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االفتتاحية
«...من بني حتديات امل�ستقبل التي علينا �أن نت�صدى لها ،تعترب الرتبية التحدي الأكرث �صعوبة و
الأ�شد تعقيدا؛ و لكنه �أكرث التحديات حثا على الأمل و احلما�س .ومن ثمة ،يجب علينا رفعه لأنه
يرهن م�صري الآتي من الأجيال ،و يرهن  -يف الوقت نف�سه  -تطور جمتمعنا و ان�سجام توازنه ،كما �أنه
يرهن التنمية االقت�صادية والعلمية و التكنولوجية لبالدنا ،و �إ�شعاع �شخ�صيتها و ثقافتها يف العامل».
(من خطاب فخامة رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة مبنا�سبة تن�صيب اللجنة
الوطنية لإ�صالح املنظومة الرتبوية -ماي . )2000

كلمة معالي وزير التربية الوطنية

�إن الإ�صالح احلايل للمنظومة الرتبوية املكر�س يف القانون التوجيهي
للرتبية الوطنية رقم  ،04-08ي�سعى �إىل التكفل التام بالتحوالت
ال�سيا�سية ،االجتماعية ،االقت�صادية و التنمية النوعية للمدر�سة
اجلزائرية؛ و ذلك بالرفع من ن�سب النجاح يف االختبارات املدر�سية
لبلوغ م�ستويات معتربة.
كما يعمل على ت�شجيع امل�ستثمرين اخلوا�ص ،الإدارات و امل�ؤ�س�سات
الوطنية ،اجلماعات املحلية و امل�ؤ�س�سات االقت�صادية لإن�شاء و بناء
هياكل الرتبية التح�ضريية ا�ستجابة حلاجات الأولياء .و يعمل على
توحيد و حت�سني عوامل التمدر�س داخل الوالية و ما بني الواليات،
بالق�ضاء تدريجيا على الت�سرب املدر�سي ب�صفة بارزة ،حتى نتو�صل
�إىل ن�سبة جناح �سنوية تقدر بـ  ،% 90ابتداء من ال�سنة الأوىل من
التعليم االبتدائي �إىل ال�سنة الرابعة من التعليم املتو�سط ,والعمل على
متكني كل تلميذ من اختيار توجهه ح�سب ا�ستعداداته و طموحاته،
من �أجل بناء م�شروعه اخلا�ص ,و العمل على �ضمان تكاف�ؤ ن�سب
التمدر�س بني الإناث و الذكور يف خمتلف امل�ستويات خالل امل�سار
الدرا�سي و ع�صرنة الو�سائل التعليمية.
للتذكري ،ف�إن القانون التوجيهي  04-08للرتبية الوطنية �أكد على
�أهمية حت�سني نوعية التعلمات ،بو�ضع التلميذ يف مركز اهتمامات
ال�سيا�سة الرتبوية ،حتى ُ ي�سمح له بالتحكم يف قاعدة وا�سعة من
الكفاءات الرتبوية و الثقافية و امل�ؤهالت ،و حتى يتمكن من متابعة
م�سار درا�سته و تكوينه يف جمال التعليم ما بعد الإلزامي �أو �إمكانية
اندماجه يف احلياة العملية.
و يف هذا ال�سياق ،فقد تقرر فتح ور�شة حول الوترية املدر�سية من
�أجلحتديدفرتاتاليوم،الأ�سبوع،ال�شهروال�سنةالدرا�سية�،أين
يكون الطفل �أكرث قابلية ال�ستيعاب املعارف والكفاءات ال�ضرورية له.
و قد ن�صبت جلنة وزارية ت�ضم � -أي�ضا النقابات و جمعيات �أولياء �أبوبكر بن بوزيد
التالميذ  -للتكفل مبلف الوترية املدر�سية� ،إذ اقرتحت هذه اللجنة وزير الرتبية الوطنية
مراجعةتنظيمالزمنالدرا�سيعلىم�ستوىالتعليماالبتدائي،حتى
يكون مبنيا على مبادئ عامة تهدف �إىل تقلي�ص مدة اليوم
و الأ�سبوع الدرا�سي ،مع احلفاظ على احلجم ال�ساعي ال�سنوي

الكايف للتكفل بكل الن�شاطات
التعليمية التي تت�ضمنها املناهج
الر�سمية.
�إن هذا التنظيم اجلديد �سوف
ي�أخذ بعني االعتبار التغريات اليومية
للأداءات الفكرية للتالميذ،
و يعمل على �إحداث توازن بني
فرتات ال�سنة الدرا�سية التي
تف�صلها عطل مدر�سية .و على هذا
الأ�سا�س مت �إ�صدار قرارين وزاريني لتحديد تنظيم الزمن
الدرا�سي يف التعليم االبتدائي.
القرار الأول يتعلق برزنامة ال�سنة الدرا�سية  ، 2012/2011و الثاين
يحدد مواقيت خمتلف املواد .و قد �أرفق هذان القراران مبنا�شري
للتنفيذ.
وبالتوازي،فقدكلفاملعهدالوطنيللبحثيفالرتبيةبالقيامبالعديد
من امللتقيات التح�سي�سية حول الوترية املدر�سية .و قد ت�ضمنت هذه
املجلة ملخ�صات بع�ض املداخالت التي تخللتها .و قد بينت نتائج
النقا�ش الأويل حول الوترية املدر�سية �أن امل�س�ألة لي�ست جمرد عملية
تقنية تقوم بتعديل مواقيت التعليم و الزمن الدرا�سي.
�إن عملية تنظيم الزمن الدرا�سي �سيكون لها ت�أثري على كثافة عمل
الطفل ،الأولياء و الأ�ساتذة ،و كذلك على عديد اجلوانب ال�سو�سيو
اقت�صادية .و يتجلى منذ الآن �أنه يجب علينا تنمية ا�ست�شارة كل
من له عالقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة باملقرتحات اجلديدة املتعلقة
بالوترية املدر�سية.
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كلمة العدد

من�أهمالإ�صالحاتالتيبا�شرتهاالدولة
اجلزائرية منذ بداية الع�شرية املا�ضية
�إ�صالح النظام الرتبوي اجلزائري
الذي م�س خمتلف جوانبه :الت�شريعي و
التنظيمي و الهيكلي ،االجتماعي املهني...
و �إذ خطت هذه الإ�صالحات �أ�شواطا هامة
يفهذهاالجتاهات،فلقد�آنالأوانللبدء
يف الإ�صالح العميق الذي مي�س جوهر
هذه املنظومة� ،إنه اجلانب الرتبوي و
البيداغوجي.
ف�إنكانهذاامليدانمناملنظومةالرتبوية
قد �شمله بع�ض الإ�صالح الذي �أتى على
املناهجوالكتبوالتنظيماملدر�سي،فقد
ارت�أى لأهل احلل و العقد يف هذا القطاع
�أنه ال بد من التفكري يف رفع مردود نظامنا
الرتبوي بهدف الرفع من م�ستوى تعليم و
تكوين متعلمينا من التالميذ و التلميذات.
و لتحقيق ذلك البد ملنظومتنا من �أن
تتكيف مع املعطيات العاملية ،خا�صة
معطيات الدول التي اعترُ ف لها بالتطور
الكبري يف ميدان تنمية نظامها الرتبوي.
و لعل الكثري منا قد اطلع على جوهر
اهتمامات املنظومات الرتبوية املتقدمة
اليوم الذي يكاد يتمحور �أ�سا�سا حول
مفهوم الوترية املدر�سية ملا لها من ت�أثري
هام يف م�ستوى الأداءات الرتبوية و النتائج
املدر�سية للتالميذ.
و لعل اجلزائر من البلدان القليلة التي
قررتمنالآنبناءتنظيمللزمنالدرا�سي
مبني على �أ�س�س علمية و حقائق ميدانية،
باالعتماد على املعطيات املو�ضوعية و
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امل�ؤكدة،منخاللاال�ست�شاراتامليدانيةو
اال�ستعانة بفرق البحث العلمي و الكفاءات
امل�شهود لها باخلربة العاملية يف ميدان
تنظيمالزمنالدرا�سيللتالميذ،انطالقا
مما تو�صلت �إليه �آخر البحوث يف ميدان
علم النف�س و علوم الرتبية .و لعل �إقحام
الكرونوبيولوجيا و الكرونوب�سيكولوجيا
و التجان�س بني الوترية املدر�سية و وترية
الطفل احلياتية ،و ربط كل ذلك مبحيطه
ال�سو�سيو ثقايف يف عملية بناء منظومة
زمنيةمدر�سيةللمدر�سةاجلزائريةخلري
دليل على �صحة اخلطوات املتبعة.
و هذا العدد الأول من هذا املولود
الإعالميالعلمياجلديدالذيي�صدره
املعهد الوطني للبحث يف الرتبية ،و الذي
يك َّر�سح�صرياملو�ضوعالوتريةاملدر�سية،
�إمنا جاء تتويجا للمبادرة التي قام بها
املعهد يف تبنيه – منذ البداية – �أول
بحث �أكادميي حول الوترية املدر�سية يف
اجلزائر ،كما جاء هذا العدد ا�ستكماال
للن�شاط التوعوي الذي تقوم به وزارة
الرتبية الوطنية لإفادة جمهور الأ�سرة
الرتبوية ,بل كل عائلة جزائرية ما دامت
حتت�ضن التلميذ اجلزائري ،بهذا املفهوم
اجلديد"،الوتريةاملدر�سية"،منخالل
ما مت جمعه من ن�شاط علمي باجلزائر و
من خالل ما حت�صل عليه املعهد من نتائج
�أبحاث ،بف�ضل ات�صاالته مع خرباء دوليني
زودونا طواعية بخرباتهم فيما يخ�ص
مو�ضوع هذا العدد.
و �إذ نعتز ب�إ�صدار هذه املجلة و و�ضعها بني

�أيدي �أعزائنا القراء ،ف�إننا – من جهة
�أخرى � -سنكون جد �سعداء با�ستقبال
مقاالت الباحثني يف حقل الرتبية ،و
كذا �سن�سر با�ستقبال �آراء قراء جملتنا
و مقرتحاتهم ونتائج �أبحاثهم ،فال
ترتددوا..

محمد إيدار

املدير العام للمعهد الوطني للبحث يف
الرتبية

جدول المحتويات
مدير النشر:
حممد �إيدار
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لجنة القراءة:
حممد �إيدار
�أمينة �آ�شلي
مسؤولو المجلة:
حبيبة بوكرتوتة
عائ�شة بلعنرت
�سليمان بورنان
نشكر فريق العمل في
إطار و و ش((ANEM

االفتتاحية
كلمة العدد
الملـف :الوترية املدر�سية

مقدمة
نظرة �إىل امل�سار الدرا�سي يف النظام الرتبوي اجلزائري مع الإ�صالح
تنظيم الزمن الدرا�سي يف اجلزائر
التنظيماجلديدللزمنالدرا�سييفالطوراالبتدائيل�سنة2012 - 2011

 19المقابلـة مع البروفيسور فرانسوا تاستو

()François TESTU

 25تظـاهرات علمية

ملتقيات الوترية املدر�سية
ملخ�ص مداخالت :
د .لويزة معروف  -د .ر�شيد خلفان � -أ .عا�شور تاجميات
امللتقى الدويل حول املقاربة الكرونوب�سيكولوجية يف معاجلة الف�شل
املدر�سي

 33مسـاهمات

بالمعهد على مساهمتهم في هذا
العدد:

ب�سمة �أحمد عامر
مراد مو�سوين
عائ�شة خال�ص
مراد �سيفور
�إ�سماعيل بوخاري
وردة خمي�ش
را�ضية بن عا�شور
�صارة بوزقزي
وهيبة جريبية
ن�ضرية خ�شة

الوترية املدر�سية مفهوم مبهم د .لويزة معروف
تنظيم التوقيت و النجاح املدر�سي يف التعليم الإلزامي د .زوليخة طوطاوي
الكرونوب�سيكولوجيا والتعل ّمات د .نادين لوفلوك( )Nadine LE FLO’CH
( مرتجمة)
توافق �أوقات املدر�سة� ،أوقات التالميذ و العائلة د .روين كالري�س(René
 ( )CLARISSEمرتجمة)
من ت�سيري الزمن الدرا�سي �إىل احرتام وترية حياة التالميذ د� .أمادو
مايتي( ( )Amadou MEITEمرتجمة)
النجاح املدر�سي و الكرونو ب�سيكولوجيا يف الغابون د .فريونيك
�سولوجن( ( )Véronique Solange OkomeBekaمرتجمة)

 63مراجع للتوثيـق
 68رجع الصدى

ر�أي الأ�ستاذ
ر�أي التلميذ

 72من مؤسسـات التربيـة
املعهد الوطني للبحث يف الرتبية
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الملف

الوتيرة المدرسية

مقدمة
ما من �شك �أن الرتبية من �أهم القطاعات اال�سرتاتيجية التي ترتكز عليها الدول يف بناء نه�ضتها ،و ملا كانت بهذه الأهمية �أولتها
بالدنا دوما جانبا كبريا من االهتمام عرب �سنوات اال�ستقالل الوطني.
و منذ �سنة  ،2003و بعد ا�ستكمال عملية االكتفاء الذاتي فيما يخ�ص املوارد الب�شرية و الو�سائل و الهياكل ال�ضامنة لتمدر�س يغطي
كامل الرتاب الوطني و كل �أبناء الوطن ،تبنت الدولة اجلزائرية برناجما �إ�صالحيا عميقا م�ست من خالله وزارة الرتبية الوطنية
كلاجلوانبالبيداغوجية،بدءاباملناهجالتعليميةوالكتباملدر�سية،ثمتوجتهب�إعادةتنظيمالزمنالدرا�سيو�إعادةهيكلةال�سنة
الدرا�سيةا�ستجابةالن�شغالاملجتمع،ق�صدالو�صولباملدر�سةاجلزائرية�إىلم�صافاملدار�سالعامليةحتىيت�ساوىمايتلقاهاملتعلم
يف املدر�سة اجلزائرية من تكوين مع ما يتعلمه نظرا�ؤه يف تلك املدار�س ،و بخا�صة بلوغ نف�س امل�ستوى من التحكم يف التقنيات احلديثة
و كذا بناء منظومة فكرية منهجية علمية و ح�ضارية معا�صرة .و جتدر الإ�شارة �إىل �أن تنظيم الزمن الدرا�سي هو مو�ضوع ال�ساعة
على ال�ساحة الرتبوية العاملية.
�إن الرهانات الكربى اليوم كلها مبنية على عامل �أ�سا�سي هو املدر�سة الناجحة بل و الرائدة ،و التي با�ستطاعتها خو�ض غمار التناف�س
العاملي امل�ستقبلي احلقيقي الذي تفر�ضه العوملة املتمثل يف التفوق العلمي يف عامل لن يكون فيه مكان للمتخلف و ال �صوت يعلو �إال
للمتفوقني امل�سايرين لكل التطورات ال�سريعة التي حتدث حولهم.
و اجلزائر ال منا�ص لها �إال يف مدر�سة تتزاوج فيها قيمها الوطنية الأ�صيلة و فكرها املتفتح امل�ستنري .و املدر�سة ال تكون رائدة �إال
بالتحكم يف كل ما يجري فيها ،و خا�صة يف الزمن و ت�سيري املواقيت بطريقة جتعل التلميذ يتعلم يف �أح�سن الظروف املمكنة ،لي�ستغل
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قدراته و طاقاته بال�صفة الق�صوى و يحقق �أح�سن النتائج.
و لعل االهتمام بالوترية املدر�سية يتما�شى مع الوترية احلياتية لأطفالنا و تالمذتنا و �إيقاعاتهم النف�سية و البيولوجية  ،و لين�سجم مع
املعطياتامليدانيةاملثبتةبالتجربةالعلمية؛ولي�ستهدفم�صلحةالتلميذالطفلقبلغريهمنال�شرائحالرا�شدة.هذاالتنظيمللزمن
الدرا�سي بهذه الكيفيةَ ،ليعد من بني �أهم عوامل النجاح لبناتنا و �أبنائنا ،و ملنظومتنا الرتبوية وبالتايل ملجتمعنا.
			
هذه الوترية املدر�سية يحدد مفهومها من جانبني:
اجلانب الأول هو التداول املنتظم لأوقات الراحة و الن�شاط الذي تفر�ضه املدر�سة� ،أي تنظيم الزمن الدرا�سي من خالل جداول
التوقيت و رزنامة العطل.
اجلانب الثاين يتمثل يف التغريات البيولوجية و الفيزيائية و النف�سية للطفل و املراهق �أثناء التمدر�س		.
كما ميكن النظر �إىل الزمن الدرا�سي – ح�سب الباحثني  -من وجهني:
الوجه الأول ،و يتمثل يف كمية احلجم ال�ساعي اليومي و الأ�سبوعي و ال�سنوي الر�سمي و توزيعه.
الوجه الثاين  ،و يتمثل يف نوعية التعليم املمنوح للتلميذ من خالل عالقة م�ضامني �أن�شطة التعليم بتعلمات التالميذ.
و عليه ،ف�إننا نقي�س فعالية الزمن الدرا�سي على التالميذ من خالل الربط بني املدة الإجمالية لزمن درا�ستهم و جناحهم .هذا
لي�س معناه �أن الدول التي تفر�ض احلجم ال�ساعي الأكرب هي التي تتح�صل – حتما – على �أف�ضل النتائج.
كما بينت الدرا�سات الكرونوبيولوجية و الكرونوب�سيكولوجية �أن هناك تغريات يف الن�شاط الفكري لدى التالميذ �أثناء اليوم ب�سبب
ت�أثري الوترية البيولوجية ،و�أثناء الأ�سبوع ب�سبب ت�أثري ا�ستعمال الزمن الدرا�سي.
كما �أن هناك تداوال بني الأوقات القوية و الأوقات ال�ضعيفة يف اليوم فيما يخ�ص االنتباه لدى التالميذ  :ارتفاع للأداءات طوال فرتة
ال�صبيحة ،ثم انتكا�سة �أثناء فرتة الغداء ،ثم عودة �إىل االرتفاع بعد الظهرية.
�أما �أثناء الأ�سبوع فقد بينت هذه الدرا�سات �أن عطلة نهاية الأ�سبوع ت�ؤثر �سلبا يف �أداءات كل التالميذ يف اليوم الأول بعد العودة �إىل
الدرا�سة.
و لأجل توزيع �أف�ضل ل�ساعات التدري�س اليومية و الأ�سبوعية و ال�سنوية ،يجب �أن ت�ؤخذ كل هذه املعطيات بعني االعتبار يف درا�سة
الوترية املدر�سية.
وهكذا ،و من �أجل تطوير املدر�سة اجلزائرية لفائدة الطفل� ،أ�صبحت م�س�ألة الوترية املدر�سية يف �صلب اهتمامات وزارة الرتبية
ن�صب معايل وزير الرتبية الوطنية ال�سيد �أبو بكر بن بوزيد جلنة وطنية ،مكلفة ب�إعداد « م�شروع متهيدي
الوطنية؛ و لهذا ال�سبب ّ
حول �إعادة تنظيم الزمن الدرا�سي» ،متكونة من �إطارات وزارة الرتبية الوطنية ير�أ�سها مدير التقومي و اال�ست�شراف ال�سيد حممد
�شايب دراع ثاين.
و لقد ارت�أت اللجنة �أن تخطط لربنامج عملها و فق املنهجية التالية:
 منالناحيةالبيداغوجية،تقدميمقرتحاتلإعادةتنظيمالزمنالدرا�سيعلى�أ�سا�س«معاينةميدانية«بعدا�ست�شارةكل
املتعاملني من الأ�سرة الرتبوية.و يتم يف اخلطوة الأوىل عقلنة الزمن الدرا�سي للتالميذ مبا يتما�شى مع املقايي�س الدولية لتح�سني
�أف�ضل ل�شروط التمدر�س و حماربة الف�شل املدر�سي.
 من الناحية الب�سيكو فيزيولوجية و االجتماعية ،و يتم يف اخلطوة الثانية ا�ستنباط حل �شامل مل�س�ألة الوترية املدر�سية  ،بعد
اال�ستفادة من كل املعطيات العلمية التي �ست�صل �إليها �أعمال فريق البحث الذي يعمل على م�ستوى املعهد الوطني للبحث يف الرتبية
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يف �إطار الربنامج الوطني للبحث .
و ريثما يتم ذلك قامت اللجنة ب�صياغة م�شروعها التمهيدي مرفقا بتو�صيات بيداغوجية.
وقد�أقرتوزارةالرتبيةالوطنيةتنظيمزمندرا�سيجديدخا�صفقطبالطوراالبتدائيي�شرعيفتنفيذهبدايةمنالدخولاملدر�سي
 2012-2011و الذي تعر�ضنا له يف هذا امللف .و قبل عر�ض هذا التنظيم اجلديد ال ب�أ�س �أن نذكر بالنظام املعمول به �إىل غاية الآن.
 نظرة �إىل م�سار التمدر�س يف النظام الرتبوي اجلزائري مع الإ�صالح
يعتمد النظام الرتبوي اجلزائري يف ت�سيريه على القانون التوجيهي للرتبية الوطنية رقم  04-08امل�ؤرخ يف .2008-01-23
ينتظم م�سار التمدر�س كما يلي:
التعليم الإجباري.
التعليم ما بعد الإجباري( التعليم الثانوي).
و كل تعليم منظم يف �شكل �أطوار تعليمية ،مراحل و �سنوات التعلم.
الأطوار التعليمية
يح�ضر هذا الطور للدخول �إىل التعليم
طور التعليم التح�ضريي  :و يدوم �سنة واحدة( )1للأطفال البالغني � 5سنوات من العمرّ .
االبتدائي.
 طور التعليم الإجباري :و يبد�أ من بلوغ عمر الطفل � 06سنوات �إىل � 16سنة متاما ،كما جاء يف القانون التوجيهي للرتبية الوطنية
رقم04-08امل�ؤرخيف23-01-2008وتدومالدرا�سةفيه�09سنوات.وقد�أعيدتهيكلتهمنذال�سنةالدرا�سية2004-2003كمايلي:
� 05سنوات يف الطور االبتدائي ،تتوج بامتحان نهاية الطور ،حيث ت�سمح للتلميذ باحل�صول على �شهادة جناح .و هذا التعليم متوفر
يف املدار�س العمومية و املدار�س اخلا�صة املعتمدة.
� 04سنوات يف الطور املتو�سط  ،تتوج بامتحان نهاية الطور ،و ت�سمح باحل�صول على « �شهادة التعليم املتو�سط» .وهذا التعليم – هو
الآخر -متوفر يف املدار�س العمومية و املدار�س اخلا�صة املعتمدة.
مالحظة  :التالميذ املقبولون يف نهاية املرحلة املتو�سطة يوجهون ،ح�سب رغباتهم و ملمحهم ،نحو التعليم الثانوي العام
و التكنولوجي �أو �إىل التعليم املهني� .أما التالميذ غري الناجحني فيوجهون �إما �إىل التكوين املهني �أو �إىل احلياة العملية بعد
بلوغهم � 16سنة متاما.
طور التعليم الثانوي  :و ي�شمل التعليم الثانوي العام و التكنولوجي و له طابع ما قبل اجلامعي .تدوم الدرا�سة يف هذا الطور 03

يح�ضر التالميذ البالغني من العمر � 15إىل � 18سنة المتحان �شهادة الباكالوريا ،يف
�سنوات ،كما �أن تعليمه متوفر يف الثانويات ،و هو ّ
نهاية الطور.
مراحل وسنوات التعلم
طور التعليم االبتدائي:
املرحلة الأوىل تدوم �سنتني ( :)2و هي فرتة الإيقاظ و التعلم الأويل،
املرحلة الثانية تدوم �سنتني (� )2أي�ضا :و هي فرتة تعميق التعلمات القاعدية،
املرحلة الثالثة تدوم �سنة ( :)1و هي فرتة التحكم يف التعلمات القاعدية،
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طور التعليم املتو�سط:
املرحلة الأوىل تدوم �سنة ( :)1فرتة االن�سجام ،التكيف و االكت�شاف،
املرحلة الثانية تدوم �سنتني ( :)2فرتة تقوية و تعميق التعلمات ،
املرحلة الثالثة تدوم �سنة ( :)1فرتة التعمق و التوجيه �إىل ما بعد الإجباري.
طور التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
تنتظم ال�سنة الأوىل من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي يف جذعني م�شرتكني� " :آداب " " ،علوم – تكنولوجيا " .و يف ال�سنة
الثانية يوجه التالميذ �إىل �شعب �ست (: )06
�شعبتان من اجلذع امل�شرتك « �آداب « :
� – آداب و فل�سفة
 –لغات �أجنبية
�أربع (� )04شعب من اجلذع امل�شرتك "علوم – تكنولوجيا":
– ريا�ضيات
– علوم جتريبية
– ت�سيري و اقت�صاد
– تقني ريا�ضي ب�أربعة ( )04فروع هي  :هند�سة كهربائية – هند�سة ميكانيكية  -هند�سة مدنية – هند�سة الطرائق
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 تنظيم الزمن الدرا�سي ح�سب كل م�ستوى تعليمي
عموما ،يبد�أ اليوم الدرا�سي يف اجلزائر من ال�ساعة � 08صباحا �إىل ال�ساعة  17م�ساء ،مع ا�سرتاحة منت�صف النهار لتناول وجبة
الغداء ،مدتها �ساعة ( )01على الأقل يف الطور الثانوي و �ساعة ( )01و  30دقيقة يف الطور االبتدائي.

املستوى التعليمي

التوقيت الدرايس اليومي
الفرتة الصباحية

الفرتة املسائية

ابتدايئ

 11 – 08و30د

متوسط و ثانوي

12 - 08

 15 – 13و 30د أو ( 16دوام واحد)
 16 – 13أو  13و 30د –  16و30د أو  17 – 14و
30د

معدل الحجم الساعي اليومي
 06ساعات
 07ساعات

الرزنامة املدر�سية
حتددوزارةالرتبيةالوطنيةالدخولاملدر�سي ورزنامةالعطلاملدر�سية.كماحتددتواريخالدخولالإداريوالبيداغوجي.
مع العلم �أن العودة الإدارية و عودة املعلمني تت ّمان على الرتتيب دائما قبل العودة البيداغوجية.
ال�سنة الدرا�سية
تن�ص املادة  31من القانون التوجيهي للرتبية الوطنية رقم � -08 04أن ال�سنة الدرا�سية “ :ت�ستغرق بالن�سبة �إىل التالميذ اثنني
وثالثني(� )32أ�سبو َع درا�س ٍة على الأقل ،موزعة على فرتات تف�صلها عطل مدر�سية ،يحددها �سنويا الوزير املكلف بالرتبية الوطنية”.
و تبد�أ ال�سنة الدرا�سية عادة من الن�صف الأول من �سبتمرب و تنتهي منت�صف �شهر جوان .وهي مهيكلة كالآتي :
الثالثي الأول( �سبتمرب – دي�سمرب)؛
الثالثي الثاين( جانفي – مار�س)؛
الثالثي الثالث (�أفريل – جوان).
وبدايةمنال�سنةالدرا�سية 2010–2009قررتوزارةالرتبيةالوطنيةمتديدالعامالدرا�سي�إىل�35أ�سبوعا�،أي160يوما.وهكذا
�أ�صبح احلجم ال�ساعي يرتاوح:
يف االبتدائي بني  856و � 904ساعة؛
يف املتو�سط بني  960و � 1050ساعة؛
يف الثانوي بني  1024و � 1180ساعة.
عدد �ساعات احل�ص�ص يف الأ�سبوع
بدايةمنال�سنةالدرا�سية� 2010–2009صارتمدةاحل�صةالدرا�سية45دقيقةيفالتعليماالبتدائي.وبعدكلح�صتني�أوليني
ي�ستفيد التالميذ من فرتة ا�سرتاحة ملدة  10دقائق ،يف ال�صبيحة و بعد الظهرية.
و يختلف احلجم ال�ساعي ح�سب امل�ستويات التعليمية ،كما يو�ضحه اجلدول:

12

الطور

االبتدائي

امل�ستويات

احلجم ال�ساعي
الأ�سبوعي

ال�سنة الأوىل
و الثانية

� 27ساعة و  30دقيقة

ال�سنة الثالثة

� 29ساعة

ال�سنة الرابعة
و اخلام�سة

� 28ساعة و  15دقيقة

املتو�سط

ال�سنة الأوىل
ال�سنة الثانية ،الثالثة و
الرابعة

الثانوي

اجلذع امل�شرتك ،ال�سنة الثانية
و الثالثة

+
�ساعات املعاجلة

+
�ساعات
الأمازيغية

�ساعة و  30د
ل ع  +ريا
�ساعة و  30د
ل ع  +ريا
�ساعتان و  15د
ل ع  +ريا +فر

� 3ساعات

+
�ساعات الإعالم الآيل

� 3ساعات

� 32ساعة

� 3ساعات

�ساعة

� 31ساعة

� 3ساعات

�ساعة

من � 30إىل � 34ساعة
(ح�سب امل�ستوى ،ال�شعبة و الفرع)

� 3ساعات

ا�ستعمال الزمن الأ�سبوعي
عدد �ساعات و مناهج التعليم حتددهما وزارة الرتبية الوطنية ،يبقى �إعداد ا�ستعمال الزمن من م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سات التعليمية.
يدر�س التالميذ � 04أيام ون�صف يف الأ�سبوع  :الأحد ،الإثنني ،الثالثاء �صباحا ،الأربعاء و اخلمي�س� .أما اجلمعة وال�سبت فهما يوما
راحة� .إال �أن بع�ض املدار�س التي ت�سيرّ بنظام الدوامني تد ّر�س تالميذها يوم ال�سبت.
العطل املدر�سية
كما ذكر يف املادة  31من القانون التوجيهي ،يحدد الوزير املكلف بالرتبية الوطنية �سنويا العطل املدر�سية ،و تكون – عموما  -نهاية
كل ثالثي.
عدا هذه العطل ،ف�إن كال من الثالثي الأول و الثاين منقطع بفرتتي راحة يحددهما الوزير املكلف بالرتبية الوطنية.
رزنامة ال�سنة الدرا�سية 2011 – 2010













ا�ستئناف الإدارة  ( 2010 – 09 - 01 :جميع املناطق)
ا�ستئناف الأ�ساتذة (2010 - 09 - 05 :جميع املناطق)
ا�ستئناف التالميذ (2010 - 09 - 13 :جميع املناطق)
ا�سرتاحة بيداغوجية  :من � 10 – 28إىل (2010 - 11 - 03جميع املناطق)
عطلة ال�شتاء  :من � 2010 - 12 - 16إىل (2011 - 01 - 02جميع املناطق)
ا�سرتاحة بيداغوجية :من � 02 – 10إىل (2011 - 02 - 16جميع املناطق)
عطلة الربيع  :من � 2011 - 03 - 17إىل (2011 - 04 - 03جميع املناطق)
امتحان نهاية الطور االبتدائي :يوم (2011 05- - 29جميع املناطق)
امتحان �شهادة التعليم املتو�سط :يوم (2011 06- - 05جميع املناطق)
امتحان البكالوريا  :يوم (2011 06- - 11جميع املناطق)
عطلة ال�صيف  - :يوم  2011 07- - 04للأ�ساتذة (جميع املناطق)
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يوم  ( 2011 -07 - 21املنطقة الأوىل و الثانية) و يوم  (2011 -07 - 14املنطقة الثالثة) للإداريني.
للتذكري فقد مت توزيع العطل املدر�سية ح�سب التق�سيم الإقليمي الوطني �إىل:
املنطقة الأوىل :ال�شلف – �أم البواقي – باتنة – بجاية – البليدة – البويرة– تب�سة – تلم�سان – تيارت – تيزي وزو – اجلزائر–
جيجل �سطيف – �سعيدة – �سكيكدة –�سيدي بلعبا�س –عنابة – قاملة – ق�سنطينة – املدية – م�ستغامن – مع�سكر – وهران
– برج بوعريريج  -بومردا�س -الطارف – تي�سم�سيلت – خن�شلة – �سوق هرا�س – تيبازة – ميلة – عني الدفلى –عني تيمو�شنت
– غليزان
(  34والية).
املنطقة الثانية :الأغواط – ب�سكرة – اجللفة – م�سيلة – النعامة – البي�ض (  06واليات).
املنطقة الثالثة� :أدرار – ب�شار – تامرنا�ست – ورقلة – �إيليزي – تيندوف – الوادي  -غرداية(  08واليات).
يف مرحلة التعليم االبتدائي ل�سنة 2012 -2011

 التنظيم اجلديد للزمن الدرا�سي
يف �سياق العمليات املتوا�صلة املرتبطة برت�سيخ الإ�صالح البيداغوجي وبلوغ �أهدافه املن�شودة ،و�سعيا �إىل �إحداث توافق بني مواقيت
الدرا�سةوم�ضامنياملناهجالتعليمية،اعتمدتوزارةالرتبيةالوطنيةتنظيماجديداللزمنالدرا�سييفمرحلةالتعليماالبتدائي،
ومبوازاةذلكاعتمدت�أي�ضاتخفيفاتمدخلةعلىاملناهجالتعليميةلنف�ساملرحلةي�شرعيفالعملبهابدايةمنالدخولاملدر�سي
 . 2012 -2011و هكذا فقد �صدرت يف الآونة الأخرية ن�صو�ص تنظيمية نعر�ضها كما يلي:
القرار رقم  16م�ؤرخ يف  19جوان : 2011
يحدد تاريخ الدخول املدر�سي و رزنامة العطل املدر�سية لل�سنة الدرا�سية  2012-2011جلميع املناطق حيث مت �إقرار دخول :
 املوظفني الإداريني  :يوم الأحد � 04سبتمرب � 2011صباحا،
 املعلمني والأ�ساتذة :يوم الثالثاء � 06سبتمرب� 2011صباحا،
 التالميذ :يوم الأحد � 11سبتمرب � 2011صباحا.
كما مت حتديد رزنامة العطل املدر�سية بالن�سبة لل�سنة الدرا�سية  2012- 2011كالتايل:
بالن�سبة لعطلة ال�شتاء للمنطقتني الأوىل والثانية:
من يوم اخلمي�س  15دي�سمرب  2011م�ساء �إىل يوم االثنني  02جانفي � 2012صباحا.
�أما املنطقة الثالثة :
 فمن يوم اخلمي�س  22دي�سمرب  2011م�ساء �إىل يوم االثنني  02جانفي � 2012صباحا.
بالن�سبة لعطلة الربيع للمنطقة الأوىل:
 من يوم اخلمي�س  15مار�س  2012م�ساء �إىل يوم الأحد � 01أفريل � 2012صباحا.
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امل�ستوى
املواد التعليمية
اللغة العربية

ال�سنة 1

ال�سنة 2

ال�سنة 3

ال�سنة 4

ال�سنة 5

�11سا و15د

�11سا و 15د

�9سا

�8سا و 15د

�8سا و 15د

اللغة الأمازيغية

////////////

////////////

////////////

(�3سا)

(�3سا)

اللغة الفرن�سية

////////////

////////////

�3سا

�4سا و 30د

�4سا و 30د

الريا�ضيات

�4سا و 30د

�4سا و 30د

�4سا و 30د

�4سا و 30د

�4سا و 30د

تربية علمية وتكنولوجية

�1سا و 30د

�1سا و 30د

�1سا و 30د

�1سا و 30د

�1سا و 30د

الرتبية الإ�سالمية

�1سا و 30د

�1سا و 30د

�1سا و 30د

�1سا و 30د

�1سا و 30د

الرتبية املدنية

 45د

 45د

 45د

 45د

 45د

تاريخ و جغرافيا

////////////

////////////

 45د

�1سا و 30د

�1سا و 30د

تربية فنية(مو�سيقية وت�شكيلية)

 45د

 45د

 45د

 45د

 45د

الرتبية البدنية

 45د

 45د

 45د

 45د

 45د

�21سا

�21سا

�22سا و 30د

�24سا � 3 +سا �أمازيغية

�24سا �3 +سا �أمازيغية

لغة عربية 45 :د
ريا�ضيات 45 :د

لغة عربية 45 :د
ريا�ضيات 45 :د

لغة عربية 45 :د
ريا�ضيات 45 :د

لغة عربية 45 :د
ريا�ضيات 45 :د
ّلغة الفرن�سية45:د

لغة عربية 45 :د
ريا�ضيات 45 :د
ّلغة الفرن�سية45:د

احلجم ال�ساعي الأ�سبوعي

املعاجلة البيداغوجية

�أما املنطقتان الثانية والثالثة:
 فمن يوم اخلمي�س  22مار�س  2012م�ساء �إىل يوم الأحد 01افريل� 2012صباحا.
بالن�سبة لعطلة ال�صيف جلميع املناطق:
 ابتداء من يوم الأربعاء  04جويلية  2012بالن�سبة للأ�ساتذة واملعلمني�.أما بالن�سبة للإداريني فتبد�أ بعد �إمتام �إجناز كل العمليات
املتعلقة بنهاية ال�سنة الدرا�سية ،مبا فيها اجتماعات جمال�س القبول و التوجيه ،ن�شر نتائج االمتحانات الر�سمية وت�سليم الوثائق
املختلفة للتالميذ ،وحتدد كالتايل:
املنطقتان الأوىل والثانية :
 ابتداء من يوم اخلمي�س  19جويلية .2012
املنطقة الثالثة:
 ابتداء من يوم اخلمي�س  12جويلية .2012
القرار رقم  17م�ؤرخ يف  20جوان :2011
يت�ضمن �إقرار مواقيت مواد التعليم و املناهج التعليمية ملرحلة التعليم االبتدائي ،حيث �ستعتمد مواقيت املواد الدرا�سية اخلا�صة
مبرحلة التعليم االبتدائي املب ّينة يف اجلدول �أدناه ،و التي تدخل حيز التطبيق مع بداية املو�سم الدرا�سي . 2011/2012
و من �أجل التطبيق ال�صحيح لهذه الإجراءات ،ارت�أت وزارة الرتبية الوطنية �أن تنظم لقاءات �إعالمية و تكوينية ي�شارك فيها كل
العاملني يف قطاع التفتي�ش و م�ستوياته ،تهدف �إىل توعية املعلمات و املعلمني ب�أهداف هذا التنظيم اجلديد و م�ضمونه و �أثره يف
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تعلمات التالميذ وعلى التنظيم الرتبوي للمدر�سة ب�صفة عامة� ،إىل جانب عمليات املتابعة و املرافقة التي �ست�صحب عملية تطبيق
هذا التنظيم يف امليدان.
املن�شور رقم 566

يتعلق بعمليات الإعالم حول التنظيم اجلديد للزمن الدرا�سي يف مرحلة التعليم االبتدائي.
و يف هذا الإطارمت �إر�سالهذااملن�شوربهدف �شرحالتدابرياملتخذةمن �أجل �إجناح عملية الإعالم و التكوين حول التنظيم اجلديد
للزمن الدرا�سي نورد �أهم ما جاء فيه:

“ يف �إطار موا�صلة عملية الإ�صالح البيداغوجي و�سعيا �إىل �إحداث توافق بني مواقيت الدرا�سة وم�ضامني املناهج التعليمية
اعتمدتوزارةالرتبيةالوطنيةتنظيماجديداللزمنالدرا�سييفمرحلةالتعليماالبتدائي،كمااعتمدت�أي�ضاالتخفيفاتاملدخلة
على املناهج التعليمية لنف�س املرحلة()...
تهدف هذه العمليات الإعالمية التي ي�شارك فيها وي�ؤطرها كل امل�س�ؤولني الرتبويني(� )...إىل �إعالم كل املعلمني ومديري
املدار�ساالبتدائيةوالأولياء()...بالتنظيماجلديدللزمنالدرا�سييفمرحلةالتعليماالبتدائيوتقلي�صالزمنالدرا�سياليومي
مبا يتما�شى مع منو الطفل مع املحافظة على نف�س احلجم ال�ساعي ال�سنوي وتبني التخفيفات املنا�سبة على م�ستوى م�ضامني املناهج
بداية من �سنة ”.2011
و �سيتم – يف هذه العملية  -ا�ستخدام املن�شور اخلا�ص بهذا التنظيم و كذا �شبكة املواقيت اجلديدة للمواد الدرا�سية؛ و املناهج
والوثائق املرافقة ال�صادرة يف جوان 2011؛ �إىل جانب التدرجات ال�سنوية للتعلمات يف مرحلة التعليم االبتدائي ال�صادرة يف جوان
 . 2011و قد برجمت هذه العمليات الإعالمية لفائدة:





مفت�شي الرتبية الوطنية للتكوين يومي 29و  30جوان  2011بثانوية رابح بيطاط بالبليدة.
مفت�شي التعليم االبتدائي يف املقاطعات التفتي�شية التي ي�شرفون عليها يومي  2و 3جويلية .2011
مديري املدار�س االبتدائية ملدة يومني خالل الفرتة من � 6إىل  12جويلية .2011
املعلمني ملدة يوم واحد ( ) 01خالل الفرتة من � 7إىل � 10سبتمرب .2011

و لنجاح هذه العملية �أو�صى املن�شور ب�ضرورة تكفل مديرية الرتبية بالوالية امل�ستقبلة ب�أعباء الأكل واملبيت والكهرباء والتوثيق والعمال
من ميزانية مديرية التكوين �أثناء اخلدمة املر�صودة للوالية ل�سنة  ،2011و هذا طبقا لأحكام املن�شور رقم  365/0.2.5/2005بتاريخ
20دي�سمرب.2005كماتتكفلمديرياتالرتبيةب�أعباءالأكلللملتقياتالتيينظمهامفت�شوالتعليماالبتدائيلفائدةمديرياملدار�س
االبتدائية و املعلمني.
و تتكفل مديريات الرتبية بالواليات مب�صاريف تنقل املفت�شني التابعني لها املدعوين ذهابا و �إيابا من ميزانية التكوين �أثناء اخلدمة
املر�صودة للواليات ل�سنة  .2011و كما �أكد املن�شور �ضمان تو�سيع و ن�شر �أثر هذه العمليات الإعالمية �إىل كافة املعلمني و املديرين
و الأولياء يف الآجال املحددة.
املن�شور رقم : 567
يتعلقبالتنظيماجلديدللزمنالدرا�سييفمرحلةالتعليماالبتدائي،ويخ�ص�إعادةتنظيمالزمناملخ�ص�صللدرا�سةعلىم�ستوى
مرحلةالتعليماالبتدائي،بتقلي�ص الزمنالدرا�سياليوميوالزمنالدرا�سيالأ�سبوعي،معاحلر�صعلى�ضمانحجم�ساعي�سنوي
كاف ي�سمح ب�إجناز كل ن�شاطات التعلم املقررة يف املناهج التعليمية الر�سمية.
و قد ت�ضمن هذا املن�شور �سل�سلة من التدابري ،كان منطلقها – كما ورد يف ن�ص هذا املن�شور  -ارتباط تنظيم الزمن اجلديد
16

مبراحل منو الطفل ،التوزيع املتوازن للفرتات
املخ�ص�صة للدرا�سة والفرتات املخ�ص�صة
للراحة  ،مراعاة املعطيات املتعلقة مبجال
الوترية املدر�سية يف ا�ستعمال الزمن
الدرا�سي  ،توافق احلجم ال�ساعي ال�سنوي مع
حمتويات املناهج الدرا�سية املقررة ،ترقية
وتنمية الن�شاطات الال �صفية (الن�شاطات
الريا�ضية،الفنية،الإبداعية)...،باعتبارها
بعدا مكمال للن�شاطات التعلمية ،مما ي�ضمن
النمو ال�شامل للمتعلم بكل �أبعاده الرتبوية.
و لتحقيق ذلك و�ضح هذا املن�شور كل
التعديالتاملزمعتطبيقهابدايةالدخول
املدر�سي 2012/2011التيمتتعلىم�ستوى
�شبكة املواقيت الأ�سبوعية لكل املواد الدرا�سية و املناهج التعليمية املتعلقة بها�.أهم ما ورد يف هذا املن�شور:
فيما يخ�ص وثائق املناهج التعليمية ملرحلة التعليم االبتدائي:
 تعوي�ض املناهج والوثائق املرافقة لها ال�صادرة ابتداء من  2003يف كل املواد باملناهج التعليمية املخففة و الوثائق املرفقة لها
ال�صادرة يف جوان  2011لتكيفها مع املواقيت اجلديدة للمواد الدرا�سية مع بداية ال�سنة الدرا�سية .2012/2011
� إلغاء العمل بوثيقة امل�ضامني املخففة يف مناهج التعليم االبتدائي ال�صادرة يف جويلية .2009
 تعوي�ض وثيقة التدرجات ال�سنوية ال�صادرة يف �أوت  .2009بالوثيقة ال�صادرة يف جوان .2011
فيما يخ�ص �شبكة املواقيت الأ�سبوعية ملرحلة التعليم االبتدائي:
اعتماد�شبكةاملواقيتاجلديدةللموادالدرا�سيةملرحلةالتعليماالبتدائيمعبدايةاملو�سمالدرا�سي2011/2012وفقاجلدول
املت�ض ّمن يف القرار رقم  17امل�ؤرخ يف  20جوان .2011
وقد مت حتديد ثالث حاالت لتنظيم ا�ستعمال الزمن الدرا�سي يف املدار�س االبتدائية:
احلالة الأوىل :تخ�ص املدار�س ذات نظام الدوام الواحد
 برجمة  35ح�صة (كحد �أق�صى) ت�ضم كل احل�ص�ص التعليمية و ح�ص�ص املعاجلة البيداغوجية ،موزعة على �أيام الأحد واالثنني
والأربعاء واخلمي�س و �صبيحة الثالثاء ،كما تخ�ص�ص  4ح�ص�ص �أخرى لتعليم الأمازيغية لتالميذ ال�سنة الرابعة واخلام�سة املعنيني
بدرا�ستها.
و يكون خروج كل التالميذ موحدا يف الفرتة ال�صباحية ،ومرتبطا يف الفرتة امل�سائية بالتوقيت الأ�سبوعي لكل م�ستوى
تعليمي ،وبح�ص�ص املعاجلة البيداغوجية للتالميذ املواجهني �صعوبات تعلمية يف اللغة العربية ،الفرن�سية و الريا�ضيات (انظر
اجلدول املوايل).
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منوذج تنظيم الزمن الدرا�سي لل�سنة الأوىل وال�سنة الثانية ابتدائي للمدار�س االبتدائية:
�15سا30

�8سا

�9سا 45د

�9سا 30

� 11سا15

�14سا �14 30سا45

�13سا

األربعاء

تربية البدنية

لغة عربية

الخميس

لغة عربية

تربية علمية
وتكنولوجية

اسرتاحة  15دقيقة

الثالثاء

لغة عربية

رياضيات

لغة عربية
رياضيات

تربية إسالمية

لغة عربية

رياضيات

اسرتاحة نصف اليوم

االثنني

لغة عربية

رياضيات

لغة عربية

الرتبية البدنية

تربية علمية
وتكنولوجية

لغة عربية

نشاطات الصفية
لغة عربية

رياضيات

لغة عربية
(وضعية اإلدماج)

اسرتاحة  15دقيقة

األحد

تربية اإلسالمية

لغة عربية

رياضيات

لغة عربية

لغة عربية

تربية فنية
املعالجة
البيداغوجية
رياضيات

املعالجة
البيداغوجية
لغة عربية

قراءة اجلدول :
 ال�سنة الأوىل و الثانية ابتدائي:
ح�صة  45دقيقة *  30ح�صة = (.)2+28
تنتهي الدرا�سة على 14و 30د يف �أيام الأحد واالثنني والأربعاء واخلمي�س؛ و على 11و15د يوم الثالثاء.
تربمج ح�صتا املعاجلة البيداغوجية يومني يف الأ�سبوع من �14سا45د �إىل �15سا30د.
 ال�سنة الثالثة ابتدائي( :و بنف�س تنظيم اجلدول النموذجي ال�سابق)
ح�صة  45دقيقة *  32ح�صة = (.)2+30
تنتهي الدرا�سة على 15و 15د يف �أيام الأحد واالثنني والأربعاء واخلمي�س؛ و على 11و15د يوم الثالثاء.
تربمج ح�صتا املعاجلة البيداغوجية يومني يف الأ�سبوع.
ال�سنة الرابعة واخلام�سة ابتدائي( :و بنف�س تنظيم اجلدول النموذجي ال�سابق)
ح�صة  45دقيقة *  35ح�صة = (.)3+32
تنتهي الدرا�سة على 16و 15د يف �أيام الأحد واالثنني والأربعاء واخلمي�س؛ و على 11و15د يوم الثالثاء.
تربمج ح�ص�ص املعاجلة البيداغوجية � 3أيام يف الأ�سبوع.
احلالة الثانية  :تخ�ص املدار�س ذات نظام الدوامني الكلي
ويكونفيهاعددالأفواجالرتبوية�ضعفعدداحلجراتالدرا�سيةوالدوامفيهايكفيفقطلإجنازح�ص�صن�شاطاتتعلموح�ص�ص
املعاجلة البيداغوجية ح�سب ما ي�أتي:
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ال�سنة الأوىل و الثانية ابتدائي:
ح�صة  45دقيقة *  30ح�صة = ( )2+28يف �أيام الأحد واالثنني والثالثاء و الأربعاء واخلمي�س (انظر اجلدول).
�8سا

الدوام
1

�10سا15د

ح1
45د

ح3
45د

ح2
45د

�10سا12د

ح1
45د

الدوام
2

�12سا40د
ح4
45د

�12سا35د

ح2
45د

�14سا55د
ح6
45د

ح5
45د

�15سا

ح3
45د

�17سا15د

ح4
45د

ح6
45د

ح5
45د

ال�سنة الثالثة ابتدائي( :و بنف�س تنظيم اجلدول النموذجي ال�سابق)
ح�صة  45دقيقة *  32ح�صة = ( )2+30يف �أيام الأحد واالثنني والثالثاء و الأربعاء واخلمي�س.
تربمج ح�صتا املعاجلة البيداغوجية يوم ال�سبت لكل دوام.
�8سا

الدوام
1

15د

الدوام
2

�10سا15د

ح1
45د

ح3
45د

ح2
45د

�10سا12د

ح1
45د

�12سا40د
ح4
45د

�12سا35د

ح2
45د

�14سا55د

ح3
45د

ح6
45د

ح5
45د

�15سا
ح4
45د

�17سا
ح5
45د

ح6
45د
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ال�سنة الرابعة واخلام�سة ابتدائي:
ح�صة  45دقيقة *  35ح�صة = ( )3+32يف �أيام الأحد واالثنني والثالثاء و الأربعاء واخلمي�س ،مع �إ�ضافة  5ح�ص�ص يف يوم ال�سبت
يف نف�س الوقت لكل دوام من الدوامني.
�8سا

الدوام
1

�10سا15د

ح1
45د

ح3
45د

ح2
45د

�10سا12د

15د

ح1
45د

الدوام
2

�12سا40د
ح4
45د

�12سا35د

ح2
45د

�14سا55د
ح6
45د

ح5
45د

�15سا

ح3
45د

�17سا
ح5
45د

ح4
45د

ح6
45د

توقيت يوم ال�سبت للدوام الأول و الثاين :
�8سا

ح1
45د

�10سا15د

ح2
45د

ح3
45د

�10سا30د
ح4
45د

�12سا
ح5
45د

يعمل الدوام الثاين يف نف�س الوقت والتوقيت مثلما هو مو�ضح للدوام الأول ،كما �أن وقت دخول وخروج تالميذ الدوامني موحد.
احلالة الثالثة  :تخ�ص املدار�س ذات نظام الدوامني اجلزئي
 تدر�س فيها بع�ض الأفواج الرتبوية بنظام الدوام الواحد وتعتمد ترتيباته.
 و تدر�س فيها �أفواج تربوية �أخرى بنظام الدوامني الكلي وتعتمد ترتيباته.
يكيفا�ستعمالالزمنالأ�سبوعيلكلمدر�سةابتدائيةتعملبهذاالنظامح�سبعددالأفواجالرتبويةوعددحجراتالدرا�سةاملتوفرة.
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المقابلة

مقابلة مع فرنا�سوا تا�ستو � François Testuأ�ستاذ يف علم
النف�س بجامعة فران�سوا رابلي -تور -فرن�سا ،متخ�ص�ص يف
الوترية املدر�سية� .أجرت املقابلة :حبيبة بوكرتوتة و عائ�شة
بلعنرت
لرفع حتديات حت�سني م�ستوى التعليم و التعلم يف منظومتنا
الرتبوية ،قام املعهد الوطني للبحث يف الرتبية التابع لوزارة
الرتبية الوطنية ب�إطالق م�شروع بحث يف �إطار الربنامج الوطني
للبحثPNRيحملعنوان»الوتريةاملدر�سيةيفاجلزائر«يهدف
�إىلحتديداملالمحاليوميةوالأ�سبوعية مل�ستوىاالنتباهلدى
التالميذ ،حتديد التغريات اليومية و الأ�سبوعية ل�سلوكاتهم
داخل الق�سم �أثناء التعلم ،حتليل �أن�شطتهم خارج املدر�سية و
درا�سة تطور معدل املدد الزمنية لنومهم خالل الأ�سبوع على
�أ�سا�س ا�ستعمال الزمن الدرا�سي احلايل.
وهي درا�سة يقوم ب�إعدادها فريق من الباحثني يف علوم الرتبية:
الربوفي�سور فران�سوا تا�ستو� ،أ�ستاذ يف علم النف�س من جامعة
فران�سوا رابلي مبدينة تور بفرن�سا ،و متخ�ص�ص يف الوترية
املدر�سية و الربوفي�سور �أحمد دوقا� ،أ�ستاذ يف علم النف�س
بجامعة اجلزائر ،2الدكتورة لويزة معروف �أ�ستاذة حما�ضرة يف
علومالرتبيةوالدكتورر�شيدخلفان�أ�ستاذحما�ضريفعلمنف�س
التنظيم و العمل من جامعة مولود معمري بتيزي وزو باجلزائر،
�إىل جانب الأ�ستاذ عا�شور تاجميات �أ�ستاذ م�ساعد يف علم نف�س
التنظيم و العمل من جامعة البويرة باجلزائر.
تهدفهذهالدرا�سةالتيت�شرفعليهاالدكتورةلويزةمعروف،
�إىل ت�شخي�ص الظواهر التي نتجت عن تنظيم الزمن الدرا�سي
الذي �شرع يف تطبيقه ابتداء من � 2009سلبية كانت �أو �إيجابية؛
ق�صد اقرتاح تو�صيات التخاذ القرارات .و هي درا�سة تبنى
على �أ�سا�س حتقيق يغطي كل فئات املتمدر�سني عرب الرتاب
الوطني ،متتد ل�سنتني.
و عليه متت برجمة �سل�سلة من الأيام التكوينية لفائدة مدراء
املراكز وم�ست�شاري التوجيه و الإر�شاد املدر�سي و املهني على
امل�ستوى الوطني ،ح�ضره �أي�ضا مفت�شو الرتبية و التكوين ملختلف
الأطوار و كذا مديرو امل�ؤ�س�سات التعليمية املختلفة ( انظر
التقرير حول امللتقيات).
دائما يف �إطار هذا امل�شروع ،نظم باملعهد الوطني لتكوين

م�ستخدمي الرتبية و حت�سني م�ستواهم باحلرا�ش ملتقى جمع
�أع�ضاء اللجنة الوطنية للوترية املدر�سية و مديري املراكز
وم�ست�شاري التوجيه و الإر�شاد املدر�سي و املهني ،من �أجل
تن�صيب ال�شبكة الوطنية للتحقيق .و كانت الدكتورة لويزة
معروف و الربوفي�سور  François Testuقد ن�شطا هذا امللتقى.
وقد اغتنمنا فر�صة تواجد الباحث و اخلبري العاملي François
 Testuباجلزائر ف�أعددنا معه هذا احلوار.
ب.ب":لقد قمتم بعدة جتارب فيما يخ�ص الوترية املدر�سية
يف خمتلف البلدان .فهل ميكنكم �إعطا�ؤنا �أ�سماء هذه الدول؟
و ما فحوى هذه التجارب و النتائج التي تو�صلتم �إليها؟"
ف .تاستو (": )F.Tبالفعل� ،أج َريت �سل�سلة من الأبحاث يف
�أوروبا ك�أملانيا ،اجنلرتا� ،إ�سبانيا� ،إيطاليا .و �أ�شرفت على �أخرى
عرب طلبتي للدكتوراه يف �إيران ،العراق ،و م�ؤخرا يف ال�صني،
و يف حمافظات امل�ستعمرات مثل المارتينيك ،مايوت� .إنها �أهم
�أعمايل و قد �أن�سى �أخرى بال �شك.
كل هذه الأعمال خل�صت �إىل وجود وترية م�شرتكة من وجهة
النظر الب�سيكولوجية� .إنها وترية يومية لكل التالميذ املختربين،
ماعدا عندما نفر�ض عليهم تنظيما زمنيا درا�سيا ال يتكيف
�إطالقا مع الأطفال كما هو ال�ش�أن يف فرن�سا ،عندما مت تبني
نظام الأ�سبوع الدرا�سي ب�أربعة �أيام( الإثنني ،الثالثاء ،اخلمي�س
و اجلمعة) دون مرافقة تربوية ،مما ي�ؤدي �إىل تدمري هذه
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الوترية اليومية .لكن عندما حترتم ف�إنها متثل عالمة تكيف
ن�سبي للزمن الدرا�سي مع حاجات الطفل و وتريته.
من البديهي �أننا مل نعمل فقط على الوترية اليومية .لقد عملنا
�أي�ضا على الوترية الأ�سبوعية التي �سمحت لنا ب�صورة �إجمالية
�أن نالحظ �أن اليوم الأول الذي يتبع عطلة نهاية الأ�سبوع هو
يوم انتقايل تكون فيه الوترية اليومية م�ضطربة نوعا ما عند
بع�ض التالميذ .و كما در�سنا �أي�ضا مرحلة من ال�سنة ميكن
اعتبارها �صعبة؛ قمنا بهذا خا�صة يف الدول الأوروبية و بينا �أثر
املناخات و املحيط اجلغرايف .فعلى �سبيل املثال ،يف مايوت و يف
مارتينيك ،املدة الزمنية البيولوجية �أطول و النهار ي�أتي �أ�سرع.
يف هذه احلالة هناك حتما �آثار ترتتب .و هذا ما �سوف نبينه
رمبا على م�ستوى مدار�س اجلنوب اجلزائري� .أظن �أننا يجب
�أن نتوقع ذلك.
ميكن �أن تت�أثر الوترية باال�ضطراب� ،أقول ميكن ،فالأمر لي�س
حتميا،عندماتقرتحا�ستعماالتللزمنالدرا�سيالدوراين
(نظام الدوامني) .و �آثار هذه اال�ستعماالت متنوعة ح�سب منط
اجلمهور املعني .و الأطفال الذين يعانون من �صعوبات خارج
املدر�سة هم �أكرث عر�ضة لال�ضطراب.
هذه هي الأعمال املنجزة� ،أن�سى بال �شك بع�ض البحوث ،لكن
الأكرث جدة هي تلك املنجزة يف فرن�سا و عددها كثري».
ب.ب" :يف ر�أيكم هل ميكن �أن ن�ستوحي تنظيما للتوقيت
املدر�سي من الأنظمة الرتبوية لهذه الدول؟"
ف .تاستو(" :)F.Tبالفعل ،ميكن ذلك ،ففي اجلزائر من
الأف�ضل اال�ستفادة من اال�ستعماالت الزمنية للنموذج الإ�سباين
الأقرب ،يف ت�صميمها� ،إىل النموذج الفرن�سي� ،إال فيما يخ�ص
فرتة ا�سرتاحة منت�صف النهار فهي �أطول ،لكن ذلك مرتبط
بالظروف املحيطة.
لي�س هناك حل وحيد لتنظيم ا�ستعمال الزمن الدرا�سي ،و يف
املقابل هناك �أمر يجب تفاديه ،هو « نظام الأ�سبوع بـ�أربعة �أيام".
ما �أراه �أكرث �أهمية هو حماولة احرتام انتظامية احلياة .فال
ينبغي �أن توجد انقطاعات طويلة يف ا�ستعمال الزمن الدرا�سي
الأ�سبوعي و ال�سنوي بطبيعة احلال� .،إذا كانت لدينا عطل
ق�صرية فمن ال�ضروري  -يف اعتقادي -و�ضعها يف و�سط
الثالثي كي ي�ستطيع التلميذ التقاط �أنفا�سه فتكون لدينا ثالثيات
متوازنة.
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�أعتقد �أي�ضا �أن يف اجلنوب اجلزائري �شهورا حارة .يف هذه
احلالة ،ال يجب ت�سليط ال�ضوء على العطل الطويلة فح�سب بل
على تنظيم اليوم �أي�ضا .لذا يجب الأخذ بعني االعتبار الظروف
املناخية و كذا و�سائل التعليم».
ب.ب" :بو�صفكم خمت�صا يف الوترية املدر�سية هل
الكرونوبيولوجيا و الكرونوب�سيكولوجيا هما العامالن
املحددان لتنظيم الزمن الدرا�سي اليومي ،الأ�سبوعي و
ال�سنوي؟"
ف .تاستو ( ":)F.Tالكرونوبيولوجيا و الكرونوب�سيكولوجيا!
�أ�شكركما على هذا التفريق و �إن كانا يتو�صالن �إىل نف�س
اال�ستخال�صات ،يت�ضمنان عنا�صر علمية مو�ضوعية مت ّكن
من تنظيم وقت هو الأقل �ضررا ،يف حني لي�سا هما العاملني
الوحيدين اللذين ي�ؤخذان يف احل�سبان للو�صول بالأطفال �إىل
النجاح .هناك �أي�ضا عوامل مناخية ،مادية و بيداغوجية.
و عوامل اقت�صادية و حميطة تدخل يف احل�سبان.
من ال�سهل –بداهة  -احرتام الوترية املدر�سية يف ق�سم يحوي
عددا قليال من التالميذ عو�ض ق�سم �آخر يعاين من االكتظاظ
(خم�سون تلميذا يف الق�سم) .يف الو�سط احل�ضري� ،أظن �أنه من
�أجل ممار�سة ن�شاط ريا�ضي ،ثقايف� ،أو حتى القيلولة بالن�سبة
لل�صغار ،يجب تهيئة م�ساحات .يف الإكماليات و الثانويات� ،أين
توجد م�ساحة واحدة للريا�ضة ،علينا بتنظيم حمكم ي�سمح
جلميع التالميذ مبمار�سة الن�شاط الريا�ضي يف نف�س امل�ساحة.
النجاح الرتبوي خمتلف عن النجاح الدرا�سي؛ ذلك لأنه يعني
النجاح التام لرتبية الطفل و ال�سماح له باالندماج يف املجتمع.
و هذا النجاح مرهون باملدر�سة – بال �شك – و لكن �أي�ضا بكل
املحيط و ت�أطريه اخلارجي ،مع العلم �أن الطفل بحاجة �إىل حرية
يف بع�ض الأحيانً � .إذا ،فاحرتام الوترية �شرط هام للنجاح .ف�إذا
مل نحرتم -مثال -املدة املخ�ص�صة لنوم الطفل ،فمعناه �أننا ال
نحرتم توازنه .و بالتايل يكون �سلوكه غري طبيعي خارج املدر�سة
و خ�صو�صا داخلها� .سيكون غري منتبه ،يكون «�شاردا» �أو متع�صبا.
�إنها لي�ست بتاتا الظروف التي ت�سهل التعليم و تعلماته� .إذن يجب
حماولة �أخذ هذا بعني االعتبار� .إنه �أ�سا�سا واجب الأولياء ،لكن
هناك �أي�ضا جانب من امل�س�ؤولية على �أ�صحاب القرار .فال جتب
برجمةدخولمدر�سيباكراجدايفال�صباح،دخوليقل�صمن
فرتة النوم ،كما ال ينبغي �أي�ضا �إعطاء واجبات منزلية"

ب.ب":فما ر�أيكم يف الواجبات املنزلية؟"
ف .تاستو(�":)F.Tأنا �ضد الواجبات املنزلية .يف اقرتاحاتي
�ضمن اللجنة الوطنية للوترية املدر�سية يف فرن�سا اتفقنا على
منعها �أو التقليل منها بالقدر الكبري .و �أرى �أنها عبء فكري.
�إذا مت �أداء العمل يف الق�سم ب�صورة �أكرث جدية ،فال حاجة لهذه
الواجبات .و لكن �إذا كان الأمر متعلقا مبراجعة ال تتعدى ربع
ال�ساعة من �أجل ا�ستعادة معلومة �أعطيت �أثناء اليوم فال ب�أ�س،
�إال �أننا نرى �أن الظاهرة اتخذت بعدا تعلميا حقيقيا.
من جهة �أخرى ،نت�ساءل �إن كانت هذه الواجبات ينجزها
التالميذ لوحدهم؟ و هل ت�صحح يف الق�سم؟ فغالبا ما ال يدرك
املعلمون �أن هذه الواجبات ي�ساهم �أولياء التالميذ يف �إجنازها.
كما �أنه توجد ال م�ساواة عميقة بني الأو�ساط التي يعي�ش �ضمنها
الأطفال ،فمثال هناك ظاهرة مطالبة املعلمني من تالمذتهم
بواجبات تقت�ضي بحثا وثائقيا يف الأنرتنات ،يف حني لي�س كل
الأطفال ميلكون جهاز كمبيوتر يف منازلهم".
ب.ب" :هل �أع�ضاء اللجنة الوطنية للوترية املدر�سية يف
فرن�سا ي�ؤيدون نظام الأ�سبوع بـ�أربعة �أيام ؟"
ف .تاستو ( ":)F.Tال ،يف غالبيتهم لي�سوا مع هذا الطرح.
هناك عودة �إىل نظام ب�أربعة �أيام و ن�صف .و لكن الأمر معقد
نوعا ما ،هناك عائق ،فالوقت الدرا�سي ال ميكن �إعادة هيكلته
بهذه ال�سهولة"
�أين يكمن العائق ؟ �إننا ننطلق من مبد�إ كون وجود عدد ما من
�ساعات التعليم يف ال�سنة تنجز يف نف�س الوقت ،يقال لنا �إن �أطول
يوم درا�سي هو يوم الطفل الفرن�سي و يجب توفر نظام ب�سبعة
�أ�سابيع عمل و �أ�سبوعي راحة .كيف ن�ستطيع بهذه الإمكانية �إعداد
مواقيت دون تغيري يف املناهج و تقلي�ص يف الوقت الدرا�سي؟
فرن�سا هي البالد التي بحوزتها الرقم القيا�سي يف عدد �ساعات
الدرا�سة.الأمرمعقدجدا،هناكعمليام�شكلةغريقابلةللحل.
احلل املمكن متثل يف تقلي�ص العطل الطويلة .و �أنا �ضد هذا
متاما� .أنا مع �إبقاء العطل �شريطة �أن يكون ق�سم منها م�ؤطر،
مع احلر�ص على �أن ال يرتك �أبنا�ؤنا مهملني �أثناء العطلة� .إنني
�أكلمكم عن جتربة ،ب�صفتي الرئي�س الوطني ل�شباب الف�ضاء
املفتوح (".)JPA

ب.ب" :هل �إن تغيريا يف الوترية املدر�سية ميكن �أن ي�ساعد
التلميذ على النجاح؟ �إن كان اجلواب بنعم فما هو التنظيم
الأن�سب لليوم؟"
ف .تاستو(�":)F.Tأعتقد بالإيجاب� ،إن تنظيم وقت ي�أخذ بعني
االعتبار عنا�صر الكرونوبيولوجيا و الكرونوب�سيكولوجيا غري
القابلني للجدل ،معرتف به كونه م�سهال للنجاح.
فيما يخ�ص تنظيم اليوم هناك �أخطاء يجب جتنبها� :أن ال نقرتح
حجما �ساعيا درا�سيا يوميا كبريا جدا على التالميذ الأ�صغر
�سنا�.شخ�صياال�أ�ستطيعحتديدحجم�ساعيمعني�،إال�أنهيجب
الأخذ باالعتبار عامل ال�سن يف تنظيم مدة الدرا�سة اليومية.
و هذا لي�س معناه �إخراج التالميذ من املدر�سة مبكرا.
يف اليوم  ،يجب معرفة كيفية اال�ستفادة من الأوقات املنا�سبة
للأن�شطة التي تتطلب جهدا فكريا �أكرب  ،و �أ�ؤكد كثريا على
احرتام وترية �أداء الطفل خالل اليوم .ال بد من و�ضع �سيا�سة
تربوية حترتم مدة نوم الطفل.
و فيما يخ�ص الأ�سبوع ،يجب تنظيمه بالكيفية الأكرث انتظامية
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ممكنة .هنا يف اجلزائر تتبعون نظاما بيومي راحة.
�أما على م�ستوى ال�سنة ،فيجب تبني نظام يعمل ب�سبعة �أ�سابيع
درا�سة و �أ�سبوعي راحة ،مع الأخذ بعني االعتبار اخل�صو�صيات
املحلية ،الأعياد الدينية و الوطنية...
خال�صة القول ،ينتظرنا عمل كبري ،نحن الذين يف قلب الرتبية
الوطنية و الأولياء  ،من �أجل �أن ال يكون الطفل مرتوكا حلاله.
�أتذكر،عندماكنت�صغريا،كانوالديمديرمدر�سة،وكان
يذهببالدراجةكييالحظ�إنكانالتالميذفعاليدخلون�إىل
منازلهم و ال يبقون يف اخلارج .هكذا كان االهتمام!"
ب.ب":انتباه و تركيز التالميذ يف الق�سم يختلف ح�سب
الوترية البيولوجية كما �شرحتم يف �أعمالكم البحثية،
لكن يختلفان �أي�ضا ح�سب اهتمامهم باملواد التعليمية .ما
ر�أيكم؟"
البيداغوجي؛ يجب
ف .تاستو (":)F.Tهنا ،يكمن كل فنِّ الأداء
ّ
�أن يكون هذا االنتباه موجودا يف كل املواد و يف كل املعارف التي
تت�ضمنها املناهج التعليمية ,لأن هناك تالميذ يعانون من �صعوبة
يف التعلم ،ف�إذا و�صلنا بطريقة �أنيقة �إىل هذه الغاية فقد متكنا
من "الفن البيداغوجي".
�صحيح �أن هناك مواد تتطلب تعلما �أكرث و ن�شاطا فكريا �أكرب.
فعندمايكونالطفليفبدايةالتمدر�س(�7-6سنوات)فالن�شاط
املهم هو تعلم القراءة .لذا يجب و�ضع زمن تعلم القراءة يف
"الوقت الأقوى"� .أما التعلمات التي ال تتطلب اهتماما كبريا
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فيجب برجمتها يف �أوقات يكون فيها الطفل �أقل انتباها.
هناك ً �-إذا-عدة طرق ملقاربة القراءة ،فالعملية لي�ست �آلية ،ال
يجب – مثال– برجمة ح�صة القراءة على ال�ساعة � 13أو 13
و  30د �أين يكون الطفل فى و�ضعية الأداء الرتبوي املنخف�ض
جدا".
ب.ب":مبا �أن  13و  30د وقت فراغ� ،أال تقرتحون � -إ ًذا-
عودة مت�أخرة؟ و ماذا تعنون ب�أوقات قوية ؟"
ف .تاستو (":)F.Tالأمثل هو العودة مت�أخرا� ،أي على ال�ساعة
� 14أو  14و  30د لإعطاء الفر�صة �إىل الأ�صغر �سنا لال�سرتخاء يف
وقت �أطول .لي�س هذا هو الآخر �آليا .لقد كنت مرة يف مدر�سة،
فالحظت وجود  200طفل يف �ساحة �صغرية ،و كنت �أن�صح بهذا،
و هم ي�صرخون و يتعاركون يف غياب �أي ت�أطري ،و بكل تلقائية
قلت يف نف�سي �إنه من الأف�ضل الإن�صات �إىل الوقت.
�أما فيما يخ�ص الأوقات القوية ،فهي �أوقات ا�ستنتجناها على
م�ستوى الكرونوب�سيكولوجيا .للأ�صغر �سنا� ،إنها الفرتة الثانية
من ال�صبيحة و من الظهرية".
ب.ب" :كيف يعد جدول توقيت درا�سي توزع فيه املواد
ب�صورة �أف�ضل ،خا�صة مادة الريا�ضيات ،بهدف حت�سني
التعلمات ؟"

ف .تاستو (":)F.Tالعملية �سهلة ن�سبيا يف الطور االبتدائي لأن
املعلمواحد،فهوالقائدالوحيد،فاملعلمهوالذييرتبتوزيع
مواده و تعلمات مواده ،في�ضع ما يراه الأهم يف « الأوقات القوية".

ب.ب":هل ميكن لنا �إعادة تنظيم الوقت الدرا�سي دون
امل�سا�س مب�ضامني مناهج التعليم؟"
		
ف .تاستو (":)F.Tيف ر�أيي ال ،فالإثنان مرتابطان .و �إال
ف�سنقع يف تناق�ضات كبرية .ففي فرن�سا مثال ،و حتى تكون نتائج
تالميذنا �أف�ضل ،غرينا مناهج التعليم فزدنا يف م�ضامني بع�ض
املواد و �أ�ضفنا مواد �أخرى دون �أن نغري من احلجم الزمني� .إال
�أنه لي�س ب�إ�ضافة حجم املواد ي�صبح تالميذنا ناجحني".

ب.ب�":إ ًذا على املعلم �أن يعي «الأوقات القوية و الأوقات
ال�ضعيفة ()les moments forts et les moments faibles
يف اليوم .فهل ميكن لنا �إدخال هذه املفاهيم يف عملية تكوين
املعلمني ؟"
		
ف.تاستو(�":)F.Tأعتقد �أنه يجب �إدماج مفاهيم ب.ب� ":أثناء ملتقى درا�سة الوترية املدر�سية يف اجلزائر،
الكرونوبيولوجيا و الكرونوب�سيكولوجيا يف التكوين الأكادميي الذي نظمه املعهد الوطني للبحث يف الرتبية يوم  01مار�س
للمعلمني .ال �أدري كيف هو الو�ضع عندكم .لكن يف فرن�سا "علم  2011باملعهد الوطني لتكوين م�ستخدمي الرتبية و حت�سني
النف�س" و لي�ست «علوم الرتبية» يكاد يكون من�سيا يف تكوين م�ستواهم باحلرا�ش ،كان لكم لقاء مع �أع�ضاء اللجنة الوطنية
للوترية املدر�سية التي �أن�ش�أها ال�سيد �أبو بكر بن بوزيد ،وزير
معلمي االبتدائي املبتدئني .هذا �أمر خطر لكنه الواقع.
لقد �أ ّلفت ،مع زمالئي ،عند من�شورات "ناتان(  ")Nathanالرتبية الوطنية .فما هو انطباعكم يف هذا ال�صدد؟"
كتابابعنوان"منعلمالنف�س�إىلالبيداغوجيا".وقدغفلعنه 		
زمالئي يف الـم ج ت م ( )IUFMو املعلمون ملدة � 08سنوات .ف .تاستو(":)F.Tاللجنةالوطنية�،إنكنتقدفهمتجيدا،
بالرغم من كونه كتابا يتناول قوانني التعلمات ،الكرونوبيولوجيا مهمتها �صياغة اقرتاحات لوزير الرتبية الوطنية حول التنظيم
 ،الكرونوب�سيكولوجيا(الكرونونف�سية) و دينامية الأفواج ،وعدة اليومي و الأ�سبوعي و ال�سنوي للزمن الدرا�سي� .إنها تفكر يف
تغيري تنظيم الزمن الدرا�سي� .إن كانت هناك �إعادة تنظيم فال
مفاهيم تتعلق بعلم النف�س املدر�سي.
�إننا نقدم تكوينا �أكادمييا حم�ضا� ،أعني فل�سفة الرتبية ،لقد �أعتقد �أن يكون هناك تغيري كبري .و باملقابل ،ميكن للجنة �أن
انتقلنا من عهد �أفالطون �إىل ع�صر املعرفية .احلديث عن تقرتحتنظيما �أف�ضلللزمنالدرا�سيللبدءب�إ�صالحاتتنطلق
املعرفيةجيد؛لكنكيفله�ؤالءاملدر�سنياملبتدئنياملفتقدين من تلقائها.
�إىل تكوين يف علم النف�س �أن يعوا املعرفية التطبيقية يف املجال و لكن �إن كان من الواجب �إحداث تغيري عميق على تنظيم الزمن
املدر�سي؟ حاليا ،علينا �أن نفر�ض الكرونوب�سيكولوجيا ب�صورة الدرا�سي ،فيجب ،كما �أعتقد ،الرتيث قليال حتى ظهور نتائج
الدرا�سة التي يقوم بها فريق البحث الذي �أت�شرف بع�ضويته،
�إجبارية� .أعتقد �أنه يجب فعل هذا".
و هي خطوة جد �أ�صيلة� .إن �أع�ضاء اللجنة و �أع�ضاء فريق البحث
ب.ب " :هل ميكن لنا  -يف جمال تنظيم الوقت الدرا�سي -يعملون بالتوازي لكن مهمة كل منهما لي�ست نف�سها.
تخ�صي�ص وقت يكون فيه املعلمون متفرغني ال�ستقبال �أما بخ�صو�ص امل�ؤمتر الوطني حول الوترية املدر�سية يف فرن�سا،
فاملنهجية املتبعة تختلف عن تلك التي تبناها البحث لعدم وجود
التالميذ و الإجابة عن ت�سا�ؤالتهم؟"
بحثعلىم�ستوىهذاامل�ؤمتر�.إنهمبثابةمائدةم�ستديرةدائمة
		
ف .تاستو (�":)F.Tأكيد ،و هو ما �أراه �ضروريا� .إنه معمول به لتبادل الأفكار حول و�ضعية تنظيم الوقت.
يفالنظامالرتبويالفنلندي،فقديقوماملعلم–و�أحيانامدير و قد تبني لنا –يف املرحلة الأوىل � -أن تنظيم الزمن الدرا�سي
املدر�سة–با�ستقبالالتالميذ�.إنالأمرجيدبالن�سبةللتالميذ (�أ�سبوع الأربعة �أيام) كان خط�أ ب�سبب الت�سرع يف تبنيه ،وقد
الذين يواجهون �صعوبات لكن جتب برجمة هذا الوقت �أثناء �أ�ضر ،على ما يبدو ،بال�صغار ب�سبب ق�ضائهم اليوم كله يف
املدر�سة".
الزمن الدرا�سي".
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ب.ب" :هل ميكن تغيري الزمن الدرا�سي خالل ال�سنة؟"
ف.تاستو (":)F.Tال �أعتقد ذلك ،بل يجب انتظار نهاية
ال�سنة".
ب.ب" :هدف وزارة الرتبية الوطنية هو درا�سة الوترية
املدر�سية اليومية و الأ�سبوعية و ال�سنوية من خالل �أق�سام
م�ستهدفة يف كامل امل�ستويات .كيف ميكن القيام بذلك؟"
		
ف .تاستو (":)F.Tما يجب �أن نعرفه ،هو ما �سوف يتم هنا يف
اجلزائر .فلأول مرة تقوم وزارة للرتبية بطلب احل�صول على
معلوماتمو�ضوعيةحولالوتريةاملدر�سيةللأطفال.لقدقامت
الوزارة يف اجلزائر مبا مل يقم به الآخرون :التمييز بني وترية
الطفل ومنوه و تنظيم الزمن الدرا�سي� .أعتقد �أن هذا البحث
مبادرة جيدة و الأوىل من نوعها.
املرحلة الأوىل من هذا البحث �ضرورية � :أن ن�صف ،وفق منهجية
حمكمة وترية حياة الأطفال خ�صو�صا داخل املدر�سة ،يف كل
مناطق و واليات اجلزائر .و بعد �أن ننجز هذا العمل الو�صفي
ندونعر�ضحالا�ستنتاج ًّيا.يفاملرحلةالأخريةتتخذالتدابري.
وتبدو يل هذه املنهجية �سليمة.
بديهي � اّأل مي�س التحقيق كل �أطفال اجلزائر املتمدر�سني ،هذا
م�ستحيل .لكن هنالك اال�سرتاتيجية الإح�صائية :ن�أخذ عينات.
و من خالل هذا «اجلمهور العينة» التي نح�سبها ممثلة ملناطق
اجلنوب ،ال�شمال ،ال�شرق ،الغرب ،اله�ضاب العليا ،املدن،
الأرياف ،...يف هذه احلالة لدينا ال�صورة الإجمالية الأكرث دقة
ممكنة فيما يتعلق بوترية حياة الأطفال .بعدها ،و على �أ�سا�س
نتائج هذا البحث� ،سرنى �إن كانت ت�ستدعي احلاجة �إىل تغيري
تنظيم الزمن الدرا�سي �أو ال ،و �إن كان النظام ي�سري جيدا فال
حاجة �إىل تغيريه.
نحن ،بو�صفنا باحثني ،ال ميكننا اتخاذ قرار عن تنظيم الزمن
الدرا�سي ،لكن ب�إمكاننا اقرتاح �سبل لتو�ضيح م�س�ألة الوترية.
�أ�ستطيع �أن �أ�ؤكد جازما �أن هذه الدرا�سة �أ�صيلة و الأوىل من
نوعها ،فال توجد درا�سة بهذا احلجم �إطالقا يف �أي مكان �آخر.
لو ن�أخذ مثال فرن�سا ،لقد متت درا�سة خربة على عينة عددها
قليل ن�سبيا .و مل تكن هذه اخلربة بطلب من وزارة الرتبية
و �إمنا طلبتها وزارة ال�شباب و الريا�ضة .و من خاللها �أجرينا
جتربة على ثالثة �أطوار من التعليم ،يف �أربع مناطقGrenoble :
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 Nante , Montpelier ,و  ،Toursو هذا ،ح�سب تفرغ الباحثني.
لقد ا�شتغلنا على م�ستويني من التعليم االبتدائي :الأق�سام
التح�ضريية� 7-6) C.Pسنوات) و الأق�سام املتو�سطة C.M
(� 11-10سنة)".
ب.ب" :هل من ال�صعب� ،إ ًذا� ،إجراء التجربة على تالميذ
املتو�سط و الثانوي؟ �إن كان نعم فلماذا؟ "
ف .تاستو (":)F.Tنعم ،من ال�صعب جدا ذلك يف الطور
املتو�سط و الطور الثانوي ،لوجود �أكرث من معلم واحد يف الق�سم
الواحدباملقارنةمعالطوراالبتدائي،وك ٌّليدافععنمادتهً �،إذا
جتريبيا هذا لي�س �سهال.
التعقيديزداد،خ�صو�صايفبدايةاملرحلةاملتو�سطة�،إذتبد�أ
ظاهرة املراهقة يف الربوز �شيئا ف�شيئا .و هو ال�سبب الذي يجعلنا
نعمل �سنتني �إىل ثالث �سنوات حتى ن�ستخرج معلومات موثوقة.
نحن �أي�ضا يف فرن�سا ،ن�ستطيع �إدماج املتو�سط و الثانوي
يف البحث ،لكن ال منلك �أي معطى علمي .وعليه فمن اجلر�أة
بع�ض ال�شيء تعميم نتائج بحث �أجري يف خم�سني مدر�سة
ابتدائية (و التي و�صفتها �سابقا) على الإكماليات و الثانويات.
يف اجلزائر ،لي�س احلال كذلك ،درا�سة الوترية املدر�سية
للتالميذت�شملعدة�شرائحعمرية(ابتدائي،متو�سط،ثانوي).
�أعتقد�أنهيجبتو�ضيح�أنهذهالدرا�سةفريدةمننوعها،و�أنها
عملية مو�ضوعية".
ب.ب�" :ست�شرفون على هذا البحث طوال مدة الدرا�سة فما
طبيعة م�ساعدتكم؟"
ف .تاستو (�":)F.Tأعتقد �أنني �أ�ستطيع ،على ما �أظن� ،أن
�أ�ساهم بتجربتي فيما يتعلق بالتقييم و ت�صحيح الدرا�سة �سواء
على م�ستوى التجريب �أو حتليل النتائج .لدي ثقة كاملة يف �أع�ضاء
فريق البحث� .إنه فريق من باحثني ي�ستطيعون – متاما  -ت�سيري
هذا النوع من البحث .و �أ�ستطيع �أن �أقدم لهم م�ساعدتي".
ب.ب " :ن�شكركم جزيل ال�شكر� ،سيدي ،عن كل هذه املعلومات
البناءة" .

تظاهرات علمية


ملتقيات حول درا�سة الوترية املدر�سية يف اجلزائر

يف الإطار العام لعملية الإ�صالح ال�شامل
للمنظومة الرتبوية التي بادرت بها الدولة
اجلزائرية منذ �سنة  ،2003وعلى �ضوء
توجيهات القيادة العليا للبالد  ،با�شرت
وزارة الرتبية الوطنية – حتت الإ�شراف
املبا�شر ملعايل وزير الرتبية الوطنية –
�سل�سلة من الإجراءات العملية ملراجعة
�شاملة لتنظيم الوقت الدرا�سي للأطوار
التعليمية الثالثة .من هذه الإجراءات
�إن�شاء اللجنة الوطنية للوترية املدر�سية و
تفعيل �أن�شطتها.وموازاةمعها،فقدكلفت
املعهد الوطني للبحث يف الرتبية ،من
خالل اقرتاح اللجنة القطاعية الدائمة
( ،) CSPمبرافقة �أعمال البحث �ضمن
الربنامج الوطني للبحث ،لإجناز درا�سة
وطنية ،علمية ،دقيقة و �شاملة للوترية
ال�ساعي الدرا�سي و نظام املناطقية،
املدر�سية يف اجلزائر.
خ�صو�صا كون بالدنا �شا�سعة امل�ساحة،
مرتامية الأطراف ،تتنوع فيها املناخات و
ولعل من بني الدواعي و الدوافع التي الظواهر الفلكية( �ساعات طلوع و غروب
�أدت �إىل برجمة هذه الدرا�سة نذكر :ال�شم�س ،مواقيت ظهور الف�صول)...
� ضرورة مواكبة التطورات احلا�صلة الدرا�ساتامليدانيةاجلزائرية(ت�أثري
يف العامل املتقدم تربويا فيما يخ�ص الإجراءاتاجلديدةاخلا�صةبا�ستعمال
الوترية املدر�سية ،خ�صو�صا ما �أ�ضافته الوقت الدرا�سي يف الأداءات املدر�سية
العلومالنف�سيةوالرتبويةاجلديدة،مثل عندتالميذاملرحلةاالبتدائية-درا�سة
الكرونو ب�سيكولوجيا و الكرونو بيولوجيا ،فريق بحث الدكتورة لويزة معروف،
من �أفكار و حقائق علمية لها �أثر فعال يف بالإ�سناد املبا�شر لالخت�صا�صي العاملي
يف الوترية املدر�سية فران�سوا تا�ستو
بناء منظومة وقتية مدر�سية ناجعة.
بيان الدرا�سات املقارنة �أن اجلزائر  ،François Testuهذه الدرا�سة التي
ما زالت مل تلتحق باملنظومة الزمنية ا�ستوطنها املعهد الوطني للبحث يف
الدرا�سيةاملعمولبهالدىالدولال�سالفة الرتبية  ) 2009والتي فتحت الف�ضول
الذكر ،خا�صة فيما يخ�ص احلجم لت�سا�ؤالتعديدة،مبنيةعلى�أ�س�سنظرية

علمية و واقع معي�ش ،عن الت�أثريات-
�إيجابية كانت �أو �سلبية – التي ت�ؤثر يف
م�ستوى مردود منظومتنا الرتبوية ،حتى
نتمكن من تدعيم الإيجابيات و الق�ضاء
على ال�سلبيات� ،شريطة �أن تكون هناك
درا�سةميدانيةحمكمةاخللفياتالنظرية
ت�شمل كل مناطق الوطن.
 ما تت�سببه الوترية املدر�سية احلالية
من تذبذب يف حاالت التمدر�س املرتبطة
باملواقيت احلالية من جهة ،و اخل�صائ�ص
ال�سو�سيو ثقافية لكثري من املناطق النائية
للوطن من جهة ثانية.
�أما عن الأهداف ،فيمكن �أن نوجزها يف:
 الإعدادلدرا�سةميدانيةوحتقيق
وطني�شاملللوتريةاملدر�سيةومايواكبها
من ظواهر تربوية اجتماعية عامة ،قد
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يكون لها ت�أثري مبا�شر �أو غري مبا�شر يف
الأداء الدرا�سي.
 التعرف على الواقع امليداين احلقيقي
لت�أثري التوقيت املدر�سي يف الواقع
االجتماعي و املردود الدرا�سي للتلميذ
اجلزائري.
 التفكري العلمي و املو�ضوعي من �أجل
وترية مدر�سية ت�ضع م�صلحة التلميذ
اجلزائري حمورا و غاية لها.
 حتقيق مبد�إ العمل البحثي الت�شاركي
بدمج الباحثني اجلامعيني بالفاعلني
امليدانيني يف احلقل الرتبوي و حتقيق
التكامل الع�ضوي بني البحث الأكادميي
النظري و البحث امليداين التطبيقي،
ق�صداال�ستفادةالفعالةمن�أبحاثعلمية
عالية امل�ستوى ،دقيقة النتائج ،فعالة
الت�أثري ،جزائرية بحث ًا و مو�ضوع ًا.
و من �أجل حتقيق الأهداف امل�سطرة قام
املعهد الوطني -و بالتن�سيق مع فريق
تاريخ امللتقى
 23جانفي 2011
 25جانفي 2011
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البحثاملكلفبدرا�سةالوتريةاملدر�سية
يف اجلزائر (الدكتورة لويزة معروف ،
الربوفي�سور فران�سوا تا�ستو ،الربوفي�سور
�أحمد دوقة  ،الدكتور ر�شيد خلفان ،
الأ�ستاذ عا�شور تاجميات) من جهة  ،ومع
مديريات الرتبية ملختلف واليات الوطن،
خ�صو�صا تلك التي �ستحت�ضن والياتها
امللتقيات اجلهوية من جهة �أخرى ،و حتت
التغطية املبا�شرة لوزارة الرتبية الوطنية
– بربجمة �سل�سلة من اللقاءات اجلهوية
بغية الو�صول �إىل:
 بناء �شبكة حمققني �أكفاء يجمعون
بني اخللفية النظرية العلمية و املنهجية
الأكادميية فيما يخ�ص �أعمال التحقيق
امليداين كعمليات اال�ستبيان و التفريغ و
الإح�صاء،وبنيالعملامليداينالتطبيقي،
�إذعادةمات�سند�إليهمكل�أعمال التحقيق
و اال�ستبيان من �أجل �إجناز الدرا�سات
على امل�ستوى املحلي و املركزي .و تعترب
فئةمديريوم�ست�شاريالتوجيهوالإر�شاد

مكان امللتقى
�إكمالية ال�شهيدة لب�صايرة
فاطمة  -ب�سكرة
ثانوية حممد خل�ضر فياليل-
غرداية
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ثانويةحممدبنتفتيفة-البليدة
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يومب�إكماليةال�شيخعبداحلميد
بن بادي�س -باتنة

 07فيفري 2011

ثانوية اللة فاطمة ن�سومر –
تيزي وزو

 13فيفري 2011

ثانوية عبد القادر عزة –
�سيدي بلعبا�س

 01مار�س 2011

املعهد الوطني لتكوين �إطارات
الرتبية – اجلزائر

طبيعة امللتقى

حت�سي�س و تكوين

املدر�سي و املهني الفئة املثلى ملثل هذه
الدرا�سة.
 و�ضع ه�ؤالء املحققني يف �إطار �أهداف
هذه العملية و حت�سي�سهم ب�أهميتها
اال�سرتاتيجية ،من خالل عقد �سل�سلة
من املحا�ضرات و النقا�شات مع امل�شرفني
على هذه الدرا�سة من جهة ،و تكوينهم
يف طريقة التحقيق من خالل �شرح و
متثيل �صوري لكيفية تطبيق بطاريات
االختبارات التي و�ضعها الربوفي�سور
فران�سوا ت�ستو اخلبري العاملي يف الوتريات
املدر�سية.هذهالبطاريةالتيمتت�صديقها
من طرف فرقة البحث اجلزائرية.
وقد متت هذه العملية يف �شكل
ملتقيات جهوية عرب خمتلف جهات
الوطن ،توجت مبلتقى وطني ح�ضره
ر�ؤ�ساء مراكز التوجيه لتن�صيب �شبكة
املحققني لكامل الرتاب الوطني .وهذا
جدول تف�صيلي للملتقيات.

الواليات امل�ستهدفة
عدد امل�شاركني
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93
البي�ض
غرداية-مترنا�ست-ب�شار-ورقلة-الوادي-تيندوف-
71
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اجلزائر غرب* – تيبازة -عني الدفلى -ال�شلف-
تي�سم�سيلت
باتنة -ق�سنطينة -عنابة*� -سطيف -قاملة -الطارف-
102
�سوق �أهرا�س -خن�شلة -ميلة�-سكيكدة� -أم البواقي-
تب�سة
تيزي وزو -بجاية -بومردا�س-البويرة -جيجل -برج
81
بوعريريج
126

تن�صيب ال�شبكة الوطنية

�سيدي بلعبا�س-وهران-تلم�سان-م�ستغامن-عني
تيمو�شنت -غيليزان -مع�سكر� -سعيدة
كل الواليات

خريطة ب�أماكن امللتقيات و الواليات امل�شاركة يف كل ملتقى

	
  

 و�سيزود املحققون  -عرب مدراء مراكز التوجيه الذين �سي�شرفون
على عملية التحقيق ،كل يف املقاطعة الرتبو ية التي ي�شرف عليها -
بكل التدابري الإجرائية و الإدارية و املدار�س امل�ستهدفة
و البطاقات الفنية التي ت�سمح بالأداء احل�سن و املنهجي للتحقيق،
على �أن يقوم كل مدير بجمع و تفريغ كل اال�ستبيانات و االختبارات
املنجزة ليعيدها �إىل املعهد الوطني الذي �سوف ينظمها و يقوم
بتبويبها �إح�صائيا عن طريق جمموعة متخ�ص�صة من موظفيه ثم
ي�سلمها بدوره �إىل فريق البحث ق�صد ا�ستغاللها و معاجلتها
و ا�ستخال�ص النتائج التي ت�سلم �إىل وزارة الرتبية الوطنية للدرا�سة
و اتخاذ التدابري.
ومن�أجل�إجناحهذهالعملية�أعداملعهدفريقا،منتقنييو�إطارات
املعهد للت�أطري التنظيمي للملتقيات ،و يف كل ملتقى كان يقر�أ على
م�سامع احل�ضور برنامج اليوم التكويني ليتناول امل�س�ؤول الأول عن
املديرية �أو من ينوب عنه(يف باتنة وتيزي وزو) الكلمة لإعالن افتتاح
امللتقىوبعدهايتناولاملديرالعامللمعهدالوطنيللبحثيفالرتبية
الكلمة ليبني من خاللها الهدف من امللتقى و الأبعاد اال�سرتاتيجية
التي تنتظرها وزارة الرتبية الوطنية من العملية برمتها والتوجيهات
التي ما فتئ امل�شرفون على القطاع يلحون عليها بخ�صو�ص درا�سة
الوترية املدر�سية  ،كما ينوه ب�أن العملية هذه تعد الأوىل من نوعها
على امل�ستوى العاملي بفعل �ش�ساعة عملية التغطية يف هذا التحقيق و
هذه الدرا�سة ونظرا لتنوع الن�سيج اجلغرايف و االجتماعي لبالدنا،

مما ي�ضفي على الإرادات املزيد من ال�شعور باجلدية و امل�س�ؤولية
لإجناز املهمة.
و ميكن تق�سيم منهجية امللتقيات �إىل مرحلتني :مرحلة نظرية
منهجية و �أخرى تطبيقية.
 تهدف املرحلة النظرية املنهجية �إىل حت�ضري امل�شاركني للعملية
التكوينية التطبيقية ،تتخلله مداخالت الباحثني الثالث:
 مداخلة الدكتورة لويزة معروف حول مفهوم الوترية
املدر�سية.
مداخلةالدكتورر�شيدخلفانحولالدرا�سةالتي�أجريت
فيمايخ�صت�أثريتطبيقالإجراءاتاجلديدةللتوقيتاملدر�سي
على تالميذ املرحلة االبتدائية.
 مداخلة الأ�ستاذ عا�شور تاجميات حول منهجية درا�سة
الوترية املدر�سية فيما يخ�ص تطبيق "بطارية الروائز" مو�ضوع
التكوين.
 و تتعلق املرحلة التطبيقية بكيفية تطبيق "بطارية الروائز"
�أثناء التحقيق الذي �سوف يقوم به امل�ست�شارون ،و تتمثل يف متغري
االنتباه(اختبار ال�شطب) و متغري ال�سلوك(عن طريق املالحظة
املبا�شرة) و متغريالنوم ( من خالل اال�ستيان) و متغري الن�شاط
خارج املدر�سة (من خالل اال�ستبيان) ،مع ح�صة �إجناز حتقيق
�صوري.
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و نظرا لأهمية حمتوى املداخالت قمنا بتلخي�ص �أهم ما جاء
فيها:
ملخ�ص مداخالت الباحثني:
كانت �أول مداخلة للدكتورة لويزة معروف ،رئي�سة
الفريق ،و كان عنوانها الوترية املدر�سية مفهوم مبهم .و قد
�أ�شارت فيها املحا�ضرة �إىل �إطار البحث ،وهو يتعلق بكونه يدخل
�ضمن اهتمامات وزارة الرتبية الوطنية� ،إذ بعد االنتهاء من
م�شروع بحث يف نف�س املو�ضوع يف �إطار الربنامج الوطني للبحث
 ،PNRحيث مت تطبيق الدرا�سة على عينة من التالميذ(11-10
�سنة) مبدينة تيزي وزو ،مت ت�سجيل امل�شروع من جديد يف
برنامج البحث لكن لت�شمل الدرا�سة – هذه املرة – كل الرتاب
الوطني وكل ال�شرائح العمرية و مراحل التعليم الذي ت�شرف
عليه وزارة الرتبية الوطنية .و كما يدخل يف �إطار احلديث عن
تهيئة النظام الرتبوي الذي يدخل يف نطاقه �إ�صالح املناهج
و�إجراءات تنظيم الوقت الدرا�سي و انعكا�سات ذلك على
الن�شاط الفكري للتالميذ.
و قد تطرقت الباحثة �إىل خمتلف املقاربات املتعلقة مبفهوم
الوترية املدر�سية لتخل�ص �إىل �أنها نتاج التناغم الذي يجب
�أن يح�صل بني الوترية اخلا�صة بحياة الطفل وبني حميطه من
�أجل اقرتاح ا�ستعماالت للزمن اليومي ،الأ�سبوعي و ال�سنوي كي
تن�سجم مع وتريات حياة التلميذ( وهي نف�س اخلال�صة التي
تو�صل �إليها الربوفي�سور فران�سوا تا�ستو.)2000 ،
و كما تطرقت �إىل خمتلف الإ�سنادات التي �أ�ضافتها
الكرونوبيولوجيا و الكرونوب�سيكولوجيا ،خا�صة فيما يتعلق
ب�أوقات الن�شاط الفكري ,و املردود العايل للتالميذ ،مع �ضرورة
معرفة ما له عالقة بالن�شاط الدرا�سي كالنوم و الغذاء� .إ�ضافة
�إىل ما بينته جتارب الكرونوبيولوجيا ,و الكرونوب�سيكولوجيا
 خ�صو�صا �أعمال الربوف�سور تا�ستو -حول منحنى التغرياتاليومية و الأ�سبوعية للن�شاط الفكري لدى التالميذ.
وقدتعلقتاملداخلةالثانيةللدكتورر�شيدخلفانمبو�ضوع
الدرا�سة التي �أجريت يف مدينة تيزي وزو و هي �أثر تطبيق
الإجراءات اجلديدة للتوقيت املدر�سي على تالميذ املرحلة
االبتدائية �سنة  .2009و قد تناول فيها املحا�ضر يف البداية
الإ�شكاليات التي اعرت�ضت الدرا�سة و املتعلقة مباهية ملمح
املتغريات اليومية و الأ�سبوعية فيما يخ�ص االنتباه ،ال�سلوك،
النوم الليلي و الأن�شطة خارج املدر�سية للتالميذ.
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اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي حول املتغريات الأربعة
ال�سابقة .و ا�ستهدفت عينة من اجلمهور بعدد 180تلميذا من
ال�شريحةالعمرية�11-10سنة ومن و�سطح�ضريمبدينةتيزيوزو.
وقداعتمدتالدرا�سةعلىموازنةالنتائجبنيدرا�ستني�أجريتا
قبل و بعد الإجراءات اجلديدة املتعلقة بتغيري عطلة نهاية
الأ�سبوع ،حيث الحظ الباحث �أن املتغريات اليومية لالنتباه
متباينة املنحنى ،ففي حني كان املنحنى البياين ي�شري �إىل
تغري اجتاه ال�سهم بني ال�صعود و النزول قبل �إجراءات التغيري
�صاراملنحنىبعدهامتخذااجتاهات�صاعديافقط.علىعك�س
املنحنى الأ�سبوعي الذي ظل يف كلتا املرحلتني يت�صاعد كلما
اقرتبنا من عطلة نهاية الأ�سبوع ...و هكذا تتوا�صل املقارنة بني
بقية املتغريات اليومية و الأ�سبوعية قبل و بعد تلك الإجراءات.
و قد خل�صت الدرا�سة �إىل ما يلي:
 غياب ملحوظ للهياكل املتكفلة بالأطفال بعد �ساعاتالدرا�سة فينال منهم امللل �أو ي�شاهدون التلفزة فيما �إذا مل
تعط لهم واجبات منزلية.
 �ضرورة مراجعة تنظيم الزمن الدرا�سي مبداولة العملو الراحة ،بتوفري حياة مدر�سية داخل املدر�سة ،مبزاولة
�أن�شطة خارج مدر�سية و ب�ضرورة �إ�شراك الأولياء يف
م�شروع تنظيم الزمن الدرا�سي ،
�أما املداخلة الثالثة للأ�ستاذ عا�شور تاجميات فقد تناولت درا�سة
الوترية املدر�سية فيما يخ�ص تطبيق بطارية روائز “ تا�ستو”،
حيث مت �شرح املنهجية التي �سوف تتبع يف التحقيق املزمع القيام به
من طرف امل�ست�شارين فيما يخ�ص املتغريات الأربعة:
 درا�سة متغري االنتباه عرب اختبارات ال�شطب.
 درا�سة متغري ال�سلوك عرب ملء جدول املالحظة املبا�شرة.
 درا�سة متغري النوم عرب ملء اال�ستبيان.
 درا�سة متغري ن�شاطات خارج املدر�سة مبلء اال�ستبيان.
و �أما عن تدخالت امل�شاركني فيمكن تلخي�صها و ت�صنيفها �إىل
جانبني:


اجلانب املنهجي التقني:
 تدخالت لها عالقة بكيفيات �إجراء التحقيق خا�صة ما

تعلق باملالحظة املبا�شرة و �صعوبة �إجناز العملية دون �إ�شراك
املدر�سني لتهيئة الأجواء النف�سية امل�ساعدة.
تدخالت لها عالقة بكيفيات �إجراء التحقيق اخلا�ص باختبار

اعتماد وترية مدر�سية تراعي حياة الطفل و التلميذ من حيث معطياته
ال�شطب دون تدريب الأطفال على ذلك.
 تدخالت لها عالقة بكيفيات �إجراء التحقيق اخلا�ص الكرونونف�سية و الكرونوبيولوجية .و قد تو�صل �إىل هذه النتائج من
باال�ستبياندونالتدخلمن�أجل�شرحالتعليماتالتيقديجد خالل الأبحاث و الدرا�سات التي �أجراها و درا�سة خمتلف التغريات
اليومية و الأ�سبوعية و ال�سنوية يف حياة الأطفال املتمدر�سني.
الأطفال �صعوبة يف فهمها �أو الإجابة ال�صحيحة عنها.
تدخالت لها عالقة باال�ستبيان اخلا�ص بالن�شاطات خارج
املدر�سة فيما يتعلق باجلانب اللغوي من بع�ض الغمو�ض يف و على هام�ش ملتقى احلرا�ش انعقد اجتماع بني فريق بحث م�شروع
“درا�سة الوترية املدر�سية يف اجلزائر”
املفاهيم و ال�صياغة الدقيقة.
واللجنةالوطنيةللوتريةاملدر�سية.وكانحمورجدول�أعماله:مناق�شة
م�ضمون م�شروع درا�سة الوترية الدرا�سية يف اجلزائر()pnr
 اجلانب املعريف:
فيما يتعلق بالتحفظ على التطبيق احلريف للنظريات الغربية و�إمكانية ا�ستجابته ملطالب و ان�شغاالت اللجنة الوطنية للوترية
املدر�سية .و انتهى �إىل النتائج التالية:
على املحيط اجلزائري املختلف اجتماعيا و ثقافيا وماديا.
 فيما يتعلق مبدى عاملية الوترية املدر�سية حيث ال تطبق يف � أن يعمل الفريقان ( فريق البحث و اللجنة الوطنية) بالتوازي
حتى االنتهاء من الدرا�سة و ت�سليم النتائج و كذا التو�صيات املزمع
بع�ض البلدان رغم تقدمها البيداغوجي.
تقدميها �إىل اللجنة ق�صد اال�ستفادة.
 طغيان اجلانب النظري على املو�ضوع.
 تغييب العديد من الأن�شطة ذات العالقة بالن�شاط ال�سو�سيو  ترك احلرية لفريق البحث من حيث اختياراته املنهجية �شريطة
الأخذ بعني االعتبار العينات املمثلة ملختلف الفئات وال�شرائح
ثقايف للمجتمع اجلزائري خا�صة يف اجلنوب.
�صعوبة الدرا�سة ب�سبب كرثة املتغريات ال�سو�سيو ثقافية و الطبيعية العمرية.
� إمكانية قيام فريق البحث ب�أن�شطة تكوينية و �أيام �إعالمية
للجزائر ب�سبب �ش�ساعتها.
الت�سا�ؤلعن�سببعدمتعميمالدرا�سةعلىكلامل�ستوياتالتعليمية .لفائدة املتعاملني الرتبويني و �ضرورة قيام اللجنة الوطنية للوترية
املدر�سيةبن�شاط�إعالميات�صايلعنطريقو�سائلالإعالمق�صد
		
و كانت الردود مقنعة �إىل حد كبري من طرف الباحثني ،و من طرف حت�سي�س الر�أي العام.
املديرالعامالذينزعكل�شائبةكانتتدوريفخلدامل�شاركنيالذين
عربوا بجديتهم و تفانيهم املعهود خدمة لنجاح هذه التجربة لعلها اختتام امللتقيات:
يفاختتامكلامللتقياتكاناملديرالعامللمعهد،ال�سيدحممد�إيدار،
تعود بالفائدة على �أبناء اجلزائر.
يتناول الكلمة ليلخ�ص جممل النتائج امل�ستنبطة و كذا للت�أكيد على
�أهمية العملية ،و �أن الدولة اجلزائرية من خالل وزارة الرتبية الوطنية
 ملتقى احلرا�ش باجلزائر -تن�صيب ال�شبكة
تنتظر من هذه الدرا�سة ما ميكن لها ا�ستثماره من �أجل �إعداد وترية
الوطنية للمحققني:
و يف تاريخ  2011/03/01و باملعهد الوطني لتكوين �إطارات الرتبية مدر�سية علمية ،تفي بالأغرا�ض الرتبوية و االجتماعية� ،إن متت عملية
باحلرا�ش ،و بح�ضور اللجنة الوطنية لتنظيم الوقت الدرا�سي ،و التحقيق وفق ال�شروط و الظروف العلمية؛ و �أن املعهد  -من خالل
با�سم معايل وزير الرتبية الوطنية �أ�شرف مدير التقومي و اال�ست�شراف مواقعه و عناوينه الإلكرتونية و كذا من خالل طلبه عناوين امل�شاركني
بالوزارة ،ال�سيد حممد �شايب دراع تاين ،على افتتاح �أ�شغال اليوم الرقمية -ي�سعى لفتح قنوات االت�صال لإيفاء هذه العملية كل حقها،
الدرا�سي لتن�صيب ال�شبكة الوطنية للتحقيق من �أجل درا�سة الوترية و الو�صول بها �إىل حتقيق الأهداف التي خططت لها الوزارة يف هذا
ال�صدد .و يف الأخري كان يف�سح املجال مل�س�ؤول قطاع الرتبية بالوالية
املدر�سية يف اجلزائر.
بالإعالن الر�سمي عن اختتام امللتقى.
و كما قام الربوفي�سور تا�ستو ،الذي كان متواجدا باجلزائر باعتباره
واحدامن�أع�ضاءفريقالبحثحولهذهالدرا�سة،بعر�ضمداخلته
التي ت�ضمنت تنظيم الوقت يف حياة ال�صغار ,حيث �أ�شار �إىل �ضرورة
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امللتقى الدويل

		
"النظام الرتبوي و الف�شل املدر�سي -مقاربة كرونوب�سيكولوجية "
هوعنوانامللتقىالدويلالذينظمته،بجامعةمولودمعمريمبدينة
تيزي وزو ،كلية العلوم الإن�سانية و االجتماعية لنف�س اجلامعة ،بتاريخ
 04 -03ماي  2011و جمع� ،إىل جانب الأخ�صائيني اجلزائريني،
متخ�ص�صني يف علوم الرتبية من فرن�سا� ،إ�سبانيا ،الغابون ،كوت
ديفوار و رواندا ،مببادرة من جلنة تنظيم تر�أ�ستها الدكتورة لويزة
معروف و ناب عنها الدكتور ر�شيد خلفان.
متحور امللتقى حول:
املقاربة التاريخية و املقاربة املقارنة للمنظومة الرتبوية.
�إفادات البحوث العلمية للإجابة عن الف�شل املدر�سي.
املقاربة الكرونوب�سيكولوجية و الوترية املدر�سية.
املحا�ضرة االفتتاحية كانت من تقدمي الربوفي�سور فرا�سوا تا�ستو،
باعتباره رئي�س اللجنة العلمية للملتقى ،عنوانها :الكرونوب�سيكولوجيا
و الوترية املدر�سية .و بح�سب ر�أي الربوفي�سور ف�إن “ تاريخ النظم
الرتبوية �سمح باال�ستنتاج �أن �أغلب التنظيمات احلالية للزمن
الدرا�سي �إمنا ت�أخذ بعني االعتبار حاجات البالغني و املجتمع الذي
يعي�شون فيه و تهمل الطفل و منوه و وتريته .الآن فقط بد�أ االهتمام،
كما يف فرن�سا و اجلزائر ،بالوترية املدر�سية باعتبارها ا�ستعماال
للزمن الدرا�سي مع ارتباط ذلك بالوترية النف�سية و البيولوجية
للأطفال؛ فال بد من اجلمع بني الوتريتني والأخذ باالعتبار املعطيات
العلمية للكرونوب�سيكولوجيا ”.
و يف هذا امللتقى عر�ض خمتلف املتدخلني نتائج �أبحاثهم حول الوترية
البيولوجية و الب�سيكولوجية للطفل يف تنظيم الزمن الدرا�سي،
وا�ضعني ن�صب �أعينهم �أثر النعا�س ،انعدام اليقظة ،التعب البدين و
العقلي،العدوانية،عدماال�ستقرار وا�ضطرابال�سلوككعواملتقود
�إىل االنف�صال و الف�شل الدرا�سي.
و خالل النقا�ش حاول املتدخلون �إعطاء حلول دائمة للتقليل من
ال�ضغوط و التعب املعانى منه يف املدر�سة ،و حت�سني ظروف التعلم
بهدف حت�سني العملية الرتبوية.
و عند نهاية هذا امللتقى �أخذ الكلمة كل من رئي�س دائرة العلوم
االجتماعية،مديركليةالعلومالإن�سانيةواالجتماعية،عميدونائب
عميدجامعةمولودمعمريمبدينةتيزيوزو،رئي�ساملجل�سالوالئي
لوالية تيزي وزو ،املدير العام للمعهد الوطني للبحث يف الرتبية
لي�شكروا كل الذين �شاركوا ،من قريب �أو من بعيد ،يف تنظيم ملتقى
كهذا.
بع�ض عناوين تلك املداخالت املتعلقة باملقاربة الكرونوب�سيكولوجية
و الوترية املدر�سية:
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 1م�ساهمات البحوث العلمية للإجابة عن الف�شل املدر�سي
د .عبد العزيز حممد– جامعة وهران
 2عندما تتناغم الوترية مع التعلم
ال�سيدة ب�شري با�شا  -عبد ال�سالم ليلى – جامعة مولود معمري –
تيزي وزو
 3الدوام املتوا�صل والوترية املدر�سية لالنتباه
الربوفي�سور �إ�ستاون فريير �سانتياغو -جامعة �أوتونوما� -إ�سبانيا
 4درا�سة الوترية املدر�سية كحل للف�شل املدر�سي يف النظام الرتبوي
اجلزائري
د .لويزة معروف– جامعة مولود معمري – تيزي وزو
د .ر�شيد خلفان– جامعة مولود معمري – تيزي وزو
الربوفي�سور �أحمد دوقة– جامعة اجلزائر2
 5مقاربة تنموية و منطية لوترية انتباه �أطفال متمدر�سني من 4
�إىل� 11سنة
د .كالري�س روين ،د ،لوفلوك نادين و الربوفي�سور فرا�سوا ت�ستو –
جامعة تور بفرن�سا
 6الوترية املدر�سية يف الو�سط اجلامعي
د .حممد عبد العزيز – جامعة وهران
 7التعديل بني املزامنات االجتماعية و وترية الطفل :عامل للنجاح
الدرا�سي
د .كالري�س روين ،د .لوفلوك نادين– جامعة تور بفرن�سا
� 8أثر الأ�سبوع الدرا�سي ب�أربعة �أيام و ن�صف يف االنتباه ،ال�سلوك يف
الق�سم ،النوم و الأن�شطة خارج املدر�سة عند تالميذ � 11سنة
د .ر�شيد خلفان– جامعة مولود معمري – تيزي وزو
د .لويزة معروف– جامعة مولود معمري – تيزي وزو
الربوفي�سور �أحمد دوقة– جامعة اجلزائر2
 9وقت الطفل :بني املدر�سة و و�سائل الإعالم
د ..مانتيي كري�ستني– جامعة تور بفرن�سا
 10تنظيم الوقت يف التعليم الإجباري :درا�سة ميدانية لعامل الزمن
التعليمي
د.طوطاوي مبدوعة زليخة – -تيزي وزو
 11تنظيم الأن�شطة البيداغوجية يف الو�سط الدرا�سي الغابوين:
حالة التانوية التطبيقية للمدر�سة العليا للأ�ساتذة يف الغابون
د .كيكي مفواكا �سولوجن ،د� .أوكومي بيكا فريونيك �سولوجن -املدر�سة
العليا للأ�ساتذة – ليربوفيل -الغابون
 12الر�ضا عن النف�س والنجاح املدر�سي ،فائدة الن�شاطات
البيداغوجية الال�صفية املوجهة للتالميذ املعوزين.
الربوفي�سور �أال فيليب دانيال– جامعة تور بفرن�سا  -د .مانتيي
كري�ستني– جامعة تور بفرن�سا

ملخ�ص بع�ض املداخالت:
الدوام املتوا�صل و الوترية املدر�سية لالنتباه (ترجمة بالت�صرف )
الربوفي�سور �إ�ستاون فريير �سانتياغو -جامعة �أوتونوما -بر�شلونة-
�إ�سبانيا
"هل نظام الدوام املتوا�صل يتم يف ال�صباح فقط �أم يكون
طيلة اليوم مع انقطاع يف منت�صف النهار ( مك ّثف/غري مك ّثف)؟ هي
�إ�شكاليةتطرحدائمايفعمليةت�سيريالوقتالدرا�سي.وقدقدمت
الكرونوبيولوجيا والكرونوب�سيكولوجيا معطيات تبني �أن ال�صريورة
املعرفية متثل وترية �سريكيومية مزدوجة ال�صيغة (circadian
 )bimodalح�سب منط املهمة املنجزة ،اخل�صو�صيات الذاتية
و ال�سياق ال�سو�سيوثقايف.
و ميكن �أن ينجز اليوم املكثف يف ال�صباح �أو بعد الظهرية.
�إن الهدف من هذه الدرا�سة هو مقارنة املردود املعريف لالنتباه بني
فوجني من التالميذ املتمدر�سني يف ال�سنة التا�سعة (� 14سنة) للتعليم
الثانوي يدر�سون يوما مكثفا يف ال�صباح(ع=� )72أو امل�ساء(ع=.)77
و املتغريات الداخلية امل�أخوذة يف احل�سبان هي الكرونو منط
و الأ�سلوب املعريف� ،أما عن املتغريات اخلارجية فهي ال�سياق
ال�سو�سيوثقايف
( جمتمع من و�سط ح�ضري �أو و�سط ريفي).
�أخ�ضعنا العينة �إىل ا�ستبيان " ا�ستيقظ مبكرا -من مت�أخرا " لهورن
و �أو�سربغ ،و �أفت ( )EFTللأوجه املخفية ( منوذج �ساوا قوت�س�شالدت
  )version Sawa Gottschaldtمرة واحدة .و مت ت�سجيل مردوداالنتباه يف  3فرتات من اليوم املكثف ( بداية اليوم -و�سط اليوم –
نهاية اليوم) بوا�سطة متارين حركية و تعقيد معريف متو�سط :متارين
تتطلب ا�ستعمال الذاكرة .هذا االختبار يتمثل يف تنظيم �سل�سلة من
�سبعة �أرقام مرتبة من الأ�صغر �إىل الأكرب �أعطيت يف كل فرتة من
الفرتات الثالث .و كل �سل�سلة خمتلفة عن الأخرى.
تبنت هذه الدرا�سة ا�سرتاتيجية منهجية جتريبية حم�ضة �أجريت يف
عدة �أوقات خمتلفة .بينت النتائج �إثرها تزايدا معتربا يف املردود
و يف دقة االنتباه من بداية املرحلة البدائية �إىل املرحة املتو�سطة
منها  ،ثم تناق�صا بني املرحلة املتو�سطة و املرحلة النهائية لليومني
املكثفني� ،سواءتعلقالأمربالدواماملتوا�صليفال�صبيحة�أوبالدوام
املتوا�صل طول اليوم مع انقطاع يف منت�صف النهار.
هذه النتائج �أكدت �أنه مهما كان منط الدرا�سة ف�إن االنتباه
خا�ضع لوترية مزدوجة ال�صيغة (.)bimodal

رغم كون هذه املعطيات ال ميكن اعتبارها ا�ستنتاجات نهائية� ،إال �أنها
ت�سمح – على الأقل  -ب�إعادة النظر يف بع�ض االعتقادات التي تعترب
�أن �أف�ضل �أوقات تعليم املواد الأكرث تعقيدا و �صعوبة يجب �أن تربمج
يف �ساعات ال�صباح الأوىل� ،أو �أن برجمة املواد و الأن�شطة املعرفية
ال�سهلة ن�سبيا يجب �أن تكون بعد الظهرية �أو �أن اليوم املكثف ينطبق
فقط مع ال�صباح".

الإيقاعات (الوترية) املدر�سية يف الو�سط اجلامعي

د .حممد عبد العزيز جامعة وهران

“ زيادة على العوامل البيئية غري امل�ساعدة �أحيانا ،ف�إن بع�ض العوامل
املدر�سية قد ت�ؤثر �سلبا على عمل و تكيف التالميذ املتمدر�سني.
منهذهالعواملاملدر�سيةنذكرعدممالءمةالإيقاعاتاملدر�سية
مع �إيقاعات التالميذ البيولوجية و ال�سيكولوجية و االجتماعية .و هي
ظاهرة تعاين منها حتى املنظومات الرتبوية املتطورة ،لكون مو�ضوع
الإيقاعات املدر�سية مازال مطروحا للنقا�ش و غري حم�سوم و يف طور
التجريب.
االن�شغاالت يف جمال الإيقاعات املدر�سية عديدة� ،أهمها تخ�ص
البحث عن �أف�ضل �أوقات التعلم التي �أ�سا�سها ميكن تنظيم الزمن
املدر�سي ،الوقت يف العائلة� ،أوقات الراحة و ترفيه التالميذ .و يف
جمتمعنا الذي هو يف مرحلة تتطور � ،أدى عدم مواكبة عدد من
ال�شروط:منت�أطريوهياكلمدر�سية�...إىلالتزايدامل�ستمرلعدد
املتمدر�سني،نتيجة�سيا�سةالدولةيفهذااملجالكدمقرطةالتعليم
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و جمانيته و �إجباريته� ،إىل اللجوء �إىل كيفيات تنظيم زمنية خمتلفة،
نذكرمنها:نظامالدوامالواحدوالداومنييفالتعليماالبتدائي
و جتريب التوقيت امل�ستمر من � 8سا �إىل � 14سا مع توقف  30دقيقة
يف بع�ض امل�ؤ�س�سات التجريبية للتعليم الثانوي ،و التدري�س املتوا�صل
طيلةاليومل�سدالعجزيفقاعاتالتدري�سيفبع�ضم�ؤ�س�ساتالتعليم
العايل  ...و تبقى �أغلب كيفيات التنظيم الزمنية املختلفة املطبقة يف
امل�ؤ�س�سات الرتبوية مبختلف �أطوارها يف نظرنا غري م�ؤ�س�سة و غري
مربرة علميا ،و �أن الإرهاق املدر�سي للتالميذ يعد �أهم االنعكا�سات
ال�سلبية البارزة لهذه الكيفيات التنظيمية الزمنية ،الأمر الذي
ي�ستوجب التحري فيها.
و يف حدود علمنا ،ف�إن الدرا�سات املتوفرة يف جمال الإيقاعات
املدر�سية تخ�ص املراحل الأوىل من التعليم ،احل�ضاين ،االبتدائي
�سدا لهذا
و املتو�سط دون �سواها من املراحل العليا من التعليم .و ّ
الفراغ� ،سعت هذه الدرا�سة  -يف املقام الأول � -إىل معرفة طبيعة
مالمح تواترات فرتات التعب عند الطلبة اجلامعيني خالل اليوم
و الأ�سبوع ،و معرفة الدور الو�سيطي الذي تلعبه بع�ض املتغريات من:
طبيعة املقيا�س و العالقة الرتبوية يف تعديلها يف املقام الثاين.
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و بناء على هذا تطرح الأ�سئلة التالية :ما طبيعة ملمحي التواترات
اليوميةوالأ�سبوعيةلفرتاتالتعباملدر�سيعندالطلبةاجلامعيني؟
هل هناك فروق دالة �إح�صائيا بني الطالب اجلامعيني داخل كل من
�شعبتي علم النف�س و البيولوجيا ،و بني ال�شعبتني يف تقديرهم ملدى
م�ساهمة كل من العوامل :الذاتية للطالب ،طبيعة املقيا�س و العالقة
الرتبوية يف تعديل مالمح تواترات التعب املدر�سي؟ هل هناك فروق
دالة �إح�صائيا بني الطلبة اجلامعيني داخل كل من �شعبتي ( علم
النف�س و البيولوجيا) و بني ال�شعبتني يف مدى تطابق �إيقاعهم اليومي
املدر�سي املطبق مع �إيقاعهم اليومي املدر�سي املرغوب؟
�صيغت هذه الأ�سئلة يف خم�س فر�ضيات .و للتحقق منها ا�ستخدم
الباحث ا�ستبيانا بناه لهذا الغر�ض من خالل درا�سة ا�ستطالعية.
و جوان من �سنة 2002

�أجريت الدرا�سة الأ�سا�سية خالل �شهر ماي
ا�ستخدم فيها الباحث املنهج الو�صفي التحليلي و م�ست طلبة ال�سنة
الثانية جذع م�شرتك من �شعبتي علم النف�س و البيولوجيا بجامعة
وهران ،حيث بلغ عدد �أفراد عينة الدرا�سة  200طالب من اجلن�سني
(  100طالب من كل �شعبة).

مساهمات
الوترية املدر�سية مفهوم مبهم

د .لويزة معروف ،د .ر�شيد خلفان
جامعة مولود معمري تيزي وزو

على حتقيق راحة الطفل بتمكينه من التزامن
بني تواتراته اخلا�صـة و تواترات حميطه
االجتماعي الثقايف .بينما يقرتح ميدان
الكرونوبيولوجية درا�سة التغريات الكمية
املنتظمة والدورية للأن�ساق البيولوجية على
م�ستوى اخللية ،الن�سيج ،البنية ،اجل�سم �أو
املجتمع ( .)Kleitman , 1949الأمر الذي
مكن االعرتاف بوجود التواترات البيولوجية
والتي لها عالقة بتغريات الأداءات وبظهور
ميدان الكرونونف�سيـة ،وعليـه قدم هذا
امليدانالبعدالزمنيلدرا�سةال�صريورة
الفيزيولوجية للإن�سان (.)Testu,1994

ان�شغل الباحثون يف التفكري يف تهيئة جداول و لل�سلوكات داخل الق�سم مع �إبراز �أهمية
التوقيت اليومية و الأ�سبوعية من منظور احرتاممدةالنومالليليوبرجمةالن�شاطات
كرونونف�سي وكرونوبيولوجي ،حيث تبني �أن خارج املدر�سية للتلميذ (معروف.)2008،
الوظائف الفيزيولوجية للطفل و الرا�شد
يعترب ميدان الكرونونف�سية حديث
تخ�ضع لتغريات تواترية م�صدرها �ساعة العهد رغم وجود بع�ض الدرا�سات التي
داخليةتعدليومياح�سبالعواملالدورية �أجريت يف بداية القرن الع�شرين ،لكنها مل
للمحيط كالتناوب ليل – نهار .فال�ضوء ت�ساهم كثريا يف تطويره .و يعود الف�ضل يف
يعترب متزامنا �أ�سا�سيا للوترية اليومية ،بينما ذلك �أ�سا�سا �إىل تطور ميدان �آخر يدعى
يعتربجدولالتوقيتمتزامناحميطياميكن بالكرونوبيولوجية يف بداية اخلم�سينات
�أن ين�سجم مع وترية الأطفال .وقد بني الذي �سمح بالقيام بدرا�سات جديدة
الباحثون �أن النوم عامل �ضروري لل�صحة بالواليات املتحدة الأمريكية وب�أملانيا يف
اجليدة ول�سرعة ونوعية التعلم .كما تبني من �سنوات ال�ستينات والثمانينات .و يعمل هذا
الدرا�ساتالكرونوبيولوجيةوالكرونونف�سية ،امليدانعلىدرا�سةالتغرياتالدوريةل�سلوك ويف نف�س ال�سياق ،حدد البيولوجيون ثالثة
�أن هناك �أوقاتا يف اليوم املدر�سي لالنتباه الإن�سان.
�أنواع من التواترات :التواترات ال�سريكيومية
و للأداء و للفعالية املدر�سية وللتكيف للحالة وجتدرالإ�شارة�إىل�أنميدانالكرونونف�سية ( )Rythmes Circadienمبدة تقدر
املدر�سية والنوم الليلي و الن�شاطات خارج املدر�سية ،ظهر يف بداية الثمانينات ب�أربعة وع�شرين دقيقة (وترية نوم -يقظة
بدرا�سة التغريات اليومية لأداءات الأطفال مثال) ،و التواترات فوق اليومية �أو ال�سريعة
املدر�سة.
اعتنى ميدانا الكرونوبيولوجية و املتمدر�سنيبعد�أنكانيهتم�أ�سا�سابدرا�سة ( )Rythmes ultradiensمبدة �أكرث من
الكرونونف�سية بفهم طبيعة الوترية الرا�شديفميدانعلمنف�سالعملوالتنظيم .مدة اليوم من ن�صف �ساعة �إىل ع�شرين
املدر�سية ،حيث �أ�شارا �إىل وجود عوامل ويف نف�س ال�سياق ي�ؤكد(� )Testu,1994ساعة (مراحل النوم مثال) ،وكذا التواترات
حتت يومية �أو البطيئة (Rythmes
بيولوجية ونف�سية لها ارتباط بتغريات �أن درا�سـة وتيـرة الن�شاط الفيزيولوجـي
زمنية .فاعتربت ال�ساعة الدرا�سية الأوىل والنف�سيعندالإن�سان�أقيمتعندالرا�شد )infradiensمبدةتقدربثمانيةوع�شريـن
من الفرتة ال�صباحية وامل�سائية عقيمة من و�أن املعطيات اخلا�صة بالوقت البيولوجي يوما� .أما التواترات ال�شهـرية
حيثتوظيفالقدراتاملعرفية،بينماترتفع
الفعالية املعرفية على ال�ساعة احلادية ع�شرة
وعلى ال�ساعة الرابعة بعد الزوال .كما �أثبت
هذان امليدانان وجود تغريات تطر�أ على
�أمناط الأداءات اليومية والأ�سبوعية لالنتباه

عند الطفل نادرة� ،أما تلك اخلا�صة بالوقت
النف�سي غري موجودة متاما ،وبذلك بقيت
التغريات الدورية للن�شاط الفكري للتلميذ
غري معروفة.
ويفهذاالإطار،يعملميدانالكرونونف�سية

( )Rythmes Circamensuelsفتقدر
بثالثيـن يـوما ،بينمـا تقـدر التواتـرات
)Rythmes
ال�سنويـة(Circannuels
بـثالث مئة وخم�سة و�ستـني يـوما ) (Testu,
.)1996
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القلب يحدث ما بني ال�ساعة اخلام�سة و التا�سعة �صباحا ،بينما ترتفع
يف بداية امل�ساء .كما تبني من خالل هذه الدرا�سة �أن ل�ساعة اليوم
ت�أثريا �أ�سا�سيا على تغريات نب�ضات القلب قبل ما يتبني ت�أثري مدة
ودرجة تعقد املهمة.

كما �أثبت (� )Testu,1994أن للتواترات البيولوجية ثالث
خ�صائ�ص؛ فهي داخلية و دائمة يف غياب �إ�شارات �أو معلومات
زمنية ووراثية .ويف هذا االجتاه �أظهرت التجارب �أن الوترية يف
حميط ثابت� ،أي عندما يعزل ال�شخ�ص عن عوامل كعامل ليل -نهار
(� )Nycthémèreأو احلرارة �أو ال�ضو�ضاء ....تتغري قليال وقد كما تو�صل (� )Folkard & Monk,1979إىل �أن التغريات اليومية
تبقى نف�سهـا رغم طول الفرتات .ذلك مـا �أوردتـه التجربـة الـتي قام يف مهمة اكت�شاف يتبع املنحنى احلراري بطريقة عك�سية ح�سب عبء
بها كل من ( )Oléron, Fraisse,Siffre, Zuli , 1970حيث قدرت تذكري ( .)Charge mnésiqueوعلى �أ�سا�س هذه الدرا�سات ف�إن
مدة العزل مبئة و�أربعة و�سبعني يوما.
التواترات البيولوجية ت�ؤثر يف الأداءات ،وعليه ف�إن البحث عن العالقة
وعليه ف�إن التواترات اليومية تعترب تواترات داخلية ،رغم ذلك ف�إنها الرابطة بني التواترات البيولوجية و ال�سلوك �ضرورية (& Leconte
قد ت�شهد تعديالت حتت ت�أثري عوامل خارجية ت�سمى مانح الوقت ،)Lambert,1990رغـموجودمتغرياتنف�سيـةعـديدةتعـدلتلك
�أو �ضابط الوقت ( . )Zeitgeberويف نف�س ال�سياق ،يرى الباحث التغريات ح�سب (.)Testu,1994
(� )Aschoffأن كل عامل ميلك تغريات دورية ميكنه �أن يعدل املدة و �شهد ميدان الكرونوبيولوجية تطورا كبريا ،غري �أنه مل يقدم
و� /أو مرحلة تواتر بيولوجي .وميكن �أن تكون هذه ال�ضوابط الزمنية درا�سات كثرية حول التواترات البيولوجية للأطفال ،بل ركزت
ناجتة عن املحيط اخلارجي (تناوب ليل  /نهار  ،الف�صول )...وهي معظمها على تواتر نوم -يقظة .فقد �أثبتت تلك الأبحاث �أن الطفل
عوامل اجتماعية �إيكولوجية لها عالقة بتناوب احلياة االجتماعية ميـر يف بداية العمر من وترية حتت يومية �أو بطيئة �إىل وترية
(.)Reinberg, 1982
�سريكيومية .ويتج�سد ذلك من خالل النوم النهاري امل�سمى بالقيلولة.
ويف نف�س االجتاه ،بني الباحث ( )Reinbergيف درا�سة
�أجراها على توائم وحيدي الزيجوت ( )Monozygotesو ثنائي
الزيجوت( )Dizygotesحـول ما �إذا كانت التواترات البيولوجيـة
وراثيـة� ،أن هذه التواترات اليوميـة هي نف�سهـا عنـد التوائـم الأوائل
وخمتلفـة متامـا عنـد التوائـم الأواخر (.)Reinberg, 1982
عنى باحثون �آخرون بدرا�سات كرونوبيولوجية بينت تغري
الأداءات خالل �ساعات اليوم ،كدرا�سة ( )Patkai,1971والتي
�أيدها الباحث ( )Horne,1980حول الفروق املوجودة بني
الأ�شخا�ص الذين يف�ضلون النهو�ض باكرا و الذين يف�ضلون النوم يف
�ساعات مت�أخرة من الليل فتو�صل �إىل �أن كمية االدرينالني يف البول
كانت منخف�ضة على ال�ساعة التا�سعة �صباحا لدى �أ�شخا�ص املجموعة
الثانية غري �أنها كانت مرتفعة على ال�ساعة العا�شرة ون�صف ليال عند
�أ�شخا�ص املجموعة الأوىل.

ويف هذا االجتاه ،تو�صل ()Soussignan & Montagner, 1984
�إىل وجود فروق فردية بني الأطفال ،فهناك �أربع فئات خمتلفة يف
النوم  :فئة الأطفال الذين ينامون كثريا يف الليل و فئة �أخرى من الذين
ينامون قليال ليال ،كما هناك فئة الذين ينامون كثريا يف ال�صباح و
فئة الذين ينامون قليال يف ال�صباح .و�أ�ضاف (� )Testu,1994أن
مدة النوم الليلي تختلف بني الأطفال املنتمني �إىل منطقـة الرتبيـة
الأولوية والأطفال الذين ال ينتمون �إىل هذه املنطقة ،وبني �أطفال
املدينة و �أطفال القرية ،وبني الأطفال الإ�سبان والأطفال الفرن�سيني.
كما مكن ميدان الكرونوبيولوجية من تبيان وجود فرتتني زمنيتني
هامتني خالل اليوم عند الطفل ،تتمثل يف بداية اليوم املدر�سي و
بداية الفرتة امل�سائية ،حيث الحظ (� )Koch & al, 1987أن �سرعة
دقاتالقلبو�ضغطالدموتعدادالتثا�ؤبتكونمرتفعةمابنيال�ساعة
التا�سعة و التا�سعة و ن�صف خالل الفرتة ال�صباحية عند الأطفال
املتمدر�سني الذين ترتاوح �أعمارهم بني (� )6سنوات و(� )7سنوات.
كما تلعب فرتة الفراغ يف بداية الفتـرة امل�سائيـة (Creux post
 )prandialدورا يف ارتفـاع �سلـوكات عـدم اليقظة (.)Testu,1994

ويف نف�س ال�سياق� ،أثبت ( )Klein & Armitage,1979عند درا�سة
الالمتاثل الوظيفي لن�صف الكرة املخية� ،أن دورة الأداء تقدر ما بني
�أما الباحث ( )Montagnerف�أثبت �أن هناك فرتتني من اليوم
ت�سعني ومائة دقيقة ملا يقدم للمبحوثني مهمتني ،الأوىل ف�ضائية
والأخرى �شفوية ،بتوظيف ن�صف الكرة املخية الأي�سر والأمين� .أما املدر�سي عند الأطفال البالغني من العمر ثالث �سنوات� ،أين ترتفع
فيهماجرعاتالـ(� )17إيدروك�سيكورتيكو�سرتوييدالق�شرية(17-
( )Defayolle & Dinard,1969فقاما بدرا�سة حول العوامل
النف�سية الفيزيولوجية لليقظة ،حيث الحظا �أن انخفا�ض نب�ضات  )OHCSحيث �سجل �أق�صى �إطراح على ال�ساعة احلاديـة ع�شـرة
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�صباحا وعلى ال�ساعة اخلام�سة م�ساء .وتتمثل هاتان ال�ساعتان يف
الوقت الالزم لطرح اجل�سم لهذه املادة �أي من �ساعتني �إىل �ساعتني
و ن�صف .وتبقى ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباحا ك�ساعة �أق�صى
�إطراح لدى الأطفال البالغني من العمر مـن ثالث �إىل �ست �سنوات،
الأمر الذي يبني وجود تطور مع ال�سن لبع�ض التغريات اليومية
الفيزيولوجية.
كما در�س ( )Montagnerالتطور الزمني لوترية نوم -يقظة
عند �أطفال احل�ضانة ،حيث تو�صل �إىل �أن الأطفال البالغني من العمر
�سنتني �إىل خم�س �سنوات ال يرغبون يف القيلولة .والحظ عند نف�س
الفئة انخفا�ضا بطيئا ملدة النوم الليلي خالل ال�سنة الدرا�سية .كما
�أكد هذا الباحث وجود عالقة �سلبية بني مدة النوم الليلـي والقيلولة
التي ي�ؤديها الأطفال قبل النوم الليلي ،وكذا بني مدة القيلولة ومدة
النوم الليلي بعد القيلولة .و يف هذه احلالة ي�ستدرك ه�ؤالء الأطفال
عجزهم يف النوم الليلي �أو النهاري.
ويف نف�س االجتاه ،يظهر من خالل درا�سات هذا الباحث �أن هناك
فروقافرديةفيمايخ�صمدةالقيلولة،حيـثترتاوحهذهاملـدةعنـد
الأطفـال البالغـني مـن العمـر �أربـع �سنوات بني (� )5إىل ( )15دقيقـة
وبني ( )90دقيقة �إىل ( )120دقيقة� .أما عند الأطفال الأكرب �سنا
فتزداد ن�سبة الذين يتثاءبون والذين ترتفع عندهم وترية نب�ضات
القلب و ال�ضغط ال�شرياين ما بني ال�ساعة التا�سعة والتا�سعة وثالثني
دقيقـة و على ال�ساعة الثانية بعد الزوال مقارنة بال�ساعات الأخرى
من اليوم.
و لعب ميدان الكرونوبيولوجية دورا كبريا يف ن�ش�أة ميدان
الكرونونف�سيةالذييهتم �أ�سا�سابالرا�شد،وذلكبدرا�سةالتغريات
الدوريةلن�شاطهاجل�سميوالنف�سي.وبينتالدرا�ساتالتي�أجريت
على الرا�شد يف هذا امليدان �أن هناك فرتتني �صعبتني هما ال�ساعة
الثالثة �صباحا و ال�ساعة الثالثة زواال ،حيث ي�شهد كل من التح�صيل
و اليقظة و الأداءات الفكرية انخفا�ضا كبريا .غري �أن هناك متغريات
فردية ميكن �أن ت�ؤدي �إىل فروق بني الأفراد الذين ينه�ضون مبكرا
و الذين يف�ضلون الليل لأداء �أعمالهم �أو بني الأفراد االنطوائيني
واالنب�ساطيني.
وعرف ( )Fraisse,1980ميدان الكرونف�سية بوترية ال�سلوك لذاته
غري �أنه يرى �أنه ال ميكن �شرح تواترات ال�سلوك بربطها بالتواترات
البيولوجية ،رغم العالقة الوطيدة الكائنة بينها .وبني نف�س الباحث
�أن يف جتربة ( )Siffre,1972حول الوقت �أن املبحوث انتقل من دورة
ن�شاط يومي بتناوب ليل -نهار �إىل وترية يومية مزدوجة بفرتات
ن�شاطتقدرمدتهابثالثو�أربعني�ساعةومدةنومتقدرب�أربعع�شـرة

�ساعة .و يتزامن منحنى حرارة اجل�سم ومنحنى الن�شاط ملا تقدر
مدة دورة الن�شاط ما بني ثماين ع�شرة و ثمان وع�شرين �ساعة .غري
�أنه ملا تتعدى هذه املدة ال يتزامن هذان املنحنيان ،وعليه ال توجد
عالقة ما بني الن�شاط و حرارة اجل�سم.
كما �أثبت نف�س الباحث من خالل بع�ض الأبحاث �أن الذاكرة
ق�صرية املدى تكون �أح�سن يف الفرتة ال�صباحية ،بينما تكون درجة
احلفظ بالن�سبة للذاكرة طويلة املدى �أح�سن عندما يكون التعلم يف
الليل ،رغم �أن درجة حرارة اجل�سم عادية .كما يظهر من خالل
�أبحاث �أخرى �أن الدافعية ميكـن �أن تتدخـل يف ذلك ،رغم وجود
تعديل يومي بقاعدة بيولوجية.
و خل�ص (� )Fraisseإىل �ضرورة �إن�شاء ميدان الكرونف�سية اعتمادا
على الأبحاث التي تبني وجود فروق فردية يف التواترات البيولوجية
(كحرارة اجل�سم مثال) تتوقف على �شخ�صية املبحوث بدون وجود
عالقة �سببية بينهما.
يف نف�س ال�سياق ،تو�صل بع�ض الباحثني يف نهاية القرن التا�سع
ع�شر �إىل �إثبات وجود تغريات دورية للأداءات عند التالميذ،
الأمر الذي �ساهم يف ن�ش�أة ميدان الكرونف�سية املدر�سية  .ففي �سنة
( )1897الحظ ( )Ebbinghausتغريات يف الأداء عند التلميذ
خالل ال�ساعات اخلم�س الأوىل من العمل املدر�سي ،ح�سب ال�سن
وطبيعة املهمة و نوع الذاكرة املطلوبة.
ويف هذا الإطار ،وا�صل باحثون �آخرون �أمثال (;Winch,1911

 )Gates, 1916; Laird,1925يف درا�سة وترية الأداء عند الطفل
املتمدر�س .وميكن الإ�شارة �إىل النموذج الكال�سيكي الذي حدده
( )Gatesمل�ستوى الأداء خالل اليـوم والذي اعتمـده علمـاء �آخـرون
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ك�أر�ضـية �أ�سا�سيـة وهـو يتلخـ�ص فيما يلي:
			
من ال�ساعة (� )8إىل ال�ساعة ()9

الأداء الفكري منخف�ض

			
من ال�ساعة (� )9إىل ال�ساعة ()10

م�ستوى الأداء يف حالة ارتفاع م�ستمر

			
من ال�ساعة (� )11إىل ال�ساعة ()12

م�ستوى الأداء يف �أق�صى ارتفاع

			
من ال�ساعة (� )12إىل ال�ساعة ()16

م�ستوى الأداء منخف�ض

				
على ال�ساعة ()16

م�ستوى الأداء يف حالة ارتفاع من جديد

و �سمحـت هـذه الدرا�سـات الكال�سيكيـة باخلـو�ض فـي بحـوث �أكثـر دقـة وثقـة باعتمـادها علـى التحليـل الإح�صائـي �أمـثـال درا�سـات كـل
مـنRuttenfranz & Hellbrugge, 1957; Ullich& Rosenthall, Fisher, 1961 ;Gradke, Poppel, Aschoff, 1970 ; Bradry,(:
 .)Monk & Folkard, 1977; Testu, 1982, 1994, 1998, 2000, 2003ثم ات�سعت هذه الأبحاث �إىل االهتمام بدرا�سة التغريات
اليومية لالنتباه ،حيث قامت الباحثة ( )Lambert, 1987بتطبيق ا�ستبيان على الأ�ساتذة الذين اعتربوا االنتباه تعلما م�سبقا �ضروريا للنجاح
املدر�سي.
و �أ�شار (� )Testuإىل �أن التغريات اليومية للأداءات الفكرية،
والتيتو�صفبالكال�سيكية،قدت�شهدتعديالت�أوقدتزولكلية
حتت ت�أثري عوامل مثل ال�سن ،نوع املهمة وظروف تنفيذها� ،إ�ضافة
�إىل عوامل �أخرى لها عالقة مبتغريات خا�صة ك�شخ�صية التلميذ.
وتتمثل تلك العوامل يف:
ال�سن :يتغري النمط اليومي الكال�سيكي بني مرحلة احل�ضانة
واالبتدائي وبني مرحلة االبتدائي والثانوي.
عوامل خا�صة باملهمة و ظروف تنفيذها:
طبيعة املهمة  :تختلف التغريات اليومية للأداءات التذكرية ح�سب
نوع الذاكرة ( ، )Folkard,1977فما يتم تعلمه يف ال�صباح
ي�سرتجع�أح�سنممايتمتعلمهبعدالغداءعندماي�سرتجعمبا�شرة
بعدتقدميالأداة(الذاكرةق�صريةاملدى).والعك�س�صحيح،فما
يتمتعلمهيفال�صباحيكون�أقلا�سرتجاعاممايتمتعلمهبعدالغداء
عندمايكوناال�سرتجاعبعدمدةزمنية�أطول(�أ�سبوعبعدالتجربة
،الذاكرة طويلة املدى).
التعلم :بينّ (� )Testuسنتي (� )1996,1993أنه عندما تقرتح على
التالميذمتارينتطابقالأفعاليفبدايةال�سنةالدرا�سية�أربعمرات
يف اليوم ،تظهر التغريات الكال�سيكية ب�شكل وا�ضح ،لكن تزول هذه
التغريات وتنعدم داللتها عند نف�س التالميذ بنف�س التمارين يف
نهاية ال�سنة الدرا�سية.
التلميذ :الحظ (� )Testuسنة (� )1994أنه يف حالة توزيع
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التالميذ�إىلثالثفئات:جيدة،متو�سطة�،ضعيفة،ت�شهدالتغريات
الكال�سيكية انعكا�سا وتغريا ملحوظا.
الن�سق التنظيمي :تنعك�س التغريات اليومية الكال�سيكية يف منط
التنظيم املعتمد على �أربعة �أيام (.)Testu, 1996
كما �أ�شار باحثو ميداين الكرونوبيولوجية و الكرونونف�سية �إىل
�أهمية النوم الليلي ،وقد الحظوا ذلك خا�صة يف الفرتة ال�صباحية
عندما ينه�ض الطفل ا�ستجابة لوترية الأولياء �أو املجتمع ،مما
يحرمه من تلبية حاجاته البيولوجية املتمثلة يف النوم.
ومكنت هذه الدرا�سات من الربهنة على وجود وترية يومية ،لكنها
مل تتطرق �إىل الوترية الأ�سبوعية وال�سنوية �إال يف بع�ض الدرا�سات
كدرا�سات ( )Testu, 1994; Beau & al 1999التي متحورت
حول معرفة الأيام غري املالئمة والتي تتمثل ح�سب ( )Testuيف
يومي ال�سبـت واالثنـني بالن�سبـة للتنظـيم الأ�سبوعـي التقليـدي.
يوم ْـي راحـة ،ف�إن الأيام غيـر
�أما �إذا تعلـق الأمر ب�أ�سـبوع يت�ضمن َ
املالئمة هـي االثنيـن ،الثالثاء �صباحـا واجلمعـة بعـد امل�سـاء.
كمـا تختلـف هـذه النتائـج ح�سب ال�سـن ،حيث يكـون �أداء الأطفال
الأكبـر �سنـا مرتفعـا يف �آخر الأ�سبوع (Laude,1974 ;Jean-
& Guillaume,1974;Testu,1979;Brand,1996 ; Dévolvé
.)Jeunier,1999
وعلى نف�س املنوال ،بني الباحث االيراين (� )Charifi,1994أنه
عندما يكون يوم اجلمعة يوم عطلة يكون يوم اخلمي�س م�ساء و يوم

ال�سبت يومني غري مالئمني للتعلم .مما يبني �أن التغريات الأ�سبوعية
للن�شاطالفكريللتلميذيفاملحيطاملدر�سيترتبط�أ�سا�سابالتعديل
الزمني املفرو�ض� ،أي بجداول التوقيت الأ�سبوعية ال بوترية داخلية
خا�صة بالطفل .بينما تبقى الوترية ال�سنوية املدر�سية غري معروفة،
وهذا يعود حلداثة هذين العلمني وال�صعوبات املتعلقة بالتلميذ
نف�سه ،باملدر�سة و بالطريقة والو�سائل امل�ستعملة جلمع املعلومات.
لقد برهنت الدرا�سات التي قام بها الباحث ( )Testuوجود
تغريات يومية و �أ�سبوعية ل�سلوكات التالميذ داخل الق�سم ح�سب
تنظيـم الوقـت املدر�سـي ،حيث تتمـثل هاته ال�سلوكات يف �سلوكات
عدم اليقظة و �سلوكات اال�ضطراب ( يعترب اال�ضطراب كن�شاط
فكري ولي�س اختالال) و االنفعال .والحظ نف�س الباحث وجود �سلوكات
التكيف للحالة املدر�سية مبدر�سة ( )Sonia Delaunayاملطبقة
لتوقيت (� )04أيام ون�صف خالل الأ�سبوع املدر�سي (�أيام االثنني،
الثالثاء،الأربعاء �صباحا ،اخلمي�س ،اجلمعة) (. )Testu,2003
تو�صل الباحث الفرن�سي ( )Testuيف درا�ساته املختلفة حول
مدة النوم الليلي خالل الأ�سبوع املدر�سي �إىل تبيان وجود عالقة
وطيدة بني هذه الأخرية و منط تنظيم الوقت املدر�سي املقرتح �أو
املفرو�ض على الطفل .وتكون على العموم مدة النوم الليلي ح�سب
هذا الباحث قبل �أيام الراحة مرتفعة مقارنة بالليايل الأخرى.
ويعود ذلك �إىل ت�أخر �ساعة اال�ستيقاظ بالن�سبة للأطفال الكبار،
ذلك لأنهم ميكنهم التحكم فيها .كما يرى نف�س الباحث �أن عدم
الدرا�سةن�صفيوم(�صبيحةراحة)الي�ؤديبال�ضرورة�إىلامتداد
فرتة النوم خا�صة لدى التالميذ املنتمني �إىل و�سط اجتماعي فقري
( .)Testu,1996ويف درا�سة �أخرى تو�صل هذا الباحث �إىل �أن
متو�سطمدةالنومالليليلدىالتالميذالفرن�سييـناملتمدر�سيـن
والبالغـني مـن العمـر (� 11-12سنة) يقـدر بـ )595( :دقيقـة
(.)Testu,1994
وقد�أجرى(�)Testuسنة()2003درا�سةحولالنومعندالأطفال
الفرن�سيني مبقارنة منطي تنظيم الوقت باملدر�سة الفرن�سية ،الأول
بتنظيم �أربعة �أيام مطبق مبدر�سة ( ،)J .M.Carpentierوالثاين
بتنظيم �أربعة �أيام و ن�صف مطبق مبدر�سة (.)Sonia Delaunay
وح�سب النتائج املتو�صل �إليها يف هذه الدرا�سة ف�إن التنظيم املطبق
مبدر�سة ( )Delaunayمل ي�ؤد �إىل ا�ضطراب وترية نوم – يقظة
لدى الأطفال البالغني من العمر من (� 4إىل� 11سنة) ،بل يعمل
على ا�ستقرار مدة النوم الليلي .كما بينت هذه الدرا�سة �أهمية
عدمالدرا�سةيومالأربعاءللأطفالال�صغار،وكذادور�ساعةبداية

اليوم املدر�سي وهي (� 9صباحا) بهذه املدر�سة .ذلك ما كان له
ت�أثري �إيجابي على تدارك النق�ص يف النوم ،الأمر الذي دفع بهذا
الباحث�إىلاقرتاح�ساعةتدريجيةلبدايةاليوماملدر�سيخا�صة
بالأطفال ال�صغار ،بينما االنقطاع يف و�سط الأ�سبوع له �أثر �سلبي
على الأطفال الكبار (� . )Testu,2003أما فيما يخ�ص تنظيم
الوقت ب�أربعة �أيام ،فقد تو�صل نف�س الباحث �إىل �أنه ال يتعار�ض مع
الوترية الفيزيولوجية للتالميذ البالغني من العمر (� 11-4سنة)،
بل تعمل ا�سرتاحة يوم الأربعاء على تدارك العجز يف النوم الذي
يعاين منه الأطفال ال�صغار الناجم عن الوترية املدر�سية يف بداية
الأ�سبوع .كما ت�ساعد عطلة �آخر الأ�سبوع بيومني على الق�ضاء على
التعب الناجم عن نهاية الأ�سبوع املدر�سي .و�أكد نف�س الباحث �أن
هذه النتائج ميكن تعميمها على عينة مت�شابهة مع عينة مدر�سة
(.)J .M.Carpentier) (Testu, 2003
�أما فيما يخ�ص الدرا�سات الكرونونف�سية املدر�سية املنجزة يف
ال�سنوات الأخرية بفرن�سا بقيادة الباحث ( ،)Testuفا�ستهدفت
درا�سة وترية احلياة داخل املدر�سة من بينها تلك التي قام بها
وفرقته �سنوات ( .)2003، 1999، 1990فقد بني �سنة ()1990
عندماقامبدرا�سةيف�إطارجمعيـةمكـملةللمدر�سـةتدعى( )Jeunesse au plein airواملر�صد اجلهوي لل�صحة مبدينة
( )Picardieالتابع لوزارة ال�صحة الفرن�سية على ( )982تلميذا
يبلغون من العمر (�12-11سنة) مبقاطعة ( ، )Sommeبتقدمي
ا�ستبيان ب�أربعة حماور تتمثل يف النوم  ،الغذاء ،الن�شاطات الرتفيهية
و العطـل � -أن الأطفال الفرن�سيني يقدرون الوقت امل�ستغرق للذهاب
من البيت �إىل املدر�سة بـ 09( :دقائـق) بينما يلتحق ()57.1٪
منهم باملدار�س م�شيا على الأقدام و( )21.5٪عن طريق ال�سيارة
(. )Testu,1992
كما بينّ (� )Testuأن �إدراج تناول الوجبة الغذائية عند التفكري يف
م�شروع عام لتهيئة املدر�سة يحمل يف طياته كل التطورات املرجوة
من كل مربي مبتدع و ف�ضويل .وي�ضيف نف�س الباحث �أن الأكل فعل
اجتماعي ذو �أهداف تربوية وثقافية لها عالقة بالرموز االجتماعية
كمعرفة الت�صرف �أثناء الأكل  ،معرفة ا�ستعمال امللعقة وال�شوكة
و ال�سكني و ال�صحن ،االهتمام بالأفراد الآخرين الذين نتقا�سم
معهم وجبة الغذاء وكذا االهتمام بالذين ح�ضروا �أطباق الأكل .كما
يعني تربية الذوق ومعرفة كيفية حت�ضري �أطباق الأكل املقدمة و
مركباتها (.)Testu & al,1996
و قد تو�صل يف الدرا�سة التي قام بها �سنة ( - )1999و التي كانت
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ت�ستهدف املقارنة بني جمموعتني :الأوىل جتريبية تنتمي �إىل منطقة
الرتبية ذات الأولويـة ( )Zone d’éducation prioritaireالتابعة
لبلدية ( )Bourgesوحتتوي على املدار�س التاليةM.Plaisant,( :
)L.Michel, Grand-Meaulnes,Merlattesوالثانـية�شاهـدةمن
بلديـة()Vald’Auronوحتتويعلىاملدار�سالتاليةPijolin,J.(:
� - )Macé,J.Ferryأن معظم التالميذ الفرن�سيني املنتمني �إىل
املجموعة التجريبية بن�سبة ( )97٪وبن�سبة ( )99٪بالن�سبة للتالميذ
املنتمني �إىل املجموعة ال�شاهدة يتناولون وجبة فطور ال�صباح قبل
االلتحاق باملدر�سـة� .أما فيما يخ�ص اختيار مكان الن�شاطات خارج
املدر�سة ،فيق�ضي معظم الأطفال �أوقات فراغهم يف منازلهم وينتقل
البع�ض منهم �إىل النوادي و البع�ض الآخر عند �أ�صدقائهم �أو
متابعة درو�س خ�صو�صية لتدارك النق�ص الذي يعانون منه �أو يف
ال�شارع .كما �أ�شار (� )Testuإىل �أن التالميذ الفرن�سيني املنتمني �إىل
املدر�ستنياملختارتنيللدرا�سةيف�ضلونامل�سل�سالتبن�سبة()40٪و
برامج الألعاب التليفزيونية بن�سبة (.) Testu,1999( )20٪
�أما �سنة ( )2003فاعترب الباحث ( )Testuيف درا�سة
جمموعة تالميذ مدر�سة ( )Sonia Delaunayمن مدينة
( )Renneبالتجريبية و جمموعة تالميذ مدر�سة (Marie Pape
)Carpentierمننف�ساملدينةبال�شاهدة-وتقعاملدر�سةالأوىل
ب�ضواحي املدينة وتتميز بتنظيم الوقت املدر�سي ب�أربعة �أيام ون�صف
(من يوم االثنني �إىل يوم الأربعاء �صباحا) .بينما تقع املدر�سة الثانية
بو�سطاملدينةوتتميزبتنظيمالوقتاملدر�سيب�أربعة�أيامعلـىغرار
املـدار�سالأخـرىمبدينـة(�-)Renneأنتالميذاملدر�سةال�شاهدة
يغادرون بيوتهم ( 25دقيقة) قبل تالميذ املدر�سة التجريبية؛ لأن
الأطفال الفرن�سيني يتمتعون بتنظيم ي�سمح با�ستقبالهم باملدر�سة
قبل بداية الدرا�سة .كما توفر املدر�سة الفرن�سية �إمكانية الأكل
يف مطاعم داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية ،حيث تقدر ن�سبة التالميذ
الفرن�سييـن املنتمـني �إىل املدر�سـة ال�شـاهدة ()MP Carpantier
بـ )81٪(:و بـن�سبة ( )69٪من التالميذ املنتمني �إىل املدر�سة
التجريبية ( )Sonia Delaunayالذين يتناولون وجبة الفطور
باملدر�سة .والحظ (� )Testuأي�ضا عدم وجود فروق بني ممار�سات
عائالتالتالميذاملتمدر�سنيباملدر�سةال�شاهدةمقارنةبالتالميذ
املتمدر�سنيباملدر�سةالتجريبية،حيثيتناولالتالميذالفرن�سيون
وجبة الع�شاء ما بني ال�ساعة ال�سابعة م�ساء و ال�ساعة الثامنة ليال
(.)Testu,2003
تربمج املدر�سة الفرن�سية ن�شاطات قبل وبعد التعلـم (Activités
 )périscolairesحـيث يربمـج وقـت يدعـى بوقـت اال�ستقبـال
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اجلماعـي امل�سائـي ()Temps d’accueil collectif du soir
و املتمثل يف اقرتاح ن�شاطات بيداغوجية بعد الدرا�سة كح�ص�ص
ا�ستدراكيةمثالبالتطرق�إىلال�صعوباتاملدر�سيةمعالزمالء،الأمر
الذي ي�ساهم يف الق�ضاء على الف�شل املدر�سي .ويعترب منط تهيئة
الوقتاملدر�سياملقرتحللتالميذالفرن�سينيكمحددللرجوع�أوال�إىل
اال�ستقبال يف املدر�سة قبل العودة �إىل البيت ،حيث تقرتح املدر�سة
للتلميذ ن�شاطات مدر�سية (ح�ص�صا ا�ستدراكية  ،ن�شاطـات)...
�أو ترفيهيـة كاللعـب و التجوال فرديا �أو مع العائلة� ،إذ تتمثل ن�شاطات
الأطفالالفرن�سينياملف�ضلةبعدالدرا�سةيفاللعبوم�شاهدةالتلفـزة
و ممار�سة الريا�ضة و اال�ستماع �إىل املو�سيقى (.)Testu,2003
ويف نف�س الدرا�سة �أ�شار (� )Testuإىل �أن ن�سبة التالميذ الفرن�سيني
الذيني�ستفيدونمنانقطاعن�صفيومالأربعاءبعديومنيمناجلد
و االجتهاد (يومي الإثنني و الثالثاء) و الذين ال يخ�ص�صون �أي وقت
ملراجعة الدرو�س تقدر بـ .)20٪( :بينما يكر�س ثلثا املجموعتني
املختارتني ك�شاهدة و جتريبية �أقل من �ساعة لذلك .كما يخ�ص�ص
ثلثا الأطفال الفرن�سيني �أقل من �ساعة لهذا الن�شاط خالل عطلة
�آخر الأ�سبوع مقابل ن�سبة ( )20٪منهم ي�سخرون يف نف�س اليوم
�أكرث من �ساعة .بينما ي�صرح ( )20٪منهم �أنهم ال يراجعون �إطالقا
درو�سهم يوم عطلة �آخر الأ�سبوع .ويق�ضي البع�ض منهم وقت فراغهم
ب�صحبة �أ�صدقائهم ،بينما ي�ستنفد البع�ض الآخر من هذا الوقت
رفقة �أوليائهم .كما توجد فئة قليلة من ه�ؤالء الأطفال يق�ضون وقت
راحتهم لوحدهم بعد مغادرة املدر�سة.
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الأطفال املتمدر�سني باملدر�سة ال�شاهدة .كما يختلف التالميذ
املتمدر�سونباملدر�سةاملختارةللتجريبعناملدر�سةال�شاهدة
يف تقييمهم لن�شاطاتهم الرتفيهية ،حيث اعتربهـا التالميذ املنتمون
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فقد الحظ �أن تالميذ املدر�سة التجريبية هـم الأكثـر ا�ستهالكـا
للتلفزة ،فهم ي�ستغرقون �أكرث من �ساعتني �إىل ثالث �ساعات من اليوم
املدر�سييفم�شاهدتها.ثمينعك�سبو�ضوحاجتاهالتالميذالفرن�سيني
املتمدر�سنيباملدر�سةال�شاهدة�،إذيخ�ص�صونوقتا�أكربمل�شاهدة
التلفزة خالل الأيام بدون درا�سة (.)Testu,2003
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النجاح املدر�سي يف التعليم الإلزامي
د .زوليخة طوطاوي .مبدوعة �أ�ستاذة حما�ضرة من جامعة تيزي وزو

مقدمة:
يعترب تنظيم التوقيت الدرا�سي مو�ضوع نقا�ش كبري على م�ستوى
عدةدولو�شملعدةملتقياتدوليةلعدةباحثني،حيثميثل�أحد
العوامل امل�أخوذة بعني االعتبار لظاهرة التفاوت و االختالل ما بني
الوترية البيولوجية و الوترية الدرا�سية .و يظهر هذا العامل �أكرث
عند ا�شرتاكه مع البنية االجتماعية و الثقافية و النف�سية للأطفال.
�إذ بينت عدة درا�سات مدى االرتباط الإيجابي بني تنظيم التوقيت
و جناح التالميذ ،فالتوافق بني وترية النمو البيولوجي للطفل و
وترية الدرا�سة يرتبط ارتباطا وثيقا مبثابرته على عمله و حتم�سه
له و جناحه امل�ستمر يف م�ساره الدرا�سي.
فالوقت كمفهوم �أ�سا�سي ال ميكن جتنبه لدرا�سة خمتلف ظواهر
عمليات التعلم ،فمهما كان ال�سن �أو مو�ضوع التعلم ،فالبد من وقت
للتعلم .و التق�سيم الزمني لتعلم املكت�سبات يجعل املدر�سة تفر�ض
توقيتا حمددا لتعلم التالميذ ،و هذا يرتبط ببع�ض اخل�صائ�ص،
منهامدةالتعليمالإلزامي،وعددال�ساعاتالأ�سبوعيةوعددالأيام
الدرا�سية خالل ال�سنة .و تتمثل اخلا�صية الأوىل يف مدة التعليم
الإلزامي ،فمدة التعليم لأطفال � 6سنوات و � 7سنوات تختلف من بلد
لآخر و كذلك عدد ال�ساعات الأ�سبوعية ،كالتعليم االبتدائي الذي
يختلف من بلد لآخر مثال من � 18ساعة يف الرباغواي ()Paraguay
�إىل�43ساعةيف�سويزلند(،)Swzilandكماجنديف�إ�سبانياتنظيم
التوقيت ميثل  220يوم درا�سة يف ال�سنة و � 25ساعة يف الأ�سبوع،
و يف الربتغال  175يوم درا�سة يف ال�سنة و � 22,5ساعة يف الأ�سبوع،
�أما يف فرن�سا فعدد ال�ساعات خالل ال�سنة هو � 950ساعة� ،إذ يتميز
هذا التنظيم ب�أيام درا�سية طويلة نوعا ما ،و �أطول من معظم الدول
الأوروبية� ،أي � 6ساعات يف اليوم .و بالن�سبة للجزائر ففي التعليم
االبتدائييقدرمتو�سطعددال�ساعاتيفال�سنةبـ�855ساعة،وما
بني27و�31ساعةيفالأ�سبوع،وهذاالعددم ّربتغرياتعديدةعرب
الإ�صالحات و التغيريات املكثفة منذ اال�ستقالل� ،سواء على م�ستوى
املنظومة الرتبوية كلها انطالقا من �أمرية � 1976إىل التغيريات
اجلديدة منذ .2003

تندرج هذه الدرا�سة �ضمن مو�ضوع بحث �شامل خا�ص بتقومي نظام
التعليم الإلزامي يف اجلزائر بهدف التعرف على و�ضعية هذا
النظام التعليمي و تطوره عرب الزمن ،و لقد ارتكز هذا البحث على
عدة متغريات من بينها متغري خا�ص بخ�صائ�ص الربامج و املواد
التعليمية و تنظيم التوقيت الدرا�سي يف التعليم الإلزامي .فمن خالل
هذه الدرا�سة نتعر�ض �إىل عامل تنظيم التوقيت �أو احلجم ال�ساعي
املخ�ص�ص للدرا�سة يف التعليم الإلزامي� ،إذ نعتقد �أن هذا العامل
�أ�سا�سي لتحقيق التوافق بني وترية النمو البيولوجي للطفل و وترية
الدرا�سة ،بالتايل جناحه الدرا�سي.
و نت�ساءل �إن كان ب�إمكان تلميذ التعليم الإلزامي حتقيق جناحه
�أمام مواد كثرية و نق�ص يف مواد الن�شاط و �ضغط احلجم ال�ساعي
�أي عدد �ساعات الدرا�سة خالل الأ�سبوع و خالل ال�سنة الدرا�سية؟.
و �أمام هذا الإ�شكال نطرح ت�سا�ؤالت �أكرث دقة حول تنظيم التوقيت
يف التعليم الإلزامي(االبتدائي و املتو�سط) و املتمثلة فيما يلي:
 ما هو تنظيم التوقيت املطبق لتدري�س جمموع املواد التعليمية
يف التعليم الإلزامي يف اجلزائر عرب الزمن و التطورات التي حدثت؟
 هل عدد ال�ساعات املدر�سة لتلميذ التعليم الإلزامي يف اجلزائر
مياثل العدد املدر�س يف الدول الأخرى �أم هناك �إفراط �أو تفريط
يف حتديد هذا العدد؟
ما �أهمية مواد الن�شاط �ضمن احلجم ال�ساعي الأ�سبوعي لتلميذ
التعليم الإلزامي يف اجلزائر عرب الزمن و التطورات التي حدثت
و مقارنة بالدول الأخرى؟
تقنية البحث:
 .م�ؤ�شرات الرتبية  /التعليم :Indicateurs de l’enseignement
تعترب هذه امل�ؤ�شرات و�سيلة �أ�سا�سية يف جمال تقومي الأنظمة الرتبوية،
فهي �أداة ت�ساعد على تقدمي بيانات عبارة عن معطيات �إح�صائية
توفر معلومات حول �أبعاد النظام الرتبوي� ،إذ تُ�ستنتج داللة هذه
امل�ؤ�شرات عن طريق املقارنات املتنوعة ،عرب الزمن ،ما بني الواليات
�أو املناطق ،و مع الأنظمة الرتبوية الأخرى و اخرتنا لهذه الدرا�سة
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م�ؤ�شرين و هما:
م�ؤ�شرعدد�ساعاتالتدري�سيفالتعليمالإلزامي(عددال�ساعات
التي يدر�س فيها التلميذ جمموع املواد املربجمة خالل الأ�سبوع
و خالل ال�سنة الدرا�سية) و تطورها عرب الزمن و مقارنتها بالدول
الأخرى.
م�ؤ�شر �أهمية املواد التعليمية �ضمن احلجم ال�ساعي الأ�سبوعي
يف التعليم الإلزامي �أي احل�صة التي ي�أخذها احلجم ال�ساعي لكل
مادة تعليمية مقررة يف م�ستوى التعليم االبتدائي و التعليم املتو�سط.
ّمت االختيار يف هذا امل�ؤ�شر على الن�شاطات و هي مواد الن�شاط
(الرتبية املو�سيقية و الرتبية الت�شكيلية �أو الفنية -ر�سم و �أ�شغال
يدوية)-ومادةالرتبيةالبدنيةوالريا�ضية،فهياملوادالتيت�ساعد
التلميذ على التنفي�س �أو اال�سرتاحة امل�ؤقتة ما بني املواد ال�صعبة التي
تتطلب تركيزا �أكرث ،حيث تربمج و توزع خالل الأ�سبوع ما بني خمتلف
املواد التعليمية الأخرى.
فامل�ؤ�شر يقي�س احلجم ال�ساعي للن�شاطات بن�سبة مئوية مقارنة
بالتوقيت العام �أي مقارنة باحلجم الكلي ل�ساعات الدرا�سة خالل
الأ�سبوع (جمموع ال�ساعات لكل املواد املربجمة مل�ستوى تعليمي معني،
من ال�سنة الأوىل �إىل ال�سنة ال�ساد�سة �أو اخلام�سة للتعليم االبتدائي،
و من ال�سنة ال�سابعة �إىل ال�سنة التا�سعة �أو من ال�سنة الأوىل �إىل
و تتلخ�ص نتائج امل�ؤ�شر فيما يلي:
 تنظيم التوقيت يف التعليم االبتدائي:

الرابعة للتعليم املتو�سط ،ح�سب التغريات التي حدثت يف التعليم
االبتدائي و املتو�سط).
يهدفهذاامل�ؤ�شر�إىل�إبرازمدىالأهميةالتينوليهاملوادالن�شاط
�ضمن جمموع املواد املد َّر�سة.
نتائج الدرا�سة:
�سنقدمفيمايليخال�صةالنتائجللدرا�سةالتحليليةمل�ؤ�شراتالرتبية،
و املتعلقة بتنظيم التوقيت يف م�ؤ�س�سات التعليم الإلزامي (االبتدائي
و املتو�سط) .و الو�صول �إىل معرفة �إن كان هذا التنظيم يتقارب مع
ما هو معمول به يف الدول الأخرى و هل ي�ؤثر ذلك يف جناح التالميذ.
 تنظيم التوقيت الدرا�سي يف التعليم الإلزامي:
يتمثل هذا امل�ؤ�شر يف عدد ال�ساعات التي يدر�س فيها التلميذ جمموع
املواد املربجمة خالل ال�سنة الدرا�سية .بالن�سبة للجزائر ،املدار�س
مفتوحة تقريبا ملدة � 34أ�سبوعا يف ال�سنة ،بينما يدر�س التالميذ
تقريبامدة�30أ�سبوعا،ابتداءمنالدخولاملدر�سييف�سبتمرب�إىل
نهاية�شهرماي،مععدمتعدادالعطلاملدر�سيةو�أيامالعطلالأخرى
�ضمن�أ�سابيعالدرا�سة،بينمايدخليفتعداد�أ�سابيعالتدري�س()30
فرتات االمتحانات و الفرو�ض .من خالل هذا امل�ؤ�شر جنري مقارنة
عرب الزمن �أي عرب التغيريات التي طر�أت يف كل م�ستوى حول عدد
ال�ساعات يف الأ�سبوع ،و مقارنة ما بني الدول يف هذا املجال.

اجلدول رقم( )1تطور عدد �ساعات الدرا�سة يف الأ�سبوع و يف ال�سنة يف التعليم االبتدائي
التعليم االبتدائي
التعليم االبتدائي
الطورين  1و� 2أ�سا�سي
الطورين  1و� 2أ�سا�سي
التعليم االبتدائي
التنظيم اجلديد
التنظيم اجلديد
امل�ستوى
ابتداء من 1989
1988/1980
التنظيم القدمي
ابتداء من 2010
2003/2009
عدد �ساعات عددال�ساعات عدد �ساعات عددال�ساعات عدد �ساعات عددال�ساعات عدد �ساعات عددال�ساعات عدد �ساعات عددال�ساعات
الأق�سامالدرا�سية
يف ال�سنة
الأ�سبوع
يف ال�سنة
الأ�سبوع
يف ال�سنة
الأ�سبوع
يف ال�سنة
الأ�سبوع
يف ال�سنة
الأ�سبوع
ال�سنة الأوىل

23

690

27

810

27

810

27

810

24

720

ال�سنة الثانية

23

690

27

810

27

810

27

810

24

720

ال�سنة الثالثة

23

690

27

810

27

810

� 29سا 30د

885

� 25سا 30د

765

ال�سنة الرابعة

23

690

27

810

27

810

� 27سا 30د

825

� 24سا 45د

743

ال�سنة اخلام�سة

� 22سا 40د

680

27

810

27

810

� 31سا 30د

945

� 24سا 45د

743

ال�سنة ال�ساد�سة
متو�سط عدد
ال�ساعات يف ال�سنة
يف االبتدائي

� 22سا 40د

680

27

810

27

810

44

687

810

810

855

738

 تبني من م�ؤ�شر عدد ال�ساعات التي يتلقاها التلميذ يف املرحلة الأوىل من التعليم الإلزامي �أي التعليم االبتدائي ،خالل الأ�سبوع و خالل
ال�سنة الدرا�سية� ،أن قبل تطبيق املدر�سة الأ�سا�سية كان هذا العدد �أقل بكثري من العدد الذي يتلقاه تلميذ الطورين الأول و الثاين �أ�سا�سي ثم
ارتفع هذا العدد يف التنظيم اجلديد للتعليم االبتدائي ملدة خم�س �سنوات درا�سة.
 فعرب الزمن و عرب التغيريات هناك تزايد م�ستمر يف عدد �ساعات تدري�س تلميذ املراحل الأوىل من التعليم االبتدائي و الذي يرتبط
بازدياد عدد املواد و التغيري يف احلجم ال�ساعي الأ�سبوعي لها.
وخاللالعامالدرا�سي 2011/2010حدثتغيرييفعددال�ساعاتيفالأ�سبوع،ومتتقلي�صاحل�ص�صمن 60دقيقةللح�صةالواحدة�إىل45

دقيقة للح�صة ،ومنه انخف�ض عدد ال�ساعات يف الأ�سبوع من (� 27ساعة و � 31ساعة) �إىل (� 24ساعة و � 25ساعة) ،ففي املتو�سط �أ�صبح يدر�س
تلميذ التعليم االبتدائي � 738ساعة يف ال�سنة.
 تنظيم التوقيت يف التعليم املتو�سط:
اجلدول رقم ( )2تطور عدد �ساعات الدرا�سة يف الأ�سبوع و يف ال�سنة يف التعليم املتو�سط
الطور الثالث �أ�سا�سي
1988/1980

امل�ستوى
الأق�سام الدرا�سية

الطور الثالث �أ�سا�سي
ابتداء من 1989

التعليم املتو�سط
التنظيم اجلديد

عدد �ساعات الأ�سبوع عددال�ساعاتيفال�سنة عدد �ساعات الأ�سبوع عددال�ساعاتيفال�سنة عدد �ساعات الأ�سبوع عددال�ساعاتيفال�سنة

ال�سنة الأوىل/ال�سابعة

32

960

31

930

*31+3

930 1020-

ال�سنة الثانية/الثامنة

34

1020

32

960

*30+3

900 - 990

ال�سنة الثالثة/التا�سعة

34

1020

32

960

*30+3

900 - 990

*30+3

900 - 990

ال�سنة الرابعة
متو�سط عدد ال�ساعات يف
ال�سنة للتعليم املتو�سط

1000

950

998 - 908

انخف�ض عدد �ساعات التدري�س يف الطور الثالث عرب التغيريات التي جرت يف هذا امل�ستوى ،منذ تطبيق املدر�سة الأ�سا�سية �إىل التقييم الذي
حدث يف  ،1988حيث انخف�ض متو�سط عدد �ساعات التدري�س من � 1000ساعة يف ال�سنة �إىل � 950ساعة ،كما انخف�ض متو�سط هذا العدد
يفالتنظيماجلديدوالذيقدريفاملتو�سط� 908ساعةيفال�سنة،وب�إدماجتدري�ساللغةالأمازيغيةكمادةاختياريةيفالتعليماملتو�سطملدة
ثالث �ساعات يف الأ�سبوع لكل م�ستوى ،يرتفع متو�سط عدد ال�ساعات �إىل � 998ساعة يف ال�سنة.
 تنظيم التوقيت يف التعليم الإلزامي مقارنة بالدول الأخرى:
للإجابةعنالت�سا�ؤل�إنكانعدد�ساعاتالدرا�سةخاللال�سنةيفاجلزائرمياثلالعدداملدر�سيفالدولالأخرى،قمنامبقارنةذلكبنتائج
الدول الأع�ضاء يف منظمة ( ،)OCDEو كانت كالتايل:
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اجلدول رقم ( )3املقارنة بني عدد �ساعات الدرا�سة خالل ال�سنة الدرا�سية يف بع�ض دول �أع�ضاء( )OCDEو يف اجلزائر
امل�ستوى

التعليم املتو�سط

التعليم االبتدائي

الدول

1992

1996

2006

2008

1992

1996

2006

2008

الواليات املتحدة

1093

-

1080

1097

1042

964

1080

1068

فرن�سا

944

900

910

926

632

647

634

644

�إيطاليا

748

748

735

735

612

612

601

601

�إ�سبانيا

900

900

880

880

900

900

713

713

الربتغال

882

783

860

855

648

644

757

752

�أملانيا

790

772

810

805

761

715

758

756

املجر

-

551

777

611

-

473

555

611

فيلندا

-

-

613

677

-

-

589

592

�أ�سرتاليا

-

-

884

873

-

-

818

812

النم�سا

-

684

774

779

-

658

607

607

كوريا

-

-

802

840

-

-

548

616

متو�سط الدول
الأع�ضاء

858

791

812

786

781

700

715

703

اجلزائر

810

810

855

855

950

950

998 908-

998 908-

Regards sur l’éducation,OCDE, 1995-1998-2008-2010

� أظهرت املقارنة ما بني اجلزائر و الدول الأع�ضاء يف منظمة (� ،)OCDEأن عدد �ساعات الدرا�سة (� 810ساعة) خالل ال�سنة ،يف الطورين
الأول و الثاين (1996 ، 1992مرحلة التعليم الأ�سا�سي) �أكرب من عدد �ساعات الدرا�سة امل�سجلة يف  12دولة من بني  20دولة ع�ضوا يف هذه
املنظمة م�شاركة يف التحقيق .1998
ويفالتعليماالبتدائيالتنظيماجلديد(�855ساعة)�)2006،2008(،أكربمنعدد�ساعاتالدرا�سةامل�سجلةيف16دولةمنبني31دولة
ع�ضوا يف هذه املنظمة م�شاركة يف التحقيق  ،2006و بالتخفي�ض اجلديد للعام الدرا�سي � )730( 2010/2011أ�صبح هذا العدد يف اجلزائر
�أقل من متو�سط عدد ال�ساعات يف الدول الأع�ضاء( .)786
� أما عدد ال�ساعات (� 950ساعة) املطبقة يف الطور الثالث (1996 ، 1992مرحلة التعليم الأ�سا�سي) فهي �أكرب من عدد ال�ساعات امل�سجلة
يف  19دولة من بني  20دولة ع�ضوا يف منظمة ( )OCDEم�شاركة يف التحقيق  ،1998و �أكرب من عدد ال�ساعات(� 908ساعة) امل�سجلة يف 21
دولة من بني  31دولة ع�ضوا يف هذه املنظمة م�شاركة يف التحقيق  ،2006و �أكرب من عدد ال�ساعات امل�سجلة يف  24دولة من بني  31دولة ع�ضوا
يف هذه املنظمة م�شاركة يف التحقيق .2008
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الر�سم رقم ( )1تطور عدد ال�ساعات يف ال�سنة يف التعليم االبتدائي و املتو�سط مقارنة مبتو�سط عدد ال�ساعات يف دول ()OCDE
908

950

908

950

855

855
781

715

703

1000

700

786

738

812

810

791

810

858

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2006

2008

1992

1996

2010

2006

2008

ﺕتﻝلﺍا
ﻱيﻝلﻉع
ﺕت ﻡمﻝلﺍا ﻡم
ﻁطﺱسﻭو

	
  

1992

1996

ﺕتﻝلﺍا
ﻱيﻝلﻉع
ﺏب ﺍاﻝلﺍا ﻡم
ﺕت
ﺉئﺍاﺩد
ﻱي

ﺕتﻡم
ﺱسﻭو
ءﺍاﺽضﻉعﺃأﻝلﺍا ﻝلﻭوﺩدﻝلﺍا ﻁط

ﺉئﺍاﺯزﺝجﻝلﺍا
ﺭر

 نالحظ انخفا�ض متو�سط عدد ال�ساعات املدر�سة خالل ال�سنة
يف الدول الأع�ضاء يف منظمة  OCDEيف التعليم االبتدائي من 858
�ساعة �إىل � 791ساعة ،بينما يف اجلزائر كان يف ارتفاع م�ستمر عرب
التغيرياتالتيحدثتيفالتعليماالبتدائي (�687ساعةيفالتنظيم
القدمي �إىل  810يف التعليم الأ�سا�سي ثم �إىل � 855ساعة يف التنظيم
اجلديد) بينما انخف�ضت يف � 2010إىل � 738ساعة يف ال�سنة.
 كما نالحظ انخفا�ض متو�سط عدد ال�ساعات املدر�سة خالل
ال�سنة ،يف الدول الأع�ضاء يف منظمة  ،OCDEيف التعليم املتو�سط
من � 781ساعة �إىل � 700ساعة ،بينما يف اجلزائر فعدد ال�ساعات
يف انخفا�ض عرب التغيريات التي حدثت يف التعليم املتو�سط 1000
�إىل � 950ساعة يف الأ�سا�سي و �إىل  908و � 998ساعة يف التنظيم
اجلديد.
� أهمية مواد الن�شاط �ضمن احلجم ال�ساعي الأ�سبوعي يف التعليم
الإلزامي:
يربز هذا امل�ؤ�شر احل�صة التي ي�أخذها احلجم ال�ساعي ملواد الن�شاط
و املتمثلة يف الرتبية املو�سيقية و الرتبية الت�شكيلية �أو الفنية(ر�سم و

�أ�شغال يدوية) -و مادة الرتبية البدنية و الريا�ضية ،املقررة
يف م�ستوى التعليم االبتدائي و التعليم املتو�سط .و يهدف هذا امل�ؤ�شر
�إىل �إبراز مدى الأهمية التي نوليها لكل مادة تعليمية �ضمن جمموع
املواد املد َّر�سة.
�أهمية مواد الن�شاط �ضمن احلجم ال�ساعي الأ�سبوعي يف
التعليم االبتدائي:
يقي�س امل�ؤ�شر احلجم ال�ساعي بن�سبة مئوية مقارنة بالتوقيت العام
�أي مقارنة باحلجم الكلي ل�ساعات الدرا�سة خالل الأ�سبوع (جمموع
ال�ساعات لكل املواد املربجمة مل�ستوى التعليم االبتدائي ،من ال�سنة
الأوىل �إىل ال�سنة ال�ساد�سة يف التعليم الأ�سا�سي و من ال�سنة الأوىل
�إىل اخلام�سة يف التعليم االبتدائي يف التنظيم اجلديد).
الر�سم البياين رقم()2
تطور ح�صة مواد الن�شاط من جمموع احلجم ال�ساعي الأ�سبوعي يف
التعليم االبتدائي
مالحظة�:ساعاتالرتبيةالبدنيةوالريا�ضية�ضمن�ساعاتموادالن�شاطيفالتنظيمالقدمي.

ﺕتﻝلﺍا
ﺏبﺭر
ﻱي
ﺏبﻝلﺍا ﺓة
ﻱيﻥنﺩد
ﻱيﺭرﻝلﺍا ﻭو ﺓة
ﻱيﺽض ﺍا
ﺓة

%

ﺕتﺍاﻁطﺍاﺵشﻥنﻝلﺍا

14

12

12
10

10
8

7
6

6

6
5

4

4

4

3

2
0
ﺕتﻝلﺍا()2010
ﻱيﻝلﻉع
ﺏبﺍاﻝلﺍا ﻡم
ﺕت
ﺉئﺍاﺩد
ﻱي

	
  

ﺕتﻝلﺍا
ﻱيﻝلﻉع
ﺏبﺍاﻝلﺍا ﻡم
ﺕت
ﺉئﺍاﺩد
ﻱي
()2003/2009

ﺏبﺍا
ﺕت
ﻱيﺭرﻭوﻁطﻝلﺍا 1ﻭو 2ﻥنﻡم ءﺍاﺩد
ﻥن
1989

ﻱيﺭرﻭوﻁطﻝلﺍا1ﻭو 2
ﻥن
1980/1988

ﺕت
ﻱيﻅظﻥن
ﺕتﻝلﺍا( ﻡم
ﻱيﻝلﻉع
ﺏبﺍاﻝلﺍا ﻡم
ﺕت
ﺉئﺍاﺩد
ﻱي
ﻱيﺩدﻕق)
ﻡم
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 انخف�ضت ن�سبة الن�شاطات يف التعليم االبتدائي للتنظيم
اجلديد من � %12,04إىل  %7من احلجم ال�ساعي الأ�سبوعي لكل
املواد املربجمة يف هذا امل�ستوى ،مع الإ�شارة �إىل �أنها ت�ضم الرتبية
الت�شكيلية و الرتبية املو�سيقية .و زاد انخفا�ض هذه احل�صة
خالل العام الدرا�سي � 2011/2010إىل  %6و نف�س املالحظة
بالن�سبة للرتبية البدنية و الريا�ضية يف التنظيم اجلديد من
� %4إىل .%3
� أهمية مواد الن�شاط �ضمن احلجم ال�ساعي الأ�سبوعي
يف التعليم املتو�سط

 يتبني من اجلدول �أن قبل تطبيق املدر�سة الأ�سا�سية ،كان
احلجم ال�ساعي العام ملواد الن�شاط ميثل  %04,36من جمموع
احلجم ال�ساعي الأ�سبوعي لكل املواد املربجمة يف هذا امل�ستوى،
مع الإ�شارة �إىل �أنها ت�ضم الأ�شغال اليدوية و الر�سم و املو�سيقى
و الرتبية البدنية ،و تعترب ن�سبة �ضعيفة يف م�ستوى التعليم
االبتدائي نظرا ملدى حاجة الطفل �إليها يف هذه ال�سنوات .مع العلم
�أن مواد الن�شاط كانت تقدم يف ال�سنة الأوىل و الثانية فقط cours
 ،préparatoiresمبعدل � 3ساعات يف الأ�سبوع.

يقي�س امل�ؤ�شر احلجم ال�ساعي بن�سبة مئوية مقارنة بالتوقيت العام
�أي مقارنة باحلجم الكلي ل�ساعات الدرا�سة خالل الأ�سبوع (جمموع
ال�ساعات لكل املواد املربجمة مل�ستوى التعليم املتو�سط ،من ال�سنة
ال�سابعة �إىل ال�سنة التا�سعة يف التعليم الأ�سا�سي و من ال�سنة الأوىل
�إىل الرابعة يف التعليم املتو�سط التنظيم اجلديد).

 يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي ارتفعت هذه احل�صة �إىل
 ، %10,19و بعد التغيريات التي طر�أت يف التعليم الأ�سا�سي بعد
تقييم  1988زادت هذه احل�صة �إىل � ،%12,04إذ كانت هذه املواد ذات
�أهمية كربى يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،نف�س املالحظة نذكرها
بالن�سبة للرتبية الريا�ضية و البدنية من � %04,63إىل .%05,56
كانت تقدم مواد الن�شاط مبعدل � 3ساعات و  30دقيقة يف ال�سنوات الر�سم البياين رقم()3
الثالثة الأوىل و �ساعتني ( )2يف ال�سنوات الثالثة الباقية ،و �ساعة تطور ح�صة مواد الن�شاط من جمموع احلجم ال�ساعي الأ�سبوعي
للرتبية البدنية و الريا�ضية لكل م�ستوى.
يف التعليم املتو�سط
ﺕتﻝلﺍا
ﺏبﺭر
ﻱي
ﺏبﻝلﺍا ﺓة
ﻥنﺩد
ﻱي
ﻱيﺭرﻝلﺍا ﻭو ﺓة
ﺽضﺍا
ﻱي
ﺓة

%

ﻥنﻝلﺍا
ﺵش
ﺕتﺍاﻁطﺍا
6,32

6,40

6,32

6,30
6,20

6,02

6,02

6,02

6,10

6,02

6,00

6,00

6,00
5,90
5,80

ﺕتﻝلﺍا()2010
ﻱيﻝلﻉع
ﺕت ﻡمﻝلﺍا ﻡم
ﺱسﻭو
ﻁط

	
  

ﺕتﻝلﺍا
ﻱيﻝلﻉع
ﺕت ﻡمﻝلﺍا ﻡم
ﺱسﻭو
ﻁط
()2003/2009

ﺏبﺍا 1989
ﺕت
ﺭرﻭوﻁطﻝلﺍا 3ﻥن ﻡم ءﺍاﺩد

ﺭرﻭوﻁطﻝلﺍا3

1980/1988

 مل يكن االهتمام كبريا مبواد الن�شاط يف التعليم املتو�سط� ،إذ �ساعتني ( )2يف الأ�سبوع لكل من (الأ�شغال اليدوية و الر�سم و الرتبية
ال يظهر اختالف كبري عرب التغريات التي طر�أت على هذا امل�ستوى ،املو�سيقية) و �ساعتني ( )2يف الأ�سبوع للرتبية البدنية.
فقد ارتفعت ح�صة الن�شاطات نوعا ما يف مرحلة الطور الثالث للتعليم
 كما انخف�ضت نوعا ما ح�صة الن�شاطات مرة �أخرى يف التعليم
الأ�سا�سي �إىل  %6,32من احلجم ال�ساعي الأ�سبوعي لكل املواد املتو�سطللتنظيماجلديد،وبقيتمتثل�ساعتني()2يفالأ�سبوعلكل
املربجمة يف هذا امل�ستوى ،و هذا بعد التغيريات التي جرت يف التعليم ن�شاط (الن�شاطات و الرتبية البدنية الريا�ضية).
الأ�سا�سي بعد تقييم  .1988و نالحظ ب�أن احل�ص�ص مت�ساوية مع
الرتبيةالريا�ضيةوالبدنية،حيثكانتتقدمموادالن�شاطمبعدل
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� أهمية مواد الن�شاط يف التعليم الإلزامي مقارنة بالدول الأخرى:
لإثراء نتائج امل�ؤ�شر اخلا�ص بح�صة مواد الن�شاط �ضمن جمموع ال�ساعات لكل املواد املربجمة مل�ستوى التعليم االبتدائي و احل�صة �ضمن
جمموع �ساعات مواد التعليم املتو�سط ،قمنا مبقارنة ذلك بالنتائج املتو�صل �إليها يف الدرا�سات التي �أجريت يف الدول الأع�ضاء يف منظمة
( ،)OCDEو تتمثل فيما يلي:
اجلدول رقم()4
املقارنة بني ح�ص�ص مواد الن�شاط �ضمن جمموع ال�ساعات ملواد التعليم االبتدائي يف بع�ض دول �أع�ضاء()OCDEو يف اجلزائر.
الدول

الرتبية البدنية و الريا�ضية

الن�شاطات
2005

2008

2005

2008

بريطانيا

8%

9%

7%

7%

فرن�سا

11%

11%

13%

13%

الدمنارك

21%

20%

10%

10%

�إ�سبانيا

11%

11%

11%

11%

الربتغال

18%

12%

9%

6%

�أملانيا

15%

15%

11%

11%

املجر

15%

14%

11%

12%

فيلندا

14%

19%

9%

9%

املك�سيك

5%

5%

5%

5%

النم�سا

18%

18%

10%

10%

كوريا

13%

13%

10%

10%

اليابان

10%

10%

9%

9%

متو�سط الدول الأع�ضاء

12%

12%

8%

9%

اجلزائر

12%

7%

6%

4%

Regards sur l’éducation,OCDE, 2007-2010

 نالحظ �أن يف معظم الدول الأع�ضاء يف منظمة ( (OCDEتفوق ح�صة مواد الن�شاط  %10من جمموع ال�ساعات للمواد املدر�سة يف
م�ستوى التعليم االبتدائي ،و تتمثل هذه املواد يف الفنون ( Disciplines Artistiquesاملو�سيقى و الرق�ص و الت�صوير و الر�سم.)...
 فح�سب معطيات  2008هناك دول متثل فيها ح�ص�ص الن�شاطات  ،%15 ،%18 ،%19 ،%20و هي الدمنارك و فيلندا و النم�سا
و �أملانيا(بالرتتيب) ،و تظهر �أقل ح�ص�ص هذه املواد يف املك�سيك و بريطانيا %5 ،و  ،%9كما نالحظ نوعا من اال�ستقرار ونوعا من االرتفاع
عرب الزمن يف هذه احل�ص�ص عند معظم الدول� .أما يف اجلزائر فح�ص�ص مواد الن�شاط �أقل من احل�ص�ص امل�سجلة يف معظم هذه الدول و
عرفت انخفا�ضا م�ستمرا.
 و بالن�سبة حل�صة الرتبية البدنية  Education physiqueفهي ترتاوح ما بني  %5و  ،%13و �أقل ن�سبة تظهر يف املك�سيك و �أكرب
ن�سبة يف فرن�سا التي تويل �أهمية للرتبية البدنية �أكرث من املواد الفنية ،و هناك ا�ستقرار يف هذه احل�ص�ص عرب الزمن.
 بينت املقارنة بدولة الكويت عن عدد ال�ساعات املربجمة ملواد الن�شاط لتالميذ التعليم االبتدائي� ،أنه كبري و متنوع� .إذ يرتفع هذا
احلجم بكثري مقارنة مبواد الن�شاط املربجمة يف اجلزائر ،و تتمثل هذه املواد يف الكويت :يف الن�شاط احلر ( والذي يزيد حجمه ال�ساعي
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كلما ارتفع التلميذ �إىل م�ستوى �أعلى) ،و الأ�شغال اليدوية و الر�سم( يرتاوح حجمها ما بني  2و �3ساعات) ،الرتبية املو�سيقية (ملدة �ساعتني
يف الأ�سبوع لكل تالميذ االبتدائي) ،و كذلك الرتبية البدنية (ملدة ثالث �ساعات يف الأ�سبوع للأوىل و الثانية و الثالثة ابتدائي).
علما ب�أن احلجم ال�ساعي الأ�سبوعي يف التعليم االبتدائي بالكويت يقدر بـ � 30ساعة يف الأ�سبوع �إال �أن هذا ال يتعب التلميذ �أمام عدد
�ساعات مواد الن�شاط املعتربة ،و التي تخلق نوعا من التوازن بني املواد الأدبية و العلمية و خلق جو من اللعب و الراحة لدى تلميذ االبتدائي.
اجلدول رقم()5
املقارنة بني ح�ص�ص مواد الن�شاط �ضمن جمموع ال�ساعات ملواد التعليم املتو�سط يف بع�ض دول �أع�ضاء( )OCDEو يف اجلزائر
الدول

الرتبية البدنية و الريا�ضية

الن�شاطات
1992

2005

2008

1992

2005

2008

بريطانيا

10%

11%

9%

11%

8%

7%

فرن�سا

7%

7%

7%

11%

11%

11%

الدمنارك

-

9%

11%

-

8%

8%

�إ�سبانيا

12%

11%

10%

10%

7%

7%

الربتغال

6%

7%

7%

6%

9%

9%

�أملانيا

9%

10%

10%

9%

9%

9%

املجر

-

10%

10%

-

8%

9%

فيلندا

6%

9%

15%

9%

7%

7%

املك�سيك

-

6%

6%

-

6%

6%

النم�سا

11%

16%

16%

11%

10%

10%

كوريا

-

8%

8%

-

8%

8%

اليابان

-

7%

7%

-

9%

9%

متو�سط الدول الأع�ضاء

9%

8%

8%

9%

8%

8%

اجلزائر

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Regards sur l’éducation, OCDE, 1995-2007-2010

 نالحظ �أن ح�ص�ص مواد الن�شاط �ضمن برنامج التعليم املتو�سط توىل �أهمية �أقل مما هي يف م�ستوى التعليم االبتدائي ،يف معظم الدول
الأع�ضاء يف منظمة (� ، (OCDEإال �أن يف معظمها جند �أن ح�ص�ص مواد الن�شاط من جمموع ال�ساعات للمواد املدر�سة يف م�ستوى التعليم
املتو�سط ترتاوح ما بني  %6و .%16
 كما نالحظ عرب ال�سنوات ارتفاع ح�ص�ص مواد الن�شاط �ضمن جمموع �ساعات مواد الربنامج يف هذا امل�ستوى يف عدة دول ،منها فنلندا
من � %6إىل  ، %15و النم�سا من � %11إىل  . %16كما نالحظ عرب الزمن �أن هناك نوعا من اال�ستقرار يف هذه احل�ص�ص يف كل من فرن�سا
و اليابان و كوريا و املك�سيك ،و انخفا�ضا نوعا ما يف كل من بريطانيا و �إ�سبانيا� .إال �أن يف اجلزائر جند هذه احل�صة �ضعيفة مقارنة مبعظم
الدول و التي مل تتغري عرب التغريات التي عرفها نظام التعليم الإلزامي يف اجلزائر.
 و بالن�سبة حل�صة الرتبية البدنية  Education physiqueفهي ترتاوح ما بني  %6و  ، %11و �أقل ن�سبة تظهر يف املك�سيك و �أكرب ن�سبة
يف فرن�سا التي تويل �أهمية للرتبية البدنية �أكرث من املواد الفنية.


و مقارنة بدولة الكويت يف التعليم املتو�سط ،تتمثل مواد الن�شاط فيها يف :الرتبية الفنية (و يقدر حجمها ال�ساعي ب�ساعتني يف الأ�سبوع
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بالن�سبة للإناث و �4ساعات للذكور) ،و الأ�شغال اليدوية و الر�سم
(ب�ساعتني يف الأ�سبوع لأق�سام الثالثة و الرابعة متو�سط) ،و الرتبية
املو�سيقية (ملدة �ساعة يف الأ�سبوع لأق�سام الأوىل و الثانية متو�سط)،
و الرتبية البدنية ملدة �ساعتني يف الأ�سبوع للأوىل و الثانية و �ساعة
واحدة للثالثة و الرابعة) .و من بني الن�شاطات الأخرى يف التعليم
املتو�سط بالكويت ،الرتبية الن�سوية و التي تخ�ص�ص لفتيات �أق�سام
ال�سنة الأوىل (�ساعتني) وال�سنة الثانية (�3ساعات) وال�سنة الرابعة
(�3ساعات).
علما ب�أن احلجم ال�ساعي الأ�سبوعي يف التعليم املتو�سط يف هذا
البلد يرتاوح ما بني  37و � 39ساعة يف الأ�سبوع �إال �أن هذا ال يتعب
التلميذ �أمام عدد �ساعات مواد الن�شاط املعتربة.
خال�صة عامة
�أظهرت نتائج امل�ؤ�شرات املطبقة للتعرف �إن كان عدد ال�ساعات
املدر�سةلتلميذالتعليمالإلزامييفاجلزائرمياثلالعدداملدر�س
يف الدول الأخرى� ،أن عدد �ساعات الدرا�سة خالل �سنة درا�سية
يف الأ�سبوع �إىل � 24ساعة و � 25ساعة و  45دقيقة ،فعال �سيخف�ض
يف التعليم االبتدائي �أكرب من معظم الدول الأع�ضاء يف منظمة
ال�ضغط على التلميذ ،لكن ما هي الإجراءات التي اتخذت لذلك؟
( )OCDEو �أكرب بكثري يف التعليم املتو�سط.
هل �أخذ بعني االعتبار تعديل الربامج و انخفا�ضها �أو تخفيفها،
كما �أظهر م�ؤ�شر ح�صة مواد الن�شاط �ضمن جمموع �ساعات املواد هل �أخذ بعني االعتبار ت�سل�سل الربامج عرب امل�ستويات الأخرى من
املربجمة يف امل�ستويني �أنها يف اجلزائر �أقل من احل�ص�ص امل�سجلة م�ستوى لآخر؟
يف معظم الدول و عرفت انخفا�ضا م�ستمرا ،و معظم الدول ارتفعت و �إن مل تتبع هذه اخلطوات كيف يواجه املعلم وترية �إمتام
ح�صة مواد الن�شاط فيها عرب الزمن حيث تويل �أهمية كربى لهذه برناجمه؟ ف�أح�سن و�سيلة على العموم للمعلم ،هي �إلغاء ح�ص�ص
املواد خا�صة يف التعليم االبتدائي.
مواد الن�شاط و الرتبية البدنية ليت ّم برناجمه للمواد التي يعتربها
فهل ب�إمكان تلميذ التعليم الإلزامي باخل�صو�ص تلميذ االبتدائي� ،أ�سا�سية ،جاهال يف ذلك احلاجة املا�سة لتالميذ هذه املرحلة للر�سم
البقاء يف املدر�سة ملدة طويلة مع انخفا�ض يف توقيت مواد الن�شاط و الأ�شغال اليدوية �أو الرتبية املو�سيقية للتنفي�س و �إيجاد نوع من
مقارنة مبا هو مطبق يف الدول الأخرى ،التي يحتاج �إليها كثريا الراحة بعد املواد ال�صعبة .ن�ستخل�ص من كل تلك الإجراءات التي
يف هذه ال�سن؟ �إذ نعتقد �أننا نرهق هذا التلميذ باحلجم ال�ساعي حتدث تقريبا �سنويا ،عدم و�ضع �أ�سا�س علمي لكل تغيري.
الأ�سبوعي �أو ال�سنوي ،و نرهقه �أكرث حني نطالبه بالوظائف املنزلية و يف نهاية لهذه الدرا�سة نقدم النتائج التي تو�صل �إليها التحقيق
لكل املواد يف البيت ،مع تعددها يف هذه املرحلة ،و ال نن�سى �أي�ضا الدويل �سنة  2003و املقارنة الدولية التي قامت بها منظمة
البيئة �أو املحيط االجتماعي الذي يعي�ش فيه هذا التلميذ.
( ،)OCDEو التي اعتربت النظام الرتبوي الفنلندي ك�أح�سن نظام
�أال نحاول بهذا جعل التلميذ ينفر من املدر�سة التي �أ�صبحت بالن�سبة مقارنة بكل الدول الأع�ضاء فيها ،حيث كان تالميذها الأوائل
�إليه مكانا للأعمال ال�شاقة ،بالتايل ي�شعر بعدم قدرته على حتقيق يف القراءة و الريا�ضيات و حل امل�سائل.
جناحه املدر�سي.
ومامييزالنظامالرتبويالفنلنديهوغيابالتقومي،و�أيامالدرا�سة
و ن�شري ب�أن التغيري الأخري يف  ،2011/2010بانخفا�ض حجم احل�صة الق�صرية ،و �أهمية املو�سيقى و الفنون و الريا�ضة� ،إ�ضافة �إىل 10
الواحدة يف التعليم االبتدائي من  60دقيقة �إىل  45دقيقة ،و منه �أ�سابيععطلةيفال�صيف،ووجبةغذاءجمانيةيفاملدار�ساالبتدائية
الإلزامية (�16 -7سنة) .كما تعترب املدر�سة امتدادا للبيت و لي�س
انخفا�ض احلجم ال�ساعي الأ�سبوعي من � 27ساعة و � 31ساعة
مكانا باردا مملوءا بالنواهي.
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حول الواجبات املنزلية و الفرو�ض املحرو�سة .من�شور وزاري رقم
املراجع
 1وزارة الرتبية الوطنية ،مديرية التعليم الأ�سا�سي 36/98 .)2010( .بتاريخ  . 13/01/1998اجلزائر.
�شبكة املواقيت و عدد احل�ص�ص ملرحلة التعليم االبتدائي .من�شور  12وزارة الرتبية الوطنية ،مديرية التعليم الأ�سا�سي.)1996(.
مناهج التعليم الأ�سا�سي للطور الثاين .اجلزائر :الديوان الوطني
وزاري .اجلزائر.
للمطبوعات املدر�سية. O.N.P.S ،
 2وزارة الرتبية الوطنية ،مديرية التعليم الأ�سا�سي.
(�أفريل .)2007جدول املواقيت الر�سمية .من�شور وزاري بتاريخ  13وزارة الرتبية و التكوين(.مار�س .)1988تقييم املنظومة
الرتبوية ( :)1988 - 1962مرحلة التعليم الأ�سا�سي .اجلزائر.
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الكرونوب�سيكولوجيا و التعل ّمات ( مرتجمة)

احرتام الوتريات البيولوجية و الب�سيكولوجية للطفل ،رهان تربوي
روين كالري�س و نادين لوفلوك� ،أ�ستاذان حما�ضران ،جامعة تور( فرن�سا)
للمرا�سلة rene.clarisse@univ-tours.fr :

هناك م�س�ألتان يف ما يخ�ص التعلمات حتتاجان �إىل تو�ضيح :فعل
التعلم و طريقة التعليم .و عليه فاملعلمون هم الذين يقومون بفعل
التعليم ،و املتعلمون و الطالب هم املعنيون بفعل التعلم.
و يختلف الرتكيز على امل�س�ألتني ح�سب الزاوية التي ينظر منها،
فالبع�ض ي�صب االهتمام على م�سار التعليم و البع�ض ي�صبه على
م�سار التع ّلم.

و ميكن ذكر بع�ض الأبحاث العلمية لتو�ضيح هذه احلقيقة.
و هكذا تبني ،يف ميدان التعلمات املدر�سية� ،أن �أداءات الطفل تقوى
و ت�ضعف ح�سب ال�ساعة التي يدعى فيها �إىل ذلك (CLARISSE.
FLOC’H et TESTU 2010; FEUNTEUN et TESTU
 . )1994; TESTU 2000;2008 LEو بذلك فان القابلية للتّعلم
هوامل�ؤ�شرالدالعلىالتنظيمالزّمنيالداخليللفرد.وتختلفذروة
الفعالية ح�سب امل�سارات الب�سيكولوجية املج ّندة.

ف�إن كان ال�س�ؤال “ ما هو التعليم؟ “ ف�إن البيداغوجيني هم الذين
�سيجيبون عن طرائق التدري�س ،عن �أداء املعلمني ،عن ديداكتيكية در�س( )MONTAGNER 1984ت�صرفات الأطفال يف و�سطهم
الطبيعي ،معتمدا يف ذلك على منهجية م�ستوحاة من علم الأخالق،
املواد التعليمية.
فالحظ �أن �ضغط الأطفال و قلقهم يتجاوب مع املتغريات الدورية.
�أما �إن كان ال�س�ؤال “ ما هو التعلم؟” يف هذه احلالة ف�إن علماء
النف�س هم امل�ؤهلون للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،و �سيف�سرون ال�سلوك و �إثر درا�سة (TESTU ، ALAPHILIPE، CHASSEIGNE
الإن�ساين و طرق حت�صيل املعارف.
و CHEZE 1995 CLARISSE, FLOC’H, KINDELBERGER
�إذن فمن ال�ضروري �أن يعمل البيداغوجيون و النف�سانيون معا  ،و على  )et FEUNTEUN; 2010مت التحقق عند بع�ض التالميذ �أن ت�أثري
علم النف�س �أن ي�ضع معامل للعمل دون �أن يفر�ضها .و من هنا ي�أتي دور ح�ضور �أقرانهم �أثناء �أداءاتهم املدر�سية يختلف فيما بينهم ح�سب
طبيعة الن�شاط (ب�سيط يقابله معقد) و توزيعه الزمني .و هكذا ف�إن
الكرونوب�سيكولوجيا يف الق�ضايا الرتبوية و طرائق التعلمات ()...
خمتلف النتائج املتو�صل �إليها تبينّ �أن �آثار التفاعالت االجتماعية
�إن الكرونوب�سيكولوجيا املنبثقة من علم نف�س الزمن هي
خا�ضعة لعامل الزمن .ف�إن كان ح�ضور الأقران �إيجابيا لبع�ض
التي تعطينا �إجابات عن مدى تكيفنا مع �أي تغري يحدث يف
التالميذ  ،ف�إنه غري منا�سب للبع�ض الآخر.
حياتنا( .)FRAISSE1967فالتقاء الفرد و حميطه ي�ستوجب
بال�ضرورة التكيف معه .هناك مظهران معنيان :الأول ميثل طريقة و قدم �A. REINBERGسنة ،2006عر�ضا ملجموعة من الت�سا�ؤالت
تكيفنا مع متغرياتنا الداخلية ،و الثاين ميثل طريقة تغيرّ نا لنتكيف تظهر ثوابت زمنية ا�ستنتجت من حوادث العمل �أو حوادث الطريق.
مع املتغريات اخلارجية املحيطة بنا .فالوترية الداخلية endogèneجندهنادرا�سة( A. REINBERGو O. REINBERG، THEARD
و الوترية اخلارجية  exogèneت�صبحان �إذن مو�ضوع و م�صدر و  )MECHKOURI 2002من خالل حاالت ال�صدمات لأكرث من
 15000طفل محُ �صى يف و�سط ا�ست�شفائي .ح�سب حتاليل هذه النتائج
درا�سات علمية.
فيما يخ�ص الوترية الداخلية ،فلنتذكر ما الذي مييزها و يحددها ، ،ف�إن ذروة احلوادث عند �أطفال التح�ضريي و املتمدر�سني ال تقع يف
النهار�صدفةبلتقعيف �أوقاتحمددة.فوجود �ساعة داخلية و هيكلة
�أوال هي موجودة لذاتها� ،سواء تعلق الأمر بالوترية البيولوجية
�أو الوترية الب�سيكولوجية ف�إنهما يعربان عن التنظيم الزمني الداخلي زمنيةلوحدهماي�سمح لناب�شرحخمتلفهذهالنتائج.رغمهذاجند
للإن�سان�.إنالوتريةالداخليةتبنيقواعدالتوازناخلا�صبهاوالتي �أن الوترية الداخلية �ستخ�ضع للتدخل امل�ستمر للم�ؤثرات اخلارجية
التي تفر�ض نف�سها على كل فرد مما ي�ستدعي التكيف و التغيري .من
نعتمد عليها باعتبارها تعطينا الإجابات عن متطلبات املحيط.
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بني هذه امل�ؤثرات اخلارجية التي يكون بع�ضها من طبيعة زمنية هناك التي يحدثها املحيط.
ما ي�صل �إلينا بانتظام �أو بال انتظام ،متوقع �أو غري متوقع ،من �أ�صل على امل�ستوى البيداغوجي ،يعترب هذا امللمح نقطة معلمية لتكييف
طبيعي �أو اجتماعي.
الن�شاطات مع وترية التالميذ .و لذا يفرت�ض �أن تربمج التعلمات

يندرج"تنظيمالزّمناملدر�سي"�ضمنالوتريةاخلارجيةاالجتماعية
و وفق ًا لنتائج الباحثني ،فقد مت التو�صل �إىل �أنّ م�ستويات و متغيرّ ات
انتباه الأطفال اليومية و الأ�سبوعية و قابليتهم للتع ّلمات تختلف
ح�سب نوع التوزيع الزّمني ( CHALLAMEL، CLARISSE ،
 LEVI، LAUMON، TESTUو TOUITOU 2001، TESTU
 2008، LEFLOC’H، CLARISSEو � .)TESTU 2010إن م�س�ألة
د ُد عطلة
طول عطل نهايات الأ�سبوع ميكن �أن تطرح ،فعندما تمُ ّ
نهاية الأ�سبوع يزداد �أثر ال ّالتزامن و تتبعه �صعوبة جتنيد االنتباه
خالل َي ْو َمي ا�ستئناف الدرا�سة ( دولفولفي و جونيي .)1999
قوي لنوم
ات�ضح �أنّ الزّمن املدر�سي �أي�ضا مزامن ّ
عالوة على هذاّ ،
الأطفال� .إنّ هذه امل�س�ألة ذات �أهمية كبرية لأنّ حرمان الطفل من
النوم ي�ؤ ّثر �سلبيا لي�س فقط يف تعل ّماته بل يف تّ�صرفاته االجتماعية
و جنوحه للعنف (CHALLAMEL 2001، CLARISSE ،
TESTU ، MONTAGNER، ALAPHILIPE ، LEFLOC’H
و ً � .)JANVIER 2004إذا فالتغريات املعرفية و الداللية للكائنات
الب�شرية تخ�ضع للوترية التي ينتجها املحيط.
تغريات يومية و تعلمات:

يف �أوائل القرن املا�ضي ا�ستخل�ص(  )GATES 1916امللمح اليومي
للفعاليات ،من خالل االختبارات الب�سيكوتقنية التي �أجراها
على جمموعة من املتمدر�سني .بعد ذلك ،ويف �سنة � ،1926أ�شار
� BOURDONإىل �أن ما كان ي�سميها “بالطاقة الذهنية” تتطور
�أثناءالنهار.ووفقاله،ف�إنهذهالطاقةتتزايدابتداءمناال�ستيقاظ
حتى تبلغ احلد الأق�صى حوايل  .10-11ثم يحدث هبوط عند
الظهر�،إماقبل�أوبعدوجبةالغداء.بعدذلكتزدادهذهالطاقةحتى
تبلغ حدها الأق�صى الثاين يف فرتة ما بعد الظهر ثم ت�ضعف �أخريا
يف امل�ساء .و وفقا لأعمال  TESTUل�سنة ( ،)1994و بعد �أن قام
باختبارات على جمموعة كبرية من التالميذ ترتاوح �أعمارهم بني
 6و � 11سنة ،الحظ �أن الأداءات االنتباهية تتزايد من بداية �صبيحة
الدرا�سة �إىل نهايتها ،و ترتاجع خالل ا�سرتاحة الظهرية Creux
(postprandialفراغمابعدالأكل)،ومنثمةترتفعمنجديديف
فرتة ما بعد الظهرية .و عليه اقرتح تا�ستو ت�سمية هذا امللمح “ا َمللمح
الكال�سيكي” .و �سي�شكل هذا امللمح القاعدي من الآن ف�صاعدا ً
مرجعا للتحقق من التطابق بني الوترية اخلا�صة بالطفل و الوترية
54

اجلديدة �أو الن�شاطات التي تتطلب االنتباه و الرتكيز بني ال�ساعة
 9:30و  11:30مراعاة لوترية الطفل؛ و �أن تخ�ص�ص بداية ال�صبيحة
وبدايةمابعدالظهرلن�شاطات�أخف�،أكرث�ألفةوحتكما.و�أنتربمج
بداية التع ّلمات على ال�ساعة � 9صباحا �سواء للأطفال �أو املراهقني،
ممايحدثتعديالمهمايفمدةنومهم.و�أنتربمجن�شاطات�أكرث
تطلب ًاللجهدالفكريبعدالظهريةعندالأطفالمن�7إىل�8سنوات،
�شرط احرتام ا�سرتاحة الظهرية املنظمة بدقة �إىل غاية ال�ساعة
 .15:00ذلك لأن ا�ستئناف الن�شاط لديهم يظهر ب�شكل وا�ضح.
لكل وتريته.

...يوجدتطورللتغرياتاليوميةلالنتباهعند�أطفال�11-4سنةحتى
ت�صري من�سجمة يف � 11-10سنة حيث تتمثل يف ّ امللمح الكال�سيكي
ّ املبني �سابقا ...و عليه يجب �أن يتكيف وقت التعلم مع قدرات كل
طفل ،علما �أن اليوم الدرا�سي لطفل عمره � 3سنوات يختلف عن
يوم درا�سي لطفل عمره � 11-10سنة .و يف الأخري ،يجب �أن يح�صل
كل الأطفال على �أوقات ترفيه و ا�سرتاحة �أكرث؛ لأن هذه الأوقات
ت�ساعدهمعلىامتالكبنيةقويةو�إنتاج“مردوددرا�سي”جيد .كما
�أناملدر�سةخم�ص�صة�أي�ضالإيقاظودعمالإبداع و العمل امل�شرتك.
يف العطلة “ن�سيان للوترية املدر�سة”
�إن ن�سيان الوترية املدر�سية هي �إحدى وظائف العطلة :فيجب على
ج�سم الإن�سان �أن يكون قادرا على “ن�سيان وترية الزمن املدر�سي ”
و ا�سرتجاع حقوقه ب�إر�ضاء رغباته يف النوم و الراحة .كما ال ينبغي
�أن تكون العطلة منا�سبة ال�ضطراب وتريته احلياتية ،فال ينبغي على
الطفل�أنيناممت�أخراجدالي�ستيقظمبكرا�،أييجب�أنيجدتوازنه.
القيلولة حاجة ملحة
�إن اختلفت الوترية البيولوجية و الب�سيكولوجية ح�سب الأ�شخا�ص و
ح�سب مرحلة منوهم ،ف�إنه ال ميكن لأي ج�سم �أن ي�ستغني عن الراحة،
�سواء متثلت يف القيلولة �أو يف وقت ال يقوم فيه ب�أي ن�شاط .و عليه ف�إن
وقت الراحة �ضروري و ب ّناء.
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ا�سرتاحة الظهرية فرتة حا�سمة يف اليوم للوترية
 �إنها،�إن ا�سرتاحة الظهرية جد ح�سا�سة فيما يتعلق بالوترية اليومية
 و تقلي�ص الأداءات املالحظة.متثل وقتا يكون فيه اجل�سم �أقل فعالية
 هو جزء من امللمح البيولوجي15:00  و12:00/12:30 بني الأوقات
 كما يظهر �أن تنظيم ا�سرتاحة الظهرية.و الب�سيكولوجي اليومي
.م�س�ألة مهمة للذين يهمهم احرتام وترية الطفل
 من وجهة نظر ب�سيكولوجيا الرتبية، و بعيدا عن كونها �شاملة،ختاما
 فهذه بع�ض املعامل التي يجب �أخذها بعني االعتبار،و الكرونوبيولوجيا
يف �أي تفكري علمي �أو بيداغوجي فيما يخ�ص تنظيم الوقت املدر�سي
.للطفل
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تثبيت �أوقات املدر�سة� ،أوقات التالميذ و العائلة( مرتجمة)
م�سائل علمية لق�ضايا اجتماعية ؟
نادين لوفلوك و ريني كالري�س � -أ�ستاذان حما�ضران  -جامعة تور(فرن�سا)
املرا�سلةNadine.lefloch@univ-tours.fr :
�إن القول ب�أن الطفل كائن �شامل ينمو يف كل �أوقات و �أماكن حياته هو  305عائلة لها �أطفال يرتاوح �سنهم بني  4و � 10سنوات متمدر�سون،
قول �أ�صبح عاديا يف ميدان الرتبية ،رغم �أنه ما زال الكثري مل ينجز و بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول الذي طرحناه من قبل .و تو�ضح ما يلي :
مل يتناول خ�صو�صا حول تنظيم �أوقات حياة الطفل.
 وجود ت�أثري قوي ليوم عمل الأولياء ،فبالن�سبة جلميع الأطفال،
�إن للتكامل الرتبوي نتائج هامة يف ميدان الرتبية ،و بالأخ�ص
ق�ضاء طيلة اليوم خارج املنزل له عالقة قوية مع املدة الزمنية لعمل
يف درا�سة الوترية الب�سيكولوجية للطفل .و هكذا ف�إن درا�سات �سابقة الأولياء.
قد بينت �أن فعالية تنظيم �أوقات الدرا�سة تت�أثر بال�سلب �أو بالإيجاب
 وجود عالقة �أقوى بالن�سبة للطفل ال�صغري ،فالأطفال الأ�صغر �سنا
بح�سب نوعية تنظيم الوقت الال�صفي و خارج املدر�سي.
هم الأكرث تعر�ضا لهذه الظاهرة -مهما كانت الفئة ال�سو�سيو مهنية
�إنّ وقت الطفل هو وقت �شامل منظم و متوازن بني خمتلف العوامل لآبائهم  -ب�سبب حاجتهم الكربى لأمهاتهم العامالت.
املتدخلة.هذهاملالحظاتتدفعالباحثني�إىلموا�صلةالدرا�سات
حول وترية الطفل و كيفية ان�سجامها مع �أوقات العائلة و �أوقات عمل  وجود عالقة �أقوى بالن�سبة للفئة ال�سو�سيو مهنية للأولياء “موظفون
الوالدين .وهذا هو الإ�شكال الذي دفع بنا �إىل هذا البحث ب�إ�شراك �أو عمال”� ،أما �أطفال الأولياء من الفئة ال�سو�سيو مهنية (�إطارات و
حرف و�سيطة) ف�إن املدة الزمنية اليومية عندهم ال تكون متعلقة
م�ساهمة الأولياء و الأبناء.
باليوم العملي للأولياء لوجود هياكل دعم تربوية ت�ستقبلهم.
التكامل الرتبوي :معا�ش للطفل
 وجود تنظيم عائلي مزدوج انطالقا من الق�سم التح�ضريي (6
ح�سب درا�سات فونتان ( ،) Feunteun 2000نعلم م�سبقا �أن املدة �سنوات) .ف�إذا كان وقت طفل الق�سم التح�ضريي له عالقة وطيدة
الزمنية اليومية املخ�ص�صة للدرا�سة و التي حتتوي على زمن النقل ،و جد ح�صرية مع وقت عمل الأم ،ف�إنه بداية من الطور االبتدائي
الإطعام ،اال�ستقبال ،وقت درا�سة �أو واجبات منزلية ،متثل مدة زمنية يتداول الأب و الأم على مرافقة الأطفال قبل و بعد الدرا�سة.
حرجة بعدد � 10ساعات يف اليوم لطفل يرتاوح عمره بني  6و � 11سنة.
وعليه فالتالميذ الذين لديهم يوم درا�سي �أطول تنخف�ض �أداءاتهم  عالقة �أقوى بالن�سبة للطفل ذي الويل الواحد ،فمهما كان �سن
ب�شكل كبري على طول الفرتة امل�سائية ،مقارنة بزمالئهم الذين الأطفال و مهما كانت الفئة ال�سو�سيو مهنية لأحد الأبوين الذي يقوم
ي�ست�أنفون درا�ستهم بعد ال�ساعة  .15:00فالقابلية للتعلم يجب �إذن بح�ضانة الطفل ،فان مدة الزمن اليومي العملي للآباء تعر�ض الطفل
�أن حت�سب مع املدة الزمنية لليوم .و ا�ستكماال لأعمال فونتان طرحنا ب�صورة �أكرب لق�ضاء كل اليوم خارج املنزل.
مدة الزمن اليومي لعمل الأولياء  ،ما هو ت�أثريها بالن�سبة للطفل؟
اال�ستفهامات التالية:
كيف يتم الربط بني �أوقات الطفل و �أوقات عمل الآباء؟ وهل للمدة �أما الدرا�سة الثانية التي قمنا بها فقد �سمحت لنا بتقييم �أثر وقت
الزمنية اليومية لعمل الأولياء و للمدة الزمنية اليومية العائلية التي العمل اليومي للأولياء على انتباه الطفل داخل الق�سم.
يق�ضونها مع �أبنائهم �آثار يف قابلية تعلم الطفل خالل يومه داخل عينة الدرا�سة :
الق�سم؟
299تلميذامتمدر�سايفبدايةاملرحلةاالبتدائية(�7-6سنوات)ويف
يوم الطفل و يوم عمل الآولياء ،روابط متينة و عتبات حرجة
نهايتها (� 10-9سنوات) بح�ضور �أوليائهم.
ت�سمحلنانتائج�أوليةلدرا�سة�أوىلقمنابها،حت�صلناعليهابعدمعاينة
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�شكل :2امل�ستويات و التغريات الأ�سبوعية النتباه الأطفال يف بداية
القيا�سات:
اختبار ال�شطب ،مرر �أربع مرات يف اليوم ( بداية و نهاية ال�صبيحة ،املرحلة االبتدائية ح�سب مدة الزمن اليومي العملي العائلي

للأبوين.
بداية و نهاية الظهرية) و �أربع مرات يف الأ�سبوع
( الإثنني ،الثالثاء،اخلمي�س و اجلمعة).
30

نتائج الدرا�سة :

26
24
22
20

AJWCP basse
AJWCP moyenne
AJWCP élevée

18

Scores attentionnels bruts

 مدة زمن العمل يف اليوم للأبوين .قي�ست بوا�سطة ا�ستبيانات بينت
وجود ثالثة �أفواج متباينة انطالقا من قيم املقادير ( مدة زمنية
منخف�ضة ،متو�سطة ،مرتفعة هذه القيا�سات معاك�سة للزمن الذي
يق�ضيه الطفل مع والديه خالل اليوم.

28

بالن�سبة للأطفال الأ�صغر �سنا ،ف�إن امل�ستوى املتو�سط للأداءات
يكون �أقل جودة ب�شكل ملحوظ عندما تكون مدة عمل الوالدين
Moment de passation
�أكرث ارتفاعا (�شكل  .)1و كلما زادت مدة يوم عمل الوالدين تكون 	
  
التغريات اليومية �أقل بروزا� .أما بالن�سبة للأطفال املتمدر�سني يف
نهاية املرحلة االبتدائية ،وعلى عك�س الأطفال الأقل �سنا ،ف�إذا ظهرت
نف�س االجتاهات تكون الفوارق غري مهمة.
نف�سالدرا�سة�أجريتطوالالأ�سبوعتبنيمنجديدنتائجخمتلفة
ن�ستنتج�-إذن-وجودعتبةحرجةمتعلقةمبدةعمل�أحدالوالدين ح�سب �أعمار الأطفال.
يجب �أن حترتم ،كما نالحظ ن�ضجا لدى الطفل يجعله �أكرث تكيفا فعند الأطفال الأ�صغر �سنا ،الفوجان الأخريان ( مدة العمل اليومي
للآباءمرتفعةمقابلمنخف�ضة)يتباينانب�شكلوا�ضحلفائدةالأطفال
مع �أيام �أطول خارج العائلة.
الذين يق�ضون وقتا �أطول مع �أوليائهم ،فتكون الأداءات �أف�ضل ب�شكل
وا�ضح كما يبينه ال�شكل � .2أما بالن�سبة للأطفال املتمدر�سني يف نهاية
�شكل  :1امل�ستويات و التغريات اليومية النتباه الأطفال يف بداية الطور االبتدائي فتتح�سن �أداءاتهم بانتظام من االثنني �إىل اجلمعة
املرحلة االبتدائية ح�سب مدة الزمن اليومي العملي العائلي جلميع الأطفال.
للأبوين .
و يف اخلال�صة :
�إن ملدة زمن العمل اليومي للأولياء ت�أثريا على �أداءات االنتباه عند
الأطفال الأ�صغر �سنا .و تقرتح نتائج هذه الدرا�سة �أن يخ�ص�ص
30
الأولياء بالقدر الكايف وقتا يوميا لق�ضائه مع �أوالدهم مهما كان
28
�سنهم ،مع احرتام هذه العتبة .وعليه ف�إن تزامن وترية الطفل -
26
خا�صة و هو �صغري  -ي�شرتط ق�ضاء وقت عائلي يومي.
24
22
الوقت املدر�سي و تنظيم العمل العائلي ،هل هناك مطابقة جيدة؟
20
يف هذه الدرا�سة قمنا مبقارنة بني فوجني من التالميذ يدر�سون
AJWCP basse
18
AJWCP moyenne
AJWCP élevée
بتوقيتني درا�سيني خمتلفني ،الأول يبد�أ من ال�ساعة � 08:30إىل ال�ساعة
16
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
 ،16:30و الثاين يبد�أ من ال�ساعة � 09:00إىل ال�ساعة ...17:15
Moment de passation
	
  
بينت نتائج املقارنة �أن الطفل الذي يدر�س وفق التوقيت الأول (من
ال�ساعة � 08:30إىل ال�ساعة  )16:30ي�شعر �أنه قد ق�ضى يوما طويال
جدايفاملدر�سة،وخ�صو�صابالن�سبةللطفلالذييعملوالداهطوال
H4

16

H3

H2

H1

Scores attentionnels bruts
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للوالدين عامل ي�ؤثر يف انتباه الأطفال يف الق�سم (لوفلوك ،كالري�س،
اليوم�( .شكل .)3
�شكل  :3املدة الزمنية املتو�سطة لليوم عند الطفل ح�سب تنظيم و تي�ستو .)2009
الوقت الدرا�سي اليومي و املدة الزمنية للعمل عند الآباء.
يجب �أن ن�ستنتج من هذا ب�أن:
Durée de travail parental élevée

600
580
560
540
520
500

Amplitude de la journée de l'enfant

Durée de travail parental faible

620

 الأيام الدرا�سية الطويلة تلحق ال�ضرر بالأطفال يف تعلماتهم.
 كلما كان الطفل �صغريا كلما كانت �صعوباته يف التعلم ظاهرة.
 اختيار تنظيم الوقت الدرا�سي اليومي يتفاعل مع الوقت العملي
للوالدين.

 توفر هياكل اال�ستقبال الرتبوي خارج الوقت الدرا�سي حتمية للطفل
و للوالدين.
 الوترية الب�سيكولوجية للأطفال خالل �أيام الدرا�سة و خالل
	
  
الأ�سبوع تكون حتت ت�أثري املدة الزمنية للعمل اليومي للوالدين
و تنظيمها.
هذا الأثر يظهر عند جميع �أطفال الفوج الأول .و �إنّ التحليل الدقيق �إن التحذيرات التي �أدرجها تا�ستو �سنة  1996حول اال�ستعمال العادي
لهذه املقارنة يبني �أنه �إذا �أردنا �أن نخفف من طول اليوم الدرا�سي ملعنى الوترية املدر�سية تبقى دائما مو�ضوع ال�ساعة.
ف�إنه يتوجب تبني توقيت الفوج الثاين الذي يبد�أ من ال�ساعة 09:00
و من هنا منيز بني تعريفني:
�إىل ال�ساعة  ،17:15لأنه يحقق تطابقا �أف�ضل مع التوقيت اليومي
للأولياء .هذا االن�سجام لوترية احلياة االجتماعية ينطبق بالأحرى الأول متعلق بتعريف الوترية اخلا�صة بالطفل ،وترية بيولوجية ،بدنية
و ب�سيكولوجية.
مع ما �أو�صى به الباحثان  Chalamalو . All 2001
�أما الثاين فيتعلق بالوترية البيئية ،التي ت�ستنتج من املحيط.
480
460

9h00 à 17h15

8h30 à16h30

Organisation du temps scolaire journalier

التوافق مهمة الآباء و مهمة اخلرباء :
من بني  305عائلة م�ستجوبة 45٪ ،موظفون وعمال و � 28٪إطارات
و مهن و�سيطة � ،صرحوا �أنهم غالبا ما يجدون �صعوبات يف التوافق
بني ا�ستقبال الأطفال و تنظيم عملهم.
و تبدو هذه ال�صعوبات متماثلة لكل الفئات العاملة عندما يكون
الأطفال �صغارا ،و تظهر هذه ال�صعوبات �أكرث يف الأيام التي ال درا�سة
فيها (يوم الأربعاء و �أثناء العطل الق�صرية و الطويلة).
وح�سب نتائج الأبحاث التي تو�صلنا �إليها (لوفلوك ،كالري�س،تي�ستو
وكيندلبارجر)2005،ف�إن�صعوبةالتوافقيفالدورالأبويوالدور
املهني ي�شكل عامل قلق م�ستمر ي�ؤثر �سلبا يف الو�سط املهني للوالدين
يتقا�سمه الأب والأم بت�سا ٍو،

مما يخلق م�شكلة فيما يخ�ص الدعم الرتبوي  .و ال�ضغط املهني
58

�إن وترية الأطفال ال تعدل بل حتتاج �إىل �ضروريات لكن ب�إمكاننا
تنظيم التغريات ذات العالقة باملحيط.

 جملة �أوربية للب�سيكولوجيا، تكوين و �أول م�صادقة ل�سلم املقايي�س
.9-22 ،55 التطبيقية
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Le Floc’h, N., Clarisse, R., & Testu, F. & kindelberger,
C (2005). La conciliation des rôles professionnels
et parentaux, un facteur de stress professionnel :
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mesure, Revue européenne de psychologie appliquée.
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Feunteun, p. (2000). Fluctuations journalières de
la vigilance en milieu scolaire chez des élèves de 6 à
11 ans. Effets de l’âge et du niveau scolaire ; effets de
synchroniseurs sociaux, Revue de Psychologie de
.l’Education, 1,75-91

 ك،  & كيندلربجر. ف، تي�ستو،. ر، كالري�س،.  ن،  لوفلوك
:  عوامل ال�ضغط املهني، ) تثبيت الالئحة املهنية والأبوية2005(

من ت�سيري الأزمنة الرتبوية �إىل احرتام الوترية احلياتية للتالميذ
( مرتجمة)
�أمادو مايتي
جامعة فران�سوا رابلي يف تور -فرن�سا
مقدمة

.sciences de l’éducation, 96,155-168

تتنظمالرزنامةاملدر�سية،الزمناملدر�سيوحياةالأطفال،ح�سب
تطور جمتمعنا واحلاجات االجتماعية ال�سيا�سية
و االقت�صادية .فالرا�شدون املعنيون برتبية الأطفال اليوم  ،كالأولياء
و املعلمني
و املربني و م�س�ؤويل احلركات اجلمعوية ،باقرتاحهم جداول
توقيتجديدةت�أخذبعنياالعتبارالطفل،تنميتهاخلا�صة،جناحه
الدرا�سي،اندماجهداخلاجلماعةوكذاوتريةحياته�.إ�ضافة�إىل
هذا ،ف�إن الدرا�سات الكرونوب�سيكولوجية بينت �أن الأداءات املعرفية
للتلميذ تت�أثر بتغريات يومية و �أ�سبوعية (Leconte-Lambert,
 )1991 Testu; 2008فتكون قدراته قوية يف �أوقات و �ضعيفة يف
�أخرى .فمن ال�ضروري االهتمام بالبعد الكرونوب�سيكولوجي
يف تنظيم الزمن الدرا�سي ،الال ف�صلي
و كذا خارج املدر�سة.
تنظيم الزمن الدرا�سي ،الال�صفي و خارج املدر�سي و النظام
املدر�سي
ينق�سم تنظيم الزمن الرتبوي �إىل منط درا�سي ،ال �صفي و منط
خارج مدر�سي.
الزمن الال�صفي هو الذي يحيط بالزمن داخل الق�سم(Penin,
 .)1998و يق�صد به فرتة ا�ستقبال التالميذ داخل املدر�سة (من
ال�ساعة 7و  30دقيقة �إىل  ،)9ثم فرتة ا�ستقبال التالميذ لوجبة
الغداء(من ال�ساعة �سا � 13إىل �سا  )14ثم فرتة ا�ستقبال التالميذ
بعد نهاية الدرا�سة(من ال�ساعة  16و  30د �إىل  18و  30د).
 الزمن الدرا�سي ،الال�صفي
غالبا ما تكون الف�ضاءات املهي�أة لال�ستقبال الال�صفي منا�سبة لعدد
التالميذ و �سنهم و الن�شاطات املقرتحة لهم� .إنها ف�ضاءات للعب و
الراحة ،للإطعام و لإعداد الفطور و اللمجة ،و هي �أي�ضا ف�ضاءات
للأن�شطة اليدوية .الزمن الال�صفي ي�ستدعي غالبا تدخالت
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خارجية و ينتج �أن�شطة ذات عالقة بالعمل الدرا�سي �أي ب�أن�شطة
خا�صة .الأن�شطة املقرتحة تنظم غالبا وفق عدة حماور رئي�سية،
خا�صة اال�سرتخاء( راحة و �أن�شطة هادئة متمحورة حول الألعاب
اجلماعية ،الر�سم ،القراءة) ،اال�ستك�شاف (ور�شات الأعمال
الب�سيطة) و الرتفيه (�ألعاب اخلارج).
 الزمن خارج املدر�سي
عك�س الزمن الال�صفي ،يتمثل الزمن خارج املدر�سي يف �أن�صاف
الأيام و الأيام غري املقررة للدرا�سة يف الأ�سبوع و العطل حيث

ي�ستقبل الأطفال يف قاعات مهي�أة لق�ضاء التالميذ �أوقات الفراغ.
كما تربمج عدةخرجاتون�شاطاتمقرتحة�:أن�شطةيدوية،فنية،
زيارات فنية ،معار�ض� ،سريك ...و يعمل الفريق امل�ؤطر على �أن
يتكيف الأطفال مع وترية الف�صول ،وترية تتنا�سب ب�شكل �أف�ضل
مع قدراتهم و فيزيولوجيتهم .و هذا الزمن هو �أي�ضا من م�س�ؤولية
العائلة لأداء �أن�شطة ترفيهية يف �أوقات الفراغ امل�شرتك.
تنظيم الزمن الدرا�سي ،الال�صفي و خارج املدر�سي و النظام
املدر�سي  :مل؟ و ملن ؟
�إن الهدف من تنظيم الزمن الرتبوي هو �ضمان تربية نوعية لكل
الأطفال .بني الزمن املق�ضي يف الق�سم و الزمن املق�ضي مع العائلة
متثل الأزمنة الال �صفية �أوقاتا تربوية ب�أمت معنى الكلمة كما تعترب
رهانا هاما لإثراء حياة الطفل و حتفيز منوه ،مبنحه حقال جتريبيا
ملعارفه و جتربة للحياة اجلماعية .نف�س ال�شيء بالن�سبة للزمن
خارج املدر�سي الذي من خالل �أن�شطة مربجمة ي�سمح للطفل
بتجاوز خجله وتوجيه طاقته املتوقدة ،و ا�ستك�شاف و معرفة �أكرث
جل�سمه و للتعبري و اكت�ساب كفاءات جديدة.

كما تعترب هذه الأزمنة الرتبوية �أوقاتا للتبادل املثمر بني الأطفال و
�أقرانهم و بني الأطفال والرا�شدين ،و بني الفريق الرتبوي والأولياء
من �أجل تبادل الآراء حول وترية و �سلوك �أبنائهم ،و بني هذا الفريق
و املعلمني ل�ضمان االن�سجام بني خمتلف الأوقات يف اليوم.
�إن برجمة �أوقات الراحة هذه مفيدة للأطفال و للأولياء من �أجل
جتاوز عناء التفكري يف التكفل ب�أبنائهم �أثناء عملهم.
اخلامتة
�إىلجانباملدر�سة،ف�إنالأزمنةالال�صفيةوخارجاملدر�سيةت�شكل
�أوقاتا تربوية و اجتماعية� .إنها �أوقات راحة �ضرورية للتوازن و النمو
اجليد للطفل (� .)Saada, 2007إذن من املالئم �أن نخلق داخل
املدار�س م�صلحة عمومية تتكفل بالن�شاط الال �صفي املتنوع ،املالئم
حلاجات الأطفال ،حتى ت�ساهم – بقدر الإمكان  -يف منوهم و
ترقيتهم و ا�ستقالليتهم و �إ�شراكهم االجتماعي.
�إذن يجب �أخذ تنظيم الزمن الدرا�سي باالعتبار؛ لأنه �إذا كان غري
متطابق  -و لو قليال  -مع التغريات املعرفية للطفل ف�إنه ي�ؤثر يف
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النجاح املدر�سي و الكرونو ب�سيكولوجيا يف الغابون( مرتجمة)
د .فريونيك �سولوجن �أوكومي بيكا
�أ�ستاذة حما�ضرة  -املدر�سة العليا للأ�ساتذة ليرب فيل – الغابون
(Beugnet-Lambert et coll., 1988; Testu,

�سريورة التعلم
.)1998
وانطالقا مما �سبق قمنا بدرا�سة ميدانية من �أجل معرفة مدى
�إذا عرفنا الكرونو ب�سيكولوجيا على �أنها علم يدر�س ال�سلوك و الوترية م�ساهمة املقاربة الكرونو ب�سيكولوجية يف بناء جناح مدر�سي يف
املدر�سية و تغريات الن�شاط الفكري فمعناه �أنها تعمل على �إجناح النظام الرتبوي الغابوين ؟
املتعلمني.
التحقيق امليداين
يرى الربوفي�سورهابرت مونتانيي � Hubert Montagnerأن ال
�أخذت ثانوية نال�سون مانديال التطبيقية كحقل جتريب باعتبارها
معنى لتنظيم الزمن الدرا�سي �إال �إذا ارتكز على دعامتني:
م�ؤ�س�سة تطبيقية للمدر�سة العليا للأ�ساتذة بـ " ليربفيل ".
 قاعدة تعاقب النهار و الليل بتنا�سب مدة النهار مع مدة الليل
حتليل النتائج
املنظمني للوترية البيولوجية للإن�سان ,لأنه عامل طبيعي.
 ن�سبة جناح ثانوية نال�سون مانديال التطبيقية .% 66.57
 عدم التعار�ض مع الوترية البيولوجية للطفل /التلميذ ،مهما كان
ن�سبة �إعادة ال�سنة لأ�سباب خمتلفة .%23.94
عمره و حمل �إقامته و فئته االجتماعية و ثقافة عائلته .و لذا فهو
عامل �ضروري.
 ن�سبة الت�سرب .% 9.62
و يف تقرير نعتربه رائدا يف الدفاع عن الكرونو ب�سيكولوجيا ،يطالب
مونتانيي ب�إ�صرار بتقلي�ص الزمن الدرا�سي� ،إذ يعترب �أن �سبب الف�شل
الدرا�سي �أو انخفا�ض مردود التالميذ يعود �إىل الإكثار املبالغ من
الأن�شطة البيداغوجية يف اليوم و �سوء ت�سيري الزمن الدرا�سي.

روعيت يف هذا التحقيق العنا�صر التالية :مقر الإقامة � -ساعة النوم
– �ساعة الإيقاظ – تناول فطور ال�صباح و مكانه – منط النقل –
مكان تناول الغداء.
بناء على هذه املعطيات و انطالقا من �أوىل املالحظات تبني �أن
التلميذ الغابوين ،و خ�صو�صا يف هذه الثانوية ،يدر�س �ضمن ظروف
يرثى لها قد تكون �سببا يف �ضعف هذه النتائج.

و ينطلق مونتانيي من كون "�أوقات القوة " و "�أوقات ال�ضعف"،
الوترية ال�سريعة و الوترية البطيئة مثل وترية القلب ،التنف�س �أو �أي�ضا
تغريات االنتباه ...تتناوب دوريا خالل � 24ساعة .و بالن�سبة للأطفال،
فال ميكن لهم �أن يبقوا بنف�س طاقة قدرتهم ( يف اال�ستيعاب �أو فعلى امل�ستوى البيداغوجي  % 51.06من التالميذ �صرحوا ب�أنهم
ي�شعرون بالتعب ما بني ال�ساعة  11و  15وينتقدون �أي�ضا �سوء ت�سيري
التذكر )..لوقت طويل( � 6ساعات يف اليوم مثال) (.)...
و تنظيم الزمن الدرا�سي  -على �سبيل املثال برجمة ح�صة الرتبية
يقرتح مونتانيي تنظيما للزمن الدرا�سي يراعي وترية حياة الطفل /البدنية و الريا�ضية للأق�سام اخلم�سة من ال�سنة الرابعة يف �أوىل
التلميذ( من � 5ساعات �إىل � 5ساعات و  30دقيقة عمل و من �ساعة �ساعات الدرا�سة مما ي�ؤدي �إىل قلة االنتباه ب�سبب الإرهاق البدين-
واحدة �إىل �ساعة و  30دقيقة راحة) .و انطالقا من هذه احلقائق� ،إىل جانب قلة املرافق.
ومن �أجل م�صلحة الطفل و عائلته ،يقرتح مونتانيي تنظيما للزمن
الدرا�سيينبنيعلىتغيرياليومالدرا�سيعلى�أ�سا�ساحرتامالوترية �أما على م�ستوى الوترية البيولوجية تبني من التحقيق �أن
ال�سريكيومية ()Rythmes Circadienللطفل /التلميذ.
 %67.02من التالميذ ينامون بعد ال�ساعة العا�شرة ليال وي�ستيقظون
باكرا� ،أي قبل اخلام�سة �صباحا ،البتعاد امل�ؤ�س�سة التعليمية عن مقار

62

الإقامة و قلة و�سائل النقل  % 63.83( .من التالميذ ي�سكنون بعيدا
عن الثانوية و  % 55.32من التالميذ ي�ضطرون �إىل ا�ستعمال �سيارة
الأجرة).
و �أما على م�ستوى يقظة التالميذ و قوة مردودهم بينت نتائج
التحقيق �أن ما يقارب  % 100من التالميذ يكونون �أكرث يقظة
و مردودا قبل ا�سرتاحة العا�شرة �صباحا و يف الأيام الأوىل من
الأ�سبوع( االثنني ،الثالثاء و الأربعاء).
هذه الدرا�سة الأولية التي تربط بني ن�سبة جناح التالميذ و ظروف
حياتهم تفتح الطريق لنقا�ش حول الوترية املدر�سية .نقا�ش ما زال مل
يرث بعد يف الغابون.
تف�سري النتائج
كلالأن�شطةالبيداغوجيةت�ستهدفحت�سنيمردودالتلميذوجناحه
عرب تبني املقاربات الناجعة؛ لهذا كان من ال�ضروري �إ�شراك املعلمني
و التالميذ و الأولياء يف تقييم املحيط البيداغوجي.
لذاف�إنكلالتغيرياتاملتعددة(التوقيتالدرا�سي،اللمجة،الأن�شطة
الريا�ضية و الفنية و املعاجلة البيداغوجية) يف املناطق ذات الأولوية
البيداغوجية  –ZEPكما يف فرن�سا – تُك ّفل بها من �أجل احرتام
الوترية الب�سيكولوجية ( – TESTUملتقى تيزي وزو – ماي .)2011
و عليه ،فمن ال�ضروري �إ�ضفاء معنى لأن�شطة التالميذ؛ لأن تنظيم
الوقت و الأن�شطة البيداغوجية متغري ال منا�ص منه و رهان يف �سبيل

جناح وتفتح التالميذ.
و منه ف�إن الكرونو ب�سيكولوجيا هي البديل الوحيد لنجاح التالميذ.
�إن نتائج درا�سات مونتانيي و ت�ستو بينت �أنه ال ميكننا فعل �أي �شيء
يف �أي وقت و ب�أية طريقة.
لقد بينت درا�ستنا مدى حجم العالقة بني النجاح و ظروف املعي�شة،
خا�صة فيما يتعلق بالوترية البيولوجية و التي لها عالقة بالنوم
و ال�سهر.
تنظيمالزمنالدرا�سيمفهومجديدملي�ؤخذبعدبعنياالعتبار
يف الغابون .و رغم تقلي�ص �أيام الدرا�سة �إىل � 05أيام �أ�سبوعيا ،مع
تخ�صي�ص يوم الأربعاء غالبا للأن�شطة الريا�ضية و ال�سو�سيو ثقافية ؛
�إال�أنكثريامنالثانوياتت�ستعملال�سبت�صباحاال�ستدراكالدرو�س
�أو بع�ض الأن�شطة ال�سو�سيو ثقافية .كما �أن م�شكلة نق�ص تغطية
النقل و الدخول املبكر للمدار�س (  07و  30د ) و �سوء توزع الهياكل
املدر�سية،كلهذا�ساهميف�ضعفاملردودالدرا�سيلدىالتالميذ.

و للت�صدي لهذه الإ�شكالية ،و ا�ستعانة بنتائج الكرونو
ب�سيكولوجيا،فهل ميكن التفكري يف تغيري الوترية الدرا�سية
يف الغابون؟

الآفاق

بغ�ض النظر عن م�شكل نق�ص الهياكل ،على الغابون �أن ت�شجع
البحث الرتبوي كي يفتح �سبل حت�سني املردود الدرا�سي ،من ذلك
الكرونوب�سيكولوجيا التي تعترب اليوم بديال ال منا�ص منه .و عليه
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نعر�ض بع�ض املقرتحات لتنظيم الزمن املدر�سي و التي ب�إمكانها �إنمفت�شالأكادمييةهومنيحدد�ساعاتالدخولواخلروج(املادة
 27من قانون الالمركزية ل�سنة  ،) 1983وي�ستطيع رئي�س البلدية
ت�سيري �أف�ضل للوترية الدرا�سية يف النظام الرتبوي الغابوين:
 تبديل الدخول املدر�سي من ال�ساعة  07و 30د �إىل  08تغيريها ح�سب خ�صو�صيات كل منطقة()...
�صباحا.
 برجمة �أن�شطة خفيفة يف ال�ساعات الأوىل للدرا�سة ،مراعاة
لتعب التالميذ الذين ي�أتون �إىل املدار�س م�شيا ب�سبب نق�ص اخلامتة
ي�ستدعي م�شروع تغيري املدر�سة يف الغابون تفكريا عميقا ،و رغم
و�سائل النقل.
 توعية الأولياء مبفهوم الكرونوبيولوجيا ق�صد احرتام وترية التجنيد املكثف لأ�صحاب القرار ،فكل التقارير املرفوعة ( درا�سة
حال  2010- 1983منتديات جوان حول الرتبية  )...2011تبني ف�شل
حياة �أبنائهم.
 نظرا للظروف املناخية للغابون نقرتح �إنهاء �ساعات الدرا�سة هذا النظام الرتبوي.
و بالرغم من وجود بع�ض الأبحاث يف نظامنا الرتبوي ،ف�إن التحول
عند منت�صف النهار.
اقرتاح خرجات تربوية  :زيارات للمتاحف ،احل�ضائر �إىل الفعل امللمو�س يبقى غري مقنع ،مما زاد من م�شاكل الرتبية

الطبيعية  ،الن�صب التاريخية.
يف الثالثني �سنة الأخرية.
و �أخريا ،من �أجل جناح عملية تنظيم الوترية املدر�سية يف الغابون ،يف حني �أن �أي انطالقة اقت�صادية لأي بلد م�شروطة بنوعية نظامه
البد من التذكري مبا �أو�صت به فرق البحث التابعة للأ�ستاذين تا�ستو الرتبوي .ولهذا �إذا ف�شل النظام الرتبوي  ،يختل معه النظام
و مونتانيي اللذين ين�صان على وجوب :
االجتماعي برمته .و امل�س�ألة اليوم هي يف التفكري يف كيفية �إنقاذ
نظامنا الرتبوي و جعله منتجا .و يبدو �أن الكرونو ب�سيكولوجيا هي
احرتام عدد فرتات العمل (5فرتات) و عدد فرتات الراحة الدواء الأجنع لذلك .و عليه ف�إن املخت�صني يف الرتبية بالغابون
مدعوون �إىل امل�شاركة يف هذا احلوار العلمي من �أجل ثورة مدر�سية
( 4فرتات).
جديدة.
�أن ال تقل مدة العطل ال�صغرية عن � 10أيام.
هذا ما من �شـ�أنه �أن يح�سن حياة املدر�سة فاملجتمع .و من هذا
�أن ال يتعدى احلجم ال�ساعي ال�سنوي (� 936ساعة ).
املنطلق كل �شيء مرتبط بالآخر� .إن جمتمعا فيه رجال مك ّونون جيدا
�أن ال تتعدى �أق�صى مدة يومية للدرا�سة � 06ساعات.
يف مدر�سة طموحة لهو جمتمع يعرف �إىل �أين يتجه.
�أن يكون �أق�صى عدد �أيام الدرا�سة الأ�سبوعية � 05أيام.
�أن ال يتجاوز احلجم ال�ساعي الدرا�سي الأ�سبوعي � 27ساعة.
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مراجع للتوثيق
 1تنظيم بيئة التعلم
عنوان الكتاب :تنظيم بيئة التعلم
المؤلف :د .محسن علي عطية
دار النشر :دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع -عمان  -األردن
السنة :ط2009 - 1
عدد الصفحات370 :

هيكلة املحتويات:

يتمف�صل الكتاب يف خم�سة ف�صول:
الف�صل الأول :البيئة التعليمية و �أثرها يف �سلوك الطفل
و فيه يتناول امل�ؤلف فل�سفة ريا�ض الأطفال و مفهوم
و �أهداف البيئة التعليمة و عالقتها بالتعليم و �سلوك
الأطفال و منوهم يف خمتلف اجلوانب النف�سية و العقلية
و اجل�سمية و املعرفية و االجتماعية.
الف�صل الثاين� :أ�س�س تنظيم البيئة التعليمية و �إدارتها
و فيه يتناول امل�ؤلف �أ�س�س و �أهمية و �إدارة البيئة التعليمية
و و�سائلها و وظيفة املربية و الإعالم و الكتاب و اللعب
يف تنمية بيئة التعلم لدى �أطفال ما قبل املدر�سة.
الف�صل الثالث :تنظيم الأركان التعليمية للرو�ضة
و فيه يتناول امل�ؤلف فل�سفة و نظريات تنظيم الرو�ضة
و �أ�ساليب التعليم فيها و و�سائله و قواعد تنظيم بيئة الرو�ضة و بيئة التعلم فيها.
الف�صل الرابع� :إدارة البيئة النف�سية للطفل يف الرو�ضة
و فيه يتناول امل�ؤلف �أ�س�س و طرائق ت�سيري بيئة الطفل النف�سية و تفاعله االجتماعي وا�سرتاتيجيات �إدارة �سلوكه.
الف�صل اخلام�س :تنظيم الوقت و تقومي بيئة التعلم يف الرو�ضة
حيث يتناول امل�ؤلف ا�سرتاتيجيات تنظيم الوقت يف الرو�ضة وطرائق و �أهداف تقومي تعلمات طفل الرو�ضة.
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 2التسيير البيداغوجي في مؤسسات التعليم
عنوان الكتاب :التسيير البيداغوجي في مؤسسات التعليم
المؤلف :رشيد أورسالن
دار النشر :قصر الكتاب ،البليدة
السنة2009 :
عدد الصفحات318 :

هيكلة املحتويات:
يتمف�صل الكتاب يف �سبعة ف�صول:
الف�صل الأول :الت�سيري البيداغوجي
و فيه يتناول امل�ؤلف مفهوم الت�سيري البيداغوجي و ملمح و خ�صائ�ص و
وظيفة مدير امل�ؤ�س�سة و �شروط جناح مهمته.
الف�صل الثاين :التنظيم الرتبوي
يف هذا الف�صل يتناول امل�ؤلف بال�شرح و البيان العملي عنا�صر التنظيم
الرتبوي كاخلريطة الرتبوية ،كما يتناول كيفيات ت�شكيل الأفواج و
ميكانيزمات و مقايي�س تنظيم ا�ستعمال الزمن الدرا�سي الأ�سبوعي و
معايريه الرتبوية و كل املظاهر املتعلقة به.
الف�صل الثالث :جمال�س التعليم و التن�سيق
حيث ي�ستطرد يف احلديث عن خمتلف املجال�س التي ن�ص عليها الت�شريع
املدر�سي و كيفية ت�شكيلها و �سريها و بيان خمتلف �أدوارها داخل امل�ؤ�س�سة
التعليمية؛ ف�أ�شار �إىل جمال�س التعليم ،جمال�س الأق�سام ،جمل�س القبول و التوجيه مع الإ�شارة �إىل كيفية تنظيم التوجيه املدر�سي .كما تطرق
�إىل جمل�س الت�أديب و اجلل�سات التن�سيقية و الندوات الرتبوية و كيفية ت�سيريها.
الف�صل الرابع :الإخفاق املدر�سي
قام امل�ؤلف بتعريفه و بيان �أ�سبابه املبا�شرة و غري املبا�شرة ،كما �أ�شار �إىل بيداغوجيا املعاجلة و الدعم.
الف�صل اخلام�س :املراقبة و املتابعة
حيث عرفهما و ف�صلهما بدءا باحلديث عن مراقبة و متابعة �أعمال الأ�ساتذة ،املرافق ب�أنواعها و �أق�سامها و ختمها مبراقبة و متابعة �أعمال
التالميذ.
الف�صل ال�ساد�س :التقومي
حيث �أ�شار بالتحليل �إىل هذا اجلانب املهم من وظائف الت�سيري و حتدث عن مو�ضوعاته املتمثلة يف �أعمال املدر�سني و املتعلمني و كيفيات القيام
بذلك و الطرق البيداغوجية الناجعة من �أجل حتقيق �أهداف العملية التقوميية.
الف�صل ال�سابع :التكوين يف العملية التعليمية
حيث تناول �أنواع التكوين :التكوين الأويل� ،أثناء اخلدمة ،التكوين الذاتي .و �أ�شار �إىل دور املكونني يف املعاهد املتخ�ص�صة و �أهمية التوثيق يف
التكوين؛ كما �أ�شار �إىل دور مدير امل�ؤ�س�سة يف تكوين املوظفني حتت م�س�ؤولية �إدارته معرجا على �أهداف التكوين و بع�ض مناذج االختبارات
املتعلقة به.
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 3نحو نموذج آخر إلدارة الوقت المدرسي
عنوان الكتاب :نحو نموذج آخر إلدارة الوقت المدرسي
المؤلف :كاثرين بوغار -ساندرين دالمار
ترجمة :المركز الوطني للوثائق التربوية
دار النشر :المركز الوطني للوثائق التربوية
السنة2008 :
عدد الصفحات216 :

هيكلة املحتويات:
تناول هذا الكتاب ب�صفة عامة مراحل تق�سيم الوقت املدر�سي و
�إدارته داخل امل�ؤ�س�سات الرتبوية ابتداء من الق�سم التح�ضريي .و
قد متف�صل يف ق�سمني رئي�سيني:
الق�سم الأول� :أ�س�س نظرية
و فيه  05ف�صول:
الف�صل الأول :نبذة موجزة عن التاريخ البيداغوجي
الف�صل الثاين :النموذج البنيوي االجتماعي التفاعلي
و يتناول اخل�صائ�ص الرئي�سية للو�ضعية امل�شكل و هي� :إدراك
الو�ضعية و مالب�ساتها – البحث عن احلل و اقرتاح الفر�ضيات –
الفهم ب�شعوره �أنه قادر على احلل – التعبري يف �إطار الفوج الباحث
عن احلل – احلق يف اخلط�إ ما دام يقرتح فر�ضيات – ا�ستعمال
املعارف املتعلمة – وترية التعلم -م�س�ألة الأدوات التي يجب �أن
تتوفر لديه �أثناء التعلم.
الف�صل الثالث :خمتلف وتائر الفرد
و يتناول الوتائر املدر�سية –�أوقات التعلم احلياتية –�أوقات التعود
– �أوقات التعلم املدر�سي – �أوقات التدرب
الف�صل الرابع :منوذج �إدارة الوقت املدر�سي
و فيه مت تق�سيم الوقت املدر�سي �إىل  03حماور هي :حمور النمو ال�شخ�صي ( منطق التعلم) – حمور الإقحام يف الو�سط (منطق الإنتاج) –
حمور الت�سيري الذاتي ( منطق اخليار).
و لت�سيري هذه املحاور الثالثة مت و�ضع عدة حلول ،املهم فيها �أال يقت�صر التوقيت املدر�سي على ن�شاط واحد ،و �أن يوزع ب�أ�شكال خمتلفة ،فهذا
التنظيم ال يلزم زمنا حا�سما ،و �إمنا يقرتح �إيجاد وترية يومية �أو �أ�سبوعية لن�شاطات املحاور الثالثة.
الف�صل اخلام�س :دليل التقومي
حيث متت الإ�شارة �إىل �أن التقومي يختلف با ختالف املحاور الثالثة ،فعمليات التقومي متار�س ب�شكل م�ستمر على الإنتاج و امل�شروع املعتمد
بالن�سبةلن�شاطاتالإقحاميفالو�سط،ففيحالةالإنتاجت�سمحهذهالعمليةبتقديرجودةاملنتوجوتثمينهاوهكذات�سمحللمدر�سبتقدمييد
العون للطفل يف حت�سني عمله من خالل ن�صحه و تزويده ببع�ض امل�ساعدات.
�أما خالل و�ضعيات التعلم فالتقومي ميار�س على امل�ستوى التكويني ،و يتمثل هذا يف مالحظة عمل الأطفال ،و يف حماورتهم و الإ�صغاء �إىل
التبادالتاحلا�صلةبنياملتعلمني،والتيت�سمحلهمبالتقدموتنميةر�صيدهمبالإ�ضافة�إىلال�شروعيفالو�ضعيةاملواليةعلىقواعدجديدة.
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�أما حمور الت�سيري فيكون التقومي �أقل ،غري �أنه دائم احل�ضور فهو ميكن من مالحظة مدى تقدم كل متعلم و �صعوباته.
الق�سم الثاين :ممار�سات يومية
و فيه مت الرتكيز على حتليل و�ضعيات تعليمية تعلمية .و قد ق�سم �إىل ثالثة ( )03ف�صول:
الف�صل الأول :العادات اليومية
و فيه مت التطرق �إىل وجبة الغداء ،جدول احل�ضور ،اليومية و عجلة الوقت.
الف�صل الثاين :ا�ستحداث و�ضعيات التعلم
حيث تركز احلديث على ما يجب القيام به قبل الن�شاط ثم بعد الن�شاط.
و يتناول اخل�صائ�ص الرئي�سية للو�ضعية امل�شكل و هي� :إدراك الو�ضعية و مالب�ساتها – البحث عن احلل و اقرتاح الفر�ضيات – الفهم ب�شعوره
�أنه قادر على احلل – التعبري يف �إطار الفوج الباحث عن احلل – احلق يف اخلط�إ ما دام يقرتح فر�ضيات – ا�ستعمال املعارف املتعلمة – وترية
التعلم -م�س�ألة الأدوات لتي يجب �أن تتوفر لديه �أثناء التعلم.
الف�صل الثالث :تطوير الكفاءات يف احل�ضانة
و ذلك عرب :
تنمية �إحدى كفاءات الإيقاظ العلمي.
تنمية الكفاءات الفنية.
تنمية كفاءة لغوية هامة متمثلة يف ح�سن الإن�صات.
تنمية كفاءة لغوية هامة �أخرى متمثلة يف ح�سن القراءة
تنمية كفاءة ريا�ضية متمثلة يف هيكلة الف�ضاء
تنمية كفاءة يف الريا�ضيات متمثلة يف احل�ساب
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 4معالم للتعليم اليوم
عنوان الكتاب :معالم للتعليم اليوم
المؤلف :جون ماري بيبان  -مونيك كوجل  -كريستيان أتيفي
ترجمة :المركز الوطني للوثائق التربوية
دار النشر :المركز الوطني للوثائق التربوية  -الجزائر
السنة2009 :
عدد الصفحات212 :

هذا الكتاب:
هو ثمرة بحوث ميدانية قام بها املركز الوطني للبحث
البيداغوجي( )INRPحتت �إ�شراف امل�ؤلفني الأ�ساتذة املذكورين
�أعاله� ،شملت جمموعة من املقاالت التي تلخ�ص نتائج بحوث قام
بها �أ�صحابها تتعلق بالعملية البيداغوجية .وتلك الأ�سئلة املطروحة
التي قد ي�شكل جوابها فرقا و يحدث تغيريا �إيجابيا يف الفعل
الرتبوي.
و يقدم الكتاب �سل�سلة من الت�سا�ؤالت املطروحة يف احلقل
البيداغوجي و يحاول الإجابة عنها بخ�صو�ص التعلم ،و�ضعياته،
طرائقه؛ و بخ�صو�ص العملية التقوميية و الهدف منها ،ق�ضية
التوجيه املدر�سي و تنظيم الوقت الدرا�سي و تكوين املكونني
و بيداغوجيا امل�شروع.
و لتو�ضيح منهجية معاجلة هذه الق�ضايا ،ميكن عر�ض هذا امللخ�ص
عن حمتوى ما ورد يف اجلزء  11من الكتاب:
�أي تنظيم للوقت ،لأي تعلم؟»
ّ
و�ضح امل�ؤلفون �أن الوقت املدر�سي احلايل مازال هو نف�سه املتبع يف
القرن،19و�أنامل�ؤ�س�ساتالرتبويةتتبعالنظامالقدميجلداولالأوقاتالدرا�سيةالتيتعتمدعلىمدةاحل�صةالواحدة(ال�ساعة)،و�أن
كال من املدير و املد ّر�س و التلميذ يقع حتت وط�أة الوقت الدرا�سي املوحد و املكرر؛ و هذا ما يخلق عائقا يف تكوين ات�صال بني �أطراف الفعل
الرتبوي خارج حدود �إلقاء الدر�س ،تلقيه و �إجناز املهام الإدارية.
كما �أن الروتني الذي يعاين منه اجلدول ال�سنوي يخلق خلال يف العالقة بني م�ضمون الدر�س و مدته لأن ان�سجام الوقت يعد عامال مهما يف
نوعية تلقي التلميذ للمادة املدرو�سة و يف خلق الإبداع و التفكري االيجابي لديه.
و قد بينّ امل�ؤلفون �أن اقرتاح تطبيق مناذج متغرية املدد و الوتائر يخلق تغيريا يف عمل الأ�ساتذة يف طريقة �إلقاء الدر�س و كيفية تلقيه من
طرف التلميذ ،كما جتعله حمفزا على حب العمل و تقديره و ممار�سته ب�شكل منظم و هذا ما يوفر له الوقت الجناز ن�شاط �آخر.
و يف الأخري و�ضح امل�ؤلفون �أنه ،و بالرغم من وجود بحوث و �أعمال ترمي �إىل �ضرورة جتديد �أوقات و وتائر احلياة التعليمية و ا�ستحداث
جداول �أوقات مرنة ،مازالت مدر�سة جيل امل�ستقبل مقيدة بقانون الوقت اململ.
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رجع الصدى
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•

رأي األستاذ
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• رأي التلميذ
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من مؤسسات
التربية

المعهد الوطني للبحث في التربية

I N R E
ملحة تاريخية
ت�أ�س�س املعهد يف �شهر دي�سمرب 1962حتت ت�سمية املعهد الرتبوي ت�سيريه
الوطني �( IPNإثر املر�سوم رقم  .)62/166وقد عهد �إليه �إجناز
يديراملعهدجمل�ستوجيه،ي�سريهمديرعام.مزودمبجل�سعلميو
و توزيع الكتب املدر�سية .و يف �سنة � 1968أعيدت هيكلته وفق الأمر
جلنة اعتماد و ت�صديق الو�سائل و ال�سندات البيداغوجية.
رقم  68/442بتاريخ  09جويلية  1968مع االحتفاظ ب�صفته .و لكن
يف �سنة  ( 1990املر�سوم رقم 90/11بتاريخ  01جانفي   )1990املجل�س العلمي:
عهدت مهمة طبع و توزيع و ت�سويق الكتب املدر�سية �إىل الديوان
باعتباره هيئة ا�ست�شارية ،يقوم املجل�س مب�ساعدة املدير العام
الوطنيللمطبوعاتاملدر�سية،من�أجلال�سماحللمعهدب�أداءمهمته
يف حتديد و تقييم �أن�شطة البحث يف الرتبية و البيداغوجيا.
الأ�سا�سية املتمثلة يف ت�صميم و �إجناز الكتاب املدر�سي و القيام
بالبحث التطبيقي ب�إ�شراك املتخ�ص�صني يف علوم الرتبية و ممار�سي  جلنة االعتماد و الت�صديق:
التعليم .وبذلك متت �صياغة م�شروع مر�سوم� ،سنة  ،1994من �أجل
ير�أ�ساملديرالعامللمعهدجلنةاعتمادوت�صديقالو�سائلوالو�سائط
�إعادة هيكلة املعهد �إىل م�ؤ�س�سة للبحث.
البيداغوجية.اللجنةمتعددةاالخت�صا�صات،تقومب�إجنازاخلربة
و هكذا ت�أ�س�س املعهد الوطني للبحث يف الرتبية ،طبقا للمر�سوم على الكتب املدر�سية و �شبه املدر�سية و كل الأدوات التعليمية ،طبقا
فح ّول املعهد الرتبوي لدفرت الأعباء املرفق باملر�سوم رقم  96-72بتاريخ  23جانفي .1996
التنفيذي رقم  96/72بتاريخ  27جانفي ُ ،1996
الوطني �إىل املعهد الوطني للبحث يف الرتبية .INRE
و �إىل جانب الو�سائل العامة ،املوظفني و املالية ،التابعة ل�سلطة املدير
العاممب�ساعدةاملديرالعامامل�ساعد،ف�إناملعهدالوطنيللبحثيف
طبيعته و هدفه
الرتبية يحوي �أربعة �أق�سام ( انظر املخطط التنظيمي ).
املعهد الوطني للبحث يف الرتبية  INREم�ؤ�س�سة عمومية ذات
طابع �إداري مزود ب�شخ�صية معنوية و ا�ستقاللية مالية .مو�ضوع نظامه الداخلي
حتت و�صاية الوزير املكلف بالرتبية الوطنية .وهو امل�ؤ�س�سة العمومية
يحدد القرار الوزاري امل�شرتك بتاريخ  28فيفر0ي  1998النظام
الوحيدة للبحث يف علوم الرتبية ،بحث يهدف �إىل التح�سني امل�ستمر
الداخلي للمعهد الوطني للبحث يف الرتبية.
ملردود و نوعية املنظومة الرتبوية كما حتدده املادة  90من القانون
التوجيهي الرتبوية الوطنية رقم  04 08-بتاريخ  23جانفي .2008
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المخطط التنظيمي للمعهد الوطني للبحث في التربية

جمل�س التوجيه
املدير العام
املجل�س العلمي

جلنة االعتماد وامل�صادقة
املدير العام امل�ساعد
م�صلحة املوظفني
م�صلحة املالية
م�صلحة الو�سائل العامة

ق .البحث يف الرتبية
والبيداغوجيا

ق .التقييم امل�ستمر
ملردودية املنظومة

ق .ت�صميم الو�سائل
التعليمية وت�صديقها

ق�سم التوثيق
وبنك املعطيات

م .تعليمية املواد
والبيداغوجيا

م .تقييم املنظومة
الرتبوية واملردودية

م .االعتماد وامل�صادقة

م.الر�صيدالوثائقي

م .التكنولوجيا الرتبوية
والبحث اال�ست�شرايف

م .تقييم املناهج

م .الت�صميم
والت�أليف والن�شر

م .بنك املعطيات

�إعداد درا�سات حول منظومات التقييم البيداغوجي؛
�إعداد �أدوات و و�سائل التقييم؛
تقييم اختبارات االمتحانات الر�سمية.

مهامه
البحث يف الرتبية والبيداغوجيا
الإ�شراف على درا�سات و بحوث من �أجل تعليم -تعلم ذي نوعية؛
ت�سيري�أعمالبحثيةمن�أجل�إتقانالطرائقوالأداءاتالبيداغوجية؛
ت�صميم الو�سائل التعليمية و ت�صديقها
� إطالق البحوث التطبيقية؛
�إعداد ،جتريب و ن�شر الو�سائل التعليمية؛
 تنظيم بحوث مقارنة.
�إجناز اخلربة على الأدوات التعليمية ،ال�سندات و الو�سائط
البيداغوجية لأغرا�ض االعتماد و الت�صديق؛
التقييم امل�ستمر ملردودية املنظومة الرتبوية
تنميةالقدراتالوطنيةلإعدادو�إجنازالو�سائلالتعليميةمنخالل
تقييم النظم الرتبوية؛
التكوين و �إذاعة نتائج البحث يف هذا امليدان.
تنظيم درا�سات بحثية و تقييمية للمناهج؛
 ت�صميم و �إجناز الكتاب املدر�سي.
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م�شاريع املعهد
التوثيق و بنك املعطيات
م�شروع حتويل املعهد �إىل م�ؤ�س�سة عمومية ذات طابع علمي
� إعداد بنك للمعطيات؛
و تكنولوجي؛
 حفظ بنك الوثائق ،خ�صو�صا الذاكرة الرتبوية؛
 جمع ،طبع ،ن�شر و توزيع كل الأعمال املنجزة يف �إطار مهام املعهد؛ م�شروع فتح ملحقات جهوية؛
م�شروع الفيديو حما�ضرة؛
 تنظيم الأر�شيف.
م�شروع تو�سيع املكتبة؛
م�شروع رقمنة بنك الوثائق.
�إ�صداراته
ي�صدر املعهد الوطني للبحث يف الرتبية �سل�سلة من املن�شورات:
جملة « دفاتر املعهد «؛
جملة « تقييم االمتحانات الوطنية الر�سمية «؛
املجلة اجلزائرية للرتبية.
ملتقياته
ينظم املعهد الوطني للبحث يف الرتبية ملتقيات وطنية و جهوية
مب�شاركة الباحثني الوطنيني و الدوليني حول الق�ضايا املتعلقة
باهتمامات الأ�سرة الرتبوية.
�شركا�ؤه
يف �إطار �أن�شطته يتعاون املعهد الوطني للبحث يف الرتبية مع خمتلف
ال�شركاء ،من بينهم امل�ؤ�س�سات التابعة لوزارة الرتبية الوطنية ،وزارة
التعليم العايل و البحث العلمي ،اجلامعات ،امل�ؤ�س�سات الدولية
(اليون�سكو ،اليوني�ساف)..
بنك الوثائق
ميتلك املعهد الوطني للبحث يف الرتبية بنك وثائق متخ�ص�صة ت�ضم
�أكرث من  37000كتاب �إ�ضافة �إىل الدوريات ،املذكرات ،الأطروحات،
دوائر املعارف�...إنه ميثل �سندا ثمينا للطلبة� ،أ�ساتذة امل�ستقبل،
الأ�ساتذة ،املفت�شني و الباحثني يف علوم الرتبية.
ميكن ا�ستغالل بنك املعلومات يف عني املكان �أو عرب املوقع
(  .) www.inre-dz.orgو املكتبة مفتوحة من ال�ساعة 08.30
�إىل ال�ساعة  ،16و الإعارة اخلارجية م�ضمونة بعد منح بطاقة
امل�شارك.
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عنوان املعهد� :ص ب،193.وادي الرمان -اجلزائر
هاتف92/021.30.02.91 :
فاك�س021.30.04.47 :
املوقعwww.inre-dz.org :
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