلة لمستويات ومقاييس دولي

  الحياة في مجتمع ديمقراطي بحيث يعتمدون يلى أنفسهم مع إلى تحضير التالميذ

 . احترام اآلخرين

 تطوير وتدييم قيم الثقافة الوطنية والحضارية العالمية . 

 لدى التالميذ متيازالمساهمة في تطوير البحث يلى اال . 

  واآلداب والفنون تشجيع تطوير المعارف والكفاءات في مجال العلوم والتكنولوتجيا

 . االقتصادو

 االبحث ين أنماط التنظيم والتسيير األكثر نجاح . 

هذا فيما يخص الغايات المأمول تحقيقها من إصالحات التعليم الثانوي بالجزائر أما 

 :اإلصالحات في حد ذاتها فتنص يلى مايلي

 تحضير التالميذ لمتابعة دراسات تجامعية ذات مستوى يالي . 

 دماتجهاإف التي تسمح باكتساب المعارف وتطوير المعار . 

 تطوير القدرة يلى التحليل والتقويم والحكم يلى أفكار الغير وحل المشاكل . 

 ستقاللية الذاتية في الحكمتجعل التالميذ يتمتعون باإل . 

 حضارة قديمة العهدوأمة  إلىنتماء ديم روح اإل . 

 يند التالميذ حساستنمية روح المواطنة وحب الوطن وتمتين هذا اإل . 

 تطوير وديم القيم الروحية األصيلة.  

  اكساب المهارات والمواقف الضرورية لتلبية متطلبات الدراسات الجامعية ذات

 . مستوى يالي

 تقان في العملتلقين وغرس حب العمل المتقن والبحث ين الدقة والنويية واإل . 

  والمحيطتطوير الحس المدني واحترام الممتلكات العمومية . 

 (35-34ص، 2005وزارة التربية الوطنية ) تطوير سلوكات احترام القانون . 

 

 

 المبادئ الخاصة للتعليم الثانوي العام والتكنولوتجيي نبغي له أن:
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  متوسط في نظام تعليمي يبعث يلى األمن  4يستقبل التالميذ المقبولين من السنة

ستمرارية التربوية فيضمن اإل، سابقويتجنب القطيعة المباغتة مع نظام الدراسة ال

س في  والبيداغوتجية من خالل اإلبقاء يلى تجل المواد التعليمية تقريبا التي كانت تدر 

 المتوسط؛

 مختلف الشعب وذلك بايتماد التوتجيه ويدخل البعد المتعلق بالتدرج في التوتجيه نح

فة طبيعية حسب مالمح التالميذ الذين يتوزيون بص، متوسط 4األولي يقب السنة 

ما ييس ر تطبيق توتجيه أكثر موضويية في ووه "يلميين" إلىو" أدبيين"إلى تقريبا 

 مع إمكانية تعديل التوتجيه األولي؛، نهاية الجذيين المشتركين

  إحداث التجانس فيها مع وتمتين وتعميق مكتسبات المرحلة التعليمية القايدية السابقة

يلى المعارف والكفاءات التي يمكن توظيفها في  إرساء قايدة من الثقافة العامة مبنية

يمليات التعلم المقبلة واختيار المسارات األكاديمية والمهنية الضرورية للتكوين يلى 

 . المواطنة

 األهداف العامة للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي

 يمكن تصنيفها في أربعة أصناف:

 أهداف ذات صلة بالتربية العامة: 

  االستقاللية، اإلبداع، الفكر النقدي، : حب االطالعيةإيقاظ الشخص

  التواصل، : التعاونجتماعيةجانب التنشئة اال

: ثقافة يامة ومعارف أساسية مدمجة بشكل متين ويمكن توظيفها من أتجل اكتساب المعارف

 . مع تحاشي الجانب الموسويي” التعلم بغرض التعلم“

 أهداف منهجية:

 :المشروع، التحقيق، ضمن تجماية، العمل الشخصي الطرائق العامة للعمل ،

 ، التوثيق

 الطرائق التي تسايد يلى المهارة والفهم ، 

 باألخص تلك المتعلقة بالفكر العلمي، الطرائق الخاصة بالمواد التعليمية . 

 أهداف التحكم في مختلف الوسائل التعبيرية:

 التحكم في اللغة الوطنية 

 قل والتحكم فيهمامعرفة لغتين أتجنبيتين يلى األ 

 التعبير الفني والمعلوماتي 

 التعبير الخاص بالرياضيات . 

 أهداف التكوين العلمي والتكنولوجي:

 تنمية حب االطالع واالستقصاء العلمي وروح اإلبداع والمبادرة 

 فهم الطرائق العلمية 

 إيتماد المقاربات التجريبية الختبار الفرضيات 

 وتقييم الوقائع ستعمال تعبير بسيط ووتجيز لشرحا . 

   . صالحي في أي منظومة كانت يتطلب الكثير من الجهد والتكلفةإن أي يمل إ

صالحات المجسدة في المنظومة التربوية الجزائرية بسبب إلالكثير من الدراسات انتقدت ا

سواء ، كان اتخاد القرار أثناء تجسيد أي مشروع تربوي تغييب مستوى القايدة العريضة في

  .في التعليم الثانوي ولزامي أالتعليم اإلفي 

لكن ال ننفي وتجود اتجتهادات ومحاوالت قامت بها وزارة التربية الوطنية من أتجل تطوير 

 التعليم خاصة التعليم الثانوي 
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منظومة التعليم الثانوي يعتمد يلى دراسات معمقة في الميدان  إن تقييم نتائج اإلصالحات في

اءة في بعض المشاريع والمؤشرات التي يمكن أن تعطينا فكرة ين لكن هذا ال يمنع من قر

وفي يرضنا ألهم المشاريع والمؤشرات ، الدولة به اهتمامتطوير مؤسسات التعليم الثانوي و

 . ال نرايي التسلسل الزمني

 :تطور نسب االلتحاق بالتعليم الثانوي -2-1

سنة( بالجزائر 15و06) لألطفال مابينالجدول التالي يبين نسب االلتحاق بالمدارس بالنسبة 

 . 2011و1996مابين سنتي 

سنة 15و06(:يوضح نسب االلتحاق بالمداس بالنسبة ألطفال مابين 04) الجدول رقم 

 . بالجزائر
 

 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2001/2002 2010/2011 2012-2013 

 - %95.4 %92.5 %89.02 %90.46 %91.12 %91.98 ذكور

 - %93.12 %85.5 %83.87 %84.31 %84.12 %83.48 اناث

 %95.68 %94.26 %89 %86.50 %87.45 %87.69 %87.82 المجموع

 

 . 2010، وزارة التربية الوطنية :المصدر

 

تطور نسب التمدرس بالنسبة لألطفال  إن قراءة متأنية في الجدول أياله قد تعطينا فكرة ين

 . هم تالميذ في التعليم الثانوي15العلم أن األطفال في سن  معسنة 15و06ما بين سن 

نسجل من خالل الجدول أن هناك تطور واضح في نسب التالميذ المسجلين بالجزائر من سنة 

يدد المسجلين يند الذكور أكثر من اإلناث حيث  ارتفاعونالحظ ، 2011غاية إلى 1996

. 95%و 98. 91 مابين 2011غاية إلى 1996تتراوح نسب الذكور المسجلين من سنة 

 بينما تسجل اإلناث نسبة أقل من الذكور في هذا السن 2000% وانخفضت النسبة سنة 40

لألطفال الذكور في سن  االتجمالي وذلك لعدة إيتبارات تتعلق بالجانب االحصائي ألن العدد

ار نسبة التمدرس في الجزائر أكثر من العدد اإلتجمالي لإلناث في سن التمدرس بايتب

األطفال المتمدرسين والتمدرس تحسب من خالل العالقة بين يدد األطفال في سن التمدرس 

 . فعال

. 93%و48. 83تراوحت نسبة اإلناث المتمدرسات مابين 2000غاية إلى  1996منذ سنة  

12% . 

اإلحصائيات ، %26. 94%و82. 87أما إتجماال فنالحظ أن نسب التمدرس تراوحت مابين 

 . إناث-لم تتوفر لدينا مفصلة ذكور 2013-2012ة بسنتي المتعلق

الدولة بتمدرس التالميذ يعتبر مؤشر إيجابي يوحي باتجتهادات وزارة  اهتمامنستنتج أن 

، التربية الوطنية في تعميم التعليم وتحقيق مبدأ العدالة واإلنصاف بين الذكور واإلناث

تحقيق مبدأ اإلنصاف بتقليص إلى التوصل فالمنظومة التربوية تعتبر ناتجحة إذا تمكنت من 

 . واقتصادية وثقافية خارتجة ين إرادة التلميذ اتجتماييةفوارق أوتجدتها ظروف 

 :التالميذ كما يوضحها الجدول التالي أما تفصيال في مستويات الدراسة فنجد نسب تمدرس

 .( : يبين نسب تمدرس التالميذ في كل األطوار التعليمية05الجدول رقم)

 % الجامعي % الثانوي % المتوسط % االبتدائي السنوات

62 - 63 777.636 36.77 39.790 28.68 5323 26.93 - - 

72 - 73 2.206.893 38.74 272.345 31.40 53.799 26.70 - - 

80-81 3.062.000 - 730.000 - 183.000 - - - 

82 – 83 3.241.924 42.41 1.001.420 40.80 279.299 38.84 90.145 32.90 
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 (2013سنة،)وزارة التربية الوطنية ،50ات قطاع التربية الوطنية خالل إنجاز المصدر:
 

إلى 1962%خالل سنة 77. 36نسجل في المرحلة اإلبتدائية تطورملحوظ في النسب قدر ب

 . 1995%خالل سنة 86. 45غاية 

. 28من 1995إلى 1962من سنة  نسب تمدرس التالميذفي مستوى التعليم المتوسط تطورت 

أما في مستوى التعليم الثانوي قدر تطور يدد التالميذ . %06. 44غاية إلى 68%

أما في التعليم العالي فلم تتوفر . 1995%سنة 90. 45غاية إلى % 93. 26المتمدرسين من 

 . لدينا تجميع النتائج

أن يدد إلى توصلت  1998لمدارس سنة الدراسات حول يدد التالميذ الملتحقين با

الجامعة والمتمدرسين بمعنى كل فئات المتكونين في المؤسسات التربوية الجزائرية االبتدائية أ

ما يقارب نصف مليون والثانوي والمجتمع بين األساسي ¼ نصف أي وقدر ب: سبعة مالين 

. 477يشرف يليهامؤسسة  000. 200تتوزع فئتي األساسي والثانوي يلى ، طالب تجامعي

بتخصيص مالي ترتفع و% من الوظيف العمومي  48يمثلون ، مدرس آنذاكوأستاذ 000

% من  08. 11( أي 1963) مليون دينار تجزائري 322نسبته تقريبا كل سنة بعدما كان 

 1998أما في سنة  %39. 17أي ، 1997مليار دينار سنة  111إلى ليصل ، ميزانية الدولة

% من الدخل الوطني الخام كما أن كلفة  26مليار/أي  124إلى فتضايف هذا العدد ليصل 

أخرى وذلك في المستويات الثالثة معا حيث إلى التلميذ الواحد ترتفع بصفة مستمرة من سنة 

، 2007ألف دينار تجزائري في سنة  30مايقاربإلى  2004ألف دينار سنة 23انتقلت من 

بزيادة االيتمادات المالية المستهلكة الخاصة بالمستخدمين من  رتفاعبط هذا االوارت

 . مليار 216 إلىمليار 157

كان  واألساتذة إال أن يدد المعلمين، كما يالحظ من تجهة أخرى انخفاض مستمر لعدد التالميذ

وبحساب ، مدرسا345746إلى 339905من  2007-2004مستمر خالل الفترة  ارتفاعفي 

في  1/21بة التأطير البيداغوتجي أي يدد التالميذ للمدرس الواحد نجدها تقدر ب: نس

وتنقصنا هنا المعطيات الخاصة بعدد المستخدمين غير . 2007في  1/22ب: و2004

وبالتالي تقدير كلفة التلميذ نسبة لاليتمادات ، المدرسين لحساب نسبة التأطير اإلداري

 . المستهلكة الخاصة بالمستخدمين

 :في التعليم الثانوي منذ االستقالل يوضحها الجدول التالي يخص نسبة تمدرس اإلناث أما فيما

 . في الجزائر ( يوضح نسب تمدرس االناث06) الجدول رقم
 2012-2011 2010-2009 2009-2008 2008-2007 2000-99 63-62 السنوات

 %57.56 %58.25 %57.94 %58.56 %56.02 %22 التعليم الثانوي

 

 (2013، وزارة التربية الوطنية)، سنة50ات قطاع التربية الوطنية خالل إنجاز:المصدر

 

نالحظ من خالل الجدول نسبة مشاركة معتبرة لإلناث في التعليم الثانوي منذ اإلستقالل وهذا 

 . الدولة بتمدرس البنات وتحقيق مبدأ اإلنصاف بين الذكور واإلناث اهتمامدليل يلى 

90-91 4.028.000 - 1.408.000 - 754.000 - - - 

92- 93 4.346.365 45.34 1.558.046 42.96 747.152 47.92 243.397 39.50 

94 – 95 4.548.825 45.86 1.651.51 44.06 82.059 45.90 287.430 - 

2000-2001 4.720.000 - 2.015.000 - 975.800 - - - 

2012-2013 3.846.817 - 2.899.374 - 1.249.914 - - - 
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إتجتهادات وزارة التربية الوطنية في تطوير التعليم الثانوي يلى هذا الحد بل اهتمت لم تتوقف 

بتحقيق نتائج معتبرة يلى مستوى إلتحاق التالميذ بالسنة األولى ثانوي والجدول اآلتي يوضح 

 :ذلك

 

 

 

 . السنة األولى ثانويإلى (: يوضح نسب اإلنتقال 07) الجدول رقم

 ثانوي1إلى نسب االنتقال  السنوات

1963 %57. 1 

2000 %48. 9 

2004 %47. 3 

2012 %79. 1 

 (2013، وزارة التربية الوطنية)، سنة50ات قطاع التربية الوطنية خالل إنجاز :المصدر

السنة األولى ثانوي حيث إلى نسجل من خالل الجدول تطور واضح في نسب إنتقال التالميذ 

% وتقهقر العدد سنة 1. 57ب:1963سنة  األولى ثانويالسنة إلى قدر يدد التالميذ المنتقلين 

سجل نسبة قدرت 2012% يلى التوالي بينما في سنة 3. 47%و9. 48إلى ا2004و2000

فماذا ياترى ين ، هذا بالنسبة لنسب اإللتحاق واإلنتقال في التعليم الثانوي. 1 .79% ب:

 . الدولة بالبنى التحتية للثانويات؟ اهتمام

 للثانويات: البنى التحتية إنجاز التوسع في 2-2

مثلما اهتمت الدولة بالجزائر بالتوسع الكمي للتالميذ اهتمت كذلك بالتوسع في المباني 

حيث تجعلت من بين أولوياتها بناء المدارس والمتوسطات والثانويات  1962المدرسية منذ 

منصف للجميع كذك من أتجل ضمان تعليم ، لتغطية العجز المالحظ وتحسين نويية التعليم

 . تجتماييةوتقليص الفوارق اال

، ثانوية2065متوسطة و5185مدرسة إبتدائية و 18248البنى التحتية تكونت من 2014سنة 

في البنى التحتية ال تزال مستمرة خاصة في  التوسع يخص تجتهادات فيماغاية اليوم االإلى و

 المناطق التي يتوفر بها الطلب بكثرة 

البنى  إنجازالدولة ب اهتمامكالمناطق المحرومة في الجنوب والجدول التالي يوضح مدى 

 . التحتية للثانويات

 ( يوضح يدد البنى التحتية للثانويات بمتغير السنوات.08الجدول رقم ):

 

 .2014المصدر: وزارة التربية الوطنية ، الدليل اإلحصائي 

 سجل تطور مباني الثانويات يبر الزمن قد إنجازنالحظ من خالل الجدول أن التطور في 

 41أن الفارق بين سنة وأخرى قد يتجاوزحيث . 2014غاية إلى  2000واضح منذ سنة 

وقد يتجاوز هذا . 2004و2003وسنة  2001و2000لحال ما بينو امؤسسة أحيانا كما ه

الدولة ببناء  اهتمامنستنتج أن . 2011و2012الحال في سنة ومؤسسة كماه 57إلى العدد 

 . الثانويات أخذ منحى متصايد ومتسارع بعد العشرية السوداء التي ياشتها الجزائر

السنوا

 ت
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

عدد 

الثانويا

 ت

1218 1259 1289 1330 1381 1423 1473 1538 1591 1658 1745 1813 1870 1956 2065 
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 :البكالوريا عبر الزمن ونوعي لنتائج تطور كمي -2-3

شهادة البكالوريا في الجزائر أحد مؤشرات نجاية النظام التربوي ألنه يكون  امتحانيعتبر  

مادية  مواردوخاللها كفاءات ووسائل  الدولة خرتس، مخرج لمسار دراسي دام يدة سنوات

 مدى فعالية هذه الموارد يأتي تحليل نتائج شهادة البكالوريا معرفةوولقياس ، بشريةو

 لتدييمها،يمكن من خاللها الوقوف يلى تجوانب القوة  كمخرتجات للمنظومة التربوية التي

شهادة نهاية التعليم  ألن الحصول يلى تصحيحهاولمعالجتها  الخللوتجوانب الضعف و

نجاح المنظومات  الثانوي بنجاح يعتبر المعيار التي تتخذه المنظمات الدولية للحكم يلى

 . أخرىإلى دولة  كان المعيار في الحصول يلى هذه الشهادة يختلف منوالتربوية حتى ول

 . في شهادة البكالوريا يبر الزمن ( يبين تطور يدد الناتجحين09) :الجدول رقم

 2013الباحثين بناءا يلى معطيات وزارة التربية الوطنية  إنجازمن  :المصدر

 

الجدول أن يدد الناتجحين في البكالوريا تطور يبر الزمن السيما خالل يتضح من خالل 

 . سنوات اإلصالح

للجهود المبذولة من قبل  سنوات تقريبا وذلك يرتجع 10حيث سجلت قفزات نويية خالل كل 

شهادة  امتحانوزارة التربية الوطنية بالجزائر في مجال التكفل بالتالميذ المترشحين التجتياز 

ذلك بشكل واضح  وانعكس، وتجلت الجهود خصوصا في الجانبين الكمي والنوييالبكالوريا 

يلى األداء المقدم يلى المستويات المحلية من خالل النتائج المحققة من قبل يديد المؤسسات 

وتطور النتائج . التربوية رغم وتجود الفوارق وما يتبعها من نويية التكفل البيداغوتجي

مؤشرات ) اسية يؤكد هذا األساس المتين لهذه المقاربةباإليجاب حسب السنوات الدر

  .(مؤشرات الفايلية والنويية، المشاركة

ا متزايدا ارتفاي، يظهر التطور التاريخي لعدد الناتجحين في شهادة البكالوريا منذ اإلستقالل

. الفرصمبدأ تكافؤ ، مجانية التعليم، الديمغرافي المتزايد والنم :يدة يوامل منهاإلى يرتجع 

اإلمكانيات المسخرة بعد سريان مشروع إصالح المنظومة التربوية بما في ذلك إلى إضافة 

 . التكنولوتجيوالتعليم الثانوي العام 

وهي مرحلة التحضير  2009و 2000سجل أكبر يدد من الناتجحين في الفترة بين سنوات 

 امتحانفي  نسب النجاح إلىوإذا رتجعنا . المتابعة إلصالح المنظومة التربويةوالتطبيق و

نسجل نسب متفاوتة وغير مستقرة والجدول  2002البكالوريا يلى المستوى الوطني منذ 

 :التالي يوضح ذلك

 غاية إلى 2002(يبين نسب النجاح في البكالوريا منذ 10): الجدول رقم

2017 

 يدد الناتجحين السنوات

 16483 1969إلى  1962من 

 93221 1979إلى  1970من 

 322044 1989إلى  1980من 

 694563 1999إلى  1990من 

 1558586 2009إلى  2000من 

 2074261 2017إلى  2010من 

 السنة نسبة النجاح
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المصدر: من 

 إنجاز

بناءا  ةالباحث

يلى 

معطيات 

  .التربية الوطنية وزارة

34,46% 2002 

32,92% 2003 

29,55% 2004 

42,52% 2005 

37,29% 2006 

51,15% 2007 

53,29% 2008 

53,19% 2009 

61,23% 2010 

62,45% 2011 

58,84% 2012 

44,78% 2013 

45 .01%  2014 

51 .36%  2015 

%49. 79 2016 

56 .07%  2017 
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ففي  نسجل من خالل الجدول السابق أن النسبة الوطنية للنجاح في البكالوريا غير مستقرة

غاية إلى % ثم سجلت النسب تقهقر خالل السنتين المواليتين 46. 34سجلت نسبة2002سنة 

 . 2006%سنة 29. 37و2005%سنة 52. 42%ثم 55. 29

تدريجيا حيث تراوحت من  رتفاعأخذت النسبة في اال2010غاية إلى  2007ابتداءا من سنة 

 . %45. 62حيث قدرت ب: 2011% وبلغت ذروتها سنة 23. 61غاية إلى 51,15%

. 44 نسجل تذبذب في نسب النجاح حيث ترواحت بين 2017غاية إلى 2012من سنة 

ن الناحية % هذا فيما يتعلق بنتائج البكالوريا من الناحية الكمية أما م84. 58غايةإلى 78%

 النويية فقد سجلنا نتائج أخرى 

ومؤشر للفعالية النظام  البحث ين النويية في نتائج البكالوريا تعبر معيار لجودة التعليم إن

 . من بين اولوياتها في النتائج المنظومة التربوية الجزائرية التربوي فقد وضعته

نتائج المتحصل يليها في البكالوريا ال إن قراءة متأنية في الجدول الموالي تبين نويية وتجودة

 .2014غاية إلى 1994منذ 

 2014غاية إلى 1994( يوضح نويية نتائج البكالوريا منذ 11) :الجدول رقم

 
 نوع التقدير

 السنوات

 المجموع قريب من الجيد جيد جيد جدا ممتاز

1994 0 7 366 4088 4461 

1995 0 20 434 4172 4626 

1996 0 46 841 8146 9033 

1997 0 48 1053 9115 10216 

1998 0 56 1198 9595 10849 

1999 0 42 1221 13221 14484 

2000 0 54 1239 14855 16148 

2001 0 94 2211 23553 25858 
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2002 0 52 1740 21324 23116 

2003 0 45 1376 18072 19493 

2004 0 46 2259 40318 42623 

2005 0 95 2458 27949 30502 

2006 0 224 3795 44046 48065 

2007 0 236 5754 61604 67594 

2008 3 1106 11597 64284 76990 

2009 0 35 1729 24553 26317 

2010 49 5227 24305 68463 98044 

2011 64 5404 26394 71693 103555 

2012 63 4377 20327 63994 88761 

2013 5 1214 9921 39883 51023 

2014 34 2710 15330 49253 67327 

  .بناءا يلى معطيات وزارة التربية الوطنية ةالباحث إنجازالمصدر: من 

 

تطور نويية النتائج المتحصل يليها في البكالوريا يبرالزمن  يتبين من خالل الجدول

لم تسجل أي حالة من التالميذ الذين تحصلوا يلى  2005حتى سنة 1994فمن سنة  بالجزائر

الذين تحصلوا يلى تقدير تجيد تجدا 95و07يدد يتراوح مابين إلى باإلضافة  امتيازتقدير 

 . وبقية يدد الناتجحين كانت تقديراتهم في النجاح بين تجيد وقريب من الجيد

رتفع يدد التالميذ الذين تحصلوا يلى البكالوريا بتقدير تجيد تجدا ا 2007و2006في سنة 

 236و244حيث قدر العدد ب:
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بشكل  ارتفاعدد التالميذ الذين تحصلوا يلى بكالوريا ذات تقدير في كان ي 2008في سنة 

تالميذ يلى المستوى الوطني تحصلوا يلى تقدير ممتاز في  03ملحوظ حيث نسجل 

تحصلوا يلى بكالوريا بتقدير تجيد تجدا  1106كبير من التالميذ قدر ب: البكالوريا ويدد

 تلميذ تحصلوا يلى تقدير تجيد 11597

بشكل واضح وقد يرتجع السبب  نخفضت نتائج البكالوريا من حيث النوييةا2009في سنة

أن آخر دفعة في النظام القديم إتجتازت البكالوريا إلى حسب دراسات وزارة التربية الوطنية 

دراسة نتائج البكالوريا يلى المستوى الوطني خالل  –وزارة التربية الوطنية ) .هذه السنة

  .(2010، ثالث سنوات األخيرة

البكالوريا بشكل ملحوظ حيث  قفزت نويية نتائج 2012غاية إلى  2010إبتداءا من سنة 

التالميذ الذين  ويدد. تلميذ64و49سجل يدد التالميذ الذين تحصلوا يلى تقدير ممتاز مابين 

 5404و4377تحصلوا يلى بكالوريا بتقدير تجيد تجدا تراوح مابين 

 1214والتالميذ ذوي التقدير الجيد تجدا 05 ين بقدر يدد التالميذ الممتاز2013وفي سنة 

 2710 وتقدير تجيد تجدا: 34قفزيدد الممتازين إلى:2014وفي سنة 

هتمت وزارة التربية الوطنية بالتحليل النويي لنتائج البكالوريا حتى تسطيع تحديد نويية ا

لنتائج هذا من ومدى أثر اإلنفاق يلى التعليم في تحسين نويية ا، مخرتجات المنظومة التربوية

بفئة التالميذ  هتماممن تجهة أخرى سمح التحليل النويي للنتائج من خلق دافع لال، تجهة

 . الموهوبين وإيطائهم رياية خاصة

 

ثانويات  -مصف الدول المتقدمة إلى بنخبة المتعلمين محاولة لالرتقاء  هتماماال-4-2

 -متيازاال

فاهتمت بالمتعلمين ، مصف الدول المتقدمةإلى سعت المنظومة التربوية تجاهدة لالرتقاء 

لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من تجهة ، الموهوبين الذين يثبتون قدرات ومهارات غير يادية

وذلك تطبيقا ألمرية ، والستثمار هذه المواهب في التطور والتنمية الوطنية من تجهة أخرى

المتعلق بتسيير  76/72وكذا المرسوم  المتضمنة تنظيم التربية والتكوين1976أفريل 16

فتح أقسام خاصة في مستوى السنة األولى من  91/92التعليم الثانوي شهدت السنة الدراسية 

 ثانوية حسيبة بن بويلي() التعليم الثانوي يلى مستوى منطقة الوسط

ثانوية ) ويلى مستوى منطقة الشرق ،(ثانوية العقيد لطفي) يلى مستوى منطقة الغرب

، هذه الثانويات أحسن التالميذ المنتقلين من السنة التاسعة متوسطستقبلت ا ،(الحرية

وفي مسابقة القبول في هذه ، والمتحصلين يلى نتائج تجيدة في شهادة التعليم األساسي

وزارة التربية ) متيازالثانويات وذلك تطبيقا للمنشور الوزاري الخاص بفتح ثانويات اال

، 93/94ذه التجربة في نهاية السنة الدراسية لكن سريان ما توقفت ه، (1991، الوطنية

 . %100بلغت نسبة 1994بالرغم من أن النتائج المتحصل يليها دورة تجوان 

في السنة الثانية من التعليم الثانوي في  متيازفي سبتمبر أييدت التجربة بإنشاء شعب اال

والتي كانت ، وهي تجربة أولى في يهد اإلصالحات الشاملة، مادتي الرياضيات والفلسفة

 . نتائج البكالوريا فيها مرضية تجدا

تم فتح ست مؤسسات للتعليم الثانوي من نمط ، 2006-2005بتداءا من السنة الدراسية ا

التي وضعت تجهاز خاص مكلف بالتكفل ، وذلك يلى غرار الدول المتقدمة متيازثانويات اال

 . التام بالتالميذ المتفوقين

مضامين أخرى إلى ضافة إ، الرسمية لوزارة التربية الوطنية تطبق هذه المؤسسات البرامج

احترام وتيرة التحصيل التعليمي لدى إلى معمقة وثرية تقدم بأساليب بيداغوتجية تهدف 
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أبوبكر ) وتطوير إستقالليتهم في العمل وتنمية قدرتهم يلى التكوين الذاتي، هؤوالء المتفوقين

 . (2009، بن بوزيد

والمعايير البيداغوتجية الصارمة ذات  لتالميذ وفق مجموية من المقاييسنتقاء هؤالء اايتم 

نتقاء التالميذ األوائل ايالقة بمسارهم الدراسي ككل وبنتائجهم وقدراتهم حيث تتم ين طريق 

ويلى هذا  ،يلى مستوى كل متوسطة ثم بعد ذلك إتجراء مسابقة يلى المستوى الوطني

ولتنفيذ المشروع ، التفكير لتعميق الموضوع وإثرائه المنوال أخذت الفكرة مسارها وتواصل

تم تهيئة وإيداد مخطط إداري يحدد مختلف العمليات المطلوب القيام بها من قبل كل 

      . القطايات المعنية

وبذلك تكون مرحلة التعليم الثانوي قد يرفت العديد من التطورات الكمية والنويية كما 

 المنظومة التربوية الجزائرية نتيجة لتزايد الطلبخاص بها من طرف  اهتماميرفت 

هتمت الدولة الجزائرية يامة والمنظومة التربوية االمهمة كما  تجتمايي يلى هذه المرحلةاال

 خاصة باإلنفاق يلى التعليم الثانوي ويتضح ذلك فيمايلي:

 

 

 يجودة اإلنفاق على التعليم من أولويات الدولة في تطوير التعليم الثانو-5-2

نتهجتها الدولة الجزائرية منذ أشكل التعليم أولوية من أولويات السياسة التنموية الشاملة التي 

فالنصوص األساسية المرتجعية تجعلت دوما من التعليم العنصر األساسي لكل ، اإلستقالل

 . ي واتجتمايياقتصاد تغيير

المعالم  والتكوينالمتضمن تنظيم التربية 76أفريل 16المؤرخ في 76-35وضع األمر رقم

التشريعي لسياسة تربوية ارتكزت يلى  اإلطارواألسس التشريعية للنظام التربوي وشكل 

مبادئ أساسية من أهمها مجانية التعليم من خالل المادة الرابعة المرتكزة يلى تعميم التعليم 

ة السابعة له كما تضمن القانون التوتجيهي في الماد، وفتح أبواب التكوين أمام تجميع المواطنين

ضمان الحق في التعليم من خالل مجانيته في تجميع المستويات التعليمية وإلزاميته من خالل 

 . المادة الخامسة منه

يلى الطابع اإللزامي والمجاني  08-04رقم  كما أكد القانون التوتجيهي للتربية الوطنية

الحق في التعليم لكل تجزائرية التي تضمن فيها الدولة 10والديمقراطي للتعليم من خالل المادة 

يتجسد 11والمادة ، الجغرافيوتجتمايي أالوضع اال ووتجزائري دون تمييز قائم يلى الجنس أ

فيها الحق في التعليم بتعميم التعليم األساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف 

لتعليم إتجباري فمضمونها أن ا 12أما المادة ، التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم األساسي

 سنة كاملة 16غاية إلى سنوات  06لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر 

نالحظ من خالل قوانين التربية في الجزائر أن التعليم الثانوي مجاني لصالح تجميع األطفال 

الجهود إلى في هذا اإلطار يجدر بنا التنويه ، دون استثناء في المؤسسات التعليمية العمومية

التي تبدلها الدولة في اإلنفاق يلى التعليم يامة والتعليم الثانوي خاصة حيث  النسبية والمطلقة

يطته األولوية في تخصيص ميزانية معتبرة تفوق ميزانية أبالتعليم ف الجزائرية اهتمت الدولة

القطايات األخرى كالصحة والخدمات العمومية وهذا ما أثبتته الكثير من الدراسات حول 

. الوطني حيث رتبت ميزانية التعليم في الرتبة الثانية بعد ميزانية وزارة الدفاع موضوعال

التالي يوضح الحصة المخصصة لميزانية وزارة التربية الوطنية من  المنحنى البيانيو

 . ميزانية الدولة في الجزائر

زانية (يوضح الحصة المخصصة لميزانية وزارة التربية الوطنية من مي08) الشكل رقم

 الدولة في الجزائر
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 . 143ص، 2007أفريل ، يلى ضوء معطيات البنك العالمي ةالباحث إنجازمن 

من ميزانية الدولة  الحصة المخصصة لقطاع التربية يتضح تجليا من المدرج البياني أن

% لكن نسجل 36. 13إلى % ثم ارتفعت النسبة 33. 12ب: 2000معتبرة حيث قدرت سنة 

، 2004 -2001ميزانية وزارة التربية من ميزانية الدولة ما بين سنة إنخفاض في حصة 

يرفت هذه الحصة انخفاض أيضا سنة و%  7. 11إلى %  36. 13حيث انخفضت من 

وحسب  % 92. 9إذ قدرت حصة الميزانية وزارة التربية الوطنية من ميزانية الدولة  2006

رى ضاغطة تجعلت الدولة تعدل من ما استخلصته الدراسات القائمة أن هناك قطايات أخ

 . الميزانية المخصصة لقطاع التربية من الميزانية العامة للدولة في العديد من المرات

وتفصيال في طريقة توزيع هذه الميزانية يلى مختلف البنود في قطاع التربية نجد أن الدولة 

يير المؤسسات التربوية أيطت األولوية لبند التسيير مقارنة ببند التجهيز وذلك بايتبار تس

 هتماميتطلب أموال كبيرة مقارنة بتجهيزها وذلك لدخول يدة ايتبارات مفسرة لضرورة اال

المؤسسات تحت وكالميزانية المخصصة لإلنفاق السنوي للمؤسسات التربوية  بهذا البند

 المساهمةوالمصاريف الخاصة بالصيانة ووصاية وزارة التربية الوطنية من حيث األتجور 

  ...التعويضاتوالمكافآت و تجتماييةفي النشاطات اال

السنوات الموالية  رتفاع%وأخذت في اال75. 13ب2000حيث قدرت ميزانية التسيير سنة 

 . 2005%سنة 87. 17حيث وصلت حتى 

البناء والتي تهتم بالتهيئة وفي المقابل سجل في المدرج التكراري أن حصة ميزانية التجهيز 

شراء المستلزمات لهذه المدارس( من ميزانية التجهيز للدولة وكبناء المدارس ) بالتجهيزو

وأخذت الميزانية في التقهقر حيث  2001% سنة 17. 7و2000%سنة  58. 7قدرت بـ

 .2006% في سنة  93. 5%وقدرت ب:46. 4ب2002سجلت سنة 

 بالجزائر: لتطوير التعليم الثانوي نظرة استشرافية 2-6
ادات وزارة التربية الوطنية في الجزائر في ماتم ذكره من مؤشرات ومشاريع لم تتوقف إتجته 

تجتهادات كانت في بعض إال أن هذه اال، حققت بها الدولة الجزائرية قيمة مضافة في التعليم

أحكام منبثقة من الميدان وهذا ما إلى تجالية لم يخطط لها تخطيطا محكما مسنوداً اراألحيان 

لكن دائما . نجازي أغلب األحيان صعبة التحقيق مصيرها التوقف في اإلتجعل هذه المشاريع ف

وفي إطار التخطيط في مجال التعليم كانت لوزارة التربية نظرة إسشتشرافية في وضع لوحة 

تحكم مشك لة من مجموية مؤشرات يلى مستوى التعليم الثانوي تمكن الوزارة من إلقاء نظرة 

وممكن أبعد من ذلك  2020غاية إلى م الثانوي يلى المدى البعيد مستقبيلية لكيفية تسيير التعلي

 يادةنتقال واإلاال، وزارة التربية الوطنية لديها نظرة ين وضعية تدفقات التالميذ فإن

والتجهيزات  تمكنها من التحكم أكثر في طريقة تسيير القطاع وتوقع يدد الهياكل والتسرب

 :وضح ذلكالممكن تخصييصها له والجدول التالي ي

والتسرب  يادة( يوضح توقعات وزارة التربية الوطنية لنسب النجاح واإل15) الجدول رقم

 2020غاية إلى 
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 نسبة النجاح

ثانوي1  75,79% 77,33% 78,86% 80,40% 81,93% 83,47% 85,00% 

ثانوي2  86,26% 86,05% 85,84% 85,63% 85,42% 85,21% 85,00% 

ثانوي3  52,29% 55,24% 58,19% 61,15% 64,10% 67,05% 70,00% 

اعاد نسبة اإل  

ثانوي1  16,04% 15,03% 14,03% 13,02% 12,01% 11,01% 10,00% 

ثانوي2  10,00% 9,42% 8,84% 8,27% 7,69% 7,11% 6,53% 

ثانوي3  21,84% 21,53% 21,23% 20,92% 20,61% 20,31% 20,00% 

 نسبة التسرب

ثانوي1  8,17% 7,64% 7,11% 6,59% 6,06% 5,53% 5,00% 

ثانوي2  7,21% 6,84% 6,47% 6,10% 5,74% 5,37% 5,00% 

ثانوي3  25,87% 23,23% 20,58% 17,94% 15,29% 12,65% 10,00% 

 2014بناءا يلى معطيات وزارة التربية الوطنية  ةالباحث إنجازالمصدر من 

 

في إطار التخطيط للتربية تتوقع أن تكون نسب  الجدول أن وزارة التربية الوطنية يتبين من

. 80تتراوح مابين  2020و2019و 2018النجاح في السنة األولى ثانوي مثال خالل 

 . % يلى التوالي85%و47. 83%و40

 . 2020غاية إلى  %10,00و% 01. 12فالتوقعات ترواحت مابين  يادةبينما نسب اإل

 . 2020%في 5غاية إلى فيمايخص التسرب المدرسي فالتوقعات تصل 

بالنسبة لتوقعات وزارة التربية الوطنية فيما يخص نسب النجاح في السنة الثانية ثانوي نجدها 

تتوقع الوزارة أن تصل  يادةونسبة اإل، 2020في سنة  %85,00إلى تستشرف أن تصل 

 . 2020% في 53. 6إلى 

 . %00. 5ن تحقق أ% تتوقع الوزارة 21. 7سب في هذا المستوى من فيما يخص نسب التر

ومنه أن 2020في  %70,00فيما يتعلق بنتائج البكالوريا نرى أن هناك توقع لتحقيق نسبة 

 . %10%ونسب التسرب الى20الى يادةتنخفض نسب اإل

( راتنسبة شغل الحج، نسبة التأطير، حجم الفوج) بالنسبة للجانب التنظيمي للمؤسسات

 كالتالي: فكانت نتائج اإلستشراف

 . 2020غاية إلى ( يوضح توقعات حجم الفوج التربوي 13) :الشكل رقم
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 2014الباحثين بناءا يلى معطيات وزارة التربية الوطنية  إنجازالمصدر من 

حسب ما تجاء في المدرج البياني تتوقع وزارة التربية الوطنية أن يكون حجم الفوج التربوي 

 . تلميذ في القسم في تجميع المستويات28 بمعدل  2020في سنة 

  :أما فيما يخص معدل تأطير الفوج فكانت التوقعات كالتالي

 2020غاية إلى يوضح توقعات معدل التأطير  16الجدول رقم 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات

7. 16 نسبة التأطير  14,91 14,75 13,53 12,97 12,72 12,99 13,47 

 2014الباحثة بناءا يلى معطيات وزارة التربية الوطنية  إنجازالمصدر من 

تلميذ لألستاذ  14يعني تقريبا بمعدل  4. 13 7تصل نسبة الـتأطير إلى 2020غاية إلى 

 :الدرس فتكون كالتالي أما بالنسبة لشغل حجرات. الواحد

 . نسبة شغل حجرات الدرس (يوضح توقعات17) الجدول رقم
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات

 %30,00 %29,80 %29,60 %29,39 %29,19 %28,99 %28,79 نسبةشغل الحجرات

2014الباحثة بناءا يلى معطيات وزارة التربية الوطنية  إنجازالمصدر من   

%00. 30غاية إلى تصل  2020غاية إلى توقعات شغل حجرات الدرس   

  النتائج المتوصل إليها:

الممثلة في وزارة التربية الوطنية لتطوير التعليم  تجتهادات الدولة الجزائريةا سمحت لنا

أتجنبية غير مكيفة مع  التربوية في ايتماد مشاريعيلى اخفاقات المنظومة  الثانوي بالوقوف

خصائص المتعلم في الجزائر وطبيعة تكوين المعلم لكن هذا ال ينفي وتجود نجاحات سجلتها 

 . الدولة في سد بعض الثغرات المسجلة في التعليم الثانوي

لها رتجالية لم يخطط اكانت في بعض األحيان  التي قامت بها وزارة التربية تجتهاداتاال

أحكام منبثقة من الميدان وهذا ما تجعل هذه المشاريع في أغلب إلى تخطيطا محكما مسنوداً 

 . نجازاألحيان صعبة التحقيق مصيرها التوقف في اإل
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 2020منحنى بياني يوضح حجم الفوج التربوي الى غاية 
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بالتعليم الثانوي بالجزائر بايتماد مؤشرات التربية  هتمامحاولت وزارة التربية الوطنية اال

 المنظومة التربوية بالجزائر لتقصي مدى سالمةوير والتط كلوحة تحكم في التخطيط والتقييم

 . وبالتالي تطويرها وترقب ما يحدث بداخلها ين كثب خاصة في مستوى التعليم الثانوي

تدفقات  :هناك يدة مؤشرات يمكن إيتمادها لتفحص سالمة التعليم الثانوي بالجزائر منها

 . الخ ...مشاركة اإلناث، يادةاإل، الرسوب، آخرإلى نسب اإلنتقال من مستوى ، التالميذ

قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بتطبيق مشاريع يالمية أنفقت الدولة الجزائرية يليها  

 . أموال طائلة

تكييفها مع خصائص المدرسة  إيادةيرفت الكثير من المشاريع سوء التخطيط ويدم 

ستفادة من خبرات الدول م االوذلك لعد، الجزائرية وكان مصيرها الفشل في أغلب األحيان

 . العربية واألتجنبية المطبقة يبر العالم في مجال التعليم الثانوي

 تحقيق الجودة في التعليم الثانوي إذ يعد تحدي الجودة فيإلى سعت مختلف األنظمة التربوية 

والتي تسعى في ، أي منظومة التعليمية من أكبر التحديات التي تواتجهها األنظمة التعليمية

من خالل وضع السياسات وتطوير ، تحقيق مقومات الجودة فيهاإلى تجميع دول العالم 

 . واستحداث مجموية من البرامج والمشاريع تحقيقاً لذلك، األنظمة

 

 :اإلقتراحات

 للثانويات في بعض المناطق الريفية والنائية  بالبنى التحتية هتمامضرورة توسيع اال

نصاف  مطلب التعليم وخاصة مناطق الجنوب حتى تتمكن الدولة من تحقيق مبدأ االا

 . للجميع

 

  األخذ بعين اإليتبار معايير الجودة في المباني المدرسية من الناحية الجمالية وذلك

المدرسية حتى نتمكن أكثر بالمساحات الخضراء وشساية مساحة الساحة  هتمامباال

 معمول به في المعايير الدولية ومن توفيرفضاء مخصص للتلميذ يوافق ما ه

 

 النظر في الطريقة التي يتم بها الحكم يلى فعالية مؤسسات التعليم الثانوي  إيادة

أصحاب القرار  اهتماموضرورة ، بالجزائر وترتيبها بناءا يلى مؤشر نسبة النجاح

، األبعاد الهيكلية) علق بسيرورة حياة المؤسسة التربوية مثال:بتقويم أبعاد أخرى تت

  (تجتماييةالنفسية واال، التنظيمية

 أكثر بنويية تكوين األساتذة في تجانب التشريع وتفعيل معايير الجودة في  هتماماال

التكوين خاصة في مادة التخصص وذلك ين طريق السماح لألستاذ بالتكوين باللغات 

 . اح أكثر يلى العالماألتجنبية لإلنفت

  تفعيل دور المكتبة المدرسية لتأدية دورها كما ينبغي وتجعلها مركز اشعاع ثقافي

 . ويلمي للتالميذ

  األخذ بمبدأ اإلنصاف في توزيع التالميذ يلى الثانويات بحيث تستويب الثانوية ما

 . تستطيع تحمله

  التربوية واستغاللها ضرورة احترام معايير الجودة فيما يخص شساية المرافق

 . حسب وظيفتها التي وضعت من أتجلها

  تعميق الدراسات في مجال الوتائر المدرسية ومدى توافقها مع

 . الكرونوسيكولوتجي للتلميذوالنم
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  تفعيل استراتيجيات التدريس الحديثة وذلك بتقديم تكوين لألستاذ في المجال لمواكبة

 . التطورات العالمية

 مناسبة للمرحلة العمرية للتلميذ  امين الكتب المدرسي وتجعلهابتقييم مض هتماماال

 . حديث ومواكبة أكثر لما هو

 بحيث تبنى يلى إثارة التفكير اإلبدايي  بناء البرامج المدرسية النظر في إيادة

 . كونها تعتبرمن معايير الجودة في بناء البرامج، للتالميذ

 حتى نتمكن من ، تالميذ داخل الثانوياتأكثر بالخدمات المتنوية المقدمة لل هتماماال

حب المدرسة وبالتالي نتمكن من التحكم أكثر في المواظبة إلى استقطاب التلميذ 

 . والتخفيف من ظاهرة يزوف التالميذ ين حضور الدروس

 لوزن المؤسسة التعليمية اإليتبار يادةتقنين ظاهرة الدروس الخصوصية إل 

 . تجتمايياا

 سي الشامل ألبعاد مختلفة في المؤسسة التعليمية مع ضرورة ايتماد التقويم المؤس

 . استخراج الخصائص الدائمة للمدارس الفعالة والجيدة

 أكثر بتقييم تجودة المؤسسات التعليمية وذلك ين طريق يقد ملتقيات وأبحاث  هتماماال

 معمقة في الموضوع 

 تجودة وفعالية موضوع  األبحاث العلمية حول األخذ بعين اإليتبار ما تجاءت به

 . مؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر
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