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ت أخذ اإلاطادس ألاظاظُت لل     ت حهخبر اإلاؤظعاث التربٍى خيشئت الاحخمانُت و إلعاب الهٍى

ت مً خالى الخهلم  الىؾىُت للخالمُز، خُث ًخم حهلم هزه اإلابادا في اإلاؤظعاث التربٍى

والخقلُذ واإلاماسظت، ومً هىا فئن اإلاؤظعت الخهلُمُت ًجب نليها أن جػؿلو بأدواس مهمت في 

خأحى ت الىؾىُت، ٍو رلو مً خالى سضذ  التربُت وإلعاب قىانذ وأظغ للمدافكت نلى الهٍى

الكىاهش واإلاشنالث ودساظتها ووغو الاظتراجُجُاث اإلاىاظبت إلنادة ججذًذ الخؿاب التربىي 

ت  ت الىؾىُت.فأظالُب الخيشئت الاحخمانُت غمً اإلاؤظعاث التربٍى الزي ًنشط فنشة الهٍى

ت ورلو بؿشح مفاهُم  أخلذ بالنشير مً مقىماث الخؿاب التربىي داخل اإلاذسظت الجضابٍش

ت الىؾىُت.   الهىإلات التي ال جدىاظب مو مقىماث الهٍى

ت اإلاجخمو الجضابشي وؾبُهت القُم واإلاهاًير الىاقمت  ت الىؾىُت نً هٍى و حهبر الهٍى

ت لهل مجخمو، خُث حعخمذ ٍت الشقافُت و للهالقاث بين ألافشاد وهي ألاظاط في الهى  الحػاٍس

 مل اإلادُؿت بشهل نػىي.مقىماتها وقُمها مً الخىكُم الزي ًشبـ مل الهىا

و ال ًخخلف ألامش باليعبت إلى الخىكُم الاحخماعي الزي ٌعهم ؾبُهت الهالقت بين 

خه وخطابطه التي جهىهذ نبر مئاث العىين، فئرا اخخل الخؿاب  مهىهاجه في العابه هٍى

خه شِئا فشِئا، ورلو جبها لذسحت  التربىي للبيُت اإلاذسظُت ظشنان ما ًفقذ اإلاجخمو هٍى

دالى الخؿاب التربىي، ونىإلات مهىهاجه، مما ًجهل اإلاجخمو  مهذدا بالخفسخ والاهقعام اه

 وبهثرة خقُبت هىٍخه الىؾىُت.

ت الىؾىُت  مً هىا حاءث اشهالُت بدشىا والتي ضُغذ نلى الىدى الخالي: ما هى واقو الهٍى

ت ؟  غمً الخؿاب التربىي في اإلاذسظت الجضابٍش

تالكلمات املفتاحية:  ت ؛الىؾىُت الهٍى    الخؿاب التربىي. ؛اإلاذسظت الجضابٍش
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 Educational institutions are one of the main sources of 

socialization and the national identity of students. These principles are 

taught in educational institutions through learning, tradition and practice. 

Hence, the educational institution must play important roles in education 

and provide bases and foundations for the governorate. On the national 

identity, and this comes through the monitoring of phenomena and 

problems and study and develop appropriate strategies for the renewal of 

educational discourse, which enshrines the idea of national identity. 

  The methods of socialization within the educational 

institutions have upset many of the components of the educational 

discourse within the Algerian school by introducing concepts of 

globalization that do not fit with the elements of national identity. 

The national identity reflects the identity of the Algerian society and the 

nature of the values and norms governing the relations between 

individuals. It is the basis of the cultural and cultural identity of each 

society. Its components and values are derived from the organization 

that connects all the surrounding factors in an organic manner.  

 It is not the same for the social organization, which 

contributes to the nature of the relationship between its components in 

the identification of identity and characteristics that formed over 

hundreds of years. If the educational discourse of the school structure is 

lost quickly the society gradually loses its identity, depending on the 

degree of dissolution of the educational discourse and the globalization 

of its components, Which makes the society threatened to disintegration 

and division and the scattering of the bag of national identity. 

Hence the question of our research, which was formulated as follows: 

What is the reality of national identity within the educational discourse 

in the Algerian school? 

Keywords: national identity; The Algerian school Educational speech. 



ثمرسيت فتيحة د/  
 

 مقدمة:

ت واإلاىخجت في اإلاجخمو،      ٌهخبر قؿام التربُت والخهلُم مً أهم القؿاناث الحٍُى

ولزا هجذه الُىم مدل اوشغاى النشير مً اإلاعؤولين وسحاى الفنش والبدث في مخخلف 

شه وجدعِىه  دوى الهالم، و خاضت مجخمهاث الهالم الشالث، والتي حععى خشِشا لخؿٍى

 غم مل مهاهاجه الخخلف في شتى مجاالث الحُاة.س 

ت واإلاادًت للشفو مً اإلاعخىي الخهلُمي  و لقذ سخشث الجضابش مل مىاسدها البشٍش

اث واإلاىاهج  وجدعِىه، و رلو مً خالى حملت مً الذساظاث ألامادًمُت والىكٍش

ت نبر مامل التراب الىؾني،  الخهلُمُت، إغافت إلى الاهدشاس الىاظو للمؤظعاث التربٍى

والتي لم جف لحذ العانت بالغشع اإلاؿلىب، إر ًبقى الىقظ والقطىس واضحا وحلُا في 

ت، والتي مً بُنها  الهذًذ مً الطىس اإلاخخلفت و اإلاشامل التي حهاهيها اإلاذسظت الجضابٍش

ت الىؾىُت غمً الخؿاب التربىي اإلاهاضش.  إشهالُت الهٍى

  مفهوم املناهج التعليمية:    ـــ 1

ي باإلاىاهج اإلاذسس ي في مفهىمه القذًم أو الخقلُذي مجمىم اإلاهلىماث و وهن

الحقابق واإلافاهُم وألافهاس التي ًذسظها الخالمُز في ضىس مىاد دساظُت اضؿلح نلى 

حعمُتها باإلاقشساث الذساظُت، وقذ حاء هزا اإلافهىم لىدُجت ؾبُهُت للىكشة الخقلُذًت 

جقذًم أهىام اإلاهشفت للخالمُز و هقل الترار الشقافي لىقُفت اإلاذسظت التي ماهذ جىدطش في 

 (074: 4102مً حُل إلى حُل.)حىدث نضث نؿىي، 

بما ًيبغي أن ًذسط  ٌهخبر اإلاىهج الخهلُمي خؿت اإلاذسظت وجطمُمها في الخهلُم" و 

 (019: 0991حابش نبذ الحمُذ حابش،  ")للمخهلمين ومتى ًذسط لهم ولُف 

قت بىجاح أو فشل الهملُت الخهلُمُت، و اسجهاصها نلى أظغ خُث أن لهزه اإلاىاهج نال

ت.   نلمُت و جشبٍى

و قذ ظانذث نىامل لشيرة في الاهخقاى مً اإلافهىم الخقلُذي للمىهج الخهلُمي الى اإلافهىم 

 الحذًث، و مً هزه الهىامل:
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القُم و  ــــ الخغير الشقافي الىاش ئ نً الخؿىس الهلمي و الخنىىلىجي و الزي غير لشيرا مً

 اإلافاهُم الاحخمانُت.

 ـــ الخغير الزي ؾشأ نلى أهذاف التربُت و وقُفت اإلاذسظت.

اث  ـــ ؾبُهت اإلاىهج التربىي هفعه، فهى ًخأزش باإلاخهلم بالبِئت و اإلاجخمو و الشقافت و الىكٍش

ت، و ما ًخػو له مل مً هزه الهىامل مً حغيراث مخالخقت.) حىدث نضث  التربٍى

 (4102:077نؿىي، 

ٍخفـــق مــــل اإلاخخطـــين فــــي اإلاجــــاى التربـــىي والخهلُمــــي خــــىى أهمُـــت اإلاىــــاهج وألاظــــالُب و      

الخهلُمُـت الحذًشــت فــي مىالبــت الخدـىالث النبيــرة التــي حشــهذها بعـبب الفطــل ؤلاحشاةــ  فــي 

ـت والىقُفـت الخهلُمُـت، والعـعي إلـى الـشبـ بُنهمـا فـي  معخىي الىظابل بين الىقُفت التربٍى

فلـــــم ٌهـــــذ ًـــــشجبـ الاهخمـــــام بالجـــــذوي اهؿالقـــــا مـــــً ألاضـــــالت والترازُـــــت معـــــخىي ألاهـــــذاف، 

ــــــت أي اإلاــــــذخالث، وهــــــي  والقــــــذم، بــــــل أن الدعــــــا ى أضــــــبذ ًخمدــــــىس خــــــىى ألاهــــــذاف التربٍى

ـــت وألاهكمـــت الخهلُمُـــت و اإلاىـــاهج والنخـــاب اإلاذسســـ ي واإلاقـــشساث والخقىُـــاث  العُاظـــت التربٍى

والخهلـــُم والخــذَسغ وؤلاشـــشاف وؤلاداسة  البُذاغىحُــت، وفــي مجـــاى اإلاماسظــاث أي الخىحُــه

ـــرا فــــي مجــــاى اإلاخشحــــاث جدذًــــذ ؾبُهــــت ألاداء وفــــق حملــــت مــــً  ــــت، وأخيـ واليشــــاؾاث التربٍى

ــــت، أو مـــــذي  ُـ ـــت بذًمقشاؾُـــــت الخهلـــــُم و الهذالـــــت الاحخمان ــــي لهـــــا نالقــ ــــو التـ اإلاؤشـــــشاث لخلـ

افكـــت نلـــى الاهفخـــاح نلـــى ألاخـــش مـــً خـــالى الخألُـــذ نلـــى الدعـــامذ وخقـــى  ؤلاوعـــان، واإلاد

ــــت  ــــىم التربُـ ــــىم نليهـــــا نلـ ـــي جقـ ـــي اإلاجـــــاالث التــ ــــت اإلاعـــــخذامت وهــ ــــي الخىمُـ البِئـــــت والاهخـــــشاؽ فـ

ــــــت، وزاهُــــــا بالهالقــــــاث  بانخباسهــــــا تهــــــخم أوال بالشــــــشوؽ الهامــــــت والخاضــــــت باإلاؤظعــــــت التربٍى

ـــــــــــــــت.                  البُذاغىحُــــــــــــــت وفهـــــــــــــــل الخهلــــــــــــــُم راجـــــــــــــــه، وزالشــــــــــــــا بشـــــــــــــــشوؽ جؿــــــــــــــىس اإلاىكىمـــــــــــــــت التربٍى

 (410،414: 4117الؿاهش لبِب،  )

ت أخذ أسمان العُاظاث الهىإلاُت  الحذًشت، خُث جقىم  وحهخبر الىظابـ التربٍى

ت؛ ورلو مً خالى جىام  الشىسة ؤلانالمُت والاجطالُت،  باخترا  لألهكمت الخهلُمُت التربٍى

وهي جقف ناحضة خُاى الؿش  الخقلُذًت  وجطانذ الخقىُاث الحذًشت في هزا اإلاجاى؛

لهذم قذسة هزه الاخيرة نلى الدعاب الهذًذ مً القىىاث اإلاشظلت  للخهلُم في بلذاهىا



ثمرسيت فتيحة د/  
 

ت ، مما ٌهى  دون هجاح الهملُت الخهلُمُت ونذم  للمىاهج الخهلُمُت والخؿاباث التربٍى

 جدقُق ألاهذاف اإلاشحىة مً اإلاىاهج اإلاذسظُت .  

 و جىاحه الىكم الخهلُمُت في أهداء لشيرة مً الهالم مشنالث و جدذًاث لشيرة

جمليها ؾبُهت الهطش الحذًث، و هي جؤدي أظاظا إلى نذم اإلاالبمت و نذم الخىافق بين 

الىكم الخهلُمُت مً هاخُت و بين الخؿىس الهلمي و الخنىىلىجي و العهاو  الزي ًجخاح 

 (451: 0991الهالم بأظشه في نطشها الحذًث مً هاخُت أخشي.) جشم  سابذ، 

ت إن للخؿاب الخهلُمي أهمُت بالغت  في إضالح اإلاذسظت واإلاجخمو وضىو الهٍى

الىؾىُت إرا بني نلى سمابض مخِىت، والهنغ صحُذ، فقذ ًؤدي إلى هخابج ظلبُت إرا وغو 

ت مىاقػت للمجخمو ومقىماجه، وختى ًىجح الىكام الخهلُمي ًجب أن  نلى أظغ جشبٍى

مدافكت نلى ًشاعي في مخؿؿاجه جنُُف هىنُت الخهلُم اإلاقذم مو القُم الاحخمانُت لل

ت الىؾىُت.  الهٍى

  مفهوم املدرسة:ـــ  2

ت في مجاى نلم الاحخمام  فاث اإلاذسظت بدباًً الاججاهاث الىكٍش جدباًً حهٍش

فاث بدىىم مىاهج البدث اإلاىقفت في دساظتها، و ًمُل أغلب  التربىي، و جدىىم هزه الخهٍش

ٍىكشون إليها بىضفها هكاما الباخشين الُىم الى جبني الاججاه الىكمي في حهٍشف اإلاذسظت و 

منىىا في دابشة هزا الخهذد اإلانهجي في حهٍشف اإلاذسظت  احخمانُا دًىامُا مهقذا ومنشفا. ٍو

فاث التي جؤلذ نلى بيُت اإلاذسظت جاسة ونلى وقُفتها جاسة  اظخهشاع مجمىنت مً الخهٍش

 أخشي.

عىن اإلاذسظت بأجها: مؤظعت احخم انُت و في هزا العُا  ٌهشف فشدًىاسد بَى

ت تهذف إلى غمان نملُت الخىاضل بين الهابلت والذولت مً أحل إنذاد ألاحُاى  غشوٍس

 (4117:02الجذًذة، ودمجها في إؾاس الحُاة الاحخمانُت.) نلي أظهذ وؾفت،

ذٍسو هاظتن " بأجها هكام مهقذ مً العلىك اإلاىكم، الزي حهذف  و ٌهشفها فٍش

 م الاحخماعي القابم.إلى جدقُق حملت مً الىقابف في إؾاس الىكا
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ال ًخشج أسهىلذ ملىط في س ٍخه للمذسظت نً هزا الخىحه فهى ًىكش إلى و 

اإلاذسظت بىضفها" وعقا مىكما مً الهقابذ والقُم والخقالُذ، وأهماؽ الخفنير والعلىك 

 التي جخجعذ في بيُتها وفي أًذًىلىحُتها الخاضت.

مً اإلاشالض وألادواس التي ًقىم و في هزا اإلاجاى ًشي" شِبمان" أن اإلاذسظت شبنت 

بها اإلاهلمىن والخالمُز، خُث ًخم الدعاب اإلاهاًير التي جدذد لهم أدواسهم اإلاعخقبلُت في 

 الحُاة الاحخمانُت.

و ًمنً الىكش إلى اإلاذسظت لما ًشي مل مً "بالمان "و" ظُهىسد "لمجخمو 

بمشلب مخغاًش مً مطغش له زقافخه ومىاخه الخاص، وجخدذد هزه الشقافت اإلاذسظُت 

الخل  الشقافاث الفشنُت اإلالمىظت والتي جؤزش في ظلىك ونمل الخالمُز بؿش  مخخلفت، ٍو

نلي  هىا أن الباخشين ًىكشون إلى اإلاذسظت بىضفها مجخمها مخهامال بشقافخه ومهىهاجه.)

 (07: 4117أظهذ وؾفت، 

فيها هقل و ٌهشف" نذلي ظلُمان " اإلاذسظت نلى انخباسها اإلاىكمت التي ًخم 

الهملُت الخهلُمُت إلى الخالمُز، و رلو باالنخماد نلى اإلاىاهج و البرامج و ألاوشؿت 

ق  اإلاخخلفت بغُت جدقُق ألاهذاف الخهلُمُت التي أوشئذ مً أحلها، و رلو نً ؾٍش

اإلاجهىداث اإلابزولت مً ؾشف هُئت الخذَسغ التي جىذسج غمً حهاص اداسي، خُث جمشل 

ه الخجاوغ في العً و اإلاعخىي الخهلُمي، و هذفها ألاظاس ي هى مجخمها ٌغلب نلى ضىس 

 (47: 0991اإلاعاهمت في حشنُل الفشد الطالح.) نذلي ظلُمان،

و إرا مان الباخشىن ًىكشون إلى اإلاذسظت لمؤظعت احخمانُت، فئجهم في الىقذ 

هفعه ًؤلذون بأجها مؤظعت هىنُت مخخلفت نً اإلاؤظعاث الاحخمانُت ألاخشي، ومً 

ا اإلاىؿلق فئن وقُفت اإلاذسظت مدذودة حذا هكشا السجهاصها نلى البهذ الىقُف  هز

 للهملُت الخهلُمُت. 

ت إلى إخذار حغُيراث في ظلىك الخالمُز وفي البِئت  و تهذف اإلاؤظعت التربٍى

اإلادلُت، وهزه الخغُيراث جخأزش بهىامل احخمانُت واقخطادًت وزقافُت ودًيُت ولزاك 

ت نً غيرها مً اإلاؤظعاث الاحخمانُت.ًطهب فطل أزش اإلاؤ   ظعت التربٍى
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ت نً غيرها فأجها حهنى بهل الخالمُز مهما اخخلفذ  و جخخلف اإلاؤظعت التربٍى

اتهم الشقافُت والاحخمانُت وختى الاقخطادًت، فهي ملضمت بالخهامل مو الجمُو،  معخٍى

ت بشهل مهقذ فهىاك نال قاث بين اإلاذًش بِىما جخذاخل الهالقاث داخل اإلاؤظعت التربٍى

واإلاهلمين واإلاخهلمين وأولُاء ألامىس، وهزه الهالقاث حهخبر أظاظا هاما مً أظغ نملُت 

 (51: 4102الخهلُم والخهلم.) حىدث نضث نؿىي،

و إرا ماهذ اإلاذسظت جلهب دوسا فهاال في حهل اإلاخهلم ًخمشل في قُم وأهماؽ 

خه الىؾىُت، ور خهامل مو هٍى لو بمضج زقافخه اإلاذسظُت مو زقافت الحُاة الاحخمانُت، ٍو

مجخمهه، فئن رلو ٌهني أن ألاظشة واإلاجخمو واإلاذسظت ًخهامالن بىابُا ووقُفُا لذنم 

ألاداء الىقُف  للىكام التربىي الهام في اإلاجخمو، وال ًمنً أن ًدذر هزا الخهامل إال إرا 

 جىفشث نذة نىامل احخمانُت واقخطادًت وظُاظُت.  

ت اإلاذسظت مدذودة حذا هكشا السجهاصها نلى البهذ اإلاادي إر هجذ أن وقُف

للهملُت الخهلُمُت، لما أن اإلاىاهج اإلاخبهت ال حعاًش الخطابظ الاحخمانُت للمخهلم، إر 

أضحذ لها خطىضُت حعخذعي قهىس نذة حغُيراث هُهلُت وفىُت حهخبر لػشوسة لهملُت 

 الخهلم الحذًشت.

ت  أن حهنى بدىكُم هزه الهالقاث ووغو أظغ مً هىا مان نلى اإلاؤظعت التربٍى

ظلُمت لها، بدُث جقىم نلى الاخترام اإلاخبادى وجدذًذ أدواس مل مً اإلاذًش واإلاهلم 

مو البِئت اإلادلُت، واإلاخهلم والىلي، لما حهمل نلى جدذًذ نالقاث اإلاذسظت مو ألاظشة و 

 جدذًذ اإلاجاالث التي ظدعهم فيها اإلاذسظت في خذمت اإلاجخمو. و 

  :مفهوم الهوية الوطنيةــ ـ 3

ت لفل جشاس  قذًم، مىحىد في لخب اإلاطؿلحاث مشل "  مطؿلح الهٍى

فاث " للجشحاو ، ومهىاه أن ًهىن الش يء هى ولِغ له مقابل، مما ًذى نلى زباث  الخهٍش

ت، وهى مىحىد أًػا في اإلاهاحم والقىامِغ الغشبُت، في مطؿلح "  "،  Identitéالهٍى

 (07: 4104.) خعً خىف ، ألاهُت " اإلاشخق مً ألاها وأخُاها في مطؿلح "

ت  ت في الترار الهشب  ٌهني هٍى و ًشي الباخث مدمذ شهُذ أن مفهىم الهٍى

الش ئ، بمهنى نُيخه ووخذجه وخطىضِخه وهى الحقُقت اإلاؿلقت اإلاشخملت نلى الحقابق، 



ن الخطاب التربوي في املدرسة الجزائريةواقع الهوية الوطنية ضم  

 

77 

 

التي جميز  وهى بزلو مفهىم جترهذ مهاهُه بين نذة مذلىالث أهمها العماث واإلاميزاث

الفشد أو الجمانت أو ألامت نً غيرها، لما جشمض مً حاهب أخش إلى ما هى راح  فُما ًخهلق 

خ والجيغ والهش ، فهي بهزا خلُـ ميسجم مً القُم  باللغت والهقُذة والحػاسة والخاٍس

 والخقالُذ وألافهاس والشقافت التي جخخظ به حهت ما نً غيرها مً الجهاث.

قها أن ًخهشف نلُه و بخهبير آخش" فه ي الشفشة التي ًمنً للفشد نً ؾٍش

خ  آلاخشون بانخباسه مىخمُا إلى جلو الجمانت خُث جخجمو نىاضشها الهشقُت نلى مذاس جاٍس

الجمانت مً خالى جشاثها الابذاعي)الشقافت( وؾابو خُاتها) الىاقو الاحخماعي (، والتي جكل 

تها غمً الجمانت الاحخ مانُت مشل: القُم والترار مدخفكت بىحىدها وخٍُى

 (47: 4102مدمذ شهُذ،  الشقافي.)

خُت جطف الشهىب بأجها مخقذمت أو مخخلفت، أو في ؾٍشق و     ت أًػا هي مشخلت جاٍس الهٍى

خُت ال مً الاهدعاب الفنشي أو الىالء ؤلاًذًىلىجي  ت جأح  مً اإلاشخلت الخاٍس الىمى، فالهٍى

إلاخخلفت، وآلان ًطىف غمً الذوى خُث مان الهالم الهشب  ًطىف غمً الذوى ا

ل.) خعً خىف ،  ت لِعذ زابخت بل مخغير نلى ألامذ الؿٍى  .(74: 4104الىامُت، فالهٍى

ت والشقافُت، خُث و        ت ؤلاوعاهُت جخجاوص الحذود الجغشافُت والهشقُت واللغٍى الهٍى

ت والتي وافقذ نليها ؤلاوعاهُت نل ى مذاس جىحذ قُم إوعاهُت نامت، مشل الهذالت والحٍش

ت ؤلاوعاهُت هي التي حعمذ بخأظِغ الشهاساث والخؿاباث واإلابادا  خ، هزه الهٍى الخاٍس

والقُم، " وحهبر القُم نً مهخقذاث جدذد أهمُت ألاشُاء باليعبت للفشد في غىء زقافت 

اإلاجخمو الزي ٌهِش فُه، والقُم جدنم ظلىك الفشد بالعلب أو الاًجاب.) حىدث نضث 

 (4102،009نؿىي، 

اث غمً خطىضُت الذولت أو الهش  أو اللغت، فهىاك ل ما جىذسج بهؼ الهٍى

ت نشبُ ت إظالمُت جيشأ مً هٍى ت هي أظاط القىمُت والشقافت الهشبُت، وهىاك هٍى

الشقافت ؤلاظالمُت، وما ًشبـ اإلاعلمين بهػهم ببهؼ نلى اخخالف لغاتهم وأنشاقهم و 

ت  أوؾاجهم هى ؤلاظالم بانخباس لغخه الهشبُت، لغت القشآن والشقافت ؤلاظالمُت، وهىاك هٍى

ل مً وؾىُت جقىم نلى أظاط الحفاف نلى من خها وهػالها الؿٍى دعباث الذولت وجاٍس

ت والهذالت والحفاف نلى مقىماث ألامت.  أحل الحٍش
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خه التي جميزه نً  و لقذ خاوى ؤلاوعان مىز القذًم إزباث راجه والبدث نً هٍى

خه، " لنً اإلالفذ لالهدباه  غيره، فقذ بزى حهذا لبيرة مً أحل الذفام نً خقىقه وخٍش

عان في الفتراث اإلاخأخشة حغير إلى ضشام فنشي وادًىلىجي في أفق هى أن الطشام نىذ ؤلاو

ت " فشوعِغ  الخىكير للمشخلت اإلاقبلت وجدذًذ ؾبُهتها، لزلو ؾفذ نلى العؿذ هكٍش

خ "، ورلو خين أبشص نىإلات الذًمىقشاؾُت  اما " والتي أؾلق نليها " جهاًت الخاٍس فىمٍى

ت. اللُبيرالُت بانخباسها ضُغت جهابُت إلاعيرة و   جذبير الحهىمت نىذ البشٍش

ل هىخغخىن الزي ًؤلذ أن  ت ضذام الحػاساث لطامٍى و قذ خلفتها هكٍش

الطشاناث التي ظِشهذها الهالم لً جهىن بين البلذان القىمُت اهؿالقا مً اخخالفاتها 

ت.   العُاظُت والاقخطادًت، بل ظُهىن اإلادشك ألاظاط فيها ألاظغ الشقافُت والحػاٍس

ت والهىإلات ، فنالهما ٌهبر  ىىاأمنومً هىا  الجضم بىحىد اسجباؾاث مابين الهٍى

لبير ، وقذ جخهذي جلو الشقافت الغالبت أو  نً زقافت ما ظابذة في مجخمو ضغير او

اإلاىالبت لكشوف وجذانُاث الهطش الجذًذ مداولت الخهبير نً زقافت مىهُت مىخذة 

ض هكشة  ألحلوشاملت لجمُو اإلاجخمهاث ، ورلو  هكام واخذ  إؾاس ناإلاُت مىخذة في حهٍض

ت والهىإلات لخيخج لىا هكام مً ا ت ، جخماصج خاللها الهٍى إلاهخقذاث والقُم وألاؾش الفنٍش

 خذًشا مً الشقافت .

ت لبير وواظو، جدشابو مهاهُه بين نذة دالالث أهمها  و بزلو فئن مفهىم الهٍى

نً غيرها، لما جشمض مً حاهب العماث واإلاميزاث التي جميز الفشد أو الجمانت أو ألامت 

خ  آخش إلى ما هى راح  خطىضا فُما حهلق بجاهب اللغت والهقُذة والحػاسة والخاٍس

ت الىؾىُت بزلو حشمل مل الخقالُذ والقُم وألافهاس والشقافت  والجيغ والهش ، والهٍى

التي جخخظ بها دولت ما نً غيرها مً الذوى، لما جخجلى مً خالى الشمىص واإلاهخقذاث 

اث ألاخشي،  ت مشترلت نً ظابش الهٍى واإلاندعباث والتي جميز حمانت قىمُت راث هٍى

تها و اظخمشاًتها.  خُث جكل مدخفكت بىحىدها وخٍُى

 ـــ واقع الهوية الجزائرية في املدرسة الجزائرية: 4

ت  ت الىؾىُت مً القػاًا الهامت التي حهنى بها اإلاىاهج التربٍى ٌهّذ مىغىم الهٍى

ت، غير أّن حملت الخغيراث التي خذزذ داخل هزه اإلاىكىمت داخل اإلاذسظ ت الجضابٍش
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ت الىؾىُت، خُث أغحى  ت أدث إلى اهدعاس لبير في حىاهب أظاظُت جمغ الهٍى التربٍى

 الخؿاب التربىي ًىاحه جدذًاث حذًذة جفشغها نلُه جذانُاث الهىإلات.

ت نلى وحه الخطىص   ٌهنغ غهف إّن الىاقو التي حهِشه اإلاذسظت الجضابٍش

ت الىؾىُت، فف  قل هكام الهىإلات وما جفشغه نلُىا  ت ججاه مىغىم الهٍى اإلاىاهج التربٍى

خه جىاغم مً جشاقف و  غمً أؾش زقافُت ناإلاُت قذ حعاهم في صنضنت زقت اإلاخهلم بهٍى

ت  الشاسخت في هفىط اإلاخهلمين  خه، وجداوى صسم الشو في مّل مقىماث الهٍى وجاٍس

خه  خُث حععى الهىإلات الى إخذار ؾفشة ولفاخه، دًىه ولغخه،  هوهػالوبخاضت جاٍس

، لما جنىىلىحُت ومهلىماجُت قذ جطاخبها أزاس ظلبُت مً الىاخُت الاحخمانُت والشقافُت 

ت الععي منها الاهذماج النلي للمجخمهاث  قذ جفشع نلُىا حغيراث وبشامج زقافُت وجشبٍى

ت مىخذة ، جختزى ف ت البلذان الىامُت او غمً مىكىمت ناإلاُت راث هٍى ي ؾُاتها هٍى

لىجي خذًث قذ ًىجح في ظيروسجه ى اإلاعخػهفت والتي جدىى دون اظخهماس اًذً

الاقخطادًت او العُاظُت ، ولنىه ال مدالت ظىف ًفشل في اخخىاء حمُو الخطىساث 

 الاحخمانُت والشقافُت غمً قالب واخذ مىخذ .

كىمت جىخي الحزس ججاه هزه مل رلو مان البذ نلى القابمين نلى هزه اإلاى

ت، وخاضت  ت الىؾىُت الجضابٍش الخذانُاث ووغو خؿىؽ خمشاء خىى مقىماث الهٍى

الخمعو بالقُم الىؾىُت ومبادا الذولت ومعلماتها التي لً جضوى إال بضواى اإلاجخمو 

ت بشهل فهاى في  الجضابشي، و قذ ٌعاهم الخؿاب التربىي داخل اإلاذسظت الجضابٍش

خُت التي جدخىحها النخب الحفاف نلى ال ت الىؾىُت ورلو مً خالى الىطىص الخاٍس هٍى

ت لخهٍشف  اإلاذسظُت باإلغافت إلى إنادة الانخباس لألًام الشقافُت في اإلاؤظعاث التربٍى

خه وهػاالث سحاله، لنُال جزهب معانيهم وجضحُاتهم ظذي، باإلغافت إلى  اإلاخهلم بخاٍس

مُت، وغيرها مً اإلاىابش التي جدمي اإلاخهلم مً دوس الشقافت واإلاشالض الشقافُت ؤلاظال 

خه الىؾىُت، ت الشقافُت ، وال جبرص  جذانُاث الهىإلات ججاه هٍى خُث ال جنخمل الهٍى

ت  ت، وال حغذو هٍى إال إرا ججعذث مشحهُتها في معلماث  فانلتخطىضُتها الحػاٍس

 ألاظاظُت مً اهخماء ووؾً ودًً . اإلاجخمو ونىاضشه
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ت  ونلُه وله  هقض ي  نلى معبباث هزه ألاصمت جهابُا داخل اإلاذسظت الجضابٍش

 وخاسحها، و في أرهان اإلاخمذسظين هلجأ إلى ما ًأح :

إبشاص و ـــ إششاك مؤظعاث اإلاجخمو اإلاذو  التي جيشـ في اإلادافكت نلى القُم الىؾىُت 1

خ وناداث وجقالُذ الشهب الجضابشي   .جاٍس

ت أًام ألا 2 ت ومهشحاهاث زقافُت حهمل ـــ إزشاء اإلاذسظت الجضابٍش نُاد الىؾىُت بلقاءاث جشبٍى

 نلى جشظُخ خب الىؾً داخل هفىط اإلاخهلمين. 

ـــ غشط القُم الىبُلت في ضفىف اإلاخمذسظين مً قبل اإلاشبُين دون إدخالهم في اإلاخاهاث 3

خُت وألاصماث  الىؾىُت التي مشث بها الجضابش.  الخاٍس

 ت الىؾىُت إلى الذنم الالمدذود في نملُت هقل الترارـــ دنىة اإلاشخغلين في خقل الترب4ُ

دي والذًً للمجخمو الجضابشي نبر مّل الىظابل اإلانخىبت واإلاقشوءة  الشقافي والخاٍس

 واإلاعمىنت و اإلاشبُت.

  خاثمة:

ت اإلاهاضشة،  إن القشاءة الخدلُلُت لىاقو اإلاىاهج الخهلُمُت للمذسظت الجضابٍش

ت الىؾىُت، ججهل اإلاهخم ال ًفىجه إدساك  إن خُث اسجباؽ الخؿاب التربىي بقػاًا الهٍى

ت ٌهخبر مً أهم الهىامل  ت في هفىط الخالمُز داخل اإلاذسظت الجضابٍش غشط قُم الهٍى

ض ؤلاخعاط باالهخماء للىؾً، ومً هىا ال بذ مً غشوسة جشمين هزه القُم  الذانمت لخهٍض

ألن الخطىضُت الشقافُت لهزه القُم  في اإلاىاهج الخهلُمُت، بأبهادها وأشهالها اإلاخخلفت،

ت   بجىهش الشقافت الهشبُت وؤلاظالمُت، لمهىن أظاس ي للهٍى
ً
 مباششا

ً
جخطل اجطاال

 الىؾىُت.

لزلو فمً الػشوسي إزشاء اإلاىاهج الذساظُت بالشقافت الىؾىُت، لُهشف ألابىاء 

ت الىؾىُت، جبذأ ض الهٍى خ بالدهم، خُث ًشي أن هقؿت البذاًت في حهٍض بغشط القُم  جاٍس

 لخأزيرها نلى ظلىك الىاشئت
ً
ولزا إنادة الانخباس للقُم الاحخمانُت والذًيُت  ،هكشا

  وألاخالقُت بانخباسها ألاظاط الزي جبنى نلُه شخطُت الفشد.
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 .، الؿبهت ألاولى، الذاس الهشبُت للهلىم، لبىاناملستدامة

الؿبهت الشاهُت، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت،  أصول التربية،: (0991)جشم  سابذ .2

 .الجضابش

، علم الاجتماع املدرس ي: ،(4117)نلي أظهذ وؾفت نلي حعام الشهاب .5

ذ   .الؿبهت ألاولى، داس اليشش و الؿبانت، الهٍى

، داس الفنش الهشب ، الوظيفة الاجتماعية للمدرسة: (0991)نذلي ظلُمان .2

ت، مطش  .الاظنىذٍس

 .اإلاجلغ ألانلى للشقافت، القاهشة الهوية،: (4104)خعً خىف  .7

، ظلعلت ملفاث بدشُت خىى الذًً و في قضية الهوية: (4102)مدمذ شهُذ .1

ت، اششاف الحاج دوا ،  مشلض مؤمىىن بال خذود للذساظاث و ألابدار،   7الهٍى

  .ماًى 

 

 


