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 اإن الإ�صالح احلايل للمنظومة الرتبوية املكر�س يف القانون التوجيهي 
بالتحولت  التام  التكفل  اإىل  ي�صعى   ،04-08 رقم  الوطنية  للرتبية 
للمدر�صة  النوعية  التنمية  و  القت�صادية  الجتماعية،  ال�صيا�صية، 
اجلزائرية؛ و ذلك بالرفع من ن�صب النجاح يف الختبارات املدر�صية 

لبلوغ م�صتويات معتربة.
املوؤ�ص�صات  و  الإدارات  اخلوا�س،  امل�صتثمرين  ت�صجيع  على  يعمل  كما 
بناء  و  لإن�صاء  القت�صادية  املوؤ�ص�صات  و  املحلية  الوطنية، اجلماعات 
على  يعمل  و  الأولياء.  حلاجات  ا�صتجابة  التح�صريية  الرتبية  هياكل 
توحيد و حت�صني عوامل التمدر�س داخل الولية و ما بني الوليات، 
بالق�صاء تدريجيا على الت�صرب املدر�صي ب�صفة بارزة، حتى نتو�صل 
اإىل ن�صبة جناح �صنوية تقدر بـ 90 %، ابتداء من ال�صنة الأوىل  من 
التعليم البتدائي اإىل ال�صنة الرابعة من التعليم املتو�صط، والعمل على  
متكني كل تلميذ من اختيار توجهه ح�صب ا�صتعداداته و طموحاته، 
ن�صب  تكافوؤ  �صمان  على   العمل  و  اخلا�س،  م�صروعه  بناء  اأجل  من 
التمدر�س بني الإناث و الذكور يف خمتلف امل�صتويات خالل امل�صار 

الدرا�صي و ع�صرنة الو�صائل التعليمية.
 للتذكري، فاإن القانون التوجيهي 08-04 للرتبية الوطنية اأكد على 
اهتمامات  مركز  التلميذ  يف  بو�صع  التعلمات،  نوعية  اأهمية حت�صني 
وا�صعة من   بالتحكم يف قاعدة  له  ي�صمح  الرتبوية، حتىُ  ال�صيا�صة 
الكفاءات الرتبوية و الثقافية  و املوؤهالت، و حتى يتمكن من متابعة 
م�صار درا�صته و تكوينه يف جمال التعليم ما بعد الإلزامي اأو اإمكانية 

اندماجه يف  احلياة العملية.
و يف هذا ال�صياق،  فقد تقرر فتح ور�صة حول الوترية املدر�صية من 
اأجل حتديد فرتات اليوم، الأ�صبوع، ال�صهر و ال�صنة الدرا�صية، اأين 

يكون الطفل اأكرث قابلية ل�صتيعاب املعارف والكفاءات ال�صرورية له.
    و قد ن�صبت جلنة وزارية ت�صم - اأي�صا النقابات و جمعيات اأولياء 
التالميذ -  للتكفل مبلف الوترية املدر�صية، اإذ  اقرتحت هذه اللجنة 
مراجعة تنظيم الزمن الدرا�صي على م�صتوى التعليم البتدائي، حتى 

يكون مبنيا على مبادئ عامة تهدف اإىل تقلي�س مدة اليوم 
ال�صنوي  ال�صاعي  احلجم  على  احلفاظ  مع  الدرا�صي،  الأ�صبوع  و 

الن�صاطات  بكل   للتكفل  الكايف  
املناهج  تت�صمنها  التي  التعليمية 

الر�صمية.
�صوف  التنظيم اجلديد  اإن هذا 
ياأخذ بعني العتبار التغريات اليومية 

لالأداءات الفكرية للتالميذ، 
بني  توازن  اإحداث  على  يعمل  و 
التي  الدرا�صية  ال�صنة  فرتات 
تف�صلها عطل مدر�صية. و على هذا 

الزمن  تنظيم  لتحديد  وزاريني  قرارين  اإ�صدار  مت  الأ�صا�س 
الدرا�صي يف التعليم البتدائي.

القرار الأول يتعلق برزنامة ال�صنة الدرا�صية 2012/2011 ، و الثاين 
يحدد مواقيت خمتلف املواد. و قد اأرفق هذان القراران مبنا�صري 

للتنفيذ.
وبالتوازي، فقد كلف املعهد الوطني للبحث يف الرتبية بالقيام بالعديد 
من امللتقيات التح�صي�صية  حول الوترية املدر�صية.   و قد ت�صمنت هذه 
املجلة ملخ�صات بع�س املداخالت التي تخللتها. و قد بينت نتائج 
النقا�س الأويل حول الوترية املدر�صية اأن امل�صاألة لي�صت جمرد عملية 

تقنية تقوم بتعديل مواقيت التعليم و الزمن الدرا�صي.     
اإن عملية تنظيم الزمن الدرا�صي �صيكون لها تاأثري على كثافة عمل 
الطفل، الأولياء و الأ�صاتذة،  و كذلك على عديد اجلوانب ال�صو�صيو 
كل  ا�صت�صارة  تنمية  علينا  يجب  اأنه  الآن  منذ  يتجلى  و  اقت�صادية. 
من له عالقة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة باملقرتحات اجلديدة املتعلقة 

بالوترية املدر�صية.

 �أبوبكر بن بوزيد
وزير �لرتبية �لوطنية

 »...من بني حتديات امل�صتقبل التي علينا اأن نت�صدى لها، تعترب الرتبية التحدي الأكرث �صعوبة و 
الأ�صد تعقيدا؛ و لكنه اأكرث التحديات حثا على الأمل و احلما�س. ومن ثمة، يجب علينا رفعه لأنه 
يرهن م�صري الآتي من الأجيال، و يرهن - يف الوقت نف�صه - تطور جمتمعنا و ان�صجام توازنه، كما اأنه 
يرهن التنمية القت�صادية والعلمية و التكنولوجية لبالدنا، و اإ�صعاع �صخ�صيتها و ثقافتها يف العامل«.

)من خطاب فخامة رئي�س �جلمهورية عبد �لعزيز بوتفليقة مبنا�صبة تن�صيب �للجنة 
�لوطنية لإ�صالح �ملنظومة �لرتبوية- ماي 2000( .

االفتتاحية 

كلمة معالي وزير التربية  الوطنية
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من اأهم الإ�صالحات التي با�صرتها الدولة 
اجلزائرية منذ بداية الع�صرية املا�صية 
اجلزائري  الرتبوي  النظام  اإ�صالح 
و  الت�صريعي  جوانبه:  خمتلف  م�س  الذي 
التنظيمي و الهيكلي، الجتماعي املهني...
و اإذ خطت هذه الإ�صالحات اأ�صواطا هامة 
يف هذه الجتاهات، فلقد اآن الأوان للبدء 
جوهر  مي�س  الذي  العميق  الإ�صالح  يف 
و  الرتبوي  اجلانب  اإنه  املنظومة،  هذه 

البيداغوجي.
فاإن كان هذا امليدان من املنظومة الرتبوية 
قد �صمله بع�س الإ�صالح الذي اأتى على 
املناهج و الكتب و التنظيم املدر�صي، فقد 
ارتاأى لأهل احلل و العقد يف هذا القطاع 
اأنه ل بد من التفكري يف رفع مردود نظامنا 
الرتبوي بهدف الرفع من م�صتوى تعليم و 
تكوين  متعلمينا من التالميذ و التلميذات.
اأن  من  ملنظومتنا  لبد  ذلك  لتحقيق  و 
خا�صة  العاملية،  املعطيات  مع  تتكيف 
معطيات الدول التي اعرُتف لها بالتطور 
الكبري يف ميدان تنمية نظامها الرتبوي. 
جوهر  على  اطلع  قد  منا  الكثري  لعل  و 
اهتمامات املنظومات الرتبوية املتقدمة 
حول  اأ�صا�صا  يتمحور  يكاد  الذي  اليوم 
مفهوم الوترية املدر�صية ملا لها من تاأثري 
هام يف م�صتوى الأداءات الرتبوية و النتائج 

املدر�صية للتالميذ.
و لعل اجلزائر من البلدان القليلة التي 
قررت من الآن بناء تنظيم للزمن الدرا�صي 
مبني على اأ�ص�س علمية   و حقائق ميدانية، 
و  املو�صوعية  املعطيات  على  بالعتماد 

املوؤكدة، من خالل ال�صت�صارات امليدانية و 
ال�صتعانة بفرق البحث العلمي و الكفاءات 
امل�صهود لها باخلربة العاملية يف ميدان 
تنظيم الزمن الدرا�صي للتالميذ، انطالقا 
مما تو�صلت اإليه اآخر البحوث يف ميدان 
اإقحام  علم النف�س و علوم الرتبية. و لعل 
الكرونوب�صيكولوجيا  و  الكرونوبيولوجيا 
و التجان�س بني الوترية املدر�صية و وترية 
الطفل احلياتية، و ربط كل ذلك مبحيطه 
منظومة  بناء  عملية  يف  ثقايف  ال�صو�صيو 
زمنية مدر�صية للمدر�صة اجلزائرية خلري 

دليل على �صحة اخلطوات املتبعة.
املولود  هذا  من  الأول  العدد  هذا  و 
الإعالمي العلمي اجلديد الذي ي�صدره 
املعهد الوطني للبحث يف الرتبية، و الذي 
�س ح�صريا ملو�صوع الوترية املدر�صية،  يكرَّ
بها  قام  التي  للمبادرة  تتويجا  جاء  اإمنا 
املعهد يف تبنيه – منذ البداية – اأول 
بحث اأكادميي حول الوترية املدر�صية يف 
اجلزائر، كما جاء هذا العدد ا�صتكمال 
وزارة  به  تقوم  الذي  التوعوي  للن�صاط 
الأ�صرة  جمهور  لإفادة  الوطنية  الرتبية 
الرتبوية، بل كل عائلة جزائرية ما دامت 
املفهوم  بهذا  اجلزائري،  التلميذ  حتت�صن 
اجلديد، "الوترية املدر�صية"، من خالل 
ما مت جمعه من ن�صاط علمي باجلزائر و 
من خالل ما حت�صل عليه املعهد من نتائج 
اأبحاث، بف�صل ات�صالته مع خرباء دوليني 
يخ�س  فيما  بخرباتهم  طواعية  زودونا 

مو�صوع هذا العدد. 
و اإذ نعتز باإ�صدار هذه املجلة و و�صعها بني 

اأيدي اأعزائنا القراء، فاإننا – من جهة 
اأخرى -  �صنكون جد �صعداء با�صتقبال 
و  الرتبية،  حقل  يف  الباحثني  مقالت 
جملتنا  قراء  اآراء  با�صتقبال  �صن�صر  كذا 
فال  اأبحاثهم،  ونتائج  مقرتحاتهم  و 

ترتددوا.. 

محمد إيدار
�ملدير �لعام للمعهد �لوطني للبحث يف 

�لرتبية

كلمة العدد 
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ما من �صك اأن الرتبية من اأهم القطاعات ال�صرتاتيجية التي ترتكز عليها الدول يف بناء نه�صتها، و ملا كانت بهذه الأهمية اأولتها 
بالدنا دوما جانبا كبريا من الهتمام عرب �صنوات ال�صتقالل الوطني.

و منذ �صنة 2003، و بعد ا�صتكمال عملية الكتفاء الذاتي فيما يخ�س املوارد الب�صرية و الو�صائل و الهياكل ال�صامنة لتمدر�س يغطي 
كامل الرتاب الوطني و كل اأبناء الوطن، تبنت الدولة اجلزائرية برناجما  اإ�صالحيا عميقا م�صت من خالله وزارة الرتبية الوطنية 
كل اجلوانب البيداغوجية، بدءا باملناهج التعليمية و الكتب املدر�صية، ثم توجته باإعادة تنظيم الزمن الدرا�صي و اإعادة هيكلة ال�صنة 
الدرا�صية ا�صتجابة لن�صغال املجتمع، ق�صد الو�صول باملدر�صة اجلزائرية اإىل م�صاف املدار�س العاملية حتى يت�صاوى ما يتلقاه املتعلم 
يف املدر�صة اجلزائرية من تكوين مع ما يتعلمه نظراوؤه يف تلك املدار�س، و بخا�صة بلوغ نف�س امل�صتوى من التحكم يف التقنيات احلديثة 
و كذا بناء منظومة فكرية منهجية علمية و ح�صارية معا�صرة. و جتدر الإ�صارة اإىل اأن تنظيم الزمن الدرا�صي هو مو�صوع ال�صاعة 

على ال�صاحة الرتبوية العاملية. 
اإن الرهانات الكربى اليوم كلها مبنية على عامل اأ�صا�صي  هو املدر�صة  الناجحة بل و الرائدة، و التي با�صتطاعتها خو�س غمار التناف�س 
اإل  العاملي امل�صتقبلي احلقيقي الذي تفر�صه العوملة املتمثل يف التفوق العلمي يف عامل لن يكون فيه مكان للمتخلف و ل �صوت يعلو 

للمتفوقني امل�صايرين لكل التطورات ال�صريعة التي حتدث حولهم.
و اجلزائر ل منا�س لها اإل يف مدر�صة تتزاوج فيها قيمها الوطنية الأ�صيلة و فكرها املتفتح امل�صتنري. و املدر�صة ل تكون رائدة اإل 
بالتحكم يف كل ما يجري فيها، و خا�صة يف الزمن و ت�صيري املواقيت  بطريقة جتعل التلميذ يتعلم يف اأح�صن الظروف املمكنة، لي�صتغل 

الملف
الوتيرة المدرسية

مقدمة 
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قدراته و طاقاته بال�صفة الق�صوى و يحقق اأح�صن النتائج.
و لعل الهتمام بالوترية املدر�صية يتما�صى مع الوترية احلياتية لأطفالنا و تالمذتنا و اإيقاعاتهم النف�صية و البيولوجية ، و لين�صجم  مع 
املعطيات امليدانية املثبتة بالتجربة العلمية؛ ولي�صتهدف م�صلحة التلميذ الطفل قبل غريه من ال�صرائح الرا�صدة. هذا التنظيم للزمن 

الدرا�صي بهذه الكيفية، َليعد من بني اأهم عوامل النجاح لبناتنا و اأبنائنا، و ملنظومتنا الرتبوية وبالتايل ملجتمعنا.
   

هذه الوترية املدر�صية يحدد مفهومها  من جانبني:
اجلانب الأول هو التداول املنتظم لأوقات الراحة و الن�صاط الذي تفر�صه املدر�صة، اأي تنظيم الزمن الدرا�صي  من خالل جداول 

التوقيت و رزنامة العطل.
اجلانب الثاين  يتمثل يف التغريات البيولوجية و الفيزيائية و النف�صية للطفل و املراهق اأثناء التمدر�س.  

كما ميكن النظر اإىل الزمن الدرا�صي – ح�صب الباحثني -  من وجهني:
الوجه الأول، و يتمثل يف كمية احلجم ال�صاعي اليومي و الأ�صبوعي و ال�صنوي الر�صمي و توزيعه.

الوجه الثاين ، و يتمثل يف نوعية التعليم املمنوح للتلميذ من خالل عالقة م�صامني اأن�صطة التعليم بتعلمات التالميذ.
و عليه، فاإننا نقي�س فعالية الزمن الدرا�صي على التالميذ من خالل الربط بني املدة الإجمالية لزمن درا�صتهم و جناحهم. هذا 

–  على اأف�صل النتائج. لي�س معناه اأن الدول التي تفر�س احلجم ال�صاعي الأكرب هي التي تتح�صل – حتما 

كما بينت الدرا�صات الكرونوبيولوجية و الكرونوب�صيكولوجية اأن هناك تغريات يف الن�صاط الفكري لدى التالميذ اأثناء اليوم ب�صبب 
تاأثري الوترية البيولوجية، واأثناء الأ�صبوع ب�صبب تاأثري ا�صتعمال الزمن الدرا�صي.

كما اأن هناك تداول بني الأوقات القوية و الأوقات ال�صعيفة يف اليوم فيما يخ�س النتباه لدى التالميذ : ارتفاع لالأداءات طوال فرتة 
ال�صبيحة، ثم انتكا�صة اأثناء فرتة الغداء، ثم عودة اإىل الرتفاع بعد الظهرية.

اأما اأثناء الأ�صبوع فقد بينت هذه الدرا�صات اأن عطلة نهاية الأ�صبوع توؤثر �صلبا يف اأداءات كل التالميذ يف اليوم الأول بعد العودة اإىل 
الدرا�صة. 

و لأجل توزيع اأف�صل ل�صاعات التدري�س اليومية و الأ�صبوعية و ال�صنوية، يجب اأن توؤخذ كل هذه املعطيات بعني العتبار يف درا�صة 
الوترية املدر�صية.

وهكذا، و من اأجل تطوير املدر�صة اجلزائرية لفائدة الطفل، اأ�صبحت م�صاألة الوترية املدر�صية يف �صلب اهتمامات وزارة الرتبية 
ب معايل وزير الرتبية الوطنية ال�صيد اأبو بكر بن بوزيد جلنة وطنية، مكلفة باإعداد » م�صروع متهيدي  الوطنية؛  و لهذا ال�صبب ن�صّ
حول اإعادة تنظيم الزمن الدرا�صي«، متكونة من اإطارات وزارة الرتبية الوطنية يراأ�صها مدير التقومي و ال�صت�صراف ال�صيد حممد 

�صايب دراع ثاين.

و لقد ارتاأت اللجنة اأن تخطط لربنامج عملها و فق املنهجية التالية:
  من الناحية البيداغوجية، تقدمي مقرتحات لإعادة تنظيم الزمن الدرا�صي على اأ�صا�س »معاينة ميدانية » بعد ا�صت�صارة كل 
املتعاملني من الأ�صرة الرتبوية.و يتم يف اخلطوة الأوىل عقلنة الزمن الدرا�صي للتالميذ مبا يتما�صى مع املقايي�س الدولية لتح�صني 

اأف�صل ل�صروط التمدر�س و حماربة الف�صل املدر�صي.

 من الناحية الب�صيكو فيزيولوجية و الجتماعية، و يتم يف اخلطوة الثانية ا�صتنباط حل �صامل مل�صاألة الوترية املدر�صية ، بعد 
ال�صتفادة من كل املعطيات العلمية التي �صت�صل اإليها اأعمال فريق البحث الذي يعمل على م�صتوى املعهد الوطني للبحث يف الرتبية 
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يف اإطار الربنامج الوطني للبحث .
 و ريثما يتم ذلك قامت اللجنة ب�صياغة م�صروعها التمهيدي مرفقا بتو�صيات بيداغوجية. 

و قد اأقرت وزارة الرتبية الوطنية تنظيم زمن درا�صي جديد خا�س فقط بالطور البتدائي ي�صرع يف تنفيذه بداية من الدخول املدر�صي 
2011-2012 و الذي تعر�صنا له يف هذا امللف. و قبل عر�س هذا التنظيم اجلديد ل باأ�س اأن نذكر بالنظام املعمول به اإىل غاية الآن.

 نظرة اإىل م�صار التمدر�س يف النظام الرتبوي اجلزائري مع الإ�صالح

يعتمد النظام الرتبوي اجلزائري يف ت�صيريه على القانون التوجيهي للرتبية الوطنية رقم 08-04 املوؤرخ يف 2008-01-23.

ينتظم م�صار التمدر�س كما يلي:
التعليم الإجباري. 

التعليم ما بعد الإجباري) التعليم الثانوي(.
و كل تعليم منظم يف �صكل اأطوار تعليمية، مراحل و �صنوات التعلم.

�لأطو�ر �لتعليمية
طور التعليم التح�صريي : و يدوم �صنة واحدة)1( لالأطفال البالغني 5 �صنوات من العمر. يح�ّصر هذا الطور للدخول اإىل التعليم 

البتدائي.
 طور التعليم الإجباري:  و يبداأ من بلوغ عمر الطفل 06 �صنوات اإىل 16 �صنة متاما، كما جاء يف القانون التوجيهي للرتبية الوطنية 
رقم 08-04 املوؤرخ يف 2008-01-23 و تدوم الدرا�صة فيه  09 �صنوات.  و قد اأعيدت هيكلته منذ ال�صنة الدرا�صية 2003-2004 كما يلي:
05 �صنوات يف �لطور �لبتد�ئي، تتوج بامتحان نهاية الطور، حيث ت�صمح للتلميذ باحل�صول على �صهادة جناح. و هذا التعليم متوفر 

يف املدار�س العمومية و املدار�س اخلا�صة املعتمدة.
04 �صنوات يف �لطور �ملتو�صط ، تتوج بامتحان نهاية الطور، و ت�صمح باحل�صول على » �صهادة التعليم املتو�صط«. وهذا التعليم – هو 

الآخر- متوفر يف املدار�س العمومية و املدار�س اخلا�صة املعتمدة.
العام  الثانوي  التعليم  املتو�صطة يوجهون، ح�صب رغباتهم و ملمحهم،  نحو  املقبولون يف نهاية املرحلة  التالميذ   : مالحظة 
و التكنولوجي اأو اإىل التعليم املهني. اأما التالميذ غري الناجحني فيوجهون اإما اإىل التكوين املهني اأو اإىل احلياة العملية بعد 

بلوغهم 16 �صنة متاما.

طور �لتعليم �لثانوي :  و ي�صمل التعليم الثانوي العام و التكنولوجي و له طابع ما قبل اجلامعي. تدوم الدرا�صة يف هذا الطور 03 
�صنوات، كما اأن تعليمه متوفر يف الثانويات، و هو يح�ّصر التالميذ البالغني من العمر  15 اإىل 18 �صنة لمتحان �صهادة الباكالوريا، يف 

نهاية الطور.

مراحل وسنوات التعلم

طور �لتعليم �لبتد�ئي:
املرحلة الأوىل تدوم �صنتني )2(: و هي فرتة الإيقاظ و التعلم الأويل،

املرحلة الثانية تدوم �صنتني )2( اأي�صا: و هي فرتة تعميق التعلمات القاعدية،
املرحلة الثالثة تدوم �صنة )1(: و هي فرتة التحكم يف التعلمات القاعدية،
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طور التعليم املتو�صط:
املرحلة الأوىل تدوم �صنة )1(: فرتة الن�صجام، التكيف و الكت�صاف،

املرحلة الثانية تدوم �صنتني )2(: فرتة تقوية و تعميق التعلمات ،
املرحلة الثالثة تدوم �صنة )1(: فرتة التعمق و التوجيه اإىل ما بعد الإجباري.

طور التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
تنتظم ال�صنة الأوىل  من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي يف جذعني م�صرتكني: " اآداب "، " علوم – تكنولوجيا ". و يف ال�صنة 

الثانية يوجه التالميذ اإىل �صعب �صت )06( :
�صعبتان من اجلذع امل�صرتك » اآداب » :

 – اآداب و فل�صفة
اأجنبية – لغات 

اأربع )04( �صعب من اجلذع امل�صرتك "علوم – تكنولوجيا":
 –ريا�صيات

 –علوم جتريبية
 –ت�صيري و اقت�صاد

 –تقني ريا�صي باأربعة )04( فروع هي : هند�صة كهربائية – هند�صة ميكانيكية - هند�صة مدنية – هند�صة الطرائق
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 تنظيم الزمن الدرا�صي ح�صب كل م�صتوى تعليمي
عموما، يبداأ اليوم الدرا�صي يف اجلزائر من ال�صاعة 08 �صباحا اإىل ال�صاعة 17 م�صاء، مع ا�صرتاحة منت�صف النهار لتناول وجبة 

الغداء، مدتها �صاعة )01( على الأقل يف الطور الثانوي  و �صاعة )01( و 30 دقيقة يف الطور البتدائي.

املستوى التعليمي
التوقيت الدرايس اليومي

معدل الحجم الساعي اليومي 
الفرتة املسائيةالفرتة الصباحية

06 ساعات13 – 15 و 30د أو 16 )دوام واحد( 08 – 11 و30د   ابتدايئ

08 -  12   متوسط و ثانوي
13 – 16 أو 13 و 30د – 16 و30د    أو 14 – 17 و 

30د
07 ساعات

�لرزنامة �ملدر�صية 
حتدد وزارة الرتبية الوطنية الدخول املدر�صي  و رزنامة العطل املدر�صية. كما حتدد تواريخ الدخول الإداري و البيداغوجي. 

مع العلم اأن العودة الإدارية و عودة املعلمني تتّمان على الرتتيب دائما قبل العودة البيداغوجية.

�ل�صنة �لدر��صية 
“  ت�صتغرق بالن�صبة اإىل التالميذ اثنني  تن�س املادة 31 من القانون التوجيهي للرتبية الوطنية رقم  04 08- اأن ال�صنة الدرا�صية: 
وثالثني)32(  اأ�صبوَع درا�صٍة على الأقل، موزعة على فرتات تف�صلها عطل مدر�صية، يحددها �صنويا الوزير املكلف بالرتبية الوطنية.” 

و تبداأ ال�صنة الدرا�صية عادة من الن�صف الأول من �صبتمرب و تنتهي منت�صف �صهر جوان. وهي مهيكلة كالآتي :
الثالثي الأول) �صبتمرب – دي�صمرب(؛

الثالثي الثاين) جانفي – مار�س(؛
الثالثي الثالث )اأفريل – جوان(.

و بداية من ال�صنة الدرا�صية 2009 – 2010   قررت وزارة الرتبية الوطنية متديد العام الدرا�صي اإىل 35 اأ�صبوعا، اأي 160 يوما. و هكذا 
اأ�صبح احلجم ال�صاعي يرتاوح: 

يف البتدائي بني 856 و 904 �صاعة؛ 
يف املتو�صط بني 960 و 1050 �صاعة؛ 
يف الثانوي بني 1024 و 1180 �صاعة.

عدد �صاعات احل�ص�س يف الأ�صبوع
بداية من ال�صنة الدرا�صية 2009 – 2010  �صارت مدة احل�صة الدرا�صية 45 دقيقة يف التعليم البتدائي. و بعد كل ح�صتني اأوليني 

ي�صتفيد التالميذ    من فرتة ا�صرتاحة ملدة 10 دقائق، يف ال�صبيحة و بعد الظهرية.
و يختلف احلجم ال�صاعي ح�صب امل�صتويات التعليمية، كما يو�صحه اجلدول:
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امل�صتوياتالطور
احلجم ال�صاعي

الأ�صبوعي
+

�صاعات املعاجلة

+
�صاعات 

الأمازيغية

+
�صاعات الإعالم الآيل

البتدائي

ال�صنة الأوىل
27 �صاعة و 30 دقيقة و الثانية 

�صاعة و 30 د
ل ع + ريا

29 �صاعة ال�صنة الثالثة
�صاعة و 30 د

3 �صاعاتل ع + ريا

ال�صنة الرابعة 
28 �صاعة و 15 دقيقةو اخلام�صة

�صاعتان و 15 د
3 �صاعاتل ع + ريا+ فر

املتو�صط
�صاعة3 �صاعات32 �صاعةال�صنة الأوىل 

ال�صنة الثانية، الثالثة و 
�صاعة3 �صاعات31 �صاعةالرابعة

اجلذع امل�صرتك، ال�صنة الثانية       الثانوي
و الثالثة 

من 30 اإىل 34 �صاعة 
3 �صاعات)ح�صب امل�صتوى، ال�صعبة و الفرع(

��صتعمال �لزمن �لأ�صبوعي
عدد �صاعات و مناهج التعليم  حتددهما وزارة الرتبية الوطنية، يبقى اإعداد ا�صتعمال الزمن من م�صوؤولية املوؤ�ص�صات التعليمية.
يدر�س التالميذ 04 اأيام ون�صف يف الأ�صبوع : الأحد، الإثنني، الثالثاء �صباحا، الأربعاء و اخلمي�س.  اأما اجلمعة وال�صبت فهما يوما 

راحة. اإل اأن بع�س املدار�س التي ت�صرّي بنظام الدوامني تدّر�س تالميذها يوم ال�صبت.
العطل املدر�صية

كما ذكر يف املادة 31 من القانون التوجيهي، يحدد الوزير املكلف بالرتبية الوطنية �صنويا العطل املدر�صية، و تكون – عموما -  نهاية 
كل ثالثي.

 عدا هذه العطل، فاإن كال من الثالثي الأول و الثاين منقطع بفرتتي راحة يحددهما الوزير املكلف بالرتبية الوطنية.

رزنامة ال�صنة الدرا�صية 2010 – 2011 
 ا�صتئناف الإدارة : 01 -  09 – 2010 ) جميع املناطق(
 ا�صتئناف الأ�صاتذة : 05 -  09 - 2010)جميع املناطق(

 ا�صتئناف التالميذ : 13 -  09 - 2010)جميع املناطق(
 ا�صرتاحة بيداغوجية : من 28 – 10 اإىل 03 -  11 - 2010)جميع املناطق(

 عطلة ال�صتاء : من 16 -  12 - 2010 اإىل 02 -  01 - 2011)جميع املناطق(
 ا�صرتاحة بيداغوجية: من 10 – 02 اإىل 16 -  02 - 2011)جميع املناطق(
 عطلة الربيع : من 17 -  03 - 2011 اإىل 03 -  04 - 2011)جميع املناطق(

 امتحان نهاية الطور البتدائي: يوم 29 - -05 2011)جميع املناطق(
 امتحان �صهادة التعليم املتو�صط: يوم 05 - -06 2011)جميع املناطق(

 امتحان البكالوريا : يوم 11 - -06 2011)جميع املناطق(
 عطلة ال�صيف : - يوم 04 - -07  2011 لالأ�صاتذة )جميع املناطق(
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يوم 21 - 07- 2011 ) املنطقة الأوىل و الثانية( و يوم 14 - 07- 2011) املنطقة الثالثة( لالإداريني.
للتذكري فقد مت توزيع العطل املدر�صية ح�صب التق�صيم الإقليمي الوطني اإىل:

–  اجلزائر–  –  تيزي وزو  املنطقة الأوىل: ال�صلف – اأم البواقي – باتنة – بجاية – البليدة – البويرة– تب�صة – تلم�صان – تيارت
–   عنابة – قاملة – ق�صنطينة – املدية – م�صتغامن – مع�صكر – وهران  –  �صيدي بلعبا�س  جيجل  �صطيف – �صعيدة – �صكيكدة 
– برج بوعريريج  - بومردا�س-  الطارف – تي�صم�صيلت – خن�صلة – �صوق هرا�س – تيبازة – ميلة – عني الدفلى – عني تيمو�صنت 

– غليزان 
) 34 ولية(.

املنطقة الثانية: الأغواط – ب�صكرة – اجللفة – م�صيلة – النعامة – البي�س ) 06 وليات(.
املنطقة الثالثة: اأدرار – ب�صار – تامرنا�صت – ورقلة – اإيليزي – تيندوف – الوادي - غرداية) 08 وليات(.

 التنظيم اجلديد للزمن الدرا�صي  يف مرحلة التعليم البتدائي ل�صنة 2011- 2012
يف �صياق العمليات املتوا�صلة املرتبطة برت�صيخ الإ�صالح البيداغوجي وبلوغ اأهدافه املن�صودة، و�صعيا اإىل اإحداث توافق بني مواقيت 
الدرا�صة وم�صامني املناهج التعليمية، اعتمدت وزارة الرتبية الوطنية تنظيما جديدا للزمن الدرا�صي يف مرحلة التعليم البتدائي،   
و مبوازاة ذلك اعتمدت اأي�صا تخفيفات مدخلة على املناهج التعليمية لنف�س املرحلة ي�صرع يف العمل بها بداية من الدخول املدر�صي  

2011- 2012 . و هكذا فقد �صدرت يف الآونة الأخرية ن�صو�س تنظيمية نعر�صها كما يلي:

القرار رقم 16 موؤرخ يف 19 جوان 2011 :
 يحدد تاريخ الدخول املدر�صي و رزنامة العطل املدر�صية لل�صنة الدرا�صية 2011-2012 جلميع املناطق حيث مت اإقرار دخول : 

 املوظفني الإداريني : يوم الأحد 04 �صبتمرب 2011 �صباحا،
 املعلمني والأ�صاتذة: يوم الثالثاء 06 �صبتمرب2011 �صباحا،

 التالميذ: يوم الأحد 11 �صبتمرب 2011 �صباحا.
كما مت حتديد رزنامة العطل املدر�صية بالن�صبة لل�صنة الدرا�صية 2011 -2012 كالتايل:

بالن�صبة لعطلة ال�صتاء للمنطقتني الأوىل والثانية:
من يوم اخلمي�س 15 دي�صمرب 2011 م�صاء اإىل يوم الثنني 02 جانفي 2012 �صباحا.

اأما املنطقة الثالثة :
 فمن يوم اخلمي�س 22 دي�صمرب 2011 م�صاء اإىل يوم الثنني 02 جانفي 2012 �صباحا.

بالن�صبة لعطلة الربيع للمنطقة الأوىل: 
 من يوم اخلمي�س 15 مار�س 2012 م�صاء اإىل يوم الأحد 01 اأفريل 2012 �صباحا.
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                       امل�صتوى
ال�صنة 5ال�صنة 4ال�صنة 3ال�صنة 2ال�صنة 1  املواد التعليمية 

8�صا و15 د8�صا و15 د9�صا11�صا و15 د11�صا و15داللغة العربية

)3�صا()3�صا(////////////////////////////////////اللغة الأمازيغية

4�صا و30 د4�صا و30 د 3�صا////////////////////////اللغة الفرن�صية

4�صا و30 د4�صا و30 د4�صا و30 د4�صا و30 د4�صا و30 دالريا�صيات

1�صا و30 د1�صا و30 د1�صا و30 د1�صا و30 د1�صا و30 دتربية علمية وتكنولوجية

1�صا و30 د1�صا و30 د1�صا و30 د1�صا و30 د1�صا و30 دالرتبية الإ�صالمية

45 د45 د45 د45 د45 دالرتبية املدنية

1�صا و30 د1�صا و30 د45 د////////////////////////تاريخ و جغرافيا

 45 د  45 د45 د45 د45 دتربية فنية)مو�صيقية وت�صكيلية(

45 د45 د45 د45 د45 دالرتبية البدنية

24�صا + 3�صا اأمازيغية24�صا + 3 �صا اأمازيغية22�صا و30 د21�صا21�صااحلجم ال�صاعي الأ�صبوعي

املعاجلة البيداغوجية
لغة عربية: 45 د
ريا�صيات: 45 د

لغة عربية: 45 د
ريا�صيات: 45 د

لغة عربية: 45 د
ريا�صيات: 45 د

لغة عربية: 45 د
ريا�صيات: 45 د

ّلغة الفرن�صية:45د

لغة عربية: 45 د
ريا�صيات: 45 د

ّلغة الفرن�صية:45د

اأما املنطقتان الثانية والثالثة:
 فمن يوم اخلمي�س 22 مار�س 2012 م�صاء اإىل يوم الأحد 01افريل2012 �صباحا.

بالن�صبة لعطلة ال�صيف جلميع املناطق:
 ابتداء من يوم الأربعاء 04 جويلية 2012 بالن�صبة لالأ�صاتذة واملعلمني.اأما بالن�صبة لالإداريني فتبداأ بعد اإمتام اإجناز كل العمليات 
املتعلقة بنهاية ال�صنة الدرا�صية، مبا فيها اجتماعات جمال�س القبول و التوجيه، ن�صر نتائج المتحانات الر�صمية وت�صليم الوثائق 

املختلفة للتالميذ، وحتدد كالتايل:
املنطقتان الأوىل والثانية :

 ابتداء من يوم اخلمي�س 19 جويلية 2012.
املنطقة الثالثة:

 ابتداء من يوم اخلمي�س 12 جويلية 2012.

القرار رقم 17 موؤرخ يف 20 جوان 2011:
  يت�صمن اإقرار مواقيت مواد التعليم و املناهج التعليمية ملرحلة التعليم البتدائي، حيث �صتعتمد مواقيت املواد الدرا�صية اخلا�صة 
مبرحلة التعليم البتدائي املبّينة يف اجلدول اأدناه، و التي تدخل حيز التطبيق مع بداية املو�صم الدرا�صي 2011/2012 . 

و من اأجل  التطبيق ال�صحيح لهذه الإجراءات، ارتاأت وزارة الرتبية الوطنية اأن تنظم لقاءات اإعالمية و تكوينية ي�صارك فيها كل 
العاملني يف قطاع التفتي�س و م�صتوياته، تهدف اإىل توعية املعلمات و املعلمني باأهداف هذا التنظيم اجلديد و م�صمونه و اأثره يف 
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تعلمات التالميذ وعلى التنظيم الرتبوي للمدر�صة ب�صفة عامة، اإىل جانب عمليات املتابعة و املرافقة التي �صت�صحب عملية تطبيق 
هذا التنظيم يف امليدان.

املن�صور رقم 566 
يتعلق بعمليات الإعالم حول التنظيم اجلديد للزمن الدرا�صي يف مرحلة التعليم البتدائي. 

 
و يف هذا الإطار مت اإر�صال هذا املن�صور بهدف �صرح التدابري املتخذة من اأجل اإجناح عملية الإعالم و التكوين حول التنظيم اجلديد 

للزمن الدرا�صي نورد اأهم ما جاء فيه:
        “  يف اإطار موا�صلة عملية الإ�صالح البيداغوجي و�صعيا اإىل اإحداث توافق بني مواقيت الدرا�صة وم�صامني املناهج التعليمية 
اعتمدت وزارة الرتبية الوطنية تنظيما جديدا للزمن الدرا�صي يف مرحلة التعليم البتدائي، كما اعتمدت اأي�صا التخفيفات املدخلة 

على املناهج التعليمية لنف�س املرحلة)...( 
       تهدف هذه العمليات الإعالمية التي ي�صارك فيها ويوؤطرها كل امل�صوؤولني الرتبويني)...(  اإىل اإعالم كل املعلمني ومديري 
املدار�س البتدائية والأولياء)...( بالتنظيم اجلديد للزمن الدرا�صي يف مرحلة التعليم البتدائي و تقلي�س الزمن الدرا�صي اليومي 
مبا يتما�صى مع منو الطفل مع املحافظة على نف�س احلجم ال�صاعي ال�صنوي وتبني التخفيفات املنا�صبة على م�صتوى م�صامني املناهج 

بداية من �صنة 2011.”
و �صيتم – يف هذه العملية -  ا�صتخدام املن�صور اخلا�س بهذا التنظيم و كذا �صبكة املواقيت اجلديدة للمواد الدرا�صية؛ و املناهج 
والوثائق املرافقة ال�صادرة يف جوان 2011؛ اإىل جانب  التدرجات ال�صنوية للتعلمات يف مرحلة التعليم البتدائي ال�صادرة يف جوان 

2011 . و قد برجمت هذه العمليات الإعالمية لفائدة: 

 مفت�صي الرتبية الوطنية للتكوين يومي 29و 30 جوان 2011  بثانوية رابح بيطاط بالبليدة. 
 مفت�صي التعليم البتدائي يف املقاطعات التفتي�صية التي ي�صرفون عليها يومي 2 و3 جويلية 2011.

 مديري املدار�س البتدائية ملدة يومني خالل الفرتة من 6 اإىل 12 جويلية 2011.
 املعلمني ملدة يوم واحد )01 ( خالل الفرتة من 7 اإىل 10 �صبتمرب 2011.

و لنجاح هذه العملية اأو�صى املن�صور ب�صرورة تكفل مديرية الرتبية بالولية امل�صتقبلة باأعباء الأكل واملبيت والكهرباء والتوثيق والعمال 
من ميزانية مديرية التكوين اأثناء اخلدمة املر�صودة للولية ل�صنة 2011، و هذا طبقا لأحكام املن�صور رقم 365/0.2.5/2005 بتاريخ 
20 دي�صمرب 2005. كما تتكفل مديريات الرتبية باأعباء الأكل للملتقيات التي ينظمها مفت�صو التعليم البتدائي لفائدة مديري املدار�س 

البتدائية و املعلمني.
و تتكفل مديريات الرتبية بالوليات مب�صاريف تنقل املفت�صني التابعني لها املدعوين ذهابا و اإيابا من ميزانية التكوين اأثناء اخلدمة 
املر�صودة للوليات ل�صنة 2011. و كما  اأكد املن�صور  �صمان تو�صيع و ن�صر اأثر هذه العمليات الإعالمية اإىل كافة املعلمني و املديرين

و الأولياء يف الآجال املحددة.

املن�صور رقم 567 :
يتعلق بالتنظيم اجلديد للزمن الدرا�صي يف مرحلة التعليم البتدائي،  و يخ�س اإعادة تنظيم الزمن املخ�ص�س للدرا�صة على م�صتوى 
مرحلة التعليم البتدائي، بتقلي�س الزمن الدرا�صي اليومي والزمن الدرا�صي الأ�صبوعي، مع احلر�س على �صمان حجم �صاعي �صنوي 

كاف ي�صمح باإجناز كل ن�صاطات التعلم املقررة يف املناهج التعليمية الر�صمية.
و قد ت�صمن هذا املن�صور �صل�صلة من التدابري، كان منطلقها – كما ورد يف ن�س هذا املن�صور -  ارتباط تنظيم الزمن اجلديد 
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مبراحل منو الطفل، التوزيع املتوازن للفرتات 
املخ�ص�صة للدرا�صة والفرتات املخ�ص�صة 
مبجال  املتعلقة  املعطيات  مراعاة   ، للراحة 
الزمن  ا�صتعمال  يف  املدر�صية  الوترية 
الدرا�صي ، توافق احلجم ال�صاعي ال�صنوي مع 
حمتويات املناهج الدرا�صية املقررة، ترقية 
)الن�صاطات  �صفية  الال  الن�صاطات  وتنمية 
الريا�صية، الفنية، الإبداعية،...( باعتبارها 
بعدا مكمال للن�صاطات التعلمية، مما ي�صمن 

النمو ال�صامل للمتعلم بكل اأبعاده الرتبوية.
كل  املن�صور  هذا  و�صح  ذلك  لتحقيق  و 
التعديالت املزمع تطبيقها بداية الدخول 
املدر�صي 2012/2011 التي متت على م�صتوى 

�صبكة املواقيت الأ�صبوعية لكل املواد الدرا�صية و املناهج التعليمية املتعلقة بها.اأهم ما ورد يف هذا املن�صور:

فيما يخ�س وثائق املناهج التعليمية ملرحلة التعليم البتدائي    :  

 تعوي�س املناهج والوثائق املرافقة لها ال�صادرة ابتداء من 2003 يف كل املواد باملناهج التعليمية املخففة و الوثائق املرفقة لها 
ال�صادرة يف جوان  2011 لتكيفها مع املواقيت اجلديدة للمواد الدرا�صية مع بداية ال�صنة الدرا�صية 2012/2011.

 اإلغاء العمل بوثيقة امل�صامني املخففة يف مناهج التعليم البتدائي ال�صادرة يف جويلية 2009.
 تعوي�س وثيقة التدرجات ال�صنوية ال�صادرة يف اأوت 2009. بالوثيقة ال�صادرة يف جوان 2011. 

فيما يخ�س �صبكة املواقيت الأ�صبوعية ملرحلة التعليم البتدائي:  
اعتماد �صبكة املواقيت اجلديدة للمواد الدرا�صية ملرحلة التعليم البتدائي مع بداية املو�صم الدرا�صي 2011/2012 وفق  اجلدول 

املت�صّمن يف القرار رقم 17 املوؤرخ يف 20 جوان 2011.
  وقد مت حتديد ثالث حالت لتنظيم ا�صتعمال الزمن الدرا�صي يف املدار�س البتدائية:

�حلالة �لأوىل: تخ�س املدار�س ذات نظام الدوام الواحد

 برجمة 35 ح�صة )كحد اأق�صى( ت�صم كل احل�ص�س التعليمية و ح�ص�س املعاجلة البيداغوجية، موزعة على اأيام الأحد والثنني 
والأربعاء واخلمي�س و �صبيحة الثالثاء، كما تخ�ص�س 4 ح�ص�س اأخرى لتعليم الأمازيغية لتالميذ ال�صنة الرابعة واخلام�صة املعنيني 

بدرا�صتها.
و يكون خروج كل التالميذ موحدا يف الفرتة ال�صباحية، ومرتبطا يف الفرتة امل�صائية بالتوقيت الأ�صبوعي لكل م�صتوى   
الريا�صيات )انظر  و  الفرن�صية  العربية،  اللغة  للتالميذ املواجهني �صعوبات تعلمية يف  تعليمي، وبح�ص�س املعاجلة البيداغوجية 

اجلدول املوايل(.
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منوذج تنظيم الزمن الدرا�صي لل�صنة الأوىل وال�صنة الثانية ابتدائي للمدار�س البتدائية: 

9�صا 30           9�صا 45د         11 �صا15                    13�صا                     14�صا 30    14�صا45    8�صا   15�صا30 

 لغة عربيةتربية اإلسالمية  األحد

قة
قي

 د
15

ة 
اح

سرت
ا

 لغة عربية رياضيات

وم
الي

ف 
ص

ة ن
اح

سرت
ا

تربية فنية لغة عربية

قة
قي

 د
15

ة 
اح

سرت
ا

الرتبية البدنية لغة عربية  رياضيات  لغة عربية االثنني 
تربية علمية 

وتكنولوجية
لغة عربية

املعالجة

 البيداغوجية

رياضيات 

         نشاطات الصفية             لغة عربيةرياضياتلغة عربيةالثالثاء 

رياضياتلغة عربيةتربية إسالمية   رياضياتلغة عربيةتربية البدنية األربعاء

لغة عربيةالخميس 
تربية علمية 

وتكنولوجية
 رياضيات لغة عربية

         لغة عربية

     )وضعية اإلدماج(

املعالجة

 البيداغوجية

  لغة عربية

قراءة اجلدول :
 ال�صنة الأوىل و الثانية ابتدائي:

 ح�صة 45 دقيقة * 30 ح�صة = )2+28(. 
تنتهي الدرا�صة على 14و30 د يف اأيام الأحد والثنني والأربعاء واخلمي�س؛ و على 11و15د يوم الثالثاء.

تربمج ح�صتا املعاجلة البيداغوجية يومني يف الأ�صبوع من 14�صا45د اإىل 15�صا30د.
 

 ال�صنة الثالثة ابتدائي: )و بنف�س تنظيم اجلدول النموذجي ال�صابق(
ح�صة 45 دقيقة * 32 ح�صة = )2+30(. 

تنتهي الدرا�صة على 15و15 د يف اأيام الأحد والثنني والأربعاء واخلمي�س؛ و على 11و15د يوم الثالثاء.
تربمج ح�صتا املعاجلة البيداغوجية يومني يف الأ�صبوع. 

ال�صنة الرابعة واخلام�صة ابتدائي: )و بنف�س تنظيم اجلدول النموذجي ال�صابق( 
ح�صة 45 دقيقة * 35 ح�صة = )3+32(. 

تنتهي الدرا�صة على 16و15 د يف اأيام الأحد والثنني والأربعاء واخلمي�س؛ و على 11و15د يوم الثالثاء.
تربمج ح�ص�س املعاجلة البيداغوجية 3 اأيام يف الأ�صبوع. 

�حلالة �لثانية : تخ�س املدار�س ذات نظام الدوامني الكلي
و يكون فيها عدد الأفواج الرتبوية �صعف عدد احلجرات الدرا�صية و الدوام فيها يكفي فقط لإجناز ح�ص�س ن�صاطات تعلم وح�ص�س 

املعاجلة البيداغوجية ح�صب ما ياأتي: 
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ال�صنة الأوىل و الثانية ابتدائي:
 ح�صة 45 دقيقة * 30 ح�صة = )28+2( يف اأيام الأحد والثنني والثالثاء و الأربعاء واخلمي�س )انظر اجلدول(.

10�صا15د 14�صا55د8�صا                                     12�صا40د                                     

الدوام

1

ح1

45د

ح2

45د

ح3

45د
ح4

45د

ح5

45د

ح6

45د

12�صا35د 15�صا                                                                17�صا15د10�صا12د                           

الدوام

2

ح1

45د

ح2

45د

ح3

45د
ح4

45د

ح5

45د

ح6

45د

ال�صنة الثالثة ابتدائي: )و بنف�س تنظيم اجلدول النموذجي ال�صابق(
ح�صة 45 دقيقة * 32 ح�صة = )30+2( يف اأيام الأحد والثنني والثالثاء و الأربعاء واخلمي�س. 

تربمج ح�صتا املعاجلة البيداغوجية يوم ال�صبت لكل دوام. 

10�صا15د 14�صا55د8�صا                                     12�صا40د                                     

الدوام

1

ح1

45د

ح2

45د

ح3

45د
ح4

45د

ح5

45د

ح6

45د

12�صا35د15د 17�صا10�صا12د                            15�صا                                             

الدوام

2

ح1

45د

ح2

45د

ح3

45د
ح4

45د

ح5

45د

ح6

45د
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ال�صنة الرابعة واخلام�صة ابتدائي: 
 

ح�صة 45 دقيقة * 35 ح�صة = )32+3( يف اأيام الأحد والثنني والثالثاء و الأربعاء واخلمي�س، مع اإ�صافة 5 ح�ص�س يف يوم ال�صبت 
يف نف�س الوقت لكل دوام من الدوامني.

10�صا15د 14�صا55د8�صا                                     12�صا40د                                     

الدوام

1

ح1

45د

ح2

45د

ح3

45د
ح4

45د

ح5

45د

ح6

45د

12�صا35د15د 17�صا10�صا12د                            15�صا                                             

الدوام

2

ح1

45د

ح2

45د

ح3

45د
ح4

45د

ح5

45د

ح6

45د

 توقيت يوم ال�صبت للدوام الأول و الثاين : 
 

10�صا15د 12�صا8�صا                                     10�صا30د                       

ح1

45د

ح2

45د

ح3

45د
ح4

45د

ح5

45د

يعمل الدوام الثاين يف نف�س الوقت والتوقيت مثلما هو مو�صح للدوام الأول، كما اأن وقت دخول وخروج تالميذ  الدوامني موحد. 
                  

         
�حلالة �لثالثة : تخ�س املدار�س ذات نظام الدوامني اجلزئي

 
 تدر�س فيها بع�س الأفواج الرتبوية بنظام الدوام الواحد وتعتمد ترتيباته.

 و تدر�س فيها اأفواج تربوية اأخرى بنظام الدوامني الكلي وتعتمد ترتيباته.
يكيف ا�صتعمال الزمن الأ�صبوعي لكل مدر�صة ابتدائية تعمل بهذا النظام ح�صب عدد الأفواج الرتبوية وعدد حجرات الدرا�صة املتوفرة.
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علم  يف  اأ�صتاذ      François Testu تا�صتو  فرنا�صوا   مع  مقابلة 
يف  متخ�ص�س  فرن�صا،  تور-  رابلي-  فران�صوا  بجامعة  النف�س 
عائ�صة  و  بوكرتوتة  حبيبة  املقابلة:  اأجرت  املدر�صية.  الوترية 

بلعنرت 
التعلم يف منظومتنا  و  التعليم  لرفع حتديات حت�صني م�صتوى 
الرتبوية، قام املعهد الوطني للبحث يف الرتبية التابع لوزارة 
الرتبية الوطنية باإطالق م�صروع بحث يف اإطار الربنامج الوطني 
للبحثPNR يحمل عنوان « الوترية املدر�صية يف اجلزائر» يهدف 
اإىل حتديد املالمح اليومية و الأ�صبوعية  مل�صتوى النتباه لدى 
التالميذ، حتديد التغريات اليومية  و الأ�صبوعية ل�صلوكاتهم 
داخل الق�صم اأثناء التعلم، حتليل اأن�صطتهم خارج املدر�صية و 
درا�صة تطور معدل املدد الزمنية لنومهم خالل الأ�صبوع على 

اأ�صا�س ا�صتعمال الزمن الدرا�صي احلايل.  
وهي درا�صة يقوم باإعدادها فريق من الباحثني يف علوم الرتبية: 
جامعة  من  النف�س  علم  يف  اأ�صتاذ  تا�صتو،  فران�صوا  الربوفي�صور 
الوترية  و متخ�ص�س يف  بفرن�صا،  تور  رابلي مبدينة  فران�صوا 
املدر�صية و الربوفي�صور اأحمد  دوقا، اأ�صتاذ يف علم النف�س 
بجامعة اجلزائر2، الدكتورة لويزة معروف اأ�صتاذة حما�صرة يف 
علوم الرتبية و الدكتور ر�صيد خلفان اأ�صتاذ حما�صر يف علم نف�س 
التنظيم و العمل من جامعة مولود معمري بتيزي وزو باجلزائر، 
اإىل جانب الأ�صتاذ عا�صور تاجميات اأ�صتاذ م�صاعد يف علم نف�س 

التنظيم و العمل من جامعة البويرة باجلزائر.
تهدف هذه الدرا�صة التي ت�صرف عليها الدكتورة لويزة معروف، 
اإىل ت�صخي�س الظواهر التي نتجت عن تنظيم الزمن الدرا�صي 
الذي �صرع يف تطبيقه ابتداء من 2009 �صلبية كانت اأو اإيجابية؛ 
ق�صد اقرتاح تو�صيات لتخاذ القرارات.   و هي درا�صة تبنى 
الرتاب  املتمدر�صني عرب  فئات  اأ�صا�س حتقيق يغطي كل  على 

الوطني، متتد ل�صنتني. 
و عليه متت برجمة �صل�صلة من الأيام التكوينية لفائدة مدراء 
املراكز وم�صت�صاري التوجيه و الإر�صاد املدر�صي و املهني على 
اأي�صا مفت�صو الرتبية و التكوين ملختلف  امل�صتوى الوطني، ح�صره 
انظر   ( املختلفة  التعليمية  املوؤ�ص�صات  مديرو  كذا  و  الأطوار 

التقرير حول امللتقيات(.
لتكوين  الوطني  باملعهد  نظم  امل�صروع،  هذا  اإطار  يف  دائما 

م�صتخدمي الرتبية و حت�صني م�صتواهم باحلرا�س ملتقى جمع 
اأع�صاء اللجنة الوطنية للوترية املدر�صية و مديري املراكز 
اأجل  من  املهني،  و  املدر�صي  الإر�صاد  و  التوجيه  وم�صت�صاري 
لويزة  الدكتورة   كانت  و  للتحقيق.  الوطنية  ال�صبكة  تن�صيب 
معروف و الربوفي�صور François Testu قد ن�صطا هذا امللتقى. 
 François وقد اغتنمنا فر�صة تواجد الباحث و اخلبري العاملي

Testu باجلزائر فاأعددنا معه هذا احلوار.

ب.ب: "لقد قمتم بعدة جتارب فيما يخ�س الوترية املدر�صية 
يف خمتلف البلدان. فهل ميكنكم اإعطاوؤنا اأ�صماء هذه الدول؟

و ما فحوى هذه التجارب و النتائج التي تو�صلتم اإليها؟"

يف  الأبحاث  من  �صل�صلة  اأجَريت  :"بالفعل،   )F.T( تاستو  ف. 
اأوروبا كاأملانيا، اجنلرتا، اإ�صبانيا، اإيطاليا. و اأ�صرفت على اأخرى 
عرب طلبتي للدكتوراه يف اإيران، العراق، و موؤخرا يف ال�صني، 
و يف حمافظات امل�صتعمرات مثل لمارتينيك، مايوت. اإنها اأهم 

اأعمايل و قد اأن�صى اأخرى بال �صك.
وجهة  من  م�صرتكة  وترية  وجود  اإىل  خل�صت  الأعمال  هذه  كل 
النظر الب�صيكولوجية. اإنها وترية يومية لكل التالميذ املختربين، 
ماعدا عندما نفر�س عليهم تنظيما زمنيا درا�صيا ل يتكيف 
اإطالقا مع الأطفال كما هو ال�صاأن يف فرن�صا، عندما مت تبني 
نظام الأ�صبوع الدرا�صي باأربعة اأيام) الإثنني، الثالثاء، اخلمي�س 
هذه  تدمري  اإىل  يوؤدي  مما  تربوية،  مرافقة  دون  اجلمعة(  و 

المقابلة
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الوترية اليومية. لكن عندما حترتم فاإنها متثل عالمة  تكيف 
ن�صبي للزمن الدرا�صي مع حاجات الطفل و وتريته.

من البديهي اأننا مل نعمل فقط على الوترية اليومية. لقد عملنا 
اإجمالية  ب�صورة  لنا  �صمحت  التي  الأ�صبوعية  الوترية  اأي�صا على 
هو  الأ�صبوع  نهاية  عطلة  يتبع  الذي  الأول  اليوم  اأن  نالحظ  اأن 
يوم انتقايل تكون فيه الوترية اليومية م�صطربة نوعا ما عند 
ميكن  ال�صنة  من  مرحلة  اأي�صا  در�صنا  كما  و  التالميذ.  بع�س 
اعتبارها �صعبة؛ قمنا بهذا خا�صة يف الدول الأوروبية و بينا اأثر 
املناخات و املحيط اجلغرايف. فعلى �صبيل املثال، يف مايوت و يف 
مارتينيك، املدة الزمنية البيولوجية اأطول و النهار ياأتي اأ�صرع. 
نبينه  �صوف  ما  و هذا  اآثار ترتتب.  يف هذه احلالة هناك حتما 
رمبا على م�صتوى مدار�س اجلنوب اجلزائري. اأظن اأننا يجب 

اأن نتوقع ذلك.
لي�س  فالأمر  ميكن،  اأقول  بال�صطراب،  الوترية  تتاأثر  اأن  ميكن 
حتميا، عندما تقرتح ا�صتعمالت للزمن الدرا�صي الدوراين    
)نظام الدوامني(. و اآثار هذه ال�صتعمالت متنوعة ح�صب منط 
خارج  �صعوبات  من  يعانون  الذين  الأطفال  و  املعني.  اجلمهور 

املدر�صة هم اأكرث عر�صة لال�صطراب.
لكن  البحوث،  بع�س  �صك  بال  اأن�صى  املنجزة،  الأعمال  هي  هذه 

الأكرث جدة هي تلك املنجزة يف فرن�صا و عددها كثري.«

تنظيما للتوقيت  ن�صتوحي  اأن  ميكن  هل  راأيكم  "يف  ب.ب: 
املدر�صي من الأنظمة الرتبوية لهذه الدول؟"

من  اجلزائر  ففي  ذلك،  ميكن  "بالفعل،   :)F.T(تاستو ف. 
الإ�صباين  للنموذج  الزمنية  ال�صتعمالت  من  ال�صتفادة  الأف�صل 
اإل فيما يخ�س  الفرن�صي،  النموذج  اإىل  الأقرب، يف ت�صميمها، 
مرتبط  ذلك  لكن  اأطول،  فهي  النهار  منت�صف  ا�صرتاحة  فرتة 

بالظروف املحيطة.
لي�س هناك حل وحيد لتنظيم ا�صتعمال الزمن الدرا�صي، و يف 
املقابل هناك اأمر يجب تفاديه، هو » نظام الأ�صبوع بـاأربعة اأيام."
فال  احلياة.  انتظامية  احرتام  حماولة  هو  اأهمية  اأكرث  اأراه  ما 
ينبغي اأن توجد انقطاعات طويلة يف ا�صتعمال الزمن الدرا�صي 
عطل  لدينا  كانت  اإذا  احلال،.  بطبيعة  ال�صنوي  و  الأ�صبوعي 
و�صط  يف  و�صعها  اعتقادي-  يف   - ال�صروري  فمن  ق�صرية 
الثالثي كي ي�صتطيع التلميذ التقاط اأنفا�صه فتكون لدينا ثالثيات 

متوازنة.

اأن يف اجلنوب اجلزائري �صهورا حارة. يف هذه  اأي�صا  اأعتقد 
بل  فح�صب  الطويلة  العطل  على  ال�صوء  ت�صليط  يجب  ل  احلالة، 
على تنظيم اليوم اأي�صا. لذا يجب الأخذ بعني العتبار الظروف 

املناخية و كذا و�صائل التعليم.«

هل  املدر�صية  الوترية  يف  خمت�صا  "بو�صفكم  ب.ب: 
العامالن  هما  الكرونوب�صيكولوجيا  و  الكرونوبيولوجيا 
و  الأ�صبوعي  اليومي،  الدرا�صي  الزمن  لتنظيم  املحددان 

ال�صنوي؟"
الكرونوب�صيكولوجيا!  و  تاستو )F.T(:" الكرونوبيولوجيا   ف. 
نف�س  اإىل  يتو�صالن  كانا  اإن  و  التفريق  هذا  على  اأ�صكركما 
متّكن  مو�صوعية  علمية  عنا�صر  يت�صمنان  ال�صتخال�صات، 
العاملني  هما  لي�صا  حني  يف  �صررا،  الأقل  هو  وقت  تنظيم  من 
الوحيدين اللذين يوؤخذان يف احل�صبان للو�صول بالأطفال اإىل 

النجاح. هناك اأي�صا عوامل مناخية، مادية و بيداغوجية. 
و عوامل اقت�صادية و حميطة تدخل يف احل�صبان.

من ال�صهل – بداهة -  احرتام الوترية املدر�صية يف ق�صم  يحوي 
عددا قليال من التالميذ عو�س ق�صم اآخر يعاين من الكتظاظ 
)خم�صون تلميذا يف الق�صم(. يف الو�صط احل�صري، اأظن اأنه من 
بالن�صبة  القيلولة  حتى  اأو  ثقايف،  ريا�صي،  ن�صاط  ممار�صة  اأجل 
لل�صغار، يجب تهيئة م�صاحات. يف الإكماليات و الثانويات، اأين 
توجد م�صاحة واحدة للريا�صة، علينا بتنظيم حمكم ي�صمح 

جلميع التالميذ مبمار�صة الن�صاط الريا�صي يف نف�س امل�صاحة.
النجاح الرتبوي خمتلف عن النجاح الدرا�صي؛ ذلك لأنه يعني 
النجاح التام لرتبية الطفل و ال�صماح له بالندماج يف املجتمع. 
و هذا النجاح مرهون باملدر�صة – بال �صك – و لكن اأي�صا بكل 
املحيط و تاأطريه اخلارجي، مع العلم اأن الطفل بحاجة اإىل حرية 
يف بع�س الأحيان. اإًذا، فاحرتام الوترية �صرط هام للنجاح. فاإذا 
مل نحرتم- مثال-  املدة املخ�ص�صة لنوم الطفل، فمعناه  اأننا ل 
نحرتم توازنه. و بالتايل يكون �صلوكه غري طبيعي خارج املدر�صة

و خ�صو�صا داخلها. �صيكون غري منتبه، يكون »�صاردا« اأو متع�صبا. 
اإنها لي�صت بتاتا الظروف التي ت�صهل  التعليم و تعلماته. اإذن يجب 
حماولة اأخذ هذا بعني العتبار. اإنه اأ�صا�صا واجب الأولياء، لكن 
هناك اأي�صا جانب من امل�صوؤولية على اأ�صحاب القرار. فال جتب 
برجمة دخول مدر�صي باكرا جدا يف ال�صباح، دخول يقل�س من 

فرتة النوم، كما ل ينبغي اأي�صا اإعطاء واجبات منزلية" 
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املنزلية؟" الواجبات  يف  راأيكم   ب.ب:"فما  

ف. تاستو)F.T(:"اأنا �صد الواجبات املنزلية. يف اقرتاحاتي 
�صمن اللجنة الوطنية للوترية املدر�صية يف فرن�صا اتفقنا على 
منعها اأو التقليل منها بالقدر الكبري. و اأرى اأنها عبء فكري. 
اإذا مت اأداء العمل يف الق�صم ب�صورة اأكرث جدية، فال حاجة لهذه 
الواجبات. و لكن اإذا كان الأمر متعلقا مبراجعة ل تتعدى ربع 
ال�صاعة من اأجل ا�صتعادة معلومة اأعطيت اأثناء اليوم فال باأ�س، 

اإل اأننا نرى اأن الظاهرة اتخذت بعدا تعلميا حقيقيا.
ينجزها  الواجبات  هذه  كانت  اإن  نت�صاءل  اأخرى،  جهة  من   
التالميذ لوحدهم؟ و هل ت�صحح يف الق�صم؟ فغالبا ما ل يدرك 
املعلمون اأن هذه الواجبات ي�صاهم اأولياء التالميذ  يف اإجنازها.  
كما اأنه توجد ل م�صاواة عميقة بني الأو�صاط التي يعي�س �صمنها 
تالمذتهم  من  املعلمني  مطالبة  ظاهرة  هناك  فمثال  الأطفال، 
كل  لي�س  حني  يف  الأنرتنات،  يف  وثائقيا  بحثا  تقت�صي  بواجبات 

الأطفال ميلكون جهاز كمبيوتر يف منازلهم."

يف  املدر�صية  للوترية  الوطنية  اللجنة  اأع�صاء  "هل  ب.ب: 
فرن�صا يوؤيدون نظام الأ�صبوع بـاأربعة اأيام ؟"

الطرح.  هذا  مع  لي�صوا  غالبيتهم  يف  ل،   ":)F.T( تاستو  ف. 
هناك عودة اإىل نظام  باأربعة اأيام و ن�صف. و لكن الأمر معقد 
نوعا ما، هناك عائق، فالوقت الدرا�صي ل ميكن اإعادة هيكلته 

بهذه ال�صهولة" 
اأين يكمن العائق ؟ اإننا ننطلق من مبداإ كون وجود عدد ما من 
�صاعات التعليم يف ال�صنة تنجز يف نف�س الوقت، يقال لنا اإن اأطول 
ب�صبعة  توفر نظام  و يجب  الفرن�صي  الطفل  يوم  يوم درا�صي هو 
اأ�صابيع عمل و اأ�صبوعي راحة. كيف ن�صتطيع بهذه الإمكانية اإعداد 

مواقيت دون تغيري يف املناهج و تقلي�س يف الوقت الدرا�صي؟
فرن�صا هي البالد التي بحوزتها الرقم القيا�صي يف عدد �صاعات 
الدرا�صة. الأمر معقد جدا، هناك عمليا م�صكلة غري قابلة للحل. 
احلل املمكن متثل يف تقلي�س العطل الطويلة. و اأنا �صد هذا 

متاما. اأنا مع اإبقاء العطل �صريطة اأن يكون ق�صم منها موؤطر،
مع احلر�س على اأن ل يرتك اأبناوؤنا مهملني اأثناء العطلة. اإنني 
الف�صاء  ل�صباب  الوطني  الرئي�س  ب�صفتي  جتربة،  عن  اأكلمكم 

".)JPA( املفتوح

ب.ب: "هل اإن تغيريا يف الوترية املدر�صية ميكن اأن ي�صاعد 
التنظيم  هو  فما  بنعم  اجلواب  كان  اإن  النجاح؟  على  التلميذ 

الأن�صب لليوم؟"

ف. تاستو)F.T(:"اأعتقد بالإيجاب، اإن تنظيم وقت ياأخذ بعني 
غري  الكرونوب�صيكولوجيا  و  الكرونوبيولوجيا  عنا�صر  العتبار 

القابلني للجدل، معرتف به كونه م�صهال للنجاح.
فيما يخ�س تنظيم اليوم هناك اأخطاء يجب جتنبها: اأن ل نقرتح 
حجما �صاعيا درا�صيا يوميا كبريا جدا على التالميذ الأ�صغر 
�صنا. �صخ�صيا ل اأ�صتطيع حتديد حجم �صاعي معني، اإل اأنه يجب 
الأخذ بالعتبار عامل ال�صن يف تنظيم مدة الدرا�صة اليومية.

 و هذا لي�س معناه اإخراج التالميذ من املدر�صة مبكرا.
املنا�صبة  الأوقات  من  ال�صتفادة  كيفية  معرفة  يجب   ، اليوم  يف 
لالأن�صطة التي تتطلب جهدا فكريا اأكرب ، و اأوؤكد كثريا على 
احرتام وترية اأداء الطفل خالل اليوم. ل بد من و�صع �صيا�صة 

تربوية حترتم مدة نوم الطفل.
و فيما يخ�س الأ�صبوع، يجب تنظيمه بالكيفية الأكرث انتظامية 
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ممكنة. هنا يف اجلزائر تتبعون نظاما بيومي راحة.
اأ�صابيع  ال�صنة، فيجب تبني نظام يعمل ب�صبعة  اأما على م�صتوى 
درا�صة و اأ�صبوعي راحة، مع الأخذ بعني العتبار اخل�صو�صيات 

املحلية، الأعياد الدينية و الوطنية...
خال�صة القول، ينتظرنا عمل كبري، نحن الذين يف قلب الرتبية 
الوطنية و الأولياء ، من اأجل اأن ل يكون الطفل مرتوكا حلاله. 
اأتذكر، عندما كنت �صغريا، كان والدي مدير مدر�صة،و كان 
يذهب بالدراجة كي يالحظ اإن كان التالميذ فعال يدخلون اإىل 

منازلهم و ل يبقون يف اخلارج. هكذا كان الهتمام!" 

ح�صب  يختلف  الق�صم  يف  التالميذ  تركيز  و  ب.ب:"انتباه 
البحثية،  اأعمالكم  يف  �صرحتم  كما  البيولوجية  الوترية 
ما   التعليمية.  باملواد  اهتمامهم  ح�صب  اأي�صا  يختلفان  لكن 

راأيكم؟" 
ف. تاستو )F.T(:"هنا، يكمن كل فنِّ الأداء البيداغوجّي؛ يجب 
اأن يكون هذا النتباه موجودا يف كل املواد و يف كل املعارف التي 
تت�صمنها املناهج التعليمية، لأن هناك تالميذ يعانون من �صعوبة 
يف التعلم، فاإذا و�صلنا بطريقة اأنيقة اإىل هذه الغاية فقد متكنا 

من "الفن البيداغوجي".
�صحيح اأن هناك مواد تتطلب تعلما اأكرث و ن�صاطا فكريا اأكرب. 
فعندما يكون الطفل يف بداية التمدر�س )6-7 �صنوات(فالن�صاط 
يف  القراءة  تعلم  زمن  و�صع  يجب  لذا  القراءة.  تعلم  هو  املهم  
كبريا  اهتماما  تتطلب  ل  التي  التعلمات  اأما  الأقوى".  "الوقت 

فيجب برجمتها يف اأوقات يكون فيها الطفل اأقل انتباها.
هناك -اإًذا-عدة طرق ملقاربة القراءة، فالعملية لي�صت اآلية، ل 

يجب – مثال–   برجمة ح�صة القراءة على ال�صاعة 13 اأو 13 
و 30 د اأين يكون الطفل فى و�صعية الأداء الرتبوي املنخف�س 

جدا."

اإًذا-   - تقرتحون  األ  فراغ،  وقت  د   30 و   13 اأن   ب.ب:"مبا 
عودة متاأخرة؟ و ماذا تعنون باأوقات قوية ؟"

 
ف. تاستو )F.T(:"الأمثل هو العودة متاأخرا، اأي على ال�صاعة 
14 اأو 14 و 30 د لإعطاء الفر�صة اإىل الأ�صغر �صنا لال�صرتخاء يف 

وقت اأطول. لي�س هذا هو الآخر اآليا. لقد كنت مرة يف مدر�صة، 
فالحظت وجود 200 طفل يف �صاحة �صغرية، و كنت اأن�صح بهذا، 
اأي تاأطري، و بكل تلقائية  و هم ي�صرخون و يتعاركون يف غياب 

قلت يف نف�صي اإنه من الأف�صل الإن�صات اإىل الوقت. 
على  ا�صتنتجناها  اأوقات  فهي  القوية،  الأوقات  يخ�س  فيما  اأما 
الثانية  الفرتة  اإنها  �صنا،  لالأ�صغر  الكرونوب�صيكولوجيا.  م�صتوى 

من ال�صبيحة و من الظهرية." 

املواد  فيه  توزع  درا�صي  توقيت  جدول  يعد  "كيف  ب.ب: 
حت�صني  بهدف  الريا�صيات،  مادة  خا�صة  اأف�صل،  ب�صورة 

التعلمات ؟" 
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ف. تاستو )F.T(:"العملية �صهلة ن�صبيا يف الطور البتدائي لأن 
املعلم واحد، فهو القائد الوحيد، فاملعلم هو الذي يرتب توزيع 
مواده و تعلمات مواده، في�صع ما يراه الأهم يف » الأوقات القوية."

الأوقات  و  القوية  »الأوقات  يعي  اأن  املعلم  على  ب.ب:"اإًذا 
 )les moments forts et les moments faibles( ال�صعيفة 
يف اليوم. فهل ميكن لنا اإدخال هذه املفاهيم يف عملية تكوين 

املعلمني ؟"
  

مفاهيم  اإدماج  يجب  اأنه  ف.تاستو)F.T(:"اأعتقد 
الأكادميي  التكوين  يف  الكرونوب�صيكولوجيا  و  الكرونوبيولوجيا 
للمعلمني. ل اأدري كيف هو الو�صع عندكم. لكن يف فرن�صا  "علم 
تكوين  يف  من�صيا  يكون  يكاد  الرتبية«  »علوم  لي�صت  و  النف�س" 

معلمي البتدائي املبتدئني. هذا اأمر خطر لكنه الواقع.
")Nathan (لقد اأّلفت، مع زمالئي، عند من�صورات "ناتان
كتابا بعنوان "من علم النف�س اإىل البيداغوجيا".و قد غفل عنه 
زمالئي يف الـم ج ت م  )IUFM( و املعلمون ملدة 08 �صنوات. 
بالرغم من كونه كتابا يتناول قوانني التعلمات، الكرونوبيولوجيا 
، الكرونوب�صيكولوجيا)الكرونونف�صية( و دينامية الأفواج، وعدة 

مفاهيم تتعلق بعلم النف�س املدر�صي.
اإننا نقدم تكوينا اأكادمييا حم�صا، اأعني فل�صفة الرتبية، لقد 
انتقلنا من عهد اأفالطون اإىل ع�صر املعرفية. احلديث عن 
املعرفية جيد؛ لكن كيف لهوؤلء املدر�صني املبتدئني املفتقدين 
اإىل تكوين يف علم النف�س اأن يعوا املعرفية التطبيقية يف املجال 
املدر�صي؟ حاليا، علينا اأن نفر�س الكرونوب�صيكولوجيا ب�صورة 

اإجبارية. اأعتقد اأنه يجب فعل هذا."

ب.ب: " هل ميكن لنا - يف جمال تنظيم الوقت الدرا�صي- 
ل�صتقبال  متفرغني  املعلمون  فيه  يكون  وقت  تخ�صي�س 

التالميذ و الإجابة عن ت�صاوؤلتهم؟"
  

ف. تاستو )F.T(:"اأكيد، و هو ما اأراه �صروريا. اإنه معمول به 
يف النظام الرتبوي الفنلندي، فقد يقوم املعلم – و اأحيانا  مدير 
املدر�صة – با�صتقبال التالميذ. اإن الأمر جيد بالن�صبة للتالميذ 
اأثناء  الوقت  هذا  برجمة  جتب  لكن  �صعوبات  يواجهون  الذين 

الزمن الدرا�صي."

دون  الدرا�صي  الوقت  تنظيم  اإعادة  لنا  ميكن  ب.ب:"هل 
امل�صا�س مب�صامني مناهج التعليم؟"

  
اإل  و  مرتابطان.  فالإثنان  ل،  راأيي  )F.T(:"يف  تاستو  ف. 
ف�صنقع يف تناق�صات كبرية. ففي فرن�صا مثال، و حتى تكون نتائج 
بع�س  م�صامني  يف  فزدنا  التعليم  مناهج  غرينا  اأف�صل،  تالميذنا 
املواد و اأ�صفنا مواد اأخرى دون اأن نغري من احلجم الزمني. اإل 

اأنه لي�س باإ�صافة حجم املواد ي�صبح تالميذنا ناجحني."

اجلزائر،  يف  املدر�صية  الوترية  درا�صة  ملتقى  ب.ب:" اأثناء 
الذي نظمه املعهد الوطني للبحث يف الرتبية يوم 01 مار�س 
2011 باملعهد الوطني لتكوين م�صتخدمي الرتبية و حت�صني 

م�صتواهم باحلرا�س، كان لكم لقاء مع  اأع�صاء اللجنة الوطنية 
للوترية املدر�صية التي اأن�صاأها ال�صيد اأبو بكر بن بوزيد، وزير 

الرتبية الوطنية. فما هو انطباعكم يف هذا ال�صدد؟"
  

ف. تاستو )F.T(:"اللجنة الوطنية، اإن كنت قد فهمت جيدا، 
مهمتها �صياغة اقرتاحات لوزير الرتبية الوطنية حول التنظيم 
اليومي و الأ�صبوعي و ال�صنوي للزمن الدرا�صي. اإنها تفكر يف 
تغيري تنظيم الزمن الدرا�صي. اإن كانت هناك اإعادة تنظيم فال 
اأعتقد اأن يكون هناك تغيري كبري. و باملقابل، ميكن للجنة اأن 
تقرتح تنظيما اأف�صل للزمن الدرا�صي للبدء باإ�صالحات تنطلق 

من تلقائها.
و لكن اإن كان من الواجب اإحداث تغيري عميق على تنظيم الزمن 
الدرا�صي، فيجب، كما اأعتقد، الرتيث قليال حتى ظهور نتائج 

الدرا�صة التي يقوم بها فريق البحث الذي اأت�صرف بع�صويته،
 و هي خطوة جد اأ�صيلة. اإن اأع�صاء اللجنة و اأع�صاء فريق البحث 

يعملون بالتوازي لكن مهمة كل منهما لي�صت نف�صها.
اأما بخ�صو�س املوؤمتر الوطني حول الوترية املدر�صية يف فرن�صا، 
فاملنهجية املتبعة تختلف عن تلك التي تبناها البحث لعدم وجود 
بحث على م�صتوى هذا املوؤمتر. اإنه مبثابة مائدة م�صتديرة دائمة 

لتبادل الأفكار حول و�صعية تنظيم الوقت.
و قد تبني لنا – يف املرحلة الأوىل -  اأن تنظيم الزمن الدرا�صي

)اأ�صبوع الأربعة اأيام( كان خطاأ ب�صبب الت�صرع يف تبنيه، وقد 
يف  كله  اليوم  ق�صائهم  ب�صبب  بال�صغار  يبدو،  ما  على  اأ�صر، 

املدر�صة." 
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خالل ال�صنة؟" الدرا�صي  الزمن  تغيري  ميكن  ب.ب: "هل 
 

نهاية  انتظار  يجب  بل  ذلك،  اأعتقد  )F.T(:"ل  ف.تاستو 
ال�صنة."

الوترية  درا�صة  هو  الوطنية  الرتبية  وزارة  "هدف  ب.ب: 
اأق�صام  ال�صنوية من خالل  اليومية و الأ�صبوعية و  املدر�صية 

م�صتهدفة يف كامل امل�صتويات. كيف ميكن القيام بذلك؟"
  

ف. تاستو )F.T(:"ما يجب اأن نعرفه، هو ما �صوف يتم هنا يف 
على  بطلب احل�صول  للرتبية  وزارة  تقوم  مرة  فالأول  اجلزائر. 
معلومات مو�صوعية حول الوترية املدر�صية لالأطفال. لقد قامت 
الوزارة يف اجلزائر مبا مل يقم به الآخرون: التمييز بني وترية 
الطفل ومنوه و تنظيم الزمن الدرا�صي. اأعتقد اأن هذا البحث 

مبادرة جيدة و الأوىل من نوعها.
املرحلة الأوىل من هذا البحث �صرورية : اأن ن�صف، وفق منهجية 
حمكمة وترية حياة الأطفال خ�صو�صا داخل املدر�صة، يف كل 
مناطق و وليات اجلزائر. و بعد اأن ننجز هذا العمل الو�صفي 
ا. يف املرحلة الأخرية تتخذ التدابري.  ندون عر�س حال ا�صتنتاجيًّ

وتبدو يل هذه املنهجية �صليمة.
بديهي اأّل مي�س التحقيق كل اأطفال اجلزائر املتمدر�صني، هذا 
م�صتحيل. لكن هنالك ال�صرتاتيجية الإح�صائية: ناأخذ عينات. 
التي نح�صبها ممثلة ملناطق  العينة«  و من خالل هذا »اجلمهور 
املدن،  العليا،  اله�صاب  الغرب،  ال�صرق،  ال�صمال،  اجلنوب، 
الأرياف...، يف هذه احلالة لدينا ال�صورة الإجمالية الأكرث دقة 
ممكنة فيما يتعلق بوترية حياة الأطفال. بعدها، و على اأ�صا�س 
نتائج هذا البحث، �صرنى اإن كانت ت�صتدعي احلاجة اإىل تغيري 
تنظيم الزمن الدرا�صي اأو ل، و اإن كان النظام ي�صري جيدا فال 

حاجة اإىل تغيريه. 
نحن، بو�صفنا باحثني، ل ميكننا اتخاذ قرار عن تنظيم الزمن 
الدرا�صي، لكن باإمكاننا اقرتاح �صبل لتو�صيح م�صاألة الوترية.

اأ�صتطيع اأن اأوؤكد جازما اأن هذه الدرا�صة اأ�صيلة و الأوىل من 
نوعها، فال توجد درا�صة بهذا احلجم اإطالقا يف اأي مكان اآخر.
لو ناأخذ مثال فرن�صا، لقد متت درا�صة خربة على عينة عددها  

قليل ن�صبيا. و مل تكن هذه اخلربة بطلب من وزارة الرتبية    
اأجرينا  و من خاللها  الريا�صة.  و  ال�صباب  وزارة  اإمنا طلبتها  و 
Grenoble   :جتربة على ثالثة اأطوار من التعليم، يف اأربع مناطق

، Nante ، Montpelier و  Tours، و هذا، ح�صب تفرغ الباحثني. 
لقد ا�صتغلنا على م�صتويني من التعليم البتدائي: الأق�صام 

C.M صنوات( و الأق�صام املتو�صطة�  7-6(   C.Pالتح�صريية
)10-11 �صنة(." 

تالميذ  على  التجربة  اإجراء  اإًذا،  ال�صعب،  من  "هل  ب.ب: 
املتو�صط و الثانوي؟  اإن كان نعم فلماذا؟ "

الطور  ال�صعب جدا ذلك يف  تاستو )F.T(:"نعم، من  ف. 
املتو�صط و الطور الثانوي، لوجود اأكرث من معلم واحد يف الق�صم 
الواحد باملقارنة مع الطور البتدائي،  وكلٌّ يدافع عن مادته ، اإًذا 

جتريبيا هذا لي�س �صهال.
التعقيد يزداد، خ�صو�صا يف بداية املرحلة املتو�صطة، اإذ تبداأ 
ظاهرة املراهقة يف الربوز �صيئا ف�صيئا. و هو ال�صبب الذي يجعلنا 

نعمل �صنتني اإىل ثالث �صنوات حتى ن�صتخرج معلومات موثوقة.
نحن اأي�صا يف فرن�صا، ن�صتطيع اإدماج املتو�صط و الثانوي 

اجلراأة  فمن  وعليه  علمي.  معطى  اأي  منلك  ل  لكن  البحث،  يف 
مدر�صة  خم�صني  يف  اأجري  بحث  نتائج  تعميم  ال�صيء  بع�س 
ابتدائية )و التي و�صفتها �صابقا( على الإكماليات و الثانويات. 
املدر�صية  الوترية  درا�صة  كذلك،  احلال  لي�س  اجلزائر،  يف 
للتالميذ ت�صمل عدة �صرائح عمرية) ابتدائي، متو�صط، ثانوي(.

اأعتقد اأنه يجب تو�صيح اأن هذه الدرا�صة فريدة من نوعها، واأنها 
عملية مو�صوعية." 

ب.ب: "�صت�صرفون على هذا البحث طوال مدة الدرا�صة فما 
طبيعة م�صاعدتكم؟"

ف. تاستو )F.T(:"اأعتقد اأنني اأ�صتطيع، على ما اأظن، اأن 
اأ�صاهم بتجربتي فيما يتعلق بالتقييم و ت�صحيح الدرا�صة �صواء 
على م�صتوى التجريب اأو حتليل النتائج. لدي ثقة كاملة يف اأع�صاء 
فريق البحث. اإنه فريق من باحثني ي�صتطيعون – متاما - ت�صيري 
هذا النوع من البحث. و اأ�صتطيع اأن اأقدم لهم م�صاعدتي." 

ب.ب: " ن�صكركم جزيل ال�صكر، �صيدي، عن كل هذه املعلومات 
البناءة. "
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ال�صامل  الإ�صالح  لعملية  العام  الإطار  يف 
للمنظومة الرتبوية التي بادرت بها الدولة 
�صوء  وعلى    ،2003 �صنة  منذ  اجلزائرية 
با�صرت   ، للبالد  العليا  القيادة  توجيهات 
الإ�صراف  – حتت  الوطنية  الرتبية  وزارة 
 – الوطنية  الرتبية  وزير  ملعايل  املبا�صر 
ملراجعة  العملية  الإجراءات  من  �صل�صلة 
�صاملة لتنظيم الوقت الدرا�صي لالأطوار 
الإجراءات  هذه  من  الثالثة.  التعليمية 
اإن�صاء اللجنة الوطنية للوترية املدر�صية و 
تفعيل اأن�صطتها. و موازاة معها، فقد كلفت 
من  الرتبية،  يف  للبحث  الوطني  املعهد 
خالل اقرتاح اللجنة القطاعية الدائمة  
�صمن  البحث  اأعمال  مبرافقة   ،)  CSP(
درا�صة  لإجناز  للبحث،  الوطني  الربنامج 
للوترية  �صاملة  و  دقيقة  علمية،  وطنية، 

املدر�صية يف اجلزائر.

ولعل من بني �لدو�عي و �لدو�فع �لتي 
�أدت �إىل برجمة هذه �لدر��صة نذكر:

التطورات احلا�صلة  مواكبة  �صرورة   
يخ�س  فيما  تربويا  املتقدم  العامل  يف 
الوترية املدر�صية، خ�صو�صا ما اأ�صافته 
العلوم النف�صية و الرتبوية اجلديدة، مثل 
بيولوجيا،  الكرونو  و  ب�صيكولوجيا  الكرونو 
من اأفكار و حقائق علمية لها اأثر فعال يف 

بناء منظومة وقتية مدر�صية ناجعة. 
اجلزائر  اأن  املقارنة  الدرا�صات  بيان 
الزمنية  باملنظومة  تلتحق  مل  زالت  ما 
الدرا�صية املعمول بها لدى الدول ال�صالفة 
احلجم  يخ�س  فيما  خا�صة  الذكر، 

املناطقية،  نظام  و  الدرا�صي  ال�صاعي 
امل�صاحة،  �صا�صعة  بالدنا  كون  خ�صو�صا 
مرتامية الأطراف، تتنوع فيها املناخات و 
الفلكية) �صاعات طلوع و غروب  الظواهر 

ال�صم�س، مواقيت ظهور الف�صول...( 
 الدرا�صات امليدانية اجلزائرية) تاأثري 
الإجراءات اجلديدة اخلا�صة با�صتعمال 
الوقت الدرا�صي يف الأداءات املدر�صية 
عند تالميذ املرحلة البتدائية- درا�صة 
معروف،  لويزة  الدكتورة  بحث  فريق 
العاملي  لالخت�صا�صي  املبا�صر  بالإ�صناد 
تا�صتو  فران�صوا  املدر�صية  الوترية  يف 
التي  الدرا�صة  هذه   ،François Testu

يف  للبحث  الوطني  املعهد  ا�صتوطنها 
الف�صول  فتحت  والتي   )  2009 الرتبية 
لت�صاوؤلت عديدة، مبنية على اأ�ص�س نظرية 

التاأثريات-  عن  معي�س،  واقع  و  علمية 
يف  توؤثر  التي   – �صلبية  اأو  كانت  اإيجابية 
حتى  الرتبوية،  منظومتنا  مردود  م�صتوى 
نتمكن من تدعيم الإيجابيات و الق�صاء 
هناك  تكون  اأن  �صريطة  ال�صلبيات،  على 
درا�صة ميدانية حمكمة اخللفيات النظرية 

ت�صمل كل مناطق الوطن.
 ما تت�صببه الوترية املدر�صية احلالية 
من تذبذب يف حالت التمدر�س املرتبطة 
باملواقيت احلالية من جهة، و اخل�صائ�س 
ال�صو�صيو ثقافية لكثري من املناطق النائية 

للوطن من جهة ثانية.
اأما عن الأهداف، فيمكن اأن نوجزها يف: 
 الإعداد لدرا�صة ميدانية و حتقيق 
وطني �صامل للوترية املدر�صية و ما يواكبها 
من ظواهر تربوية اجتماعية عامة، قد 

تظاهرات علمية
 ملتقيات حول درا�صة الوترية املدر�صية يف اجلزائر
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يف  مبا�صر  غري  اأو  مبا�صر  تاأثري  لها  يكون 
الأداء الدرا�صي.

 التعرف على الواقع امليداين احلقيقي 
الواقع  يف  املدر�صي  التوقيت  لتاأثري 
للتلميذ  الدرا�صي  املردود  و  الجتماعي 

اجلزائري.
 التفكري العلمي و املو�صوعي من اأجل 
التلميذ  م�صلحة  ت�صع  مدر�صية  وترية 

اجلزائري حمورا و غاية لها.
 حتقيق مبداإ العمل البحثي الت�صاركي 
بالفاعلني  اجلامعيني  الباحثني  بدمج 
حتقيق  و  الرتبوي  احلقل  يف  امليدانيني 
الأكادميي  البحث  بني  الع�صوي  التكامل 
التطبيقي،  امليداين  البحث  و  النظري 
ق�صد ال�صتفادة الفعالة من اأبحاث علمية 
فعالة  النتائج،  دقيقة  امل�صتوى،  عالية 

التاأثري، جزائرية بحثًا و مو�صوعًا.
و من اأجل حتقيق الأهداف امل�صطرة قام 
فريق  مع  بالتن�صيق  و  الوطني-   املعهد 

البحث املكلف بدرا�صة الوترية املدر�صية 
يف اجلزائر )الدكتورة لويزة معروف ، 
الربوفي�صور  تا�صتو،  فران�صوا  الربوفي�صور 
اأحمد دوقة ، الدكتور ر�صيد خلفان ، 
الأ�صتاذ عا�صور تاجميات( من جهة ، ومع 
مديريات الرتبية ملختلف وليات الوطن، 
ولياتها  �صتحت�صن  التي  تلك  خ�صو�صا 
امللتقيات اجلهوية من جهة اأخرى، و حتت 
الوطنية  الرتبية  لوزارة  املبا�صرة  التغطية 
اللقاءات اجلهوية  من  �صل�صلة  – بربجمة 

بغية الو�صول اإىل:
يجمعون  اأكفاء  حمققني  �صبكة  بناء   
املنهجية  و  العلمية  النظرية  اخللفية  بني 
التحقيق  اأعمال  يخ�س  فيما  الأكادميية 
امليداين كعمليات ال�صتبيان و التفريغ و 
الإح�صاء، و بني العمل امليداين التطبيقي، 
اإذ عادة ما ت�صند اإليهم كل اأعمال التحقيق 
و ال�صتبيان من اأجل اإجناز الدرا�صات 
تعترب  و  املركزي.  و  املحلي  امل�صتوى  على 
فئة مديري وم�صت�صاري التوجيه و الإر�صاد 

املدر�صي و املهني الفئة املثلى ملثل هذه 
الدرا�صة. 

 و�صع هوؤلء املحققني يف اإطار اأهداف 
باأهميتها  حت�صي�صهم  و  العملية  هذه 
�صل�صلة  عقد  خالل  من  ال�صرتاتيجية، 
من املحا�صرات و النقا�صات مع امل�صرفني 
على هذه الدرا�صة من جهة، و تكوينهم 
و  �صرح  خالل  من  التحقيق  طريقة  يف 
بطاريات  تطبيق  لكيفية  �صوري  متثيل 
الربوفي�صور  و�صعها  التي  الختبارات 
فران�صوا ت�صتو اخلبري العاملي يف الوتريات 
املدر�صية. هذه البطارية التي مت ت�صديقها 

من طرف فرقة البحث اجلزائرية.
وقد متت هذه العملية يف �صكل    
جهات  خمتلف  عرب  جهوية  ملتقيات 
ح�صره  وطني  مبلتقى  توجت  الوطن، 
�صبكة  لتن�صيب  التوجيه  مراكز  روؤ�صاء 
وهذا  الوطني.  الرتاب  لكامل  املحققني 

جدول تف�صيلي للملتقيات.

الوليات امل�صتهدفةعدد امل�صاركنيطبيعة امللتقىمكان امللتقىتاريخ امللتقى

23 جانفي 2011
اإكمالية ال�صهيدة لب�صايرة 

فاطمة - ب�صكرة

حت�صي�س و تكوين

ب�صكرة – الأغواط – اجللفة – النعامة امل�صيلة - 93
البي�س

25 جانفي 2011
ثانوية حممد خل�صر فياليل- 

غرداية- مترنا�صت- ب�صار- ورقلة- الوادي- تيندوف- 71غرداية
اأدرار- اإليزي

83ثانوية حممد بن تفتيفة- البليدة27جانفي 2011
البليدة- املدية- اجلزائر و�صط- اجلزائر �صرق*- 
اجلزائر غرب* – تيبازة- عني الدفلى- ال�صلف- 

تي�صم�صيلت

02 فيفري 2011
يوم باإكمالية ال�صيخ عبد احلميد 

102بن بادي�س- باتنة
باتنة- ق�صنطينة- عنابة*- �صطيف- قاملة- الطارف- 
�صوق اأهرا�س- خن�صلة- ميلة-�صكيكدة- اأم البواقي- 

تب�صة

07 فيفري 2011
ثانوية للة فاطمة ن�صومر – 

تيزي وزو- بجاية- بومردا�س-البويرة- جيجل- برج 81تيزي وزو
بوعريريج

13 فيفري 2011
  – ثانوية عبد القادر عزة 

�صيدي بلعبا�س-وهران-تلم�صان-م�صتغامن-عني 126�صيدي بلعبا�س
تيمو�صنت- غيليزان- مع�صكر- �صعيدة

01 مار�س 2011
املعهد الوطني لتكوين اإطارات 

كل الولياتتن�صيب ال�صبكة الوطنيةالرتبية – اجلزائر
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 و�صيزود املحققون - عرب مدراء مراكز التوجيه الذين �صي�صرفون 
على عملية التحقيق، كل يف املقاطعة الرتبو ية التي ي�صرف عليها - 

بكل التدابري الإجرائية و الإدارية و املدار�س امل�صتهدفة 
و البطاقات الفنية التي ت�صمح بالأداء احل�صن و املنهجي للتحقيق، 
على اأن يقوم كل مدير بجمع و تفريغ كل ال�صتبيانات و الختبارات 
املنجزة ليعيدها اإىل املعهد الوطني الذي �صوف ينظمها و يقوم 
بتبويبها اإح�صائيا عن طريق جمموعة متخ�ص�صة من موظفيه ثم 

ي�صلمها بدوره اإىل فريق البحث ق�صد ا�صتغاللها و معاجلتها 
و ا�صتخال�س النتائج التي ت�صلم اإىل وزارة الرتبية الوطنية للدرا�صة 

و اتخاذ التدابري.
و من اأجل اإجناح هذه العملية اأعد املعهد فريقا، من تقنيي و اإطارات 
املعهد للتاأطري التنظيمي للملتقيات، و يف كل ملتقى كان يقراأ على 
الأول عن  امل�صوؤول  ليتناول  التكويني  اليوم  برنامج  م�صامع احل�صور 
املديرية اأو من ينوب عنه)يف باتنة وتيزي وزو( الكلمة لإعالن افتتاح 
امللتقى و بعدها يتناول املدير العام للمعهد الوطني للبحث يف الرتبية 
الكلمة ليبني من خاللها الهدف من امللتقى و الأبعاد ال�صرتاتيجية 
التي تنتظرها وزارة الرتبية الوطنية من العملية برمتها والتوجيهات 
التي ما فتئ امل�صرفون على القطاع يلحون عليها بخ�صو�س درا�صة 
الوترية املدر�صية ، كما ينوه باأن العملية هذه تعد الأوىل من نوعها 
على امل�صتوى العاملي بفعل �ص�صاعة عملية التغطية يف هذا التحقيق و 
هذه الدرا�صة ونظرا لتنوع الن�صيج اجلغرايف و الجتماعي لبالدنا، 

مما ي�صفي على الإرادات املزيد من ال�صعور باجلدية و امل�صوؤولية 
لإجناز املهمة. 

نظرية  مرحلة  مرحلتني:  اإىل  امللتقيات  منهجية  تق�صيم  ميكن  و 
منهجية و اأخرى تطبيقية.

 تهدف املرحلة النظرية املنهجية اإىل حت�صري امل�صاركني للعملية 
التكوينية التطبيقية، تتخلله مداخالت الباحثني الثالث:

 مداخلة الدكتورة لويزة معروف حول مفهوم الوترية 
املدر�صية.

 مداخلة الدكتور ر�صيد خلفان حول الدرا�صة التي اأجريت 
فيما يخ�س تاأثري تطبيق الإجراءات اجلديدة للتوقيت املدر�صي 

على تالميذ املرحلة البتدائية.
 مداخلة الأ�صتاذ عا�صور تاجميات حول منهجية درا�صة 
الوترية املدر�صية فيما يخ�س تطبيق "بطارية الروائز" مو�صوع 

التكوين.
الروائز"  "بطارية  تطبيق  بكيفية  التطبيقية  املرحلة  تتعلق  و   
اأثناء التحقيق الذي �صوف يقوم به امل�صت�صارون، و تتمثل يف متغري 
املالحظة  طريق  ال�صلوك)عن  متغري  و  ال�صطب(  النتباه)اختبار 
الن�صاط  متغري  و  ال�صتيان(  خالل  من   ( متغريالنوم  و  املبا�صرة( 
خارج املدر�صة )من خالل ال�صتبيان(، مع ح�صة اإجناز حتقيق 

�صوري.

	  

خريطة باأماكن امللتقيات و الوليات امل�صاركة يف كل ملتقى
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و نظرا لأهمية حمتوى املداخالت قمنا بتلخي�س اأهم ما جاء 
فيها:

ملخ�س مداخالت الباحثني:
كانت اأول مداخلة للدكتورة لويزة معروف، رئي�صة   
الفريق، و كان عنوانها الوترية املدر�صية مفهوم مبهم. و قد 
اأ�صارت فيها املحا�صرة اإىل اإطار البحث، وهو يتعلق بكونه يدخل 
�صمن اهتمامات وزارة الرتبية الوطنية، اإذ بعد النتهاء من 
م�صروع بحث يف نف�س املو�صوع يف اإطار الربنامج الوطني للبحث 
PNR، حيث مت تطبيق الدرا�صة على عينة من التالميذ)11-10 

�صنة(  مبدينة تيزي وزو، مت ت�صجيل امل�صروع من جديد يف 
برنامج البحث لكن لت�صمل الدرا�صة – هذه املرة – كل الرتاب 
ت�صرف  الذي  التعليم  مراحل  و  العمرية  ال�صرائح  وكل  الوطني 
عليه وزارة الرتبية الوطنية. و كما يدخل يف اإطار احلديث عن 
تهيئة النظام الرتبوي الذي يدخل يف نطاقه اإ�صالح املناهج 
على  ذلك  انعكا�صات  و  الدرا�صي  الوقت  تنظيم  واإجراءات 

الن�صاط الفكري للتالميذ. 
و قد تطرقت الباحثة اإىل خمتلف املقاربات املتعلقة مبفهوم 
الوترية املدر�صية لتخل�س اإىل اأنها نتاج التناغم الذي يجب 
اأن يح�صل بني الوترية اخلا�صة بحياة الطفل وبني حميطه من 
اأجل اقرتاح ا�صتعمالت للزمن اليومي، الأ�صبوعي و ال�صنوي كي 
التي  اخلال�صة  نف�س  وهي  التلميذ)  حياة  وتريات  مع  تن�صجم 

تو�صل اإليها الربوفي�صور فران�صوا تا�صتو، 2000(.
اأ�صافتها  التي  الإ�صنادات   خمتلف  اإىل  تطرقت  كما  و 
يتعلق  فيما  خا�صة  الكرونوب�صيكولوجيا،  و  الكرونوبيولوجيا 
باأوقات الن�صاط الفكري، و املردود العايل للتالميذ، مع �صرورة 
معرفة ما له عالقة بالن�صاط الدرا�صي كالنوم و الغذاء. اإ�صافة 
الكرونوب�صيكولوجيا  و  الكرونوبيولوجيا،  جتارب  بينته  ما  اإىل 
- خ�صو�صا اأعمال الربوف�صور تا�صتو- حول  منحنى التغريات 

اليومية و الأ�صبوعية للن�صاط الفكري لدى التالميذ.
      و قد تعلقت املداخلة الثانية للدكتور ر�صيد خلفان مبو�صوع 
الدرا�صة التي اأجريت يف مدينة تيزي وزو و هي اأثر تطبيق 
الإجراءات اجلديدة للتوقيت املدر�صي على تالميذ املرحلة 
البتدائية �صنة 2009. و قد تناول فيها املحا�صر يف البداية 
الإ�صكاليات التي اعرت�صت الدرا�صة و املتعلقة مباهية ملمح 
ال�صلوك،  النتباه،  يخ�س  فيما  الأ�صبوعية  و  اليومية  املتغريات 

النوم الليلي و الأن�صطة خارج املدر�صية للتالميذ.

اعتمدت الدرا�صة على املنهج الو�صفي حول املتغريات الأربعة 
ال�صابقة. و ا�صتهدفت عينة من اجلمهور بعدد180 تلميذا من 
ال�صريحة العمرية 10-11 �صنة   ومن   و�صط ح�صري مبدينة تيزي وزو.
و قد اعتمدت الدرا�صة على موازنة النتائج بني درا�صتني اأجريتا 
قبل و بعد الإجراءات اجلديدة املتعلقة بتغيري عطلة نهاية 
لالنتباه  اليومية  املتغريات  اأن  الباحث  لحظ  حيث  الأ�صبوع، 
اإىل  ي�صري  البياين  املنحنى  كان  حني  ففي  املنحنى،  متباينة 
تغري اجتاه ال�صهم بني ال�صعود و النزول قبل اإجراءات التغيري 
�صار املنحنى بعدها متخذا اجتاها ت�صاعديا فقط. على عك�س 
املنحنى الأ�صبوعي الذي ظل يف كلتا املرحلتني يت�صاعد كلما 
اقرتبنا من عطلة نهاية الأ�صبوع... و هكذا تتوا�صل املقارنة بني 
بقية املتغريات اليومية و الأ�صبوعية قبل و بعد تلك الإجراءات. 

و قد خل�صت الدرا�صة اإىل ما يلي:
- غياب ملحوظ للهياكل املتكفلة بالأطفال بعد �صاعات 
الدرا�صة فينال منهم امللل اأو ي�صاهدون التلفزة فيما اإذا مل 

تعط لهم واجبات منزلية.
- �صرورة مراجعة تنظيم الزمن الدرا�صي مبداولة العمل 
و الراحة، بتوفري حياة مدر�صية داخل املدر�صة، مبزاولة 
يف  الأولياء  اإ�صراك  ب�صرورة  و  مدر�صية  خارج  اأن�صطة 

م�صروع تنظيم الزمن الدرا�صي ،   

اأما املداخلة الثالثة لالأ�صتاذ عا�صور تاجميات فقد تناولت درا�صة 
الوترية املدر�صية فيما يخ�س تطبيق بطارية روائز “ تا�صتو”، 
حيث مت �صرح املنهجية التي �صوف تتبع يف التحقيق املزمع القيام به 

من طرف امل�صت�صارين فيما يخ�س املتغريات الأربعة:
 درا�صة متغري النتباه عرب اختبارات ال�صطب.

 درا�صة متغري ال�صلوك عرب ملء جدول املالحظة املبا�صرة. 
 درا�صة متغري النوم عرب ملء ال�صتبيان.

 درا�صة متغري ن�صاطات خارج املدر�صة مبلء ال�صتبيان.
و اأما عن تدخالت امل�صاركني فيمكن تلخي�صها  و ت�صنيفها اإىل 

جانبني:

 اجلانب املنهجي التقني:
ما  خا�صة  التحقيق  اإجراء  بكيفيات  عالقة  لها  تدخالت   
اإ�صراك  العملية دون  اإجناز  املبا�صرة و �صعوبة  تعلق باملالحظة 

املدر�صني لتهيئة الأجواء النف�صية امل�صاعدة.
تدخالت لها عالقة بكيفيات اإجراء التحقيق اخلا�س باختبار 
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ال�صطب دون تدريب الأطفال على ذلك. 
اخلا�س  التحقيق  اإجراء  بكيفيات  عالقة  لها  تدخالت   
بال�صتبيان دون التدخل من اأجل �صرح التعليمات التي قد يجد 

الأطفال �صعوبة يف فهمها اأو الإجابة ال�صحيحة عنها. 
خارج  بالن�صاطات  اخلا�س  بال�صتبيان  عالقة  لها  تدخالت 
يف  الغمو�س  بع�س  من  اللغوي  باجلانب  يتعلق  فيما  املدر�صة 

املفاهيم و ال�صياغة الدقيقة. 

 اجلانب املعريف:
فيما يتعلق بالتحفظ على التطبيق احلريف  للنظريات الغربية 

على املحيط اجلزائري املختلف اجتماعيا و ثقافيا وماديا.
 فيما يتعلق مبدى عاملية الوترية املدر�صية حيث ل تطبق يف 

بع�س البلدان رغم تقدمها البيداغوجي.
 طغيان اجلانب النظري على املو�صوع.

 تغييب العديد من الأن�صطة ذات العالقة بالن�صاط ال�صو�صيو 
ثقايف للمجتمع اجلزائري خا�صة يف اجلنوب.

�صعوبة الدرا�صة ب�صبب كرثة املتغريات ال�صو�صيو ثقافية و الطبيعية 
للجزائر ب�صبب �ص�صاعتها.

الت�صاوؤل عن �صبب عدم تعميم الدرا�صة على كل امل�صتويات التعليمية.
  

و كانت الردود مقنعة اإىل حد كبري من طرف الباحثني، و من طرف 
املدير العام الذي نزع كل �صائبة كانت تدور يف خلد امل�صاركني الذين 
عربوا بجديتهم و تفانيهم املعهود خدمة لنجاح هذه التجربة لعلها 

تعود بالفائدة على اأبناء اجلزائر.

 ملتقى احلرا�س باجلزائر-  تن�صيب ال�صبكة 
الوطنية للمحققني:

و يف تاريخ 2011/03/01  و باملعهد الوطني لتكوين اإطارات الرتبية 
و  الدرا�صي،  الوقت  لتنظيم  الوطنية  اللجنة  بح�صور  و  باحلرا�س، 
با�صم معايل وزير الرتبية الوطنية اأ�صرف مدير التقومي و ال�صت�صراف 
بالوزارة، ال�صيد حممد �صايب دراع تاين، على افتتاح اأ�صغال اليوم 
الدرا�صي لتن�صيب ال�صبكة الوطنية للتحقيق من اأجل درا�صة الوترية 

املدر�صية يف اجلزائر. 

و كما قام الربوفي�صور تا�صتو، الذي كان متواجدا باجلزائر باعتباره 
واحدا من اأع�صاء فريق البحث حول هذه الدرا�صة، بعر�س مداخلته 
التي ت�صمنت تنظيم الوقت يف حياة ال�صغار، حيث اأ�صار اإىل �صرورة 

اعتماد وترية مدر�صية تراعي حياة الطفل و التلميذ من حيث معطياته 
الكرونونف�صية و الكرونوبيولوجية. و قد تو�صل اإىل هذه النتائج من 
خالل الأبحاث و الدرا�صات التي اأجراها و درا�صة خمتلف التغريات 

اليومية و الأ�صبوعية و ال�صنوية يف حياة الأطفال املتمدر�صني. 

 و على هام�س ملتقى احلرا�س انعقد اجتماع بني فريق بحث م�صروع 
“درا�صة الوترية املدر�صية يف اجلزائر” 

واللجنة الوطنية للوترية املدر�صية. و كان حمور جدول اأعماله : مناق�صة 
 )pnr(اجلزائر يف  الدرا�صية  الوترية  درا�صة  م�صروع  م�صمون 
للوترية  الوطنية  اللجنة  ان�صغالت  و  ملطالب  ا�صتجابته  واإمكانية 

املدر�صية. و انتهى اإىل النتائج التالية:
 اأن يعمل الفريقان ) فريق البحث و اللجنة الوطنية( بالتوازي 
حتى النتهاء من الدرا�صة و ت�صليم النتائج و كذا التو�صيات املزمع 

تقدميها اإىل اللجنة ق�صد ال�صتفادة. 
 ترك احلرية لفريق البحث من حيث اختياراته املنهجية �صريطة 
وال�صرائح  الفئات  ملختلف  املمثلة  العينات   العتبار  بعني  الأخذ 

العمرية.
اإعالمية  اأيام  و  تكوينية  باأن�صطة  البحث  فريق  قيام  اإمكانية   
لفائدة املتعاملني الرتبويني و �صرورة قيام اللجنة الوطنية للوترية 
املدر�صية بن�صاط اإعالمي ات�صايل عن طريق و�صائل الإعالم ق�صد 

حت�صي�س الراأي العام. 

اختتام امللتقيات:
يف اختتام كل امللتقيات كان املدير العام للمعهد، ال�صيد حممد اإيدار، 
يتناول الكلمة ليلخ�س جممل النتائج امل�صتنبطة  و كذا للتاأكيد على 
اأهمية العملية، و اأن الدولة اجلزائرية من خالل وزارة الرتبية الوطنية 
تنتظر من هذه الدرا�صة ما ميكن لها ا�صتثماره من اأجل اإعداد وترية 
مدر�صية علمية، تفي بالأغرا�س الرتبوية و الجتماعية، اإن متت عملية 
التحقيق وفق ال�صروط و الظروف العلمية؛ و اأن املعهد - من خالل 
مواقعه و عناوينه الإلكرتونية و كذا من خالل طلبه عناوين امل�صاركني 
الرقمية-  ي�صعى لفتح قنوات الت�صال لإيفاء هذه العملية كل حقها، 
و الو�صول بها اإىل حتقيق الأهداف التي خططت لها الوزارة يف هذا 
ال�صدد. و يف الأخري كان يف�صح املجال مل�صوؤول قطاع الرتبية بالولية 

بالإعالن الر�صمي عن اختتام امللتقى.
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 امللتقى الدويل 
  

  " "النظام الرتبوي و الف�صل املدر�صي- مقاربة كرونوب�صيكولوجية
هو عنوان امللتقى الدويل الذي نظمته، بجامعة مولود معمري مبدينة 
تيزي وزو، كلية العلوم الإن�صانية و الجتماعية لنف�س اجلامعة، بتاريخ 
اجلزائريني،  الأخ�صائيني  جانب  اإىل  جمع،  و   2011 ماي   04  -03
كوت  الغابون،  اإ�صبانيا،  فرن�صا،  من  الرتبية  علوم  يف  متخ�ص�صني 
ديفوار  و رواندا، مببادرة من جلنة تنظيم تراأ�صتها الدكتورة لويزة 

معروف و ناب عنها الدكتور ر�صيد خلفان.
متحور امللتقى حول:  

املقاربة التاريخية و املقاربة املقارنة للمنظومة الرتبوية.

اإفادات البحوث العلمية لالإجابة عن الف�صل املدر�صي.
املقاربة الكرونوب�صيكولوجية و الوترية املدر�صية.

املحا�صرة الفتتاحية كانت من تقدمي الربوفي�صور فرا�صوا تا�صتو، 
باعتباره رئي�س اللجنة العلمية للملتقى، عنوانها: الكرونوب�صيكولوجيا 
و الوترية املدر�صية. و بح�صب راأي الربوفي�صور فاإن “ تاريخ النظم 
للزمن  احلالية  التنظيمات  اأغلب  اأن  بال�صتنتاج  �صمح  الرتبوية 
الدرا�صي اإمنا تاأخذ بعني العتبار حاجات البالغني و املجتمع الذي 
يعي�صون فيه و تهمل الطفل و منوه  و  وتريته. الآن فقط بداأ الهتمام، 
ا�صتعمال  باعتبارها  بالوترية املدر�صية  كما يف فرن�صا و اجلزائر، 
البيولوجية  و  النف�صية  بالوترية  ذلك  ارتباط  مع  الدرا�صي  للزمن 
لالأطفال؛ فال بد من اجلمع بني الوتريتني والأخذ بالعتبار املعطيات 

العلمية للكرونوب�صيكولوجيا .”
و يف هذا امللتقى عر�س خمتلف املتدخلني نتائج اأبحاثهم حول الوترية  
الدرا�صي،  الزمن  تنظيم  يف  للطفل  الب�صيكولوجية  و  البيولوجية 
وا�صعني ن�صب اأعينهم اأثر النعا�س، انعدام اليقظة، التعب البدين و 
العقلي، العدوانية، عدم ال�صتقرار  وا�صطراب ال�صلوك كعوامل تقود 

اإىل النف�صال و الف�صل الدرا�صي. 
للتقليل من  دائمة  اإعطاء حلول  املتدخلون  النقا�س حاول  و خالل 
ال�صغوط و التعب املعانى منه يف املدر�صة، و حت�صني ظروف التعلم 

بهدف حت�صني العملية الرتبوية. 
العلوم  دائرة  رئي�س  كل من  الكلمة  اأخذ  امللتقى  نهاية هذا  و عند 
الجتماعية، مدير كلية العلوم الإن�صانية و الجتماعية، عميد و نائب 
عميد جامعة مولود معمري مبدينة تيزي وزو، رئي�س املجل�س الولئي 
لولية تيزي وزو، املدير العام للمعهد الوطني للبحث يف الرتبية 
لي�صكروا كل الذين �صاركوا، من قريب اأو من بعيد، يف تنظيم ملتقى 

كهذا.
بع�س عناوين تلك املداخالت املتعلقة باملقاربة الكرونوب�صيكولوجية 

و الوترية املدر�صية:

1 م�صاهمات البحوث العلمية لالإجابة عن الف�صل املدر�صي

د.    عبد العزيز حممد– جامعة وهران
2 عندما تتناغم الوترية مع التعلم

ال�صيدة ب�صري با�صا - عبد ال�صالم ليلى – جامعة مولود معمري – 
تيزي وزو

3 الدوام املتوا�صل والوترية املدر�صية لالنتباه

الربوفي�صور اإ�صتاون فريير �صانتياغو- جامعة اأوتونوما- اإ�صبانيا
4 درا�صة الوترية املدر�صية كحل للف�صل املدر�صي يف النظام الرتبوي 

اجلزائري
د. لويزة معروف– جامعة مولود معمري – تيزي وزو

د. ر�صيد خلفان– جامعة مولود معمري – تيزي وزو
الربوفي�صور اأحمد دوقة– جامعة اجلزائر2 

5 مقاربة تنموية و منطية لوترية انتباه اأطفال متمدر�صني من  4 

اإىل11 �صنة
 – ت�صتو  فرا�صوا  الربوفي�صور  و  نادين  لوفلوك  د،  روين،  كالري�س  د. 

جامعة تور بفرن�صا
6 الوترية املدر�صية يف الو�صط اجلامعي

د. حممد عبد العزيز – جامعة وهران
7 التعديل بني املزامنات الجتماعية و وترية الطفل: عامل للنجاح 

الدرا�صي
بفرن�صا تور  د. كالري�س روين، د. لوفلوك نادين– جامعة 

8 اأثر الأ�صبوع الدرا�صي باأربعة اأيام و ن�صف يف النتباه، ال�صلوك يف 
الق�صم، النوم و الأن�صطة خارج املدر�صة عند تالميذ 11 �صنة

د. ر�صيد خلفان– جامعة مولود معمري – تيزي وزو 
د. لويزة معروف– جامعة مولود معمري – تيزي وزو

الربوفي�صور اأحمد دوقة– جامعة اجلزائر2 
9 وقت الطفل: بني املدر�صة و و�صائل الإعالم

د.. مانتيي كري�صتني– جامعة تور بفرن�صا
10 تنظيم الوقت يف التعليم الإجباري: درا�صة ميدانية لعامل الزمن 

التعليمي
د.طوطاوي مبدوعة زليخة- – تيزي وزو

11 تنظيم الأن�صطة البيداغوجية يف الو�صط الدرا�صي الغابوين: 

حالة التانوية التطبيقية للمدر�صة العليا لالأ�صاتذة  يف الغابون
د. كيكي مفواكا �صولوجن، د. اأوكومي بيكا فريونيك �صولوجن- املدر�صة 

العليا لالأ�صاتذة – ليربوفيل- الغابون
الن�صاطات  فائدة  املدر�صي،  والنجاح  النف�س  عن  الر�صا   12

البيداغوجية الال�صفية املوجهة للتالميذ املعوزين.
مانتيي  د.   - بفرن�صا  تور  جامعة  دانيال–  فيليب  األ  الربوفي�صور 

كري�صتني– جامعة تور بفرن�صا



33

الدوام املتوا�صل و الوترية املدر�صية لالنتباه )ترجمة بالت�صرف (
الربوفي�صور اإ�صتاون فريير �صانتياغو- جامعة اأوتونوما- بر�صلونة- 

اإ�صبانيا
"هل نظام الدوام املتوا�صل يتم يف ال�صباح فقط اأم يكون   
طيلة اليوم مع انقطاع يف منت�صف النهار  ) مكّثف/غري مكّثف(؟ هي 
اإ�صكالية تطرح دائما يف عملية ت�صيري الوقت الدرا�صي. و قد قدمت  
ال�صريورة  اأن  تبني  معطيات  والكرونوب�صيكولوجيا  الكرونوبيولوجيا 
 circadian( ال�صيغة  مزدوجة  �صريكيومية  وترية  متثل  املعرفية 

bimodal( ح�صب منط املهمة املنجزة، اخل�صو�صيات الذاتية

 و ال�صياق ال�صو�صيوثقايف. 
و ميكن اأن ينجز اليوم املكثف يف ال�صباح اأو بعد الظهرية.

اإن الهدف من هذه الدرا�صة هو مقارنة املردود املعريف لالنتباه بني 
فوجني من التالميذ املتمدر�صني يف ال�صنة التا�صعة )14 �صنة( للتعليم 
الثانوي يدر�صون يوما مكثفا يف ال�صباح)ع=72( اأو امل�صاء)ع=77(.

منط   الكرونو  هي  احل�صبان  يف  املاأخوذة  الداخلية  املتغريات  و   
ال�صياق  فهي  اخلارجية  املتغريات  عن  اأما  املعريف،  الأ�صلوب  و 

ال�صو�صيوثقايف
) جمتمع من و�صط ح�صري اأو و�صط ريفي(.

"  لهورن  اأخ�صعنا العينة اإىل ا�صتبيان " ا�صتيقظ مبكرا- من متاأخرا 
و اأو�صربغ، و اأفت )EFT( لالأوجه املخفية  ) منوذج �صاوا قوت�ص�صالدت 
- version Sawa Gottschaldt( مرة واحدة. و مت ت�صجيل مردود 
النتباه يف 3 فرتات من اليوم املكثف ) بداية اليوم- و�صط اليوم – 
نهاية اليوم( بوا�صطة متارين حركية و تعقيد معريف متو�صط: متارين 
تتطلب ا�صتعمال الذاكرة. هذا الختبار يتمثل يف تنظيم �صل�صلة من 
كل فرتة من  اأعطيت يف  الأكرب  اإىل  الأ�صغر  مرتبة من  اأرقام  �صبعة 

الفرتات الثالث.  و كل �صل�صلة خمتلفة عن الأخرى.
تبنت هذه الدرا�صة ا�صرتاتيجية منهجية جتريبية حم�صة اأجريت يف 
عدة اأوقات خمتلفة. بينت النتائج اإثرها تزايدا معتربا يف املردود 
و يف دقة النتباه من بداية املرحلة البدائية اإىل املرحة املتو�صطة 
منها ، ثم تناق�صا بني املرحلة املتو�صطة و املرحلة النهائية لليومني 
املكثفني، �صواء تعلق الأمر بالدوام املتوا�صل يف ال�صبيحة اأو بالدوام 

املتوا�صل طول اليوم مع انقطاع يف منت�صف النهار. 

هذه النتائج اأكدت اأنه مهما كان منط الدرا�صة  فاإن النتباه 
.)bimodal(  خا�صع لوترية مزدوجة ال�صيغة

رغم كون هذه املعطيات ل ميكن اعتبارها ا�صتنتاجات نهائية، اإل اأنها 
ت�صمح – على الأقل - باإعادة النظر يف بع�س العتقادات التي تعترب 
اأن اأف�صل اأوقات تعليم املواد الأكرث تعقيدا و �صعوبة يجب اأن تربمج 
اأو اأن  برجمة املواد و الأن�صطة املعرفية  يف �صاعات ال�صباح الأوىل، 
ال�صهلة ن�صبيا يجب اأن تكون بعد الظهرية  اأو اأن اليوم املكثف ينطبق 

فقط مع ال�صباح."

الإيقاعات )الوترية( املدر�صية يف الو�صط اجلامعي
د. حممد عبد العزيز جامعة وهران

 
“ زيادة على العوامل البيئية غري امل�صاعدة اأحيانا، فاإن بع�س العوامل 
املدر�صية قد توؤثر �صلبا على عمل و تكيف  التالميذ املتمدر�صني. 
من هذه العوامل املدر�صية نذكر عدم مالءمة الإيقاعات املدر�صية 
مع اإيقاعات التالميذ البيولوجية و ال�صيكولوجية و الجتماعية. و هي 
ظاهرة تعاين منها حتى املنظومات الرتبوية املتطورة، لكون مو�صوع 
الإيقاعات املدر�صية مازال مطروحا للنقا�س و غري حم�صوم و يف طور 

التجريب. 

الن�صغالت يف جمال الإيقاعات املدر�صية عديدة، اأهمها تخ�س 
الزمن  تنظيم  ميكن  اأ�صا�صها  التي  التعلم  اأوقات  اأف�صل  عن  البحث 
املدر�صي، الوقت يف العائلة، اأوقات الراحة و ترفيه التالميذ. و يف 
جمتمعنا الذي هو يف مرحلة تتطور ، اأدى عدم مواكبة عدد من 
ال�صروط : من تاأطري و هياكل مدر�صية... اإىل التزايد امل�صتمر لعدد 
املتمدر�صني،  نتيجة �صيا�صة الدولة يف هذا املجال كدمقرطة التعليم 

 
ملخ�ض بع�ض املداخالت:
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و جمانيته و اإجباريته، اإىل اللجوء اإىل كيفيات تنظيم زمنية خمتلفة، 
نذكر منها : نظام الدوام الواحد و الداومني يف التعليم البتدائي 
و جتريب التوقيت امل�صتمر من 8 �صا اإىل 14 �صا مع توقف 30 دقيقة 
يف بع�س املوؤ�ص�صات التجريبية للتعليم الثانوي، و التدري�س املتوا�صل 
طيلة اليوم ل�صد العجز يف قاعات التدري�س يف بع�س موؤ�ص�صات التعليم 
العايل ... و تبقى اأغلب كيفيات التنظيم الزمنية املختلفة املطبقة يف 
املوؤ�ص�صات الرتبوية مبختلف اأطوارها يف نظرنا  غري موؤ�ص�صة و غري 
مربرة علميا،    و اأن الإرهاق املدر�صي للتالميذ يعد اأهم النعكا�صات 
الذي  الأمر  الزمنية،  التنظيمية  الكيفيات  لهذه  البارزة  ال�صلبية 

ي�صتوجب التحري فيها. 
و يف حدود علمنا، فاإن الدرا�صات املتوفرة يف جمال الإيقاعات 
املدر�صية تخ�س املراحل الأوىل من التعليم، احل�صاين، البتدائي 
و املتو�صط دون �صواها من املراحل العليا من التعليم.  و �صّدا لهذا 
الفراغ، �صعت هذه الدرا�صة - يف املقام الأول -  اإىل معرفة طبيعة 

مالمح تواترات فرتات التعب عند الطلبة اجلامعيني خالل اليوم
 و الأ�صبوع، و معرفة الدور الو�صيطي الذي تلعبه  بع�س املتغريات من: 

طبيعة املقيا�س و العالقة الرتبوية يف تعديلها يف املقام الثاين.

التواترات  التالية: ما طبيعة ملمحي  الأ�صئلة  بناء على هذا تطرح  و 
اليومية و الأ�صبوعية لفرتات التعب املدر�صي عند الطلبة اجلامعيني؟ 
هل هناك فروق دالة اإح�صائيا بني الطالب اجلامعيني داخل كل من 
�صعبتي علم النف�س و البيولوجيا، و بني ال�صعبتني يف تقديرهم ملدى 
م�صاهمة كل من  العوامل: الذاتية للطالب، طبيعة املقيا�س و العالقة 
الرتبوية يف تعديل مالمح تواترات التعب املدر�صي؟ هل هناك فروق  
علم   ( �صعبتي  من  كل  داخل  اجلامعيني  الطلبة  بني  اإح�صائيا   دالة 
النف�س و البيولوجيا(  و بني ال�صعبتني يف مدى تطابق اإيقاعهم اليومي 

املدر�صي املطبق مع اإيقاعهم  اليومي املدر�صي املرغوب؟ 
�صيغت هذه الأ�صئلة يف خم�س فر�صيات. و للتحقق منها ا�صتخدم 

الباحث ا�صتبيانا بناه لهذا الغر�س من خالل درا�صة ا�صتطالعية.

اأجريت الدرا�صة الأ�صا�صية خالل �صهر ماي  و جوان من �صنة 2002 
ا�صتخدم فيها الباحث املنهج الو�صفي التحليلي و م�صت طلبة ال�صنة 
بجامعة  البيولوجيا  و  النف�س  علم  �صعبتي  من  م�صرتك  جذع  الثانية 
وهران، حيث بلغ عدد اأفراد عينة الدرا�صة 200 طالب من اجلن�صني 

) 100 طالب من كل �صعبة(.
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ان�صغل الباحثون يف التفكري يف تهيئة جداول 
منظور  من  الأ�صبوعية  و  اليومية  التوقيت 
اأن  تبني  حيث  وكرونوبيولوجي،  كرونونف�صي 
الرا�صد  و  للطفل  الفيزيولوجية  الوظائف 
�صاعة  م�صدرها  تواترية  لتغريات  تخ�صع 
داخلية تعدل يوميا ح�صب العوامل الدورية 
فال�صوء  نهار.   – ليل  كالتناوب  للمحيط 
يعترب متزامنا اأ�صا�صيا للوترية اليومية، بينما 
يعترب جدول التوقيت متزامنا حميطيا ميكن 
اأن ين�صجم مع وترية الأطفال.     وقد بني 
لل�صحة  �صروري  عامل  النوم  اأن  الباحثون 
اجليدة ول�صرعة ونوعية التعلم. كما تبني من 
الدرا�صات الكرونوبيولوجية والكرونونف�صية، 
اأن هناك اأوقاتا يف اليوم املدر�صي لالنتباه 

و لالأداء و للفعالية املدر�صية وللتكيف للحالة 
املدر�صية والنوم الليلي و الن�صاطات خارج 

املدر�صة. 

و  الكرونوبيولوجية  ميدانا  اعتنى 
الوترية  طبيعة  بفهم  الكرونونف�صية 
اإىل  وجود عوامل  اأ�صارا  املدر�صية، حيث 
بتغريات  ارتباط  لها  ونف�صية  بيولوجية 
زمنية. فاعتربت ال�صاعة الدرا�صية الأوىل 
من  عقيمة  وامل�صائية  ال�صباحية  الفرتة  من 
حيث توظيف القدرات املعرفية، بينما ترتفع 
الفعالية املعرفية على ال�صاعة احلادية ع�صرة 
وعلى ال�صاعة الرابعة بعد الزوال. كما اأثبت 
على  تطراأ  تغريات  وجود  امليدانان  هذان 
اأمناط الأداءات اليومية والأ�صبوعية لالنتباه 

اأهمية  اإبراز  مع  الق�صم  داخل  لل�صلوكات  و 
احرتام مدة النوم الليلي وبرجمة الن�صاطات 
خارج املدر�صية للتلميذ )معروف،2008(.

       يعترب ميدان الكرونونف�صية حديث 
العهد رغم وجود بع�س الدرا�صات التي 
اأجريت يف بداية القرن الع�صرين، لكنها مل 
يف  الف�صل  يعود  و  تطويره.  يف  كثريا  ت�صاهم 
ذلك اأ�صا�صا اإىل تطور ميدان اآخر يدعى 
اخلم�صينات  بداية  يف  بالكرونوبيولوجية 
الذي �صمح بالقيام بدرا�صات جديدة 
يف  وباأملانيا  الأمريكية  املتحدة  بالوليات 
يعمل هذا  و  والثمانينات.  ال�صتينات  �صنوات 
امليدان على درا�صة التغريات الدورية ل�صلوك 

الإن�صان.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن ميدان الكرونونف�صية 
الثمانينات  بداية  يف  ظهر  املدر�صية، 
بدرا�صة التغريات اليومية لأداءات الأطفال 
املتمدر�صني بعد اأن كان يهتم اأ�صا�صا بدرا�صة 
الرا�صد يف ميدان علم نف�س العمل و التنظيم. 
   )Testu،1994(يوؤكد ال�صياق  نف�س  ويف 
الفيزيولوجـي  الن�صاط  وتيـرة  درا�صـة  اأن 
والنف�صي عند الإن�صان اأقيمت عند الرا�صد 
البيولوجي  بالوقت  اخلا�صة  املعطيات  واأن 
عند الطفل نادرة،  اأما تلك اخلا�صة بالوقت 
بقيت  وبذلك  متاما،  موجودة  غري  النف�صي 
التغريات الدورية للن�صاط الفكري للتلميذ 

غري معروفة.

       ويف هذا الإطار، يعمل ميدان الكرونونف�صية 

على حتقيق راحة الطفل بتمكينه من التزامن 
حميطه  تواترات  و  اخلا�صـة  تواتراته  بني 
ميدان  يقرتح  بينما  الثقايف.  الجتماعي 
الكمية  التغريات  درا�صة  الكرونوبيولوجية 
املنتظمة والدورية لالأن�صاق البيولوجية على 
اأو  اجل�صم  البنية،  الن�صيج،  اخللية،  م�صتوى 
املجتمع )Kleitman ، 1949(.  الأمر الذي 
مكن العرتاف بوجود التواترات البيولوجية 
وبظهور  الأداءات  بتغريات  عالقة  لها  والتي 
ميدان الكرونونف�صيـة، وعليـه قدم هذا 
امليدان البعد الزمني لدرا�صة ال�صريورة 

.)Testu،1994( الفيزيولوجية لالإن�صان

     ويف نف�س ال�صياق، حدد البيولوجيون ثالثة 
اأنواع من التواترات: التواترات ال�صريكيومية 
)Rythmes Circadien( مبدة تقدر 
يقظة  نوم-  )وترية  دقيقة  وع�صرين  باأربعة 
مثال(، و التواترات فوق اليومية اأو ال�صريعة 
)Rythmes ultradiens( مبدة اأكرث من 
اإىل ع�صرين  �صاعة  اليوم من ن�صف  مدة 
�صاعة )مراحل النوم مثال(، وكذا التواترات 
 Rythmes( البطيئة   اأو  يومية  حتت 
infradiens(  مبدة تقدر بثمانية وع�صريـن 

يوما. اأما التواترات ال�صهـرية

 )Rythmes Circamensuels(  فتقدر 
التواتـرات  تقـدر  بينمـا  يـوما،  بثالثيـن 
  )Rythmes Circannuels(ال�صنويـة
 Testu،( ) بـثالث مئة وخم�صة و�صتـني يـوما

.)1996

مساهمات
الوترية املدر�صية مفهوم مبهم

د. لويزة معروف، د. ر�صيد خلفان
 جامعة مولود معمري تيزي وزو  
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ثالث  البيولوجية   للتواترات  اأن    )Testu،1994( اأثبت  كما        
معلومات  اأو  اإ�صارات  غياب  يف  دائمة   و  داخلية  فهي  خ�صائ�س؛ 
يف  الوترية  اأن  التجارب  اأظهرت  الجتاه  هذا  ويف  ووراثية.  زمنية 
حميط ثابت، اأي عندما يعزل ال�صخ�س عن عوامل كعامل ليل- نهار 
)Nycthémère(  اأو احلرارة   اأو ال�صو�صاء.... تتغري قليال وقد 
تبقى نف�صهـا رغم طول الفرتات. ذلك مـا اأوردتـه التجربـة الـتي قام 
بها كل من  )Oléron، Fraisse،Siffre، Zuli ، 1970(  حيث قدرت 

مدة العزل مبئة واأربعة و�صبعني يوما. 

     وعليه فاإن التواترات اليومية تعترب تواترات داخلية، رغم ذلك فاإنها 
قد ت�صهد تعديالت حتت تاأثري عوامل خارجية ت�صمى مانح الوقت 
الباحث  يرى  ال�صياق،  نف�س  ويف   .  )Zeitgeber( الوقت  �صابط  اأو 
)Aschoff( اأن كل عامل ميلك تغريات دورية ميكنه اأن يعدل املدة 
و/ اأو مرحلة تواتر بيولوجي. وميكن اأن تكون هذه ال�صوابط الزمنية 
ناجتة عن  املحيط اخلارجي )تناوب ليل / نهار ، الف�صول...( وهي 
الجتماعية  احلياة  بتناوب  عالقة  لها  اإيكولوجية  اجتماعية  عوامل 

 .)Reinberg، 1982(

    

درا�صة  يف   )Reinberg( الباحث  بني  الجتاه،  نف�س  ويف      
اأجراها على توائم وحيدي الزيجوت )Monozygotes( و ثنائي 
البيولوجيـة  التواترات  كانت  اإذا  ما  حـول    )Dizygotes(الزيجوت
وراثيـة، اأن هذه التواترات اليوميـة هي نف�صهـا عنـد التوائـم الأوائل 

.)Reinberg، 1982( وخمتلفـة متامـا عنـد التوائـم الأواخر

         عنى باحثون اآخرون بدرا�صات كرونوبيولوجية  بينت تغري 
والتي   )Patkai،1971( كدرا�صة  اليوم،  �صاعات  خالل  الأداءات 
بني  املوجودة  الفروق  حول   )Horne،1980( الباحث  اأيدها 
النوم يف  يف�صلون  الذين  و  باكرا  النهو�س  يف�صلون  الذين  الأ�صخا�س 
�صاعات متاأخرة من الليل فتو�صل اإىل اأن كمية  الدرينالني يف البول 
كانت منخف�صة على ال�صاعة التا�صعة �صباحا لدى اأ�صخا�س املجموعة 
الثانية غري اأنها كانت مرتفعة على ال�صاعة العا�صرة ون�صف ليال عند 

اأ�صخا�س املجموعة الأوىل. 

    ويف نف�س ال�صياق، اأثبت )Klein & Armitage،1979( عند درا�صة 
الالمتاثل الوظيفي لن�صف الكرة املخية، اأن دورة الأداء تقدر ما بني 
ف�صائية  الأوىل  مهمتني،  للمبحوثني  يقدم  ملا  دقيقة  ومائة  ت�صعني 
اأما  والأمين.  الأي�صر  املخية  الكرة  ن�صف  بتوظيف  �صفوية،  والأخرى 
العوامل  حول  بدرا�صة  فقاما   )Defayolle & Dinard،1969(
نب�صات  انخفا�س  اأن  لحظا  حيث  لليقظة،  الفيزيولوجية  النف�صية 

القلب يحدث ما بني ال�صاعة اخلام�صة و التا�صعة �صباحا، بينما ترتفع 
يف بداية امل�صاء. كما تبني من خالل هذه الدرا�صة اأن ل�صاعة اليوم 
تاأثريا اأ�صا�صيا على تغريات نب�صات القلب قبل ما يتبني تاأثري مدة 

ودرجة تعقد املهمة. 

     كما تو�صل )Folkard & Monk،1979( اإىل اأن التغريات اليومية 
يف مهمة اكت�صاف يتبع املنحنى احلراري  بطريقة عك�صية ح�صب عبء 
تذكري )Charge mnésique(. وعلى اأ�صا�س هذه الدرا�صات فاإن 
التواترات البيولوجية توؤثر يف الأداءات، وعليه فاإن البحث عن العالقة 
 Leconte &(  الرابطة بني التواترات البيولوجية و ال�صلوك �صرورية
Lambert،1990(، رغـم وجود متغريات نف�صيـة عـديدة تعـدل تلك 

.)Testu،1994( التغريات ح�صب

      و �صهد ميدان الكرونوبيولوجية تطورا كبريا، غري اأنه مل يقدم 
ركزت  بل  لالأطفال،  البيولوجية  التواترات  حول  كثرية  درا�صات 
معظمها على تواتر نوم- يقظة. فقد اأثبتت تلك الأبحاث اأن الطفل 
وترية  اإىل  بطيئة  اأو  يومية  حتت  وترية  من  العمر  بداية  يف  ميـر 
�صريكيومية. ويتج�صد ذلك من خالل النوم النهاري امل�صمى بالقيلولة. 
 )Soussignan & Montagner، 1984( ويف هذا الجتاه، تو�صل   
اأربع فئات خمتلفة  يف  اإىل وجود فروق فردية بني الأطفال، فهناك 
النوم : فئة الأطفال الذين ينامون كثريا يف الليل و فئة اأخرى من الذين 
ينامون قليال ليال، كما هناك فئة الذين ينامون كثريا يف ال�صباح و 
اأن   )Testu،1994( واأ�صاف  ال�صباح.  يف  قليال  ينامون  الذين  فئة 
مدة النوم الليلي تختلف بني الأطفال املنتمني اإىل منطقـة الرتبيـة 
اأطفال  وبني  املنطقة،  هذه  اإىل  ينتمون  ل  الذين  والأطفال  الأولوية 
املدينة و اأطفال القرية، وبني الأطفال الإ�صبان والأطفال الفرن�صيني. 
    كما مكن ميدان الكرونوبيولوجية من  تبيان وجود فرتتني زمنيتني 
هامتني خالل اليوم عند الطفل، تتمثل يف بداية اليوم املدر�صي و 
بداية الفرتة امل�صائية، حيث لحظ )Koch & al، 1987( اأن �صرعة 
دقات القلب و�صغط الدم و تعداد التثاوؤب تكون مرتفعة ما بني ال�صاعة 
التا�صعة و التا�صعة و ن�صف خالل الفرتة ال�صباحية عند الأطفال 
املتمدر�صني الذين ترتاوح اأعمارهم بني )6( �صنوات و)7( �صنوات. 
 Creux post( امل�صائيـة  الفتـرة  بداية  يف  الفراغ  فرتة  تلعب  كما 
 .)Testu،1994( دورا يف ارتفـاع �صلـوكات عـدم اليقظة )prandial

       اأما الباحث )Montagner( فاأثبت اأن هناك فرتتني من اليوم 
املدر�صي عند الأطفال البالغني من العمر ثالث �صنوات، اأين ترتفع 
فيهما جرعات الـ)17( اإيدروك�صيكورتيكو�صرتوييد الق�صرية )-17
ع�صـرة  احلاديـة  ال�صاعة  على  اإطراح  اأق�صى  �صجل  حيث   )OHCS
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يف  ال�صاعتان  هاتان  وتتمثل  م�صاء.  اخلام�صة  ال�صاعة  وعلى  �صباحا 
الوقت الالزم لطرح اجل�صم لهذه املادة اأي من �صاعتني اإىل �صاعتني  
اأق�صى  ك�صاعة  �صباحا  ع�صرة  احلادية  ال�صاعة  وتبقى  ن�صف.  و 
اإطراح لدى الأطفال البالغني من العمر مـن ثالث اإىل �صت �صنوات،  
اليومية  التغريات  لبع�س  ال�صن  مع  تطور  وجود  يبني  الذي  الأمر 

الفيزيولوجية.

       كما در�س )Montagner( التطور الزمني لوترية نوم- يقظة 
عند اأطفال احل�صانة، حيث تو�صل اإىل اأن الأطفال البالغني من العمر 
�صنتني اإىل خم�س �صنوات ل يرغبون يف القيلولة. ولحظ عند نف�س 
الفئة انخفا�صا بطيئا ملدة النوم الليلي خالل ال�صنة الدرا�صية. كما 
اأكد هذا الباحث وجود عالقة �صلبية بني مدة النوم الليلـي والقيلولة 
التي يوؤديها الأطفال قبل النوم الليلي، وكذا بني مدة القيلولة ومدة 
النوم الليلي بعد القيلولة. و يف هذه احلالة ي�صتدرك هوؤلء الأطفال 

عجزهم يف النوم الليلي اأو النهاري. 
     ويف نف�س الجتاه، يظهر من خالل درا�صات هذا الباحث اأن هناك 
فروقا فردية فيما يخ�س مدة القيلولة، حيـث ترتاوح هذه املـدة عنـد 
الأطفـال البالغـني مـن العمـر اأربـع �صنوات بني )5( اإىل )15( دقيقـة 
وبني )90( دقيقة اإىل )120( دقيقة. اأما عند الأطفال الأكرب �صنا 
فتزداد ن�صبة الذين يتثاءبون والذين ترتفع عندهم وترية نب�صات 
القلب و ال�صغط ال�صرياين ما بني ال�صاعة التا�صعة والتا�صعة وثالثني 
دقيقـة و على ال�صاعة الثانية بعد الزوال مقارنة بال�صاعات الأخرى 

من اليوم. 
ن�صاأة ميدان       و لعب ميدان الكرونوبيولوجية دورا كبريا يف 
الكرونونف�صية الذي يهتم اأ�صا�صا بالرا�صد، وذلك بدرا�صة التغريات 
الدورية لن�صاطه اجل�صمي و النف�صي. وبينت الدرا�صات التي اأجريت 
على الرا�صد يف هذا امليدان اأن هناك فرتتني �صعبتني هما ال�صاعة 
الثالثة �صباحا  و ال�صاعة الثالثة زوال، حيث ي�صهد كل من التح�صيل  
و اليقظة و الأداءات الفكرية انخفا�صا كبريا. غري اأن هناك متغريات 
مبكرا  ينه�صون  الذين  الأفراد  بني  فروق  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  فردية 
النطوائيني  الأفراد   بني  اأو  اأعمالهم  لأداء  الليل  يف�صلون  الذين  و 

والنب�صاطيني.
       وعرف )Fraisse،1980( ميدان الكرونف�صية بوترية ال�صلوك لذاته 
غري اأنه يرى اأنه ل ميكن �صرح تواترات ال�صلوك بربطها بالتواترات 
البيولوجية، رغم العالقة الوطيدة الكائنة بينها. وبني نف�س الباحث 
اأن يف جتربة )Siffre،1972( حول الوقت اأن املبحوث انتقل من دورة 
بفرتات  مزدوجة  يومية  وترية  اإىل  نهار  ليل-  بتناوب  يومي  ن�صاط 
ن�صاط تقدر مدتها بثالث واأربعني �صاعة ومدة نوم تقدر باأربع ع�صـرة 

�صاعة. و يتزامن منحنى حرارة اجل�صم ومنحنى الن�صاط ملا تقدر 
مدة دورة الن�صاط ما بني ثماين ع�صرة و ثمان وع�صرين �صاعة. غري 
اأنه ملا تتعدى هذه املدة ل يتزامن هذان املنحنيان، وعليه ل توجد  

عالقة ما بني الن�صاط و حرارة اجل�صم. 

الذاكرة  اأن  الأبحاث  بع�س  خالل  من  الباحث  نف�س  اأثبت  كما       
ق�صرية املدى تكون اأح�صن يف الفرتة ال�صباحية، بينما تكون درجة 
احلفظ بالن�صبة للذاكرة طويلة املدى اأح�صن عندما يكون التعلم يف 
خالل  من  يظهر  كما  عادية.  اجل�صم  حرارة  درجة  اأن  رغم  الليل، 
اأبحاث اأخرى اأن الدافعية ميكـن اأن تتدخـل يف ذلك، رغم وجود 

تعديل يومي بقاعدة بيولوجية. 

      و خل�س )Fraisse( اإىل �صرورة اإن�صاء ميدان الكرونف�صية اعتمادا 
على الأبحاث التي تبني وجود فروق فردية يف التواترات البيولوجية 
)كحرارة اجل�صم مثال( تتوقف على �صخ�صية املبحوث بدون وجود 

عالقة �صببية بينهما.

التا�صع  القرن  نهاية  الباحثني يف  بع�س  تو�صل  ال�صياق،  نف�س       يف 
التالميذ،  عند  لالأداءات  دورية  تغريات  وجود  اإثبات  اإىل  ع�صر 
الأمر الذي �صاهم يف ن�صاأة ميدان الكرونف�صية املدر�صية . ففي �صنة 
التلميذ  الأداء عند  )1897( لحظ )Ebbinghaus( تغريات يف 
ال�صن  العمل املدر�صي، ح�صب  ال�صاعات اخلم�س الأوىل من  خالل 

وطبيعة املهمة و نوع الذاكرة املطلوبة. 

 Winch،1911;( اأمثال اآخرون  باحثون  وا�صل  الإطار،      ويف هذا 
Gates، 1916; Laird،1925( يف درا�صة وترية الأداء عند الطفل 

املتمدر�س. وميكن الإ�صارة اإىل النموذج الكال�صيكي الذي حدده 
)Gates( مل�صتوى الأداء خالل اليـوم والذي اعتمـده علمـاء اآخـرون 
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كاأر�صـية اأ�صا�صيـة وهـو يتلخـ�س فيما يلي:

الأداء الفكري منخف�س   من ال�صاعة )8( اإىل ال�صاعة )9(   

م�صتوى الأداء يف حالة ارتفاع م�صتمر   من ال�صاعة )9(  اإىل ال�صاعة  )10(   

م�صتوى الأداء يف اأق�صى ارتفاع   من ال�صاعة )11( اإىل ال�صاعة  )12(   

م�صتوى الأداء منخف�س   من ال�صاعة )12( اإىل ال�صاعة )16(   

م�صتوى الأداء يف حالة ارتفاع من جديد   على ال�صاعة  )16(    

     و �صمحـت هـذه الدرا�صـات الكال�صيكيـة باخلـو�س فـي بحـوث اأكثـر دقـة وثقـة باعتمـادها علـى التحليـل الإح�صائـي اأمـثـال درا�صـات كـل 
 Ruttenfranz & Hellbrugge، 1957; Ullich& Rosenthall، Fisher، 1961 ;Gradke، Poppel، Aschoff، 1970 ; Bradry،(:مـن
Monk & Folkard، 1977; Testu، 1982، 1994، 1998، 2000، 2003(. ثم ات�صعت هذه الأبحاث اإىل الهتمام بدرا�صة التغريات 

اليومية لالنتباه، حيث قامت الباحثة )Lambert، 1987( بتطبيق ا�صتبيان على الأ�صاتذة الذين اعتربوا النتباه تعلما م�صبقا �صروريا للنجاح 

املدر�صي. 

     و اأ�صار )Testu( اإىل اأن التغريات اليومية لالأداءات الفكرية، 
والتي تو�صف بالكال�صيكية، قد ت�صهد تعديالت اأو قد تزول كلية 
حتت تاأثري عوامل مثل ال�صن، نوع املهمة وظروف تنفيذها، اإ�صافة 
التلميذ.  لها عالقة مبتغريات خا�صة ك�صخ�صية  اأخرى  اإىل عوامل 

وتتمثل تلك العوامل يف:

احل�صانة  مرحلة  بني  الكال�صيكي  اليومي  النمط  يتغري  ال�صن:  
والبتدائي وبني مرحلة البتدائي والثانوي.

عوامل خا�صة باملهمة و ظروف تنفيذها:

طبيعة املهمة : تختلف التغريات اليومية لالأداءات التذكرية ح�صب 
ال�صباح  يف  تعلمه  يتم  فما   ،  )Folkard،1977( الذاكرة  نوع 
ي�صرتجع اأح�صن مما يتم تعلمه بعد الغداء عندما ي�صرتجع مبا�صرة 
بعد تقدمي الأداة )الذاكرة ق�صرية املدى (. والعك�س �صحيح، فما 
يتم تعلمه يف ال�صباح يكون اأقل ا�صرتجاعا مما يتم تعلمه بعد الغداء 
عندما يكون ال�صرتجاع بعد مدة زمنية اأطول )اأ�صبوع بعد التجربة 

،الذاكرة طويلة املدى(.

التعلم: بنّي )Testu(  �صنتي )1996،1993( اأنه عندما تقرتح على 
التالميذ متارين تطابق الأفعال يف بداية ال�صنة الدرا�صية اأربع مرات 
يف اليوم، تظهر التغريات الكال�صيكية ب�صكل وا�صح، لكن تزول هذه 
التغريات وتنعدم دللتها عند نف�س التالميذ بنف�س التمارين يف 

نهاية ال�صنة الدرا�صية.

توزيع  حالة  يف  اأنه   )1994( �صنة    )Testu( لحظ  التلميذ: 

التالميذ اإىل ثالث فئات: جيدة، متو�صطة، �صعيفة، ت�صهد التغريات 
الكال�صيكية انعكا�صا وتغريا ملحوظا.

منط  يف  الكال�صيكية  اليومية  التغريات  تنعك�س  التنظيمي:  الن�صق 
.)Testu، 1996( التنظيم املعتمد على اأربعة اأيام

    كما اأ�صار باحثو ميداين الكرونوبيولوجية و الكرونونف�صية اإىل 
اأهمية النوم الليلي، وقد لحظوا ذلك خا�صة يف الفرتة ال�صباحية 
مما  املجتمع،  اأو  الأولياء  لوترية  ا�صتجابة  الطفل  ينه�س  عندما 

يحرمه من تلبية حاجاته البيولوجية املتمثلة يف النوم.

    ومكنت هذه الدرا�صات من الربهنة على وجود وترية يومية، لكنها 
مل تتطرق اإىل الوترية الأ�صبوعية وال�صنوية اإل يف بع�س الدرا�صات 
كدرا�صات )Testu، 1994; Beau & al 1999( التي متحورت 
تتمثل ح�صب )Testu(  يف  والتي  املالئمة  الأيام غري  حول معرفة 
التقليـدي.  الأ�صبوعـي  للتنظـيم  بالن�صبـة  والثنـني  ال�صبـت  يومي 
غيـر  الأيام  فاإن  راحـة،  يوَمـْي  يت�صمن  باأ�صـبوع  الأمر  تعلـق  اإذا  اأما 
امل�صـاء.  بعـد  واجلمعـة  �صباحـا  الثالثاء  الثنيـن،  هـي  املالئمة 
الأطفال  اأداء  يكـون  ال�صـن، حيث  النتائـج ح�صب  تختلـف هـذه  كمـا 
Laude،1974 ;Jean-( الأ�صبوع   اآخر  يف  مرتفعـا  �صنـا  الأكبـر 
  Guillaume،1974;Testu،1979;Brand،1996 ; Dévolvé &

 .)Jeunier،1999

     وعلى نف�س املنوال،  بني الباحث اليراين )Charifi،1994( اأنه 
عندما يكون يوم اجلمعة يوم عطلة يكون يوم اخلمي�س م�صاء و يوم 
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ال�صبت يومني غري مالئمني للتعلم. مما يبني اأن التغريات الأ�صبوعية 
للن�صاط الفكري للتلميذ يف املحيط املدر�صي ترتبط اأ�صا�صا بالتعديل 
الزمني املفرو�س، اأي بجداول التوقيت الأ�صبوعية ل بوترية داخلية 
خا�صة بالطفل. بينما تبقى الوترية ال�صنوية املدر�صية غري معروفة، 
بالتلميذ  املتعلقة  وال�صعوبات  العلمني  يعود حلداثة هذين  وهذا 
نف�صه، باملدر�صة و بالطريقة والو�صائل امل�صتعملة جلمع املعلومات.

     لقد برهنت الدرا�صات التي قام بها الباحث )Testu( وجود 
ح�صب  الق�صم  داخل  التالميذ  ل�صلوكات  اأ�صبوعية  و  يومية  تغريات 
تنظيـم الوقـت املدر�صـي، حيث تتمـثل هاته ال�صلوكات يف �صلوكات 
عدم اليقظة و �صلوكات ال�صطراب ) يعترب ال�صطراب كن�صاط 
فكري ولي�س اختالل( و النفعال. ولحظ نف�س الباحث وجود �صلوكات 
التكيف للحالة املدر�صية مبدر�صة )Sonia Delaunay(  املطبقة 
لتوقيت )04( اأيام ون�صف خالل الأ�صبوع املدر�صي )اأيام الثنني، 

. )Testu،2003( )الثالثاء،الأربعاء �صباحا، اخلمي�س، اجلمعة

       تو�صل الباحث الفرن�صي )Testu(  يف درا�صاته املختلفة حول 
مدة النوم الليلي خالل الأ�صبوع املدر�صي اإىل تبيان وجود عالقة 
وطيدة بني هذه الأخرية و منط تنظيم الوقت املدر�صي املقرتح  اأو 
املفرو�س على الطفل. وتكون على العموم مدة النوم الليلي ح�صب 
الأخرى.  بالليايل  مقارنة  مرتفعة  الراحة  اأيام  قبل  الباحث  هذا 
الكبار،  لالأطفال  بالن�صبة  ال�صتيقاظ  �صاعة  تاأخر  اإىل  ذلك  ويعود 
ذلك لأنهم ميكنهم التحكم فيها. كما يرى نف�س الباحث اأن عدم 
الدرا�صة ن�صف يوم )�صبيحة راحة( ل يوؤدي بال�صرورة اإىل امتداد 
فرتة النوم خا�صة لدى التالميذ املنتمني اإىل و�صط  اجتماعي فقري 
اأن  اإىل  الباحث  هذا  تو�صل  اأخرى  درا�صة  ويف   .)Testu،1996(
متو�صط مدة النوم الليلي لدى التالميذ الفرن�صييـن املتمدر�صيـن 
دقيقـة   )595( بـ:  يقـدر  �صنة(   11-12( العمـر  مـن  والبالغـني 

  .)Testu،1994(

   و قد اأجرى )Testu(  �صنة )2003( درا�صة حول النوم عند الأطفال 
الفرن�صيني مبقارنة منطي تنظيم الوقت باملدر�صة الفرن�صية، الأول 
بتنظيم اأربعة اأيام مطبق مبدر�صة  )J .M.Carpentier(، والثاين 
 .)Sonia Delaunay( بتنظيم اأربعة اأيام و ن�صف مطبق مبدر�صة
وح�صب النتائج املتو�صل اإليها يف هذه الدرا�صة فاإن التنظيم املطبق 
مبدر�صة )Delaunay( مل يوؤد اإىل ا�صطراب وترية نوم – يقظة 
لدى الأطفال البالغني من العمر من )4 اإىل11 �صنة(، بل يعمل 
على ا�صتقرار مدة النوم الليلي. كما بينت هذه الدرا�صة اأهمية 
عدم الدرا�صة يوم الأربعاء لالأطفال ال�صغار، وكذا دور �صاعة بداية 

اليوم املدر�صي وهي )9 �صباحا( بهذه املدر�صة. ذلك ما كان له 
تاأثري اإيجابي على تدارك النق�س يف النوم، الأمر الذي دفع بهذا 
الباحث اإىل اقرتاح �صاعة تدريجية لبداية اليوم املدر�صي خا�صة 
�صلبي  اأثر  له  الأ�صبوع  و�صط  النقطاع يف  بينما  ال�صغار،  بالأطفال 
تنظيم  يخ�س  فيما  اأما   .  )Testu،2003( الكبار  الأطفال  على 
الوقت باأربعة اأيام، فقد تو�صل نف�س الباحث اإىل اأنه ل يتعار�س مع 
�صنة(،  العمر )11-4  البالغني من  للتالميذ  الفيزيولوجية  الوترية 
بل تعمل ا�صرتاحة يوم الأربعاء على تدارك العجز يف النوم الذي 
يعاين منه الأطفال ال�صغار الناجم عن الوترية املدر�صية يف بداية 
الأ�صبوع. كما ت�صاعد عطلة اآخر الأ�صبوع بيومني على الق�صاء على 
التعب الناجم عن نهاية الأ�صبوع املدر�صي. واأكد نف�س الباحث اأن 
هذه النتائج ميكن تعميمها على عينة مت�صابهة مع عينة مدر�صة 

.)J .M.Carpentier( )Testu، 2003(

     اأما فيما يخ�س الدرا�صات الكرونونف�صية املدر�صية املنجزة يف 
ال�صنوات الأخرية بفرن�صا بقيادة الباحث )Testu(، فا�صتهدفت 
درا�صة وترية احلياة داخل املدر�صة من بينها تلك التي قام بها 
وفرقته �صنوات  )1990 ،1999 ،2003(. فقد بني �صنة )1990( 
- عندما قام بدرا�صة يف اإطار جمعيـة مكـملة للمدر�صـة تدعى 
)Jeunesse au plein air( واملر�صد اجلهوي لل�صحة مبدينة 
تلميذا  على )982(  الفرن�صية  ال�صحة  لوزارة  التابع   )Picardie(
يبلغون من العمر )11-12�صنة( مبقاطعة  )Somme( ، بتقدمي 
ا�صتبيان باأربعة حماور تتمثل يف النوم ، الغذاء، الن�صاطات الرتفيهية 
و العطـل -  اأن الأطفال الفرن�صيني يقدرون الوقت امل�صتغرق للذهاب 
من البيت اإىل املدر�صة بـ: )09 دقائـق( بينما يلتحق )57.1٪( 
منهم باملدار�س م�صيا على الأقدام و)٪21.5( عن طريق ال�صيارة 

. )Testu،1992(

  كما بنّي )Testu( اأن اإدراج تناول الوجبة الغذائية عند التفكري يف 
م�صروع عام لتهيئة املدر�صة يحمل يف طياته كل التطورات املرجوة 
من كل مربي مبتدع و ف�صويل. وي�صيف نف�س الباحث اأن الأكل فعل 
اجتماعي ذو اأهداف تربوية وثقافية لها عالقة بالرموز الجتماعية 
وال�صوكة  امللعقة  ا�صتعمال  معرفة   ، الأكل  اأثناء  الت�صرف  كمعرفة 
نتقا�صم  الذين  الآخرين  بالأفراد  الهتمام  ال�صحن،  و  ال�صكني  و 
معهم وجبة الغذاء وكذا الهتمام بالذين ح�صروا اأطباق الأكل. كما 
يعني تربية الذوق ومعرفة  كيفية حت�صري اأطباق الأكل  املقدمة و 

 .)Testu & al،1996( مركباتها

و قد تو�صل يف الدرا�صة التي قام بها �صنة )1999( - و التي كانت 
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ت�صتهدف املقارنة بني جمموعتني: الأوىل جتريبية تنتمي اإىل منطقة 
الرتبية ذات الأولويـة    )Zone d’éducation  prioritaire( التابعة 
 M.Plaisant،( :وحتتوي على املدار�س التالية )Bourges( لبلدية
L.Michel، Grand-Meaulnes، Merlattes( والثانـية �صاهـدة من 

Pijolin،J.( :وحتتوي على املدار�س التالية )Val d’Auron( بلديـة
اإىل  املنتمني  الفرن�صيني  التالميذ  معظم  اأن    -  )Macé،J.Ferry

املجموعة التجريبية بن�صبة )٪97( وبن�صبة )٪99( بالن�صبة للتالميذ 
املنتمني اإىل املجموعة ال�صاهدة يتناولون وجبة فطور ال�صباح قبل 
اللتحاق باملدر�صـة.  اأما فيما يخ�س اختيار مكان الن�صاطات خارج 
املدر�صة، فيق�صي معظم الأطفال اأوقات فراغهم يف منازلهم وينتقل 
البع�س منهم اإىل النوادي        و البع�س الآخر عند اأ�صدقائهم اأو 
متابعة درو�س خ�صو�صية لتدارك النق�س الذي يعانون منه اأو يف 
ال�صارع. كما اأ�صار )Testu( اإىل اأن التالميذ الفرن�صيني املنتمني اإىل 
املدر�صتني املختارتني للدرا�صة يف�صلون امل�صل�صالت بن�صبة )٪40( و 

.) Testu،1999( )20٪( برامج الألعاب التليفزيونية بن�صبة

درا�صة  يف   )Testu( الباحث  فاعترب   )2003( �صنة  اأما       
مدينة  من   )Sonia Delaunay( مدر�صة  تالميذ  جمموعة 
 Marie Pape(  بالتجريبية و جمموعة تالميذ مدر�صة )Renne(
Carpentier( من نف�س املدينة بال�صاهدة - وتقع املدر�صة الأوىل 

ب�صواحي املدينة وتتميز بتنظيم الوقت املدر�صي باأربعة اأيام  ون�صف 
)من يوم الثنني اإىل يوم الأربعاء �صباحا(. بينما تقع املدر�صة الثانية 
بو�صط املدينة وتتميز بتنظيم الوقت املدر�صي باأربعة اأيام علـى غرار 
املـدار�س الأخـرى مبدينـة )Renne( - اأن تالميذ املدر�صة ال�صاهدة 
يغادرون بيوتهم )25 دقيقة( قبل تالميذ املدر�صة التجريبية؛ لأن 
الأطفال الفرن�صيني يتمتعون بتنظيم ي�صمح با�صتقبالهم باملدر�صة 
قبل بداية الدرا�صة. كما توفر املدر�صة الفرن�صية اإمكانية الأكل 
يف مطاعم داخل املوؤ�ص�صات التعليمية، حيث تقدر ن�صبة التالميذ 
  )MP Carpantier( الفرن�صييـن املنتمـني اإىل املدر�صـة ال�صـاهدة
املدر�صة  اإىل  املنتمني  التالميذ  من   )69٪( بـن�صبة  و  بـ:)81٪( 
الفطور  وجبة  يتناولون  الذين    )Sonia Delaunay( التجريبية 
باملدر�صة. ولحظ )Testu( اأي�صا عدم وجود فروق بني ممار�صات 
عائالت التالميذ املتمدر�صني باملدر�صة ال�صاهدة مقارنة بالتالميذ 
املتمدر�صني باملدر�صة التجريبية، حيث يتناول التالميذ الفرن�صيون 
ليال   الثامنة  ال�صاعة  و  م�صاء  ال�صابعة  ال�صاعة  بني  ما  الع�صاء  وجبة 

  .)Testu،2003(
 Activités( تربمج املدر�صة الفرن�صية ن�صاطات قبل وبعد التعلـم    
ال�صتقبـال  بوقـت  يدعـى  وقـت  يربمـج  حـيث   )périscolaires

 )Temps d’accueil collectif du soir( امل�صائـي  اجلماعـي 
و املتمثل يف اقرتاح ن�صاطات بيداغوجية بعد الدرا�صة كح�ص�س 
ا�صتدراكية مثال بالتطرق اإىل ال�صعوبات املدر�صية مع الزمالء، الأمر 
الذي ي�صاهم يف الق�صاء على الف�صل املدر�صي. ويعترب منط تهيئة 
الوقت املدر�صي املقرتح للتالميذ الفرن�صيني كمحدد للرجوع اأو ل اإىل 
ال�صتقبال يف املدر�صة قبل العودة اإىل البيت، حيث تقرتح املدر�صة 
للتلميذ ن�صاطات مدر�صية )ح�ص�صا ا�صتدراكية ، ن�صاطـات...(
 اأو ترفيهيـة كاللعـب و التجوال فرديا اأو مع العائلة، اإذ تتمثل ن�صاطات 
الأطفال الفرن�صيني املف�صلة بعد الدرا�صة يف اللعب وم�صاهدة التلفـزة 

 .)Testu،2003( و ممار�صة الريا�صة  و ال�صتماع اإىل املو�صيقى
     ويف نف�س الدرا�صة اأ�صار )Testu( اإىل اأن ن�صبة التالميذ الفرن�صيني 
الذين ي�صتفيدون من انقطاع ن�صف يوم الأربعاء بعد يومني من اجلد 
و الجتهاد )يومي الإثنني و الثالثاء( و الذين ل يخ�ص�صون اأي وقت 
ملراجعة الدرو�س تقدر بـ: )٪20(. بينما يكر�س ثلثا املجموعتني 
املختارتني ك�صاهدة و جتريبية اأقل من �صاعة لذلك. كما يخ�ص�س 
عطلة  خالل  الن�صاط  لهذا  �صاعة  من  اأقل  الفرن�صيني  الأطفال  ثلثا 
اليوم  نف�س  يف  ي�صخرون  منهم   )20٪( ن�صبة  مقابل  الأ�صبوع  اآخر 
اأكرث من �صاعة. بينما ي�صرح )٪20( منهم اأنهم ل يراجعون اإطالقا 
درو�صهم يوم عطلة اآخر الأ�صبوع. ويق�صي البع�س منهم وقت فراغهم 
ب�صحبة اأ�صدقائهم، بينما ي�صتنفد البع�س الآخر من هذا الوقت 
رفقة اأوليائهم. كما توجد فئة قليلة من هوؤلء الأطفال يق�صون وقت 

راحتهم لوحدهم بعد مغادرة املدر�صة. 
     وقد وجد الباحث )Testu( اأن التالميذ اللذين يتمدر�صون 
مـع  مقارنة  بامللل  �صعورا  الأكرث  هم  للتجريب  املختارة  باملدر�صة 
الأطفال املتمدر�صني باملدر�صة ال�صاهدة. كما يختلف التالميذ 
املتمدر�صون باملدر�صة املختارة للتجريب عن املدر�صة ال�صاهدة 
يف تقييمهم لن�صاطاتهم الرتفيهية، حيث اعتربهـا التالميذ املنتمون 
اإىل املدر�صة الأوىل بن�صبة )٪81( باجليـدة جـدا مقابل ن�صبـة 

)٪54.5( من التالميذ املنتمني اإىل املدر�صة الثانية. 
     كما اأكد )Testu(  يف نف�س الدرا�صة اأن معظم التالميذ الفرن�صيني 
)ثلثا تالميذ املدر�صة التجريبية واملدر�صة ال�صاهدة( ي�صتغرقون وقتا 
ي�صاوي يوما درا�صيا كامـال يف م�صـاهدة التلفزة. وبالرغم مـن هذا 
فقد لحظ اأن تالميذ املدر�صة التجريبية هـم الأكثـر ا�صتهالكـا 
للتلفزة، فهم ي�صتغرقون اأكرث من �صاعتني اإىل ثالث �صاعات من اليوم 
املدر�صي يف م�صاهدتها. ثم ينعك�س بو�صوح اجتاه التالميذ الفرن�صيني 
املتمدر�صني باملدر�صة ال�صاهدة، اإذ يخ�ص�صون وقتا اأكرب مل�صاهدة 

.)Testu،2003( التلفزة خالل الأيام بدون درا�صة
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        لقد قدم ميدان الكرونوبيولوجية وميدان الكرونونف�صية جمموعة 
من  مكنت  للطفل،  والنف�صية  البيولوجية  الوترية   عن  املعطيات  من 
حتديد الفرتات والأوقات املالئمة للتعلم والفرتات العقيمة وغري 
الأوقات  يف  الفكرية  الن�صاطات  برجمة  هو  فاملطلوب  املالئمة. 
للطفل  الزمنية ميكن  الأ�صواط  للتعلم؛ ففي هذه  اخل�صبة واملالئمة 
اكت�صاب معلومات جديدة ب�صورة فعالة ومفيدة، وذلك بتوظيف 
اأداءاته الفكرية بطريقة ت�صمح له باإجناز املهام املطلوبة منه بنجاح.

      ويف اخلال�صة،  يكت�صي مفهوم الوترية املدر�صية اأهمية كبرية يف 
الو�صط الرتبوي، فقد يفهم كوترية املحيط املدر�صي )جداول التوقيت 
عالقة  لها  كوترية  اأو  والعطل...الخ(  وال�صنوية  والأ�صبوعية  اليومية 
مبا�صرة بوترية الطفل بذاته، اأي التغريات الدورية الفيزيولوجية 
 )Testu( و  ) Fostinos(والنف�صية املختلفة لل�صخ�س. ويرى كل من
ويعي�س  تواترات  فالإن�صان عبارة عن  تتعاي�صان.  الوتريتني  اأن هاتني 
داخل تواترات )Fostinos & Testu،1996( ، وعليه يجب التوفيق 

بني تواترات التلميذ و تواترات املحيط املدر�صي. 
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مقدمة:
م�صتوى  على  كبري  نقا�س  مو�صوع  الدرا�صي  التوقيت  تنظيم  يعترب 
عدة دول و �صمل عدة ملتقيات دولية لعدة باحثني، حيث ميثل اأحد 
و الختالل ما بني  التفاوت  املاأخوذة بعني العتبار لظاهرة  العوامل 
الوترية البيولوجية و الوترية الدرا�صية. و يظهر هذا العامل اأكرث 
عند ا�صرتاكه مع البنية الجتماعية و الثقافية و النف�صية لالأطفال. 
اإذ بينت عدة درا�صات مدى الرتباط الإيجابي بني تنظيم التوقيت 
و جناح التالميذ، فالتوافق بني وترية النمو البيولوجي للطفل و 
وترية الدرا�صة يرتبط ارتباطا وثيقا مبثابرته على عمله و حتم�صه 

له و جناحه امل�صتمر يف م�صاره الدرا�صي. 
ل ميكن جتنبه لدرا�صة خمتلف ظواهر  اأ�صا�صي  كمفهوم  فالوقت 
عمليات التعلم، فمهما كان ال�صن اأو مو�صوع التعلم، فالبد من وقت 
للتعلم. و التق�صيم الزمني لتعلم املكت�صبات يجعل املدر�صة تفر�س 
ببع�س اخل�صائ�س،  يرتبط  و هذا  التالميذ،  لتعلم  توقيتا حمددا 
منها مدة التعليم الإلزامي، و عدد ال�صاعات الأ�صبوعية و عدد الأيام 
الدرا�صية خالل ال�صنة. و تتمثل اخلا�صية الأوىل يف مدة التعليم 
الإلزامي، فمدة التعليم لأطفال 6 �صنوات و 7 �صنوات تختلف من بلد 
لآخر و كذلك عدد ال�صاعات الأ�صبوعية، كالتعليم البتدائي الذي 
 )Paraguay( يختلف من بلد لآخر مثال من 18 �صاعة يف الرباغواي
اإىل 43 �صاعة يف �صويزلند )Swziland(، كما جند يف اإ�صبانيا تنظيم 

التوقيت ميثل 220 يوم  درا�صة يف ال�صنة و 25 �صاعة يف الأ�صبوع، 
و يف الربتغال 175  يوم درا�صة يف ال�صنة و 22،5 �صاعة يف الأ�صبوع، 
اأما يف فرن�صا فعدد ال�صاعات خالل ال�صنة هو 950 �صاعة، اإذ يتميز 
هذا التنظيم باأيام درا�صية طويلة نوعا ما، و اأطول من معظم الدول 
التعليم  ففي  للجزائر  بالن�صبة  و  اليوم.  يف  �صاعات   6 اأي  الأوروبية، 
البتدائي يقدر متو�صط عدد ال�صاعات يف ال�صنة بـ 855 �صاعة، و ما 
بني 27 و 31 �صاعة يف الأ�صبوع، و هذا العدد مّر بتغريات عديدة عرب 
الإ�صالحات و التغيريات املكثفة منذ ال�صتقالل، �صواء على م�صتوى 
التغيريات  اإىل   1976 اأمرية  من  انطالقا  كلها  الرتبوية  املنظومة 

اجلديدة منذ 2003.    

تندرج هذه الدرا�صة �صمن مو�صوع بحث �صامل خا�س بتقومي نظام 
هذا  و�صعية  على  التعرف  بهدف  اجلزائر  يف  الإلزامي  التعليم 
النظام التعليمي و تطوره عرب الزمن، و لقد ارتكز هذا البحث على 
عدة متغريات من بينها متغري خا�س بخ�صائ�س الربامج و املواد 
التعليمية و تنظيم التوقيت الدرا�صي يف التعليم الإلزامي. فمن خالل 
هذه الدرا�صة نتعر�س اإىل عامل تنظيم التوقيت اأو احلجم ال�صاعي 
املخ�ص�س للدرا�صة يف التعليم الإلزامي، اإذ نعتقد اأن هذا العامل 
وترية  و  للطفل  البيولوجي  النمو  وترية  بني  التوافق  لتحقيق  اأ�صا�صي 

الدرا�صة، بالتايل جناحه الدرا�صي. 

الإلزامي حتقيق جناحه  التعليم  تلميذ  باإمكان  كان  اإن  نت�صاءل  و 
اأمام مواد كثرية و نق�س يف مواد الن�صاط و �صغط احلجم ال�صاعي 
اأي عدد �صاعات الدرا�صة خالل الأ�صبوع و خالل ال�صنة الدرا�صية؟.

و اأمام هذا الإ�صكال نطرح ت�صاوؤلت اأكرث دقة حول تنظيم التوقيت 
يف التعليم الإلزامي)البتدائي و املتو�صط( 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�صاعات املدر�صة لتلميذ التعليم الإلزامي يف اجلزائر 
مياثل العدد املدر�س يف الدول الأخرى اأم هناك اإفراط اأو تفريط 

يف حتديد هذا العدد؟ 
لتلميذ  الأ�صبوعي  ال�صاعي  احلجم  �صمن  الن�صاط  مواد  اأهمية  ما   

التعليم الإلزامي يف اجلزائر عرب الزمن و التطورات التي حدثت 
و مقارنة بالدول الأخرى؟ 

تقنية البحث:

:Indicateurs de l’enseignement موؤ�صرات الرتبية / التعليم .

تعترب هذه املوؤ�صرات و�صيلة اأ�صا�صية يف جمال تقومي الأنظمة الرتبوية، 
فهي اأداة ت�صاعد على تقدمي بيانات عبارة عن معطيات اإح�صائية 
هذه  دللة  ُت�صتنتج  اإذ  الرتبوي،  النظام  اأبعاد  حول  معلومات  توفر 
املوؤ�صرات عن طريق املقارنات املتنوعة، عرب الزمن، ما بني الوليات 
اأو املناطق، و مع الأنظمة الرتبوية الأخرى و اخرتنا لهذه الدرا�صة 

النجاح املدر�سي يف التعليم الإلزامي

د. زوليخة طوطاوي. مبدوعة اأ�صتاذة حما�صرة من جامعة تيزي وزو
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موؤ�صرين  و هما: 
موؤ�صر عدد �صاعات التدري�س يف التعليم الإلزامي)عدد ال�صاعات 

التي يدر�س فيها التلميذ جمموع املواد املربجمة خالل الأ�صبوع 
و خالل ال�صنة الدرا�صية( و تطورها عرب الزمن و مقارنتها بالدول 

الأخرى.
موؤ�صر اأهمية املواد التعليمية �صمن احلجم ال�صاعي الأ�صبوعي

ال�صاعي لكل  ياأخذها احلجم  التي  اأي احل�صة  الإلزامي  التعليم   يف 
مادة تعليمية مقررة يف م�صتوى التعليم البتدائي و التعليم املتو�صط.
الن�صاط  مواد  هي  و  الن�صاطات  على  املوؤ�صر  هذا  يف  الختيار  مّت   
اأ�صغال  و  ر�صم  الفنية-  اأو  الت�صكيلية  الرتبية  و  املو�صيقية  )الرتبية 
يدوية- ( و مادة الرتبية البدنية و الريا�صية، فهي املواد التي ت�صاعد 
التلميذ على التنفي�س اأو ال�صرتاحة املوؤقتة ما بني املواد ال�صعبة التي 
تتطلب تركيزا اأكرث، حيث تربمج و توزع خالل الأ�صبوع ما بني خمتلف 

املواد التعليمية الأخرى.
مقارنة  مئوية  بن�صبة  للن�صاطات  ال�صاعي  احلجم  يقي�س  فاملوؤ�صر 
بالتوقيت العام اأي مقارنة باحلجم الكلي ل�صاعات الدرا�صة خالل 
الأ�صبوع )جمموع ال�صاعات لكل املواد املربجمة مل�صتوى تعليمي معني، 
من ال�صنة الأوىل اإىل ال�صنة ال�صاد�صة اأو اخلام�صة للتعليم البتدائي، 
اإىل  الأوىل  ال�صنة  من  اأو  التا�صعة  ال�صنة  اإىل  ال�صابعة  ال�صنة  من  و 

التعليم  التي حدثت يف  التغريات  املتو�صط، ح�صب  للتعليم  الرابعة 
البتدائي و املتو�صط(.

 يهدف هذا املوؤ�صر اإىل اإبراز مدى الأهمية التي نوليها ملواد الن�صاط 
�صة.  �صمن جمموع املواد املدرَّ

نتائج �لدر��صة:
�صنقدم فيما يلي خال�صة النتائج للدرا�صة التحليلية ملوؤ�صرات الرتبية، 
و املتعلقة بتنظيم التوقيت يف موؤ�ص�صات التعليم الإلزامي )البتدائي 
و املتو�صط(. و الو�صول اإىل معرفة اإن كان هذا التنظيم يتقارب مع 
ما هو معمول به يف الدول الأخرى و هل يوؤثر ذلك يف جناح التالميذ.

 تنظيم التوقيت الدرا�صي يف التعليم الإلزامي: 
يتمثل هذا املوؤ�صر يف عدد ال�صاعات التي يدر�س فيها التلميذ جمموع 
املواد املربجمة خالل ال�صنة الدرا�صية. بالن�صبة للجزائر، املدار�س 
مفتوحة تقريبا ملدة 34 اأ�صبوعا يف ال�صنة، بينما يدر�س التالميذ 
تقريبا مدة 30 اأ�صبوعا، ابتداء من الدخول املدر�صي يف �صبتمرب اإىل 
نهاية �صهر ماي، مع عدم تعداد العطل املدر�صية واأيام العطل الأخرى 
�صمن اأ�صابيع الدرا�صة، بينما يدخل يف تعداد اأ�صابيع التدري�س)30( 
فرتات المتحانات و الفرو�س. من خالل هذا املوؤ�صر جنري مقارنة 
عرب الزمن اأي عرب التغيريات التي طراأت يف كل م�صتوى حول عدد 

ال�صاعات يف الأ�صبوع، و مقارنة ما بني الدول يف هذا املجال. 

و تتلخ�س نتائج املوؤ�صر  فيما يلي:
 تنظيم التوقيت يف التعليم البتدائي:

اجلدول رقم)1(  تطور عدد �صاعات الدرا�صة يف الأ�صبوع و يف ال�صنة يف التعليم البتدائي

التعليم البتدائيامل�صتوى
التنظيم القدمي 

الطورين 1 و2  اأ�صا�صي 
1988/1980

الطورين 1 و2  اأ�صا�صي
ابتداء من 1989

التعليم البتدائي
التنظيم اجلديد

2003/2009

التعليم البتدائي
التنظيم اجلديد
ابتداء من 2010

عدد �صاعات الأق�صام الدرا�صية
الأ�صبوع

عدد ال�صاعات 
يف ال�صنة

عدد �صاعات 
الأ�صبوع

عدد ال�صاعات 
يف ال�صنة

عدد �صاعات 
الأ�صبوع

عدد ال�صاعات 
يف ال�صنة

عدد �صاعات 
الأ�صبوع

عدد ال�صاعات 
يف ال�صنة

عدد �صاعات 
الأ�صبوع

عدد ال�صاعات 
يف ال�صنة

2369027810278102781024720ال�صنة الأوىل

2369027810278102781024720ال�صنة الثانية

25765 �صا 30د29885 �صا  30د236902781027810ال�صنة الثالثة

24743 �صا  45د27825 �صا 30د236902781027810ال�صنة الرابعة

24743 �صا 45د 31945 �صا 30د226802781027810 �صا 40دال�صنة اخلام�صة

226802781027810 �صا 40دال�صنة ال�صاد�صة
متو�صط عدد 

ال�صاعات يف ال�صنة 
يف البتدائي 

687810810855738
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 تبني من موؤ�صر عدد ال�صاعات التي يتلقاها التلميذ يف املرحلة الأوىل من التعليم الإلزامي اأي التعليم البتدائي، خالل الأ�صبوع و خالل 
ال�صنة الدرا�صية، اأن قبل تطبيق املدر�صة الأ�صا�صية كان هذا العدد اأقل بكثري من العدد الذي يتلقاه تلميذ الطورين الأول و الثاين اأ�صا�صي ثم 

ارتفع هذا العدد يف التنظيم اجلديد للتعليم البتدائي ملدة خم�س �صنوات درا�صة.

  فعرب الزمن و عرب التغيريات هناك تزايد م�صتمر يف عدد �صاعات تدري�س تلميذ املراحل الأوىل من التعليم البتدائي   و الذي يرتبط 
بازدياد عدد املواد و التغيري يف احلجم ال�صاعي الأ�صبوعي لها.

و خالل العام الدرا�صي 2011/2010 حدث تغيري يف عدد ال�صاعات يف الأ�صبوع، و مت تقلي�س احل�ص�س من 60 دقيقة للح�صة الواحدة اإىل 45 
دقيقة للح�صة، ومنه انخف�س عدد ال�صاعات يف الأ�صبوع من )27 �صاعة و 31 �صاعة( اإىل )24 �صاعة و 25 �صاعة(، ففي املتو�صط اأ�صبح يدر�س 

تلميذ التعليم البتدائي 738 �صاعة يف ال�صنة.

 تنظيم التوقيت يف التعليم املتو�صط:
اجلدول رقم )2( تطور عدد �صاعات الدرا�صة يف الأ�صبوع و يف ال�صنة يف التعليم املتو�صط

الطور الثالث اأ�صا�صيامل�صتوى
1988/1980

الطور الثالث اأ�صا�صي
ابتداء من 1989

التعليم املتو�صط
التنظيم اجلديد

عدد ال�صاعات يف ال�صنةعدد �صاعات الأ�صبوععدد ال�صاعات يف ال�صنةعدد �صاعات الأ�صبوععدد ال�صاعات يف ال�صنةعدد �صاعات الأ�صبوعالأق�صام الدرا�صية

-1020 3930+31*3296031930ال�صنة الأوىل/ال�صابعة

990 - 3900+30*34102032960ال�صنة الثانية/الثامنة

990 - 3900+30*34102032960ال�صنة الثالثة/التا�صعة

990 - 3900+30*ال�صنة الرابعة

متو�صط عدد ال�صاعات يف 
908  - 998 1000950ال�صنة للتعليم املتو�صط

انخف�س عدد �صاعات التدري�س يف الطور الثالث عرب التغيريات التي جرت يف هذا امل�صتوى، منذ تطبيق املدر�صة الأ�صا�صية اإىل التقييم الذي 
حدث يف 1988، حيث انخف�س متو�صط عدد �صاعات التدري�س من 1000 �صاعة يف ال�صنة   اإىل 950 �صاعة، كما انخف�س متو�صط هذا العدد 
يف التنظيم اجلديد و الذي قدر يف املتو�صط 908 �صاعة يف ال�صنة، و باإدماج تدري�س اللغة الأمازيغية كمادة اختيارية يف التعليم املتو�صط ملدة 

ثالث �صاعات يف الأ�صبوع لكل م�صتوى، يرتفع متو�صط عدد ال�صاعات اإىل 998 �صاعة يف ال�صنة. 

 تنظيم التوقيت يف التعليم الإلزامي مقارنة بالدول الأخرى:
لالإجابة عن الت�صاوؤل اإن كان عدد �صاعات الدرا�صة خالل ال�صنة يف اجلزائر مياثل العدد املدر�س يف الدول الأخرى، قمنا مبقارنة ذلك بنتائج 

الدول الأع�صاء يف منظمة )OCDE(، و كانت كالتايل:
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اجلدول رقم )3( املقارنة بني عدد �صاعات الدرا�صة خالل ال�صنة الدرا�صية يف بع�س دول اأع�صاء)OCDE( و يف اجلزائر
التعليم املتو�صطالتعليم البتدائيامل�صتوى

19921996200620081992199620062008الدول

10801097104296410801068-1093الوليات املتحدة

944900910926632647634644فرن�صا

748748735735612612601601اإيطاليا

900900880880900900713713اإ�صبانيا

882783860855648644757752الربتغال

790772810805761715758756اأملانيا

473555611-551777611-املجر

589592--613677--فيلندا

818812--884873--اأ�صرتاليا

658607607-684774779-النم�صا

548616--802840--كوريا

متو�صط الدول 
الأع�صاء

858791812786781700715703

810810855855950950998اجلزائر  908-998  908-

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

 اأظهرت املقارنة ما بني اجلزائر و الدول الأع�صاء يف منظمة )OCDE(، اأن عدد �صاعات الدرا�صة )810 �صاعة( خالل ال�صنة، يف الطورين 
الأول و الثاين )1992 ،  1996مرحلة التعليم الأ�صا�صي( اأكرب من عدد �صاعات الدرا�صة امل�صجلة يف 12 دولة من بني 20 دولة ع�صوا يف هذه 

املنظمة م�صاركة يف التحقيق 1998.

 و يف التعليم البتدائي التنظيم اجلديد)855 �صاعة(، )2006،2008( اأكرب من عدد �صاعات الدرا�صة امل�صجلة يف 16 دولة من بني 31 دولة 
ع�صوا يف هذه املنظمة م�صاركة يف التحقيق 2006، و بالتخفي�س اجلديد للعام الدرا�صي 2010/2011 )730( اأ�صبح هذا العدد يف اجلزائر 

اأقل من متو�صط عدد ال�صاعات يف الدول الأع�صاء) 786(.

  اأما عدد ال�صاعات )950 �صاعة( املطبقة يف الطور الثالث )1992 ، 1996مرحلة التعليم الأ�صا�صي( فهي اأكرب من عدد ال�صاعات امل�صجلة 
يف 19 دولة من بني 20 دولة ع�صوا يف منظمة )OCDE( م�صاركة يف التحقيق 1998، و اأكرب من عدد ال�صاعات)908 �صاعة( امل�صجلة يف 21 
دولة من بني 31 دولة ع�صوا يف هذه املنظمة م�صاركة يف التحقيق 2006، و اأكرب من عدد ال�صاعات امل�صجلة يف 24 دولة من بني 31 دولة ع�صوا 

يف هذه املنظمة م�صاركة يف التحقيق 2008. 
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 )OCDE( تطور عدد ال�صاعات يف ال�صنة يف التعليم البتدائي و املتو�صط مقارنة مبتو�صط عدد ال�صاعات يف دول )الر�صم رقم )1

 نالحظ انخفا�س متو�صط عدد ال�صاعات املدر�صة خالل ال�صنة 
يف الدول الأع�صاء يف منظمة OCDE يف التعليم البتدائي من 858 
�صاعة اإىل 791 �صاعة، بينما يف اجلزائر كان يف ارتفاع م�صتمر عرب 
التغيريات التي حدثت يف التعليم البتدائي     )687 �صاعة يف التنظيم 
القدمي اإىل 810 يف التعليم الأ�صا�صي ثم اإىل 855  �صاعة يف التنظيم 

اجلديد( بينما انخف�صت يف 2010 اإىل 738 �صاعة يف ال�صنة.
 كما نالحظ انخفا�س متو�صط عدد ال�صاعات املدر�صة خالل 
ال�صنة، يف الدول الأع�صاء يف منظمة OCDE، يف التعليم املتو�صط 
من 781 �صاعة اإىل 700 �صاعة، بينما يف اجلزائر فعدد ال�صاعات 

يف انخفا�س عرب التغيريات التي حدثت يف التعليم املتو�صط 1000 
التنظيم  يف  �صاعة   998 و   908 اإىل  و  الأ�صا�صي  يف  �صاعة   950 اإىل 

اجلديد. 
 اأهمية مواد الن�صاط �صمن احلجم ال�صاعي الأ�صبوعي يف التعليم 

الإلزامي: 
يربز هذا املوؤ�صر احل�صة التي ياأخذها احلجم ال�صاعي ملواد الن�صاط 
و املتمثلة يف الرتبية املو�صيقية و الرتبية الت�صكيلية اأو الفنية)ر�صم و 

اأ�صغال يدوية(- و مادة الرتبية البدنية و الريا�صية، املقررة 
يف م�صتوى التعليم البتدائي و التعليم املتو�صط. و يهدف هذا املوؤ�صر 
اإىل اإبراز مدى الأهمية التي نوليها لكل مادة تعليمية �صمن جمموع 

�صة. املواد املدرَّ
يف  الأ�صبوعي  ال�صاعي  احلجم  �صمن  الن�صاط  مواد  اأهمية 

التعليم البتدائي:

العام  بالتوقيت  مقارنة  مئوية  بن�صبة  ال�صاعي  احلجم  املوؤ�صر  يقي�س 
اأي مقارنة باحلجم الكلي ل�صاعات الدرا�صة خالل الأ�صبوع )جمموع 
ال�صاعات لكل املواد املربجمة مل�صتوى التعليم البتدائي، من ال�صنة 
الأوىل  ال�صنة  الأ�صا�صي و من  التعليم  ال�صاد�صة يف  ال�صنة  اإىل  الأوىل 

اإىل اخلام�صة يف التعليم البتدائي يف التنظيم اجلديد(. 
الر�صم البياين رقم)2(

تطور ح�صة مواد الن�صاط من جمموع احلجم ال�صاعي الأ�صبوعي يف 
التعليم البتدائي

مالحظة: �صاعات الرتبية البدنية و الريا�صية �صمن �صاعات مواد الن�صاط يف التنظيم القدمي. 
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 يتبني من اجلدول اأن قبل تطبيق املدر�صة الأ�صا�صية، كان 
04،36%  من جمموع  الن�صاط ميثل   ملواد  العام  ال�صاعي  احلجم 
امل�صتوى،  هذا  يف  املربجمة  املواد  لكل  الأ�صبوعي  ال�صاعي  احلجم 
مع الإ�صارة اإىل اأنها ت�صم الأ�صغال اليدوية   و الر�صم  و املو�صيقى 
التعليم  م�صتوى  يف  �صعيفة  ن�صبة  تعترب  و  البدنية،  الرتبية  و 
البتدائي نظرا ملدى حاجة الطفل اإليها يف هذه ال�صنوات. مع العلم 
 cours اأن مواد الن�صاط كانت تقدم يف ال�صنة الأوىل و الثانية فقط

préparatoires،  مبعدل 3 �صاعات يف الأ�صبوع.

اإىل  احل�صة  هذه  ارتفعت  الأ�صا�صي  التعليم  مرحلة  يف   
10،19% ، و بعد التغيريات التي طراأت يف التعليم الأ�صا�صي بعد 
تقييم 1988 زادت هذه احل�صة اإىل 12،04%، اإذ كانت هذه املواد ذات 
اأهمية كربى يف مرحلة التعليم الأ�صا�صي، نف�س املالحظة نذكرها 
بالن�صبة للرتبية الريا�صية و البدنية من 04،63%  اإىل %05،56. 
كانت تقدم مواد الن�صاط مبعدل 3 �صاعات و 30 دقيقة يف ال�صنوات 
الثالثة الأوىل و �صاعتني )2( يف ال�صنوات الثالثة الباقية، و �صاعة 

للرتبية البدنية و الريا�صية لكل م�صتوى.  

للتنظيم  البتدائي  التعليم  يف  الن�صاطات  ن�صبة  انخف�صت   
اجلديد من 12،04% اإىل 7% من احلجم ال�صاعي الأ�صبوعي لكل 
املواد املربجمة يف هذا امل�صتوى، مع الإ�صارة اإىل اأنها ت�صم الرتبية 
احل�صة  هذه  انخفا�س  زاد  و  املو�صيقية.     الرتبية  و  الت�صكيلية 
املالحظة  نف�س  و   %6 اإىل   2011/2010 الدرا�صي  العام  خالل 
بالن�صبة للرتبية البدنية    و الريا�صية يف التنظيم اجلديد من 

4% اإىل %3.

 اأهمية مواد الن�صاط �صمن احلجم ال�صاعي الأ�صبوعي
 يف التعليم املتو�صط

العام  بالتوقيت  مقارنة  مئوية  بن�صبة  ال�صاعي  احلجم  املوؤ�صر  يقي�س 
اأي مقارنة باحلجم الكلي ل�صاعات الدرا�صة خالل الأ�صبوع )جمموع 
ال�صنة  من  املتو�صط،  التعليم  مل�صتوى  املربجمة  املواد  لكل  ال�صاعات 
اإىل ال�صنة التا�صعة يف التعليم الأ�صا�صي و من ال�صنة الأوىل  ال�صابعة 

اإىل الرابعة يف التعليم املتو�صط التنظيم اجلديد(. 
الر�صم البياين رقم)3( 

تطور ح�صة مواد الن�صاط من جمموع احلجم ال�صاعي الأ�صبوعي
 يف التعليم املتو�صط

 مل يكن الهتمام كبريا مبواد الن�صاط يف التعليم املتو�صط، اإذ 
ل يظهر اختالف كبري عرب التغريات التي طراأت على هذا امل�صتوى، 
فقد ارتفعت ح�صة الن�صاطات نوعا ما يف مرحلة الطور الثالث للتعليم 
املواد  لكل  الأ�صبوعي  ال�صاعي  احلجم  من   %6،32 اإىل  الأ�صا�صي 
املربجمة يف هذا امل�صتوى، و هذا بعد التغيريات التي جرت يف التعليم 
الأ�صا�صي بعد تقييم 1988.  و نالحظ باأن احل�ص�س مت�صاوية مع 
الرتبية الريا�صية  و البدنية، حيث كانت تقدم مواد الن�صاط مبعدل 

�صاعتني )2( يف الأ�صبوع لكل من )الأ�صغال اليدوية و الر�صم و الرتبية 
املو�صيقية( و �صاعتني )2( يف الأ�صبوع للرتبية البدنية.  

 كما انخف�صت نوعا ما ح�صة الن�صاطات مرة اأخرى يف التعليم 
املتو�صط للتنظيم اجلديد، و بقيت متثل �صاعتني )2( يف الأ�صبوع لكل 

ن�صاط )الن�صاطات و الرتبية البدنية الريا�صية(.
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 اأهمية مواد الن�صاط يف التعليم الإلزامي مقارنة بالدول الأخرى: 
لإثراء نتائج املوؤ�صر اخلا�س بح�صة مواد الن�صاط �صمن جمموع ال�صاعات لكل املواد املربجمة مل�صتوى التعليم البتدائي     و احل�صة �صمن 
جمموع �صاعات مواد التعليم املتو�صط، قمنا مبقارنة ذلك بالنتائج املتو�صل اإليها يف الدرا�صات التي اأجريت    يف الدول الأع�صاء يف منظمة 

)OCDE(، و تتمثل فيما يلي:

اجلدول رقم)4( 

املقارنة بني ح�ص�س مواد الن�صاط �صمن جمموع ال�صاعات ملواد التعليم البتدائي يف بع�س دول اأع�صاء)OCDE(و يف اجلزائر.

الدول
الرتبية البدنية و الريا�صيةالن�صاطات

2005200820052008

%7%7%9%8بريطانيا

%13%13%11%11فرن�صا

%10%10%20%21الدمنارك

%11%11%11%11اإ�صبانيا

%6%9%12%18الربتغال

%11%11%15%15اأملانيا

%12%11%14%15املجر

%9%9%19%14فيلندا

%5%5%5%5املك�صيك

%10%10%18%18النم�صا

%10%10%13%13كوريا

%9%9%10%10اليابان

%9%8%12%12متو�صط الدول الأع�صاء

%4%6%7%12اجلزائر

Regards sur l’éducation،OCDE، 2007-2010 

 نالحظ اأن يف معظم الدول الأع�صاء يف منظمة )OCDE( تفوق ح�صة مواد الن�صاط 10% من جمموع ال�صاعات للمواد املدر�صة يف 
م�صتوى التعليم البتدائي، و تتمثل هذه املواد يف الفنون Disciplines Artistiques  )املو�صيقى و الرق�س و الت�صوير و الر�صم...(.

 فح�صب معطيات 2008 هناك دول متثل فيها ح�ص�س الن�صاطات 20%، 19%، 18%، 15%، و هي الدمنارك و فيلندا       و النم�صا 
و اأملانيا)بالرتتيب(، و تظهر اأقل ح�ص�س هذه املواد يف املك�صيك و بريطانيا، 5% و 9%، كما نالحظ نوعا من ال�صتقرار ونوعا من الرتفاع 
عرب الزمن يف هذه احل�ص�س عند معظم الدول. اأما يف اجلزائر فح�ص�س مواد الن�صاط اأقل من احل�ص�س امل�صجلة يف معظم هذه الدول و 

عرفت انخفا�صا م�صتمرا. 

 و بالن�صبة حل�صة الرتبية البدنية Education physique فهي ترتاوح ما بني 5% و 13%، و اأقل ن�صبة تظهر   يف املك�صيك و اأكرب 
ن�صبة يف فرن�صا التي تويل اأهمية للرتبية البدنية اأكرث من املواد الفنية، و هناك ا�صتقرار يف هذه احل�ص�س عرب الزمن. 

  بينت املقارنة بدولة الكويت عن عدد ال�صاعات املربجمة ملواد الن�صاط لتالميذ التعليم البتدائي، اأنه كبري و متنوع. اإذ يرتفع هذا 
احلجم بكثري مقارنة مبواد الن�صاط املربجمة يف اجلزائر، و تتمثل هذه املواد يف الكويت: يف الن�صاط احلر   ) والذي يزيد حجمه ال�صاعي 
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كلما ارتفع التلميذ اإىل م�صتوى اأعلى(، و الأ�صغال اليدوية و الر�صم) يرتاوح حجمها ما بني 2 و 3�صاعات(، الرتبية املو�صيقية )ملدة �صاعتني 
يف الأ�صبوع لكل تالميذ البتدائي(، و كذلك الرتبية البدنية )ملدة ثالث �صاعات يف الأ�صبوع لالأوىل و الثانية و الثالثة ابتدائي(. 
 علما باأن احلجم ال�صاعي الأ�صبوعي يف التعليم البتدائي بالكويت يقدر بـ 30 �صاعة يف الأ�صبوع اإل اأن هذا ل يتعب التلميذ اأمام عدد 
�صاعات مواد الن�صاط املعتربة، و التي تخلق نوعا من التوازن بني املواد الأدبية و العلمية و خلق جو من اللعب و الراحة لدى تلميذ البتدائي.

الدول
الرتبية البدنية و الريا�صيةالن�صاطات

199220052008199220052008

%7%8%11%9%11%10بريطانيا

%11%11%11%7%7%7فرن�صا

%8%8-%11%9-الدمنارك

%7%7%10%10%11%12اإ�صبانيا

%9%9%6%7%7%6الربتغال

%9%9%9%10%10%9اأملانيا

%9%8-%10%10-املجر

%7%7%9%15%9%6فيلندا

%6%6-%6%6-املك�صيك

%10%10%11%16%16%11النم�صا

%8%8-%8%8-كوريا

%9%9-%7%7-اليابان

%8%8%9%8%8%9متو�صط الدول الأع�صاء

%6%6%6%6%6%6اجلزائر

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

اجلدول رقم)5( 
املقارنة بني ح�ص�س مواد الن�صاط �صمن جمموع ال�صاعات ملواد التعليم املتو�صط يف بع�س دول اأع�صاء)OCDE( و يف اجلزائر

 نالحظ اأن ح�ص�س مواد الن�صاط �صمن برنامج التعليم املتو�صط توىل اأهمية اأقل مما هي يف م�صتوى التعليم البتدائي، يف معظم الدول 
، اإل اأن يف معظمها جند اأن ح�ص�س مواد الن�صاط من جمموع ال�صاعات للمواد املدر�صة يف م�صتوى التعليم  )OCDE( الأع�صاء يف منظمة

املتو�صط  ترتاوح ما بني 6% و %16. 

 كما نالحظ عرب ال�صنوات ارتفاع ح�ص�س مواد الن�صاط �صمن جمموع �صاعات مواد الربنامج يف هذا امل�صتوى يف عدة دول، منها فنلندا 
من  6% اإىل 15% ، و النم�صا من  11% اإىل 16% . كما نالحظ عرب الزمن اأن هناك نوعا من ال�صتقرار يف هذه احل�ص�س يف كل من فرن�صا 
و اليابان و كوريا و املك�صيك، و انخفا�صا نوعا ما يف كل من بريطانيا و اإ�صبانيا. اإل اأن يف اجلزائر جند هذه احل�صة �صعيفة مقارنة مبعظم 

الدول و التي مل تتغري عرب التغريات التي عرفها نظام التعليم الإلزامي يف اجلزائر. 

 و بالن�صبة حل�صة الرتبية البدنية Education physique فهي ترتاوح ما بني 6% و 11% ، و اأقل ن�صبة تظهر    يف املك�صيك  و اأكرب ن�صبة 
يف فرن�صا التي تويل اأهمية للرتبية البدنية اأكرث من املواد الفنية. 

 و مقارنة بدولة الكويت يف التعليم املتو�صط، تتمثل مواد الن�صاط فيها يف: الرتبية الفنية )و يقدر حجمها ال�صاعي ب�صاعتني يف الأ�صبوع 
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بالن�صبة لالإناث و 4�صاعات للذكور(، و الأ�صغال اليدوية و الر�صم  
)ب�صاعتني يف الأ�صبوع لأق�صام الثالثة و الرابعة متو�صط(، و الرتبية 
املو�صيقية )ملدة �صاعة يف الأ�صبوع لأق�صام الأوىل و الثانية متو�صط(، 
و الرتبية البدنية ملدة �صاعتني يف الأ�صبوع لالأوىل و الثانية و �صاعة 
واحدة للثالثة و الرابعة(. و من بني الن�صاطات الأخرى    يف التعليم 
اأق�صام  لفتيات  تخ�ص�س  التي  و  الن�صوية  الرتبية  بالكويت،  املتو�صط 
ال�صنة الأوىل )�صاعتني( وال�صنة الثانية )3�صاعات( وال�صنة الرابعة 

)3�صاعات(.

هذا  يف  املتو�صط  التعليم  يف  الأ�صبوعي  ال�صاعي  احلجم  باأن  علما 
البلد يرتاوح ما بني 37 و 39 �صاعة يف الأ�صبوع اإل اأن هذا ل يتعب 

التلميذ اأمام عدد �صاعات مواد الن�صاط املعتربة.   

خال�صة عامة

ال�صاعات  عدد  كان  اإن  للتعرف  املطبقة  املوؤ�صرات  نتائج  اأظهرت 
املدر�صة لتلميذ التعليم الإلزامي يف اجلزائر مياثل العدد املدر�س 
يف الدول الأخرى، اأن عدد �صاعات الدرا�صة خالل �صنة درا�صية 
يف التعليم البتدائي اأكرب من معظم الدول الأع�صاء يف منظمة 

)OCDE( و اأكرب بكثري يف التعليم املتو�صط.  

املواد  �صاعات  جمموع  �صمن  الن�صاط  مواد  ح�صة  موؤ�صر  اأظهر  كما 
امل�صجلة  اأقل من احل�ص�س  اأنها يف اجلزائر  امل�صتويني  املربجمة يف 
يف معظم الدول و عرفت انخفا�صا م�صتمرا، و معظم الدول ارتفعت 
لهذه  اأهمية كربى  تويل  الزمن حيث  فيها عرب  الن�صاط  مواد  ح�صة 

املواد خا�صة يف التعليم البتدائي.

فهل باإمكان تلميذ التعليم الإلزامي باخل�صو�س تلميذ البتدائي، 
البقاء يف املدر�صة ملدة طويلة مع انخفا�س يف توقيت مواد الن�صاط 
مقارنة مبا هو مطبق يف الدول الأخرى، التي يحتاج اإليها كثريا 
يف هذه ال�صن؟  اإذ نعتقد اأننا نرهق هذا التلميذ باحلجم ال�صاعي 
الأ�صبوعي اأو ال�صنوي، و نرهقه اأكرث حني نطالبه بالوظائف املنزلية 
لكل املواد يف البيت، مع تعددها يف هذه املرحلة، و ل نن�صى اأي�صا 

البيئة اأو املحيط الجتماعي الذي يعي�س فيه هذا التلميذ.

األ نحاول بهذا جعل التلميذ ينفر من املدر�صة التي اأ�صبحت بالن�صبة 
اإليه مكانا لالأعمال ال�صاقة، بالتايل ي�صعر بعدم قدرته على حتقيق 

جناحه املدر�صي.
و ن�صري باأن التغيري الأخري يف 2011/2010، بانخفا�س حجم احل�صة 
الواحدة يف التعليم البتدائي من 60 دقيقة اإىل 45 دقيقة،     و منه 

انخفا�س احلجم ال�صاعي الأ�صبوعي من 27 �صاعة و 31 �صاعة

45 دقيقة، فعال �صيخف�س  25 �صاعة و  24 �صاعة و   يف الأ�صبوع اإىل 
ال�صغط على التلميذ، لكن ما هي الإجراءات التي اتخذت لذلك؟ 
هل اأخذ بعني العتبار تعديل الربامج و انخفا�صها    اأو تخفيفها، 
هل اأخذ بعني العتبار ت�صل�صل الربامج عرب امل�صتويات الأخرى من 

م�صتوى لآخر؟
اإمتام  وترية  املعلم  يواجه  كيف  اخلطوات  هذه  تتبع  مل  اإن  و   
اإلغاء ح�ص�س  برناجمه؟ فاأح�صن و�صيلة على العموم للمعلم، هي 
مواد الن�صاط و الرتبية البدنية ليتّم برناجمه للمواد التي يعتربها 
اأ�صا�صية، جاهال يف ذلك احلاجة املا�صة لتالميذ هذه املرحلة للر�صم 
و الأ�صغال اليدوية اأو الرتبية املو�صيقية للتنفي�س و اإيجاد نوع من 
الراحة بعد املواد ال�صعبة. ن�صتخل�س من كل تلك الإجراءات التي 

حتدث تقريبا �صنويا، عدم و�صع اأ�صا�س علمي لكل تغيري. 
و يف نهاية لهذه الدرا�صة نقدم النتائج التي تو�صل اإليها التحقيق 
منظمة  بها  قامت  التي  الدولية  املقارنة  و   2003 �صنة  الدويل 
)OCDE(، و التي اعتربت النظام الرتبوي الفنلندي كاأح�صن نظام 

مقارنة بكل الدول الأع�صاء فيها، حيث كان تالميذها الأوائل 
يف القراءة و الريا�صيات و حل امل�صائل.

و ما مييز النظام الرتبوي الفنلندي هو غياب التقومي، و اأيام الدرا�صة 
 10 اإىل  اإ�صافة  الريا�صة،  و  الفنون  و  املو�صيقى  اأهمية  و  الق�صرية، 
اأ�صابيع عطلة يف ال�صيف، و وجبة غذاء جمانية يف املدار�س البتدائية 
الإلزامية )7- 16�صنة(. كما تعترب املدر�صة امتدادا للبيت و لي�س 

مكانا باردا مملوءا بالنواهي. 
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فعل  تو�صيح:  اإىل  حتتاجان  التعلمات  يخ�س  ما  يف  م�صاألتان  هناك 
بفعل  يقومون  الذين  هم  فاملعلمون  عليه  و  التعليم.  طريقة  و  التعلم 

التعليم، و املتعلمون و الطالب هم املعنيون بفعل التعلم. 

منها،  ينظر  التي  الزاوية  ح�صب  امل�صاألتني  على  الرتكيز  يختلف  و 
على  ي�صبه  البع�س  و  التعليم  م�صار  على  الهتمام  ي�صب  فالبع�س 

م�صار التعّلم.

“  فاإن البيداغوجيني هم الذين  فاإن كان ال�صوؤال “ ما هو التعليم؟ 
�صيجيبون عن طرائق التدري�س، عن اأداء املعلمني، عن  ديداكتيكية 

املواد التعليمية.

“ ما هو التعلم؟”  يف هذه احلالة  فاإن علماء  اإن كان ال�صوؤال  اأما   
النف�س هم املوؤهلون لالإجابة عن هذا ال�صوؤال، و �صيف�صرون ال�صلوك 

الإن�صاين و طرق حت�صيل املعارف.

اإذن فمن ال�صروري اأن يعمل البيداغوجيون و النف�صانيون معا ، و على 
علم النف�س اأن ي�صع معامل  للعمل دون اأن يفر�صها. و من هنا ياأتي دور 

الكرونوب�صيكولوجيا يف الق�صايا الرتبوية و طرائق التعلمات )...( 

هي  الزمن  نف�س  علم   من  املنبثقة  الكرونوب�صيكولوجيا  اإن 
يف  يحدث  تغري  اأي  مع  تكيفنا  مدى  عن  اإجابات  تعطينا  التي 
ي�صتوجب  حميطه  و  الفرد  فالتقاء   .)FRAISSE1967(حياتنا
طريقة  ميثل  الأول  معنيان:  مظهران  هناك  معه.  التكيف  بال�صرورة 
تكيفنا مع متغرياتنا الداخلية، و الثاين ميثل طريقة تغرّينا لنتكيف 
     endogèneمع املتغريات اخلارجية املحيطة بنا. فالوترية الداخلية
اإذن مو�صوع و م�صدر  exogène  ت�صبحان  و الوترية اخلارجية  

درا�صات علمية.
فيما يخ�س الوترية الداخلية، فلنتذكر ما الذي مييزها و يحددها، 

اأول هي موجودة لذاتها، �صواء تعلق الأمر بالوترية البيولوجية
 اأو الوترية الب�صيكولوجية فاإنهما يعربان عن التنظيم الزمني الداخلي 
لالإن�صان. اإن الوترية الداخلية تبني قواعد التوازن اخلا�س بها و التي 

نعتمد عليها باعتبارها تعطينا الإجابات عن متطلبات املحيط.

 و ميكن ذكر بع�س الأبحاث العلمية لتو�صيح هذه احلقيقة.
 و هكذا تبني، يف ميدان التعلمات املدر�صية، اأن اأداءات الطفل تقوى 
 CLARISSE.( و ت�صعف ح�صب ال�صاعة التي يدعى فيها اإىل ذلك
 FLOC’H et TESTU 2010; FEUNTEUN et TESTU

للّتعلم  القابلية  فان  بذلك  و   .  )1994; TESTU 2000;2008 LE

هو املوؤ�صر الدال على التنظيم الّزمني الداخلي للفرد. و تختلف ذروة 
الفعالية ح�صب امل�صارات الب�صيكولوجية املجّندة.

و�صطهم  يف  الأطفال  ت�صرفات   )MONTAGNER  1984(در�س
الطبيعي، معتمدا يف ذلك على منهجية م�صتوحاة من علم الأخالق، 
فالحظ اأن �صغط الأطفال و قلقهم يتجاوب مع املتغريات الدورية.   

 TESTU ، ALAPHILIPE، CHASSEIGNE( و اإثر درا�صة

 CHEZE 1995 CLARISSE، FLOC’H، KINDELBERGER و
et FEUNTEUN; 2010( مت التحقق عند بع�س التالميذ اأن تاأثري 

ح�صور اأقرانهم  اأثناء اأداءاتهم  املدر�صية يختلف فيما بينهم ح�صب 
طبيعة الن�صاط )ب�صيط يقابله معقد( و توزيعه الزمني. و هكذا فاإن 
الجتماعية  التفاعالت  اآثار  اأن  تبنّي  اإليها  املتو�صل  النتائج  خمتلف 
لبع�س  اإيجابيا  الأقران  ح�صور  كان  فاإن  الزمن.  لعامل  خا�صعة 

التالميذ ، فاإنه غري منا�صب للبع�س الآخر.

و قدم A. REINBERG�صنة2006، عر�صا ملجموعة من الت�صاوؤلت 
تظهر ثوابت زمنية ا�صتنتجت من حوادث العمل اأو حوادث الطريق. 
 O. REINBERG، THEARD و A. REINBERG (جند هنا درا�صة
و MECHKOURI 2002( من خالل حالت ال�صدمات لأكرث من 
15000 طفل حُم�صى يف و�صط ا�صت�صفائي. ح�صب حتاليل هذه النتائج 

، فاإن ذروة احلوادث عند اأطفال التح�صريي و املتمدر�صني ل تقع يف 
النهار �صدفة بل تقع يف اأوقات حمددة. فوجود �صاعة داخلية و هيكلة 
زمنية لوحدهما ي�صمح  لنا ب�صرح خمتلف هذه النتائج. رغم هذا جند 
اأن الوترية الداخلية �صتخ�صع للتدخل امل�صتمر للموؤثرات اخلارجية 
التي تفر�س نف�صها على كل فرد  مما ي�صتدعي التكيف و التغيري. من 

�لكرونوب�صيكولوجيا و �لتعلّمات ) مرتجمة(
احرتام الوتريات البيولوجية و الب�صيكولوجية للطفل، رهان تربوي

روين كالري�س و نادين لوفلوك، اأ�صتاذان حما�صران، جامعة تور) فرن�صا(
rene.clarisse@univ-tours.fr : للمرا�صلة
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بني هذه املوؤثرات اخلارجية التي يكون بع�صها من طبيعة زمنية هناك 
ما ي�صل اإلينا بانتظام اأو بال انتظام، متوقع   اأو غري متوقع، من اأ�صل 

طبيعي اأو اجتماعي.

يندرج" تنظيم الّزمن املدر�صي" �صمن الوترية اخلارجية الجتماعية 
و وفقًا لنتائج الباحثني، فقد مت التو�صل اإىل اأّن م�صتويات  و متغرّيات 
تختلف  للتعّلمات  قابليتهم  و  الأ�صبوعية  و  اليومية  الأطفال  انتباه 
 CHALLAMEL، CLARISSE ،  ( الّزمني  التوزيع  نوع  ح�صب 
 TOUITOU 2001، TESTU و   LEVI، LAUMON، TESTU

اإن م�صاألة   .)TESTU 2010 و   2008، LEFLOC’H، CLARISSE

طول عطل نهايات الأ�صبوع ميكن اأن تطرح، فعندما مُتّدُد عطلة 
نهاية الأ�صبوع يزداد اأثر الاّلتزامن و تتبعه �صعوبة جتنيد النتباه 
 .)1999 جونيي  و  دولفولفي   ( الدرا�صة  ا�صتئناف  َيْوَمي  خالل 
عالوة على هذا، ات�صّح اأّن الّزمن املدر�صي اأي�صا مزامن قوّي لنوم 
الطفل من  لأّن حرمان  اأهمية كبرية  ذات  امل�صاألة  اإّن هذه  الأطفال. 
يوؤّثر �صلبيا لي�س فقط يف تعلّماته بل يف ّت�صرفاته الجتماعية  النوم 
 CHALLAMEL 2001، CLARISSE ،( للعنف  جنوحه  و 
 TESTU ، MONTAGNER، ALAPHILIPE ، LEFLOC’H

و JANVIER 2004(. اإًذا فالتغريات املعرفية و الدللية للكائنات 
الب�صرية تخ�صع للوترية التي ينتجها املحيط.

تغريات يومية و تعلمات: 

يف اأوائل القرن املا�صي ا�صتخل�س) GATES 1916( امللمح اليومي 
اأجراها  التي  الب�صيكوتقنية  الختبارات  خالل  من  للفعاليات، 
على جمموعة   من املتمدر�صني. بعد ذلك، ويف �صنة 1926، اأ�صار 
الذهنية” تتطور  “بالطاقة  ي�صميها  كان  ما  اأن  اإىل   BOURDON

اأثناء النهار. و وفقا له، فاإن هذه الطاقة تتزايد ابتداء من ال�صتيقاظ 
حتى تبلغ احلد الأق�صى حوايل 11-10. ثم يحدث هبوط عند 
الظهر، اإما قبل اأو بعد وجبة الغداء. بعد ذلك تزداد هذه الطاقة حتى 
تبلغ حدها الأق�صى الثاين يف فرتة ما بعد الظهر ثم ت�صعف اأخريا 
يف امل�صاء. و وفقا لأعمال TESTU ل�صنة )1994(، و بعد اأن قام 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  التالميذ  من  كبرية  جمموعة  على  باختبارات 
6 و 11 �صنة، لحظ اأن الأداءات النتباهية تتزايد من بداية �صبيحة 
 Creux  الدرا�صة اإىل نهايتها، و ترتاجع خالل ا�صرتاحة الظهرية
post prandial )فراغ ما بعد الأكل(، ومن ثمة ترتفع من جديد يف 

فرتة ما بعد الظهرية. و عليه اقرتح تا�صتو ت�صمية هذا امللمح “امَللمح 
الكال�صيكي”. و �صي�صكل هذا امللمح القاعدي من الآن ف�صاعدا ً 
الوترية  و  بالطفل  اخلا�صة  الوترية  بني  التطابق  من  للتحقق  مرجعا 

التي يحدثها املحيط.

على امل�صتوى البيداغوجي، يعترب هذا امللمح نقطة معلمية لتكييف 
التعلمات  تربمج  اأن  يفرت�س  لذا  و  التالميذ.  وترية  مع  الن�صاطات 
اجلديدة اأو الن�صاطات التي تتطلب النتباه و الرتكيز بني ال�صاعة 
9:30 و 11:30 مراعاة لوترية الطفل؛ و اأن تخ�ص�س بداية ال�صبيحة 

و بداية ما بعد الظهر لن�صاطات اأخف، اأكرث األفة و حتكما. و اأن تربمج 
بداية التعّلمات على ال�صاعة 9 �صباحا �صواء لالأطفال اأو املراهقني، 
مما يحدث تعديال مهما يف مدة نومهم. و اأن تربمج ن�صاطات اأكرث 
تطلبًا للجهد الفكري بعد الظهرية عند الأطفال من 7 اإىل 8 �صنوات، 
�صرط احرتام ا�صرتاحة الظهرية املنظمة بدقة اإىل غاية ال�صاعة 

15:00. ذلك لأن ا�صتئناف الن�صاط لديهم يظهر ب�صكل وا�صح.

لكل وتريته. 

...يوجد تطور للتغريات اليومية لالنتباه عند اأطفال 4-11 �صنة حتى 
الكال�صيكي  امللمح  يف ّ  تتمثل  �صنة حيث   11-10 من�صجمة يف  ت�صري 
ّ املبني �صابقا... و عليه يجب اأن يتكيف وقت التعلم مع قدرات كل 
3 �صنوات يختلف عن  اليوم الدرا�صي لطفل عمره  اأن  طفل، علما 
يوم درا�صي لطفل عمره 10-11 �صنة. و يف الأخري، يجب اأن يح�صل 
الأوقات  هذه  لأن  اأكرث؛   ا�صرتاحة  و  ترفيه  اأوقات  على  الأطفال  كل 
ت�صاعدهم على امتالك بنية قوية و اإنتاج “مردود درا�صي” جيد.  كما 
اأن املدر�صة خم�ص�صة اأي�صا لإيقاظ و دعم الإبداع و العمل امل�صرتك.

يف العطلة “ن�صيان للوترية املدر�صة”

اإن ن�صيان الوترية املدر�صية هي اإحدى وظائف العطلة: فيجب على 
     ” ج�صم الإن�صان اأن يكون قادرا على “ن�صيان وترية الزمن املدر�صي
و ا�صرتجاع حقوقه باإر�صاء رغباته يف النوم و الراحة. كما ل ينبغي 
اأن تكون العطلة منا�صبة ل�صطراب وتريته احلياتية، فال ينبغي على 
الطفل اأن ينام متاأخرا جدا لي�صتيقظ مبكرا، اأي يجب اأن يجد توازنه.

القيلولة حاجة ملحة 

و  الأ�صخا�س  الب�صيكولوجية ح�صب  و  البيولوجية  الوترية  اختلفت  اإن 
ح�صب مرحلة منوهم، فاإنه ل ميكن لأي ج�صم اأن ي�صتغني عن الراحة، 
�صواء متثلت يف القيلولة اأو يف وقت ل يقوم فيه باأي ن�صاط. و عليه فاإن 

وقت الراحة �صروري و بّناء.
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ا�صرتاحة الظهرية فرتة حا�صمة يف اليوم  للوترية

اإن ا�صرتاحة الظهرية جد ح�صا�صة فيما يتعلق بالوترية اليومية، اإنها 
متثل وقتا يكون فيه اجل�صم اأقل فعالية. و تقلي�س الأداءات املالحظة 

بني الأوقات 12:00/12:30 و 15:00 هو جزء من امللمح البيولوجي

الظهرية  ا�صرتاحة  تنظيم  اأن  يظهر  كما  اليومي.  الب�صيكولوجي  و   
م�صاألة مهمة للذين يهمهم احرتام وترية الطفل. 

ختاما، و بعيدا عن كونها �صاملة، من وجهة نظر ب�صيكولوجيا الرتبية 
و الكرونوبيولوجيا، فهذه بع�س املعامل التي يجب اأخذها بعني العتبار 
يف اأي تفكري علمي اأو بيداغوجي فيما يخ�س تنظيم الوقت املدر�صي 

للطفل. 
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تثبيت �أوقات �ملدر�صة، �أوقات �لتالميذ و �لعائلة) مرتجمة(
م�صائل علمية لق�صايا اجتماعية ؟

نادين لوفلوك و  ريني كالري�س  -  اأ�صتاذان حما�صران -  جامعة تور)فرن�صا(
Nadine.lefloch@univ-tours.fr  :املرا�صلة

اإن القول باأن الطفل  كائن �صامل ينمو يف كل اأوقات و اأماكن حياته  هو 
قول اأ�صبح عاديا يف ميدان الرتبية، رغم اأنه ما زال الكثري مل ينجز و 

مل يتناول خ�صو�صا حول تنظيم اأوقات حياة الطفل.
اإن للتكامل الرتبوي نتائج هامة يف ميدان الرتبية، و بالأخ�س

 يف درا�صة الوترية الب�صيكولوجية للطفل. و هكذا فاإن درا�صات �صابقة 
قد بينت اأن فعالية تنظيم اأوقات الدرا�صة تتاأثر بال�صلب اأو بالإيجاب 

بح�صب نوعية تنظيم الوقت الال�صفي و خارج املدر�صي.
اإّن وقت الطفل هو وقت �صامل منظم و متوازن بني خمتلف العوامل 
املتدخلة. هذه املالحظات تدفع الباحثني اإىل موا�صلة الدرا�صات 
حول وترية الطفل و كيفية  ان�صجامها مع اأوقات العائلة و اأوقات عمل 
الوالدين. وهذا هو الإ�صكال الذي دفع بنا اإىل هذا البحث باإ�صراك 

م�صاهمة الأولياء و الأبناء.

التكامل الرتبوي: معا�س  للطفل

ح�صب درا�صات فونتان )Feunteun 2000 (، نعلم م�صبقا  اأن املدة 
الزمنية اليومية املخ�ص�صة للدرا�صة و التي حتتوي على زمن النقل، 
الإطعام، ال�صتقبال، وقت درا�صة اأو واجبات منزلية، متثل مدة زمنية 
حرجة بعدد 10 �صاعات يف اليوم لطفل يرتاوح عمره بني 6 و 11 �صنة. 
وعليه فالتالميذ  الذين لديهم يوم درا�صي اأطول تنخف�س اأداءاتهم  
الذين  بزمالئهم  مقارنة  امل�صائية،  الفرتة  طول  على  كبري  ب�صكل 
ي�صتاأنفون درا�صتهم  بعد ال�صاعة 15:00. فالقابلية للتعلم يجب اإذن 
اأن حت�صب مع املدة الزمنية لليوم. و ا�صتكمال لأعمال فونتان طرحنا 

ال�صتفهامات التالية:

 كيف يتم الربط بني اأوقات الطفل و اأوقات عمل الآباء؟ وهل للمدة 
الزمنية اليومية لعمل الأولياء و للمدة الزمنية اليومية العائلية التي 
داخل  يومه  خالل  الطفل  تعلم  قابلية  يف  اآثار  اأبنائهم  مع  يق�صونها 

الق�صم؟

يوم الطفل و يوم عمل الآولياء، روابط متينة و عتبات حرجة

ت�صمح لنا نتائج اأولية لدرا�صة اأوىل قمنا بها، حت�صلنا عليها بعد معاينة 

305 عائلة لها اأطفال يرتاوح �صنهم بني 4 و 10 �صنوات  متمدر�صون، 

بالإجابة عن ال�صوؤال الأول الذي طرحناه من قبل. و تو�صح ما يلي :

الأطفال،  جلميع  فبالن�صبة  الأولياء،  عمل  ليوم  قوي  تاأثري  وجود   
ق�صاء طيلة اليوم خارج املنزل له عالقة قوية مع املدة الزمنية لعمل 

الأولياء.

 وجود عالقة اأقوى بالن�صبة للطفل ال�صغري، فالأطفال الأ�صغر �صنا 
هم الأكرث تعر�صا لهذه الظاهرة- مهما كانت الفئة ال�صو�صيو مهنية 

لآبائهم -  ب�صبب حاجتهم الكربى لأمهاتهم العامالت.

 وجود عالقة اأقوى بالن�صبة للفئة ال�صو�صيو مهنية لالأولياء “موظفون 
اأو عمال”، اأما اأطفال الأولياء من الفئة ال�صو�صيو مهنية )اإطارات و 
حرف و�صيطة( فاإن املدة الزمنية اليومية عندهم ل تكون متعلقة 

باليوم العملي لالأولياء لوجود هياكل دعم تربوية ت�صتقبلهم.

 6( التح�صريي  الق�صم  من  انطالقا  مزدوج  عائلي  تنظيم  وجود   
�صنوات(. فاإذا كان وقت طفل الق�صم التح�صريي له عالقة وطيدة 
و جد ح�صرية مع وقت عمل الأم، فاإنه بداية من الطور البتدائي 
يتداول الأب و الأم  على مرافقة الأطفال قبل و بعد الدرا�صة.

 عالقة اأقوى بالن�صبة للطفل ذي الويل الواحد، فمهما كان �صن 
الأطفال و مهما كانت الفئة ال�صو�صيو مهنية لأحد الأبوين  الذي يقوم 
بح�صانة الطفل، فان مدة الزمن اليومي العملي لالآباء تعر�س الطفل 

ب�صورة اأكرب لق�صاء كل اليوم خارج املنزل.

مدة الزمن اليومي لعمل الأولياء ، ما هو تاأثريها بالن�صبة للطفل؟

اأما الدرا�صة الثانية التي قمنا بها فقد �صمحت لنا بتقييم اأثر وقت 
العمل اليومي لالأولياء على انتباه الطفل داخل الق�صم.

عينة الدرا�صة :

299 تلميذا متمدر�صا يف بداية املرحلة البتدائية )6-7 �صنوات( و يف 

نهايتها )9-10 �صنوات( بح�صور اأوليائهم.
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القيا�صات:  

 اختبار ال�صطب، مرر اأربع مرات يف اليوم ) بداية و نهاية ال�صبيحة، 
بداية و نهاية الظهرية( و اأربع مرات يف الأ�صبوع    

) الإثنني، الثالثاء،اخلمي�س و اجلمعة(.

 مدة زمن العمل يف اليوم لالأبوين.  قي�صت بوا�صطة ا�صتبيانات بينت 
وجود ثالثة اأفواج متباينة انطالقا من قيم املقادير ) مدة زمنية 
الذي  للزمن   معاك�صة  القيا�صات  هذه  مرتفعة  متو�صطة،  منخف�صة، 

يق�صيه الطفل مع والديه خالل اليوم.

نتائج الدرا�صة :

لالأداءات  املتو�صط  امل�صتوى  فاإن  �صنا،  الأ�صغر  لالأطفال  بالن�صبة 
يكون اأقل جودة ب�صكل ملحوظ عندما تكون مدة عمل الوالدين 
اأكرث ارتفاعا )�صكل 1(. و كلما زادت مدة يوم عمل الوالدين تكون 
التغريات اليومية اأقل بروزا. اأما بالن�صبة لالأطفال املتمدر�صني يف 
نهاية املرحلة البتدائية، وعلى عك�س الأطفال الأقل �صنا، فاإذا ظهرت 

نف�س الجتاهات تكون الفوارق غري مهمة.

ن�صتنتج - اإذن - وجود عتبة حرجة متعلقة مبدة عمل اأحد الوالدين 
يجب اأن حترتم، كما نالحظ  ن�صجا  لدى الطفل يجعله اأكرث تكيفا 

مع اأيام اأطول خارج العائلة.

�صكل 1: امل�صتويات و التغريات اليومية لنتباه الأطفال يف بداية 
العائلي  العملي  اليومي  الزمن  مدة  ح�صب  البتدائية  املرحلة 

لالأبوين .

�صكل2: امل�صتويات و التغريات الأ�صبوعية لنتباه الأطفال يف بداية 
العائلي  العملي  اليومي  الزمن  مدة  ح�صب  البتدائية  املرحلة 

لالأبوين. 

  نف�س الدرا�صة اأجريت طوال الأ�صبوع تبني من جديد نتائج خمتلفة 
ح�صب اأعمار الأطفال.

فعند الأطفال الأ�صغر �صنا، الفوجان الأخريان ) مدة العمل اليومي 
لالآباء مرتفعة مقابل منخف�صة( يتباينان ب�صكل وا�صح لفائدة الأطفال 
اأف�صل ب�صكل  اأوليائهم، فتكون الأداءات  اأطول مع  الذين يق�صون وقتا 
وا�صح  كما يبينه ال�صكل 2. اأما بالن�صبة لالأطفال املتمدر�صني يف نهاية 
الطور البتدائي فتتح�صن اأداءاتهم بانتظام من الثنني اإىل اجلمعة 

جلميع الأطفال.
و يف اخلال�صة :

اإن ملدة زمن العمل اليومي لالأولياء تاأثريا على اأداءات النتباه عند 
اأن يخ�ص�س  نتائج هذه الدرا�صة  و تقرتح  �صنا.  الأ�صغر  الأطفال 
اأولدهم مهما كان  لق�صائه مع  يوميا  وقتا  الكايف   بالقدر  الأولياء 
 - الطفل  وترية  تزامن  فاإن  وعليه  العتبة.  هذه  احرتام  مع  �صنهم، 

خا�صة و هو �صغري - ي�صرتط  ق�صاء وقت عائلي يومي.
الوقت املدر�صي و تنظيم العمل العائلي، هل هناك مطابقة جيدة؟

يف هذه الدرا�صة قمنا مبقارنة بني فوجني من التالميذ يدر�صون 
بتوقيتني درا�صيني خمتلفني، الأول يبداأ من ال�صاعة 08:30 اإىل ال�صاعة 

16:30، و الثاين يبداأ من ال�صاعة 09:00 اإىل ال�صاعة 17:15... 

بينت نتائج املقارنة اأن الطفل الذي يدر�س وفق التوقيت الأول )من 
ال�صاعة 08:30 اإىل ال�صاعة 16:30( ي�صعر اأنه قد ق�صى يوما طويال 
جدا يف املدر�صة، و خ�صو�صا بالن�صبة للطفل الذي يعمل والداه طوال 
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اليوم. )�صكل 3(.
�صكل 3: املدة الزمنية املتو�صطة لليوم عند الطفل ح�صب تنظيم 

الوقت الدرا�صي اليومي و املدة الزمنية للعمل عند الآباء.

 هذا الأثر يظهر عند جميع اأطفال الفوج الأول. و اإّن التحليل الدقيق 
لهذه املقارنة يبني اأنه اإذا اأردنا اأن نخفف من طول اليوم الدرا�صي  
فاإنه يتوجب تبني توقيت الفوج الثاين الذي يبداأ من ال�صاعة 09:00 
اليومي  التوقيت  مع  اأف�صل  تطابقا  يحقق  لأنه   ،17:15 ال�صاعة  اإىل 
بالأحرى  لوترية احلياة الجتماعية ينطبق  الن�صجام  لالأولياء. هذا 

. All 2001 و  Chalamal مع ما اأو�صى به الباحثان

التوافق مهمة الآباء و مهمة اخلرباء :
من بني 305 عائلة م�صتجوبة، ٪45 موظفون وعمال و ٪28 اإطارات

 و مهن و�صيطة ، �صرحوا اأنهم غالبا ما يجدون �صعوبات يف التوافق 
بني ا�صتقبال الأطفال و تنظيم عملهم.

و تبدو هذه ال�صعوبات متماثلة لكل الفئات العاملة عندما يكون 
الأطفال �صغارا، و تظهر هذه ال�صعوبات اأكرث يف الأيام التي ل درا�صة 

فيها )يوم الأربعاء و اأثناء العطل الق�صرية و الطويلة(.

 وح�صب نتائج الأبحاث التي تو�صلنا اإليها )لوفلوك، كالري�س،تي�صتو 
و كيندلبارجر،2005( فاإن �صعوبة التوافق يف الدور الأبوي و الدور 
املهني ي�صكل عامل قلق م�صتمر يوؤثر �صلبا يف الو�صط املهني للوالدين 

يتقا�صمه الأب والأم بت�صاٍو، 

املهني  ال�صغط  و   . الرتبوي  مما يخلق م�صكلة فيما يخ�س الدعم 

للوالدين عامل يوؤثر يف انتباه الأطفال  يف الق�صم )لوفلوك، كالري�س، 
و تي�صتو 2009(.

  يجب اأن ن�صتنتج من هذا باأن:

 الأيام الدرا�صية الطويلة تلحق ال�صرر بالأطفال يف  تعلماتهم.
 كلما كان الطفل �صغريا كلما كانت �صعوباته يف التعلم ظاهرة.

 اختيار تنظيم الوقت الدرا�صي اليومي يتفاعل مع الوقت العملي 
للوالدين. 

 توفر هياكل ال�صتقبال الرتبوي خارج الوقت الدرا�صي حتمية للطفل 
و للوالدين.

خالل  و  الدرا�صة  اأيام  خالل  لالأطفال  الب�صيكولوجية  الوترية   
الأ�صبوع تكون  حتت تاأثري املدة الزمنية للعمل اليومي للوالدين

 و تنظيمها. 
 اإن التحذيرات التي اأدرجها تا�صتو �صنة 1996 حول ال�صتعمال العادي 

ملعنى الوترية املدر�صية تبقى دائما مو�صوع ال�صاعة.

و من هنا منيز بني تعريفني: 

الأول متعلق بتعريف الوترية اخلا�صة بالطفل، وترية بيولوجية، بدنية 
و ب�صيكولوجية.

 اأما الثاين فيتعلق بالوترية البيئية، التي ت�صتنتج من املحيط.

اإن وترية الأطفال ل تعدل بل حتتاج اإىل �صروريات لكن باإمكاننا 
تنظيم التغريات ذات العالقة باملحيط.
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مقدمة 

من ت�صيري �لأزمنة �لرتبوية �إىل �حرت�م �لوترية �حلياتية للتالميذ
) مرتجمة(

اأمادو مايتي 
 جامعة فران�صوا رابلي يف تور- فرن�صا

.sciences de l’éducation، 96،155-168

تتنظم الرزنامة املدر�صية، الزمن املدر�صي و حياة الأطفال، ح�صب 
تطور جمتمعنا واحلاجات الجتماعية ال�صيا�صية  

و القت�صادية. فالرا�صدون املعنيون برتبية الأطفال اليوم ، كالأولياء 
و املعلمني 

جداول  باقرتاحهم  اجلمعوية،  احلركات  م�صوؤويل  و  املربني  و 
توقيت جديدة تاأخذ بعني العتبار الطفل، تنميته اخلا�صة، جناحه 
الدرا�صي، اندماجه داخل اجلماعة و كذا وترية حياته. اإ�صافة اإىل 
هذا، فاإن الدرا�صات الكرونوب�صيكولوجية بينت اأن الأداءات املعرفية 
 Leconte-Lambert،( اأ�صبوعية  و  يومية  بتغريات  تتاأثر  للتلميذ 
Testu; 2008 1991( فتكون قدراته قوية يف اأوقات و �صعيفة يف 

اأخرى. فمن ال�صروري الهتمام بالبعد الكرونوب�صيكولوجي 
يف تنظيم الزمن الدرا�صي، الال ف�صلي 

و كذا خارج املدر�صة.  
تنظيم الزمن الدرا�صي، الال�صفي و خارج املدر�صي و النظام 

املدر�صي
منط  و  �صفي  ل  درا�صي،  منط  اإىل  الرتبوي  الزمن  تنظيم  ينق�صم 

خارج مدر�صي.
 Penin،(الق�صم داخل  بالزمن  يحيط  الذي  هو  الال�صفي  الزمن   
1998(. و يق�صد به فرتة ا�صتقبال التالميذ داخل املدر�صة )من 

لوجبة  التالميذ  ا�صتقبال  فرتة  ثم   ،)9 اإىل  دقيقة   30 و  ال�صاعة7 
الغداء)من ال�صاعة �صا 13 اإىل �صا 14( ثم فرتة ا�صتقبال التالميذ 

بعد نهاية الدرا�صة)من ال�صاعة 16 و 30 د اإىل 18 و 30 د(. 
 الزمن الدرا�صي، الال�صفي  

غالبا ما تكون الف�صاءات املهياأة لال�صتقبال الال�صفي منا�صبة لعدد 
التالميذ و �صنهم و الن�صاطات املقرتحة لهم. اإنها ف�صاءات للعب و 
الراحة، لالإطعام  و لإعداد الفطور و اللمجة، و هي اأي�صا ف�صاءات 
لالأن�صطة اليدوية. الزمن الال�صفي ي�صتدعي غالبا تدخالت 

خارجية و ينتج اأن�صطة ذات عالقة بالعمل الدرا�صي اأي باأن�صطة 
خا�صة. الأن�صطة املقرتحة تنظم غالبا وفق عدة حماور رئي�صية، 
الألعاب  حول  متمحورة  هادئة  اأن�صطة  و  راحة  ال�صرتخاء)  خا�صة 
الأعمال  )ور�صات  ال�صتك�صاف  القراءة(،  الر�صم،  اجلماعية، 

الب�صيطة( و الرتفيه )األعاب اخلارج(.
 الزمن خارج املدر�صي

عك�س الزمن الال�صفي، يتمثل الزمن خارج املدر�صي يف اأن�صاف 
حيث  العطل  الأ�صبوع و  يف  للدرا�صة  املقررة  غري  الأيام  و  الأيام 
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الفراغ.  اأوقات  التالميذ  لق�صاء  مهياأة  قاعات  يف  الأطفال  ي�صتقبل 
كما تربمج عدة خرجات و ن�صاطات مقرتحة: اأن�صطة يدوية، فنية، 
اأن  على  املوؤطر  الفريق  يعمل  و  �صريك...  معار�س،  فنية،  زيارات 
اأف�صل  ب�صكل  تتنا�صب  وترية  الف�صول،  وترية  مع  الأطفال  يتكيف 
مع قدراتهم و فيزيولوجيتهم. و هذا الزمن هو اأي�صا من م�صوؤولية 

العائلة لأداء اأن�صطة ترفيهية يف اأوقات الفراغ امل�صرتك.
تنظيم الزمن الدرا�صي، الال�صفي و خارج املدر�صي و النظام 

املدر�صي : مل؟ و ملن ؟
اإن الهدف من تنظيم الزمن الرتبوي هو �صمان تربية نوعية لكل 
الأطفال. بني الزمن املق�صي يف الق�صم و الزمن املق�صي مع العائلة 
متثل الأزمنة الال �صفية اأوقاتا تربوية باأمت معنى الكلمة  كما تعترب 
رهانا هاما لإثراء حياة الطفل و حتفيز منوه، مبنحه حقال جتريبيا 
للزمن  بالن�صبة  ال�صيء  نف�س  اجلماعية.  للحياة  جتربة  و  ملعارفه 
للطفل  ي�صمح  مربجمة  اأن�صطة  خالل  من  الذي  املدر�صي  خارج 
بتجاوز خجله وتوجيه طاقته املتوقدة، و ا�صتك�صاف و معرفة اأكرث 

جل�صمه و للتعبري و اكت�صاب كفاءات جديدة. 

كما تعترب هذه الأزمنة الرتبوية اأوقاتا للتبادل املثمر بني الأطفال و 
اأقرانهم و بني الأطفال والرا�صدين، و بني الفريق الرتبوي والأولياء 
من اأجل تبادل الآراء حول وترية و �صلوك اأبنائهم، و بني هذا الفريق 

و املعلمني ل�صمان الن�صجام بني خمتلف الأوقات يف اليوم. 
اإن برجمة اأوقات الراحة هذه مفيدة لالأطفال و لالأولياء من اأجل 

جتاوز عناء التفكري يف التكفل باأبنائهم اأثناء عملهم. 

�خلامتة
اإىل جانب املدر�صة، فاإن الأزمنة الال �صفية و خارج املدر�صية ت�صكل 
اأوقاتا تربوية و اجتماعية. اإنها اأوقات راحة �صرورية للتوازن و النمو 
اجليد للطفل )Saada، 2007(. اإذن من املالئم اأن نخلق داخل 
املدار�س م�صلحة عمومية تتكفل بالن�صاط الال �صفي املتنوع، املالئم 
حلاجات الأطفال، حتى ت�صاهم – بقدر الإمكان - يف منوهم و 

ترقيتهم و ا�صتقالليتهم و اإ�صراكهم الجتماعي.
اإذن يجب اأخذ تنظيم الزمن الدرا�صي بالعتبار؛ لأنه اإذا كان غري 
يوؤثر يف  فاإنه  للطفل  املعرفية  التغريات  قليال - مع  لو  و  متطابق - 
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�لنجاح �ملدر�صي و �لكرونو ب�صيكولوجيا يف �لغابون) مرتجمة(
د. فريونيك �صولوجن اأوكومي بيكا 

 اأ�صتاذة حما�صرة - املدر�صة العليا لالأ�صاتذة ليرب فيل – الغابون

 Beugnet-Lambert et coll.، 1988; Testu،( التعلم  �صريورة 
.)1998

اإذا عرفنا الكرونو ب�صيكولوجيا على اأنها علم يدر�س ال�صلوك و الوترية 
املدر�صية و تغريات  الن�صاط الفكري فمعناه اأنها تعمل على اإجناح 

املتعلمني.

ل  اأن   Hubert Montagner مونتانيي  الربوفي�صورهابرت  يرى    
معنى لتنظيم الزمن الدرا�صي اإل اإذا ارتكز على دعامتني:

 قاعدة تعاقب النهار و الليل بتنا�صب مدة النهار مع مدة الليل 
املنظمني للوترية البيولوجية لالإن�صان، لأنه عامل طبيعي. 

 عدم التعار�س مع الوترية البيولوجية للطفل/ التلميذ، مهما كان 
فهو  لذا  و  عائلته.  ثقافة  و  الجتماعية  فئته  و  اإقامته  و حمل  عمره  

عامل �صروري.  

و يف تقرير نعتربه رائدا يف الدفاع عن  الكرونو ب�صيكولوجيا، يطالب 
مونتانيي باإ�صرار بتقلي�س الزمن  الدرا�صي، اإذ يعترب اأن �صبب الف�صل 
الدرا�صي اأو انخفا�س مردود التالميذ يعود اإىل الإكثار املبالغ من 
الأن�صطة البيداغوجية يف اليوم  و �صوء ت�صيري الزمن الدرا�صي.

ال�صعف"،  "اأوقات  "  و   القوة  "اأوقات  كون  من  مونتانيي  ينطلق  و 
الوترية ال�صريعة و الوترية البطيئة مثل وترية القلب، التنف�س اأو اأي�صا 
تغريات النتباه... تتناوب دوريا خالل 24 �صاعة.  و بالن�صبة لالأطفال، 
اأو  ال�صتيعاب  بنف�س طاقة قدرتهم ) يف  يبقوا  اأن  لهم  فال ميكن 

التذكر..( لوقت طويل) 6 �صاعات يف اليوم مثال( )...(. 

  يقرتح مونتانيي تنظيما للزمن الدرا�صي يراعي وترية حياة الطفل/ 
التلميذ) من 5 �صاعات اإىل 5 �صاعات و 30 دقيقة عمل و من �صاعة 
واحدة اإىل �صاعة و 30 دقيقة راحة(.  و انطالقا من هذه احلقائق، 
للزمن  تنظيما  مونتانيي  يقرتح  عائلته،  و  الطفل  اأجل م�صلحة  ومن 
الدرا�صي ينبني على تغيري اليوم الدرا�صي على اأ�صا�س احرتام الوترية 

ال�صريكيومية  )Rythmes Circadien(للطفل/ التلميذ. 

وانطالقا مما �صبق قمنا بدرا�صة ميدانية من اأجل معرفة مدى 
بناء جناح مدر�صي يف  ب�صيكولوجية يف  الكرونو  املقاربة  م�صاهمة 

النظام الرتبوي الغابوين ؟

�لتحقيق �مليد�ين
اأخذت ثانوية نال�صون مانديال التطبيقية كحقل جتريب باعتبارها 

موؤ�ص�صة تطبيقية للمدر�صة العليا لالأ�صاتذة بـ " ليربفيل ".

حتليل �لنتائج
 ن�صبة جناح ثانوية نال�صون مانديال التطبيقية 66.57 %.

ن�صبة اإعادة ال�صنة لأ�صباب خمتلفة %23.94.

 ن�صبة الت�صرب 9.62 %.
روعيت يف هذا التحقيق العنا�صر التالية: مقر الإقامة -  �صاعة النوم 
فطور ال�صباح و مكانه – منط النقل –  – تناول  الإيقاظ  – �صاعة 

مكان تناول الغداء.
اأن  تبني  املالحظات  اأوىل  من  انطالقا  و  املعطيات  هذه  على  بناء 
التلميذ الغابوين، و خ�صو�صا يف هذه الثانوية، يدر�س �صمن ظروف 

يرثى لها قد تكون �صببا  يف �صعف هذه النتائج.

فعلى امل�صتوى البيداغوجي 51.06  %  من التالميذ �صرحوا باأنهم 
ي�صعرون بالتعب ما بني ال�صاعة 11 و 15 وينتقدون اأي�صا �صوء ت�صيري 
و تنظيم الزمن الدرا�صي -  على �صبيل املثال برجمة ح�صة الرتبية 
البدنية و الريا�صية لالأق�صام اخلم�صة من ال�صنة الرابعة يف اأوىل 
�صاعات الدرا�صة  مما يوؤدي اإىل قلة النتباه ب�صبب الإرهاق البدين-  

اإىل جانب قلة املرافق.

اأن  التحقيق  من  تبني  البيولوجية   الوترية  م�صتوى  على  اأما   
67.02% من التالميذ ينامون بعد ال�صاعة العا�صرة ليال وي�صتيقظون 

باكرا، اأي قبل اخلام�صة �صباحا، لبتعاد املوؤ�ص�صة التعليمية عن مقار 
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الإقامة و قلة و�صائل النقل . )63.83 % من التالميذ ي�صكنون بعيدا 
عن الثانوية و 55.32 % من التالميذ ي�صطرون اإىل ا�صتعمال �صيارة 

الأجرة(.
نتائج  بينت  مردودهم   قوة  و  التالميذ  يقظة  م�صتوى  على  اأما  و 
يقظة  اأكرث  يكونون  التالميذ  من   %  100 يقارب  ما  اأن  التحقيق 
من  الأوىل  الأيام  يف  و  �صباحا  العا�صرة  ا�صرتاحة   قبل  مردودا   و 

الأ�صبوع) الثنني، الثالثاء و الأربعاء(.

 هذه الدرا�صة الأولية  التي تربط بني ن�صبة جناح التالميذ و ظروف 
حياتهم تفتح الطريق لنقا�س حول الوترية املدر�صية. نقا�س ما زال مل 

يرث بعد يف الغابون.
  تف�صري �لنتائج

كل الأن�صطة البيداغوجية ت�صتهدف حت�صني مردود التلميذ و جناحه 
عرب تبني املقاربات الناجعة؛ لهذا كان من ال�صروري اإ�صراك املعلمني 

و التالميذ و الأولياء يف تقييم املحيط البيداغوجي.
لذا فاإن كل التغيريات املتعددة )التوقيت الدرا�صي، اللمجة، الأن�صطة 
الريا�صية و الفنية و املعاجلة البيداغوجية( يف املناطق ذات الأولوية 
– ُتكّفل بها من اأجل احرتام  فرن�صا  البيداغوجية ZEP– كما يف 
الوترية الب�صيكولوجية )TESTU – ملتقى تيزي وزو – ماي 2011(.
تنظيم  لأن  التالميذ؛  لأن�صطة  معنى  اإ�صفاء  ال�صروري  فمن  عليه،  و 
الوقت و الأن�صطة البيداغوجية متغري ل منا�س منه و رهان يف �صبيل 

جناح  وتفتح التالميذ.
 و منه فاإن الكرونو ب�صيكولوجيا هي البديل الوحيد لنجاح التالميذ. 
اإن نتائج درا�صات مونتانيي و ت�صتو بينت اأنه ل ميكننا فعل اأي �صيء  

يف اأي وقت و باأية طريقة.
 لقد بينت درا�صتنا مدى حجم العالقة بني النجاح و ظروف املعي�صة، 

خا�صة فيما يتعلق بالوترية البيولوجية  و التي لها عالقة بالنوم
 و ال�صهر.

تنظيم الزمن الدرا�صي مفهوم جديد مل يوؤخذ بعد بعني العتبار 
يف الغابون. و رغم تقلي�س اأيام الدرا�صة اإىل 05 اأيام اأ�صبوعيا، مع 
تخ�صي�س يوم الأربعاء غالبا لالأن�صطة الريا�صية و ال�صو�صيو ثقافية ؛ 
اإل اأن كثريا من الثانويات ت�صتعمل ال�صبت �صباحا ل�صتدراك الدرو�س 
تغطية  نق�س  م�صكلة  اأن  كما  ثقافية.  ال�صو�صيو  الأن�صطة  بع�س  اأو 
النقل و الدخول املبكر للمدار�س ) 07 و 30 د ( و �صوء توزع الهياكل 
املدر�صية، كل هذا �صاهم يف �صعف املردود الدرا�صي لدى التالميذ.

الكرونو  بنتائج  ا�صتعانة  و  الإ�صكالية،  لهذه  للت�صدي  و 
ب�صيكولوجيا،فهل ميكن التفكري يف تغيري الوترية الدرا�صية

 يف الغابون؟
�لآفاق

ت�صجع  اأن  الغابون  على  الهياكل،  نق�س  م�صكل  عن  النظر  بغ�س 
البحث الرتبوي كي يفتح �صبل  حت�صني املردود الدرا�صي، من ذلك 
الكرونوب�صيكولوجيا التي تعترب اليوم بديال ل منا�س منه. و عليه 
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باإمكانها  التي  و  الزمن املدر�صي  لتنظيم  املقرتحات  بع�س  نعر�س 
ت�صيري اأف�صل للوترية الدرا�صية يف النظام الرتبوي الغابوين:

  تبديل الدخول املدر�صي من ال�صاعة  07 و 30د اإىل 08 
�صباحا.

 برجمة اأن�صطة خفيفة يف ال�صاعات الأوىل للدرا�صة، مراعاة 
نق�س  ب�صبب  م�صيا  املدار�س  اإىل  ياأتون  الذين  التالميذ  لتعب 

و�صائل النقل. 
 توعية الأولياء مبفهوم الكرونوبيولوجيا ق�صد احرتام وترية 

حياة اأبنائهم.
 نظرا للظروف املناخية للغابون نقرتح اإنهاء �صاعات الدرا�صة 

عند منت�صف النهار.
احل�صائر  للمتاحف،  زيارات   : تربوية  خرجات   اقرتاح   

الطبيعية ، الن�صب التاريخية.
و اأخريا، من اأجل جناح عملية تنظيم الوترية املدر�صية يف الغابون، 
لبد من التذكري مبا اأو�صت به فرق البحث التابعة لالأ�صتاذين تا�صتو 

و مونتانيي اللذين ين�صان على وجوب :

احرتام عدد فرتات العمل )5فرتات( و عدد فرتات الراحة
 )4 فرتات(.

اأن ل تقل مدة العطل ال�صغرية عن 10 اأيام.
اأن ل يتعدى احلجم ال�صاعي ال�صنوي )936 �صاعة (. 

اأن ل تتعدى اأق�صى مدة يومية للدرا�صة 06 �صاعات.

اأن يكون اأق�صى عدد اأيام الدرا�صة الأ�صبوعية 05 اأيام.
اأن ل يتجاوز احلجم ال�صاعي الدرا�صي الأ�صبوعي 27 �صاعة.

اإن مفت�س الأكادميية هو من يحدد �صاعات الدخول و اخلروج) املادة 
27 من قانون الالمركزية ل�صنة 1983 (، وي�صتطيع رئي�س البلدية 

تغيريها ح�صب خ�صو�صيات كل منطقة)...(

�خلامتة
ي�صتدعي م�صروع تغيري املدر�صة يف الغابون تفكريا عميقا، و رغم 
التجنيد املكثف لأ�صحاب القرار، فكل التقارير املرفوعة ) درا�صة 
حال 1983 -2010 منتديات جوان حول الرتبية 2011...( تبني ف�صل 

هذا النظام الرتبوي.
التحول  فاإن  الأبحاث يف نظامنا الرتبوي،  بالرغم من وجود بع�س  و 

اإىل الفعل امللمو�س يبقى غري مقنع، مما زاد من م�صاكل الرتبية 
يف الثالثني �صنة الأخرية.

يف حني اأن اأي انطالقة اقت�صادية لأي بلد م�صروطة بنوعية نظامه 
النظام  معه  يختل   ، الرتبوي  النظام  ف�صل  اإذا  ولهذا  الرتبوي. 
اإنقاذ  كيفية  يف  التفكري  يف  هي  اليوم  امل�صاألة  و  برمته.  الجتماعي 
نظامنا الرتبوي و جعله منتجا. و يبدو اأن الكرونو ب�صيكولوجيا هي 
الدواء الأجنع لذلك.    و عليه فاإن املخت�صني يف الرتبية بالغابون 
مدعوون اإىل امل�صاركة يف هذا احلوار العلمي من اأجل ثورة مدر�صية 

جديدة. 
هذا  من  و  فاملجتمع.  املدر�صة  حياة  يح�صن  اأن  �صـاأنه  من  ما  هذا 
املنطلق كل �صيء مرتبط بالآخر. اإن جمتمعا فيه رجال مكّونون جيدا 

يف مدر�صة طموحة لهو جمتمع يعرف اإىل اأين يتجه.  
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عنوان الكتاب: تنظيم بيئة التعلم 

المؤلف: د. محسن علي عطية

دار النشر: دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع- عمان - األردن

السنة: ط1 - 2009

عدد الصفحات: 370

هيكلة �ملحتويات:
يتمف�صل الكتاب يف خم�صة ف�صول: 

الف�صل الأول: البيئة التعليمية و اأثرها يف �صلوك الطفل
مفهوم  و  الأطفال  ريا�س  فل�صفة  املوؤلف  يتناول  فيه  و 
�صلوك  و  بالتعليم  و عالقتها  التعليمة  البيئة  اأهداف  و 

الأطفال و منوهم يف خمتلف اجلوانب النف�صية و العقلية
 و اجل�صمية و املعرفية و الجتماعية.

الف�صل الثاين: اأ�ص�س تنظيم البيئة التعليمية و اإدارتها
و فيه يتناول املوؤلف اأ�ص�س و اأهمية و اإدارة البيئة التعليمية 

و و�صائلها و وظيفة املربية و الإعالم و الكتاب و اللعب
 يف تنمية  بيئة التعلم لدى اأطفال ما قبل املدر�صة.

الف�صل الثالث: تنظيم الأركان التعليمية للرو�صة
و فيه يتناول املوؤلف فل�صفة و نظريات تنظيم الرو�صة

 و اأ�صاليب التعليم فيها و و�صائله و قواعد تنظيم بيئة الرو�صة و بيئة التعلم فيها.
الف�صل الرابع: اإدارة البيئة النف�صية للطفل يف الرو�صة

و فيه يتناول املوؤلف اأ�ص�س و طرائق ت�صيري بيئة الطفل النف�صية و تفاعله الجتماعي وا�صرتاتيجيات اإدارة �صلوكه.
الف�صل اخلام�س: تنظيم الوقت و تقومي بيئة التعلم يف الرو�صة

حيث يتناول املوؤلف ا�صرتاتيجيات تنظيم الوقت يف الرو�صة وطرائق و اأهداف تقومي تعلمات طفل الرو�صة.

مراجع للتوثيق
1 تنظيم بيئة التعلم
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عنوان الكتاب: التسيير البيداغوجي في مؤسسات التعليم

المؤلف: رشيد أورسالن

دار النشر: قصر الكتاب، البليدة

السنة: 2009

عدد الصفحات: 318

هيكلة �ملحتويات:
يتمف�صل الكتاب يف �صبعة ف�صول: 

الف�صل الأول: الت�صيري البيداغوجي
و فيه يتناول املوؤلف مفهوم الت�صيري البيداغوجي و ملمح و خ�صائ�س و 

وظيفة مدير املوؤ�ص�صة و �صروط جناح مهمته.
الف�صل الثاين: التنظيم الرتبوي

يف هذا الف�صل يتناول املوؤلف بال�صرح و البيان العملي عنا�صر التنظيم 
و  الأفواج  ت�صكيل  كيفيات  يتناول  كما  الرتبوية،  كاخلريطة  الرتبوي 
ميكانيزمات و مقايي�س تنظيم ا�صتعمال الزمن الدرا�صي الأ�صبوعي و 

معايريه الرتبوية و كل املظاهر املتعلقة به.
الف�صل الثالث: جمال�س التعليم و التن�صيق

حيث ي�صتطرد يف احلديث عن خمتلف املجال�س التي ن�س عليها الت�صريع 
املدر�صي و كيفية ت�صكيلها و �صريها و بيان خمتلف اأدوارها داخل املوؤ�ص�صة 

التعليمية؛ فاأ�صار اإىل جمال�س التعليم، جمال�س الأق�صام، جمل�س القبول و التوجيه مع الإ�صارة اإىل كيفية تنظيم التوجيه املدر�صي. كما تطرق 
اإىل جمل�س التاأديب و اجلل�صات التن�صيقية   و الندوات الرتبوية    و كيفية ت�صيريها.

الف�صل الرابع: الإخفاق املدر�صي
قام املوؤلف بتعريفه و بيان اأ�صبابه املبا�صرة و غري املبا�صرة، كما اأ�صار اإىل بيداغوجيا املعاجلة و الدعم.

الف�صل اخلام�س: املراقبة و املتابعة
حيث عرفهما و ف�صلهما بدءا باحلديث عن مراقبة و متابعة اأعمال الأ�صاتذة، املرافق باأنواعها و اأق�صامها و ختمها مبراقبة و متابعة اأعمال 

التالميذ.
الف�صل ال�صاد�س: التقومي

حيث اأ�صار بالتحليل اإىل هذا اجلانب املهم من وظائف الت�صيري و حتدث عن مو�صوعاته املتمثلة يف اأعمال املدر�صني و املتعلمني و كيفيات القيام 
بذلك و الطرق البيداغوجية الناجعة من اأجل حتقيق اأهداف العملية التقوميية.

الف�صل ال�صابع: التكوين يف العملية التعليمية
حيث تناول اأنواع التكوين: التكوين الأويل، اأثناء اخلدمة، التكوين الذاتي. و اأ�صار اإىل دور املكونني يف املعاهد املتخ�ص�صة و اأهمية التوثيق يف 
التكوين؛ كما اأ�صار اإىل دور مدير املوؤ�ص�صة يف تكوين املوظفني حتت م�صوؤولية اإدارته معرجا على اأهداف التكوين و بع�س مناذج الختبارات 

املتعلقة به.

2 التسيير البيداغوجي في مؤسسات التعليم
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عنوان الكتاب: نحو نموذج آخر إلدارة الوقت المدرسي

المؤلف: كاثرين بوغار- ساندرين دالمار

ترجمة: المركز الوطني للوثائق التربوية

دار النشر: المركز الوطني للوثائق التربوية

السنة: 2008

عدد الصفحات: 216

 
  هيكلة �ملحتويات:

تناول هذا الكتاب ب�صفة عامة مراحل تق�صيم الوقت املدر�صي و 
اإدارته داخل املوؤ�ص�صات الرتبوية ابتداء من الق�صم التح�صريي. و 

قد متف�صل يف ق�صمني رئي�صيني: 
الق�صم الأول: اأ�ص�س نظرية

و فيه 05 ف�صول:
الف�صل الأول: نبذة موجزة عن التاريخ البيداغوجي

الف�صل الثاين: النموذج البنيوي الجتماعي التفاعلي
اإدراك  هي:  و  امل�صكل  للو�صعية  الرئي�صية  اخل�صائ�س  يتناول  و 
الو�صعية و مالب�صاتها – البحث عن احلل و اقرتاح الفر�صيات – 
الفهم ب�صعوره اأنه قادر على احلل – التعبري يف اإطار الفوج الباحث 
عن احلل – احلق يف اخلطاإ ما دام يقرتح فر�صيات – ا�صتعمال 
اأن  يجب  التي  الأدوات  م�صاألة  التعلم-  وترية   – املتعلمة  املعارف 

تتوفر لديه اأثناء التعلم.
الف�صل الثالث: خمتلف وتائر الفرد

و يتناول الوتائر املدر�صية – اأوقات التعلم احلياتية – اأوقات التعود 
التعلم املدر�صي – اأوقات التدرب – اأوقات 
الف�صل الرابع: منوذج اإدارة الوقت املدر�صي

و فيه مت تق�صيم الوقت املدر�صي اإىل 03 حماور هي: حمور النمو ال�صخ�صي ) منطق التعلم( – حمور الإقحام يف الو�صط )منطق الإنتاج( – 
حمور الت�صيري الذاتي ) منطق اخليار(.

و لت�صيري هذه املحاور الثالثة مت و�صع عدة حلول، املهم فيها األ يقت�صر التوقيت املدر�صي على ن�صاط واحد، و اأن يوزع باأ�صكال خمتلفة، فهذا 
التنظيم ل يلزم زمنا حا�صما، و اإمنا يقرتح اإيجاد وترية يومية اأو اأ�صبوعية لن�صاطات املحاور الثالثة.

الف�صل اخلام�س: دليل التقومي
حيث متت الإ�صارة اإىل اأن التقومي يختلف با ختالف املحاور الثالثة، فعمليات التقومي متار�س ب�صكل م�صتمر على الإنتاج و امل�صروع املعتمد 
بالن�صبة لن�صاطات الإقحام يف الو�صط، ففي حالة الإنتاج ت�صمح هذه العملية بتقدير جودة املنتوج و تثمينها و هكذا ت�صمح للمدر�س بتقدمي يد 

العون للطفل يف حت�صني عمله من خالل ن�صحه و تزويده ببع�س امل�صاعدات.
    اأما خالل و�صعيات التعلم فالتقومي ميار�س على امل�صتوى التكويني، و يتمثل هذا  يف مالحظة عمل الأطفال، و يف حماورتهم و الإ�صغاء اإىل 
التبادلت احلا�صلة بني املتعلمني، و التي ت�صمح لهم بالتقدم و تنمية ر�صيدهم بالإ�صافة اإىل ال�صروع يف الو�صعية املوالية على قواعد جديدة.

3 نحو نموذج آخر إلدارة الوقت المدرسي
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    اأما حمور الت�صيري فيكون التقومي اأقل، غري اأنه دائم احل�صور فهو ميكن من مالحظة مدى تقدم كل متعلم و �صعوباته. 
 

  الق�صم الثاين: ممار�صات يومية
و فيه مت الرتكيز على حتليل و�صعيات تعليمية تعلمية. و قد ق�صم اإىل ثالثة  )03( ف�صول:

الف�صل الأول: العادات اليومية
و فيه مت التطرق اإىل وجبة الغداء، جدول احل�صور، اليومية و عجلة الوقت.

الف�صل الثاين: ا�صتحداث و�صعيات التعلم
حيث تركز احلديث على ما يجب القيام به قبل الن�صاط ثم بعد الن�صاط.

و يتناول اخل�صائ�س الرئي�صية للو�صعية امل�صكل و هي: اإدراك الو�صعية و مالب�صاتها – البحث عن احلل و اقرتاح الفر�صيات – الفهم ب�صعوره 
اأنه قادر على احلل – التعبري يف اإطار الفوج الباحث عن احلل – احلق يف اخلطاإ ما دام يقرتح فر�صيات – ا�صتعمال املعارف املتعلمة – وترية 

التعلم- م�صاألة الأدوات لتي يجب اأن تتوفر لديه اأثناء التعلم.
الف�صل الثالث: تطوير الكفاءات يف احل�صانة

و ذلك عرب :
تنمية اإحدى كفاءات الإيقاظ العلمي.

تنمية الكفاءات الفنية.
تنمية كفاءة لغوية هامة متمثلة يف ح�صن الإن�صات.

تنمية كفاءة لغوية هامة اأخرى متمثلة يف ح�صن القراءة
تنمية كفاءة ريا�صية متمثلة يف هيكلة الف�صاء

تنمية كفاءة يف الريا�صيات متمثلة يف احل�صاب
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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

السنة: 2009

عدد الصفحات: 212

  
هذا الكتاب:

للبحث  الوطني  املركز  بها  قام  ميدانية  بحوث  ثمرة  هو 
البيداغوجي)INRP( حتت اإ�صراف املوؤلفني الأ�صاتذة املذكورين 
اأعاله، �صملت جمموعة من املقالت التي تلخ�س نتائج بحوث قام 
بها اأ�صحابها تتعلق بالعملية البيداغوجية. وتلك الأ�صئلة املطروحة 
التي قد ي�صكل جوابها فرقا و يحدث تغيريا اإيجابيا يف الفعل 

الرتبوي. 
احلقل  يف  املطروحة  الت�صاوؤلت  من  �صل�صلة  الكتاب  يقدم  و 
البيداغوجي و يحاول الإجابة عنها بخ�صو�س التعلم، و�صعياته، 
ق�صية  منها،  الهدف  و  التقوميية  العملية  بخ�صو�س  و  طرائقه؛ 

التوجيه املدر�صي و تنظيم الوقت الدرا�صي و تكوين املكونني
 و بيداغوجيا امل�صروع.

و لتو�صيح منهجية معاجلة هذه الق�صايا، ميكن عر�س هذا امللخ�س 
عن حمتوى ما ورد يف اجلزء 11 من الكتاب:

اأي تنظيم للوقت، لأي تعلم؟« 
ح املوؤلفون اأن الوقت املدر�صي احلايل مازال هو نف�صه املتبع يف  و�صّ

القرن 19، و اأن املوؤ�ص�صات الرتبوية تتبع النظام القدمي جلداول الأوقات الدرا�صية التي تعتمد على مدة احل�صة الواحدة ) ال�صاعة(، و اأن 
كال من املدير و املدّر�س و التلميذ يقع حتت وطاأة الوقت الدرا�صي املوحد و املكرر؛ و هذا ما يخلق عائقا يف تكوين ات�صال بني اأطراف الفعل 

الرتبوي خارج حدود اإلقاء الدر�س،  تلقيه و اإجناز املهام الإدارية.
 كما اأن الروتني الذي يعاين منه اجلدول ال�صنوي يخلق خلال يف العالقة بني م�صمون الدر�س و مدته لأن ان�صجام الوقت يعد عامال مهما يف 

نوعية تلقي التلميذ للمادة املدرو�صة و يف خلق الإبداع و التفكري اليجابي لديه.
   و قد بنّي املوؤلفون اأن اقرتاح تطبيق مناذج متغرية املدد و الوتائر يخلق تغيريا يف عمل الأ�صاتذة يف طريقة اإلقاء الدر�س و كيفية تلقيه من 

طرف التلميذ، كما جتعله حمفزا على حب العمل و تقديره و ممار�صته ب�صكل منظم و هذا ما يوفر له الوقت لجناز ن�صاط اآخر.
   و يف الأخري و�صح املوؤلفون اأنه، و بالرغم من وجود بحوث و اأعمال ترمي اإىل �صرورة جتديد اأوقات  و وتائر احلياة التعليمية  و ا�صتحداث 

جداول اأوقات مرنة، مازالت مدر�صة جيل امل�صتقبل مقيدة بقانون الوقت اململ.        
 

  4     معالم للتعليم اليوم 
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رجع الصدى
رأي  األستاذ   •
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رأي  التلميذ  •
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ملحة تاريخية

تاأ�ص�س املعهد يف �صهر دي�صمرب1962 حتت ت�صمية املعهد الرتبوي 
الوطني IPN )اإثر املر�صوم رقم 62/166(. وقد عهد اإليه اإجناز 
و توزيع الكتب املدر�صية. و يف �صنة 1968 اأعيدت هيكلته وفق الأمر 
رقم 68/442 بتاريخ 09 جويلية 1968 مع الحتفاظ ب�صفته. و لكن 
 )1990 جانفي   01 بتاريخ  رقم90/11  املر�صوم   (  1990 �صنة  يف 
عهدت مهمة طبع و توزيع و ت�صويق الكتب املدر�صية اإىل الديوان 
الوطني للمطبوعات املدر�صية، من اأجل ال�صماح للمعهد باأداء مهمته 
القيام  و  املدر�صي  الكتاب  اإجناز  و  ت�صميم  يف  املتمثلة  الأ�صا�صية 
بالبحث التطبيقي باإ�صراك املتخ�ص�صني  يف علوم الرتبية و ممار�صي 
1994، من اأجل  التعليم. وبذلك متت �صياغة م�صروع مر�صوم، �صنة 

اإعادة هيكلة املعهد اإىل موؤ�ص�صة للبحث. 

للمر�صوم  الرتبية، طبقا  للبحث يف  الوطني  تاأ�ص�س املعهد  و هكذا 
التنفيذي رقم 96/72 بتاريخ 27 جانفي 1996، فُحّول املعهد الرتبوي 

 .INRE  الوطني اإىل املعهد الوطني للبحث يف الرتبية

طبيعته و هدفه

ذات  عمومية  موؤ�ص�صة   INRE الرتبية   يف  للبحث  الوطني  املعهد 
مو�صوع  مالية.  ا�صتقاللية  و  معنوية  ب�صخ�صية  مزود  اإداري  طابع 
حتت و�صاية الوزير املكلف بالرتبية الوطنية. وهو املوؤ�ص�صة العمومية 
الوحيدة للبحث يف علوم الرتبية، بحث يهدف اإىل التح�صني امل�صتمر 
ملردود و نوعية املنظومة الرتبوية كما حتدده املادة 90 من القانون 

التوجيهي الرتبوية الوطنية رقم -08 04 بتاريخ 23 جانفي 2008.

ت�صيريه

يدير املعهد جمل�س توجيه، ي�صريه مدير عام. مزود مبجل�س علمي و 
جلنة اعتماد و ت�صديق الو�صائل و ال�صندات البيداغوجية.

 �ملجل�س �لعلمي: 
باعتباره هيئة ا�صت�صارية، يقوم املجل�س مب�صاعدة املدير العام

 يف حتديد و تقييم اأن�صطة البحث يف الرتبية و البيداغوجيا.

 جلنة �لعتماد و �لت�صديق: 

يراأ�س املدير العام للمعهد جلنة اعتماد و ت�صديق الو�صائل و الو�صائط 
البيداغوجية. اللجنة متعددة الخت�صا�صات، تقوم باإجناز اخلربة 
على الكتب املدر�صية و �صبه املدر�صية و كل الأدوات التعليمية، طبقا 
لدفرت الأعباء املرفق باملر�صوم رقم 72-96 بتاريخ 23 جانفي 1996.

و اإىل جانب الو�صائل العامة، املوظفني و املالية، التابعة ل�صلطة املدير 
العام مب�صاعدة املدير العام امل�صاعد، فاإن املعهد الوطني للبحث يف 

الرتبية يحوي اأربعة اأق�صام ) انظر املخطط التنظيمي (.

نظامه الداخلي

 يحدد القرار الوزاري امل�صرتك بتاريخ 28 فيفر0ي 1998 النظام 
الداخلي للمعهد الوطني للبحث يف الرتبية.

من مؤسسات 
التربية

المعهد الوطني للبحث في التربية 

I N R E
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مهامه 
البحث يف الرتبية والبيداغوجيا

الإ�صراف على درا�صات و بحوث من اأجل تعليم- تعلم ذي نوعية؛
ت�صيري اأعمال بحثية من اأجل اإتقان الطرائق و الأداءات البيداغوجية؛

 اإطالق البحوث التطبيقية؛
 تنظيم بحوث مقارنة.

التقييم امل�صتمر ملردودية املنظومة الرتبوية
 تقييم النظم الرتبوية؛

 تنظيم درا�صات بحثية و تقييمية للمناهج؛

 اإعداد درا�صات حول منظومات التقييم البيداغوجي؛
اإعداد اأدوات و و�صائل التقييم؛

تقييم اختبارات المتحانات الر�صمية.

ت�صميم الو�صائل التعليمية و ت�صديقها
اإعداد، جتريب و ن�صر الو�صائل التعليمية؛

الو�صائط  و  ال�صندات  التعليمية،  الأدوات  على  اخلربة  اإجناز 
البيداغوجية لأغرا�س العتماد و الت�صديق؛

تنمية القدرات الوطنية لإعداد و اإجناز الو�صائل التعليمية من خالل 
التكوين و اإذاعة نتائج البحث يف هذا امليدان.

 ت�صميم و اإجناز الكتاب املدر�صي.

املدير العام

جلنة العتماد وامل�صادقة

املدير العام امل�صاعد

م�صلحة املوظفني

م�صلحة املالية

م�صلحة الو�صائل العامة

املجل�س العلمي

جمل�س التوجيه

ق�صم التوثيق
 وبنك املعطيات

م. الر�صيد الوثائقي

م. بنك املعطيات

م. العتماد وامل�صادقة

م. الت�صميم
 والتاأليف والن�صر

م. تقييم املنظومة 
الرتبوية واملردودية 

م. تقييم املناهج

م. تعليمية املواد
 والبيداغوجيا

م. التكنولوجيا الرتبوية 
والبحث ال�صت�صرايف

ق. ت�صميم الو�صائل 
التعليمية وت�صديقها ق. التقييم امل�صتمر 

ملردودية املنظومة 
ق. البحث يف الرتبية

 والبيداغوجيا

المخطط التنظيمي للمعهد الوطني للبحث في التربية
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التوثيق و بنك املعطيات
 اإعداد بنك للمعطيات؛

 حفظ بنك الوثائق، خ�صو�صا الذاكرة الرتبوية؛
 جمع، طبع، ن�صر و توزيع كل الأعمال املنجزة يف اإطار مهام املعهد؛

 تنظيم الأر�صيف.

�إ�صد�ر�ته
ي�صدر املعهد الوطني للبحث يف الرتبية �صل�صلة من املن�صورات:

جملة » دفاتر املعهد »؛
جملة » تقييم المتحانات الوطنية الر�صمية »؛

املجلة اجلزائرية للرتبية.

ملتقياته
و جهوية  وطنية  ملتقيات  الرتبية  للبحث يف  الوطني  املعهد  ينظم 
املتعلقة  الق�صايا  حول  الدوليني  و  الوطنيني  الباحثني  مب�صاركة 

باهتمامات الأ�صرة الرتبوية.

�صركاوؤه
يف اإطار اأن�صطته يتعاون املعهد الوطني للبحث يف الرتبية مع خمتلف 
ال�صركاء، من بينهم املوؤ�ص�صات التابعة لوزارة الرتبية الوطنية، وزارة 

التعليم العايل و البحث العلمي، اجلامعات، املوؤ�ص�صات الدولية 
)اليون�صكو، اليوني�صاف..(

بنك �لوثائق
ميتلك املعهد الوطني للبحث يف الرتبية بنك وثائق متخ�ص�صة ت�صم 
اأكرث من 37000 كتاب اإ�صافة اإىل الدوريات، املذكرات، الأطروحات، 
امل�صتقبل،  اأ�صاتذة  للطلبة،  ثمينا  �صندا  املعارف...اإنه ميثل  دوائر 

الأ�صاتذة، املفت�صني و الباحثني يف علوم الرتبية.
ميكن ا�صتغالل بنك املعلومات يف عني املكان اأو عرب املوقع

 ) www.inre-dz.org (. و املكتبة مفتوحة من ال�صاعة 08.30
بطاقة  منح  بعد  م�صمونة  اخلارجية  الإعارة  و   ،16 ال�صاعة  اإىل   

امل�صارك. 

م�صاريع �ملعهد
م�صروع حتويل املعهد اإىل موؤ�ص�صة عمومية ذات طابع علمي 

و تكنولوجي؛
م�صروع فتح ملحقات جهوية؛
م�صروع الفيديو حما�صرة؛

م�صروع تو�صيع املكتبة؛
 م�صروع رقمنة بنك الوثائق.

 

عنو�ن �ملعهد: �س ب.193،وادي الرمان- اجلزائر
هاتف: 92/021.30.02.91

فاك�س: 021.30.04.47
  www.inre-dz.org :ملوقع�
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