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  : ةـاإلشكالی
 الوعي عن یعبر إذ , المجتمع في هاما دورا تؤدي التي التواصلیة الوسائل بین من الخطاب یعتبر   

 الجهة كذا و,  المواضیع بتعدد الخطاب یتعدد حیث نوعه بحسب ذلك و , متطلباته و المجتمع بحاجیات

 , السیاسي الخطاب , اإلعالمي الخطاب , الدیني الخطاب المجتمع في فنجد  الخطاب عنها یصدر التي

 و المجتمع تطور في تساهم التي الخطابات أهم بین من التربوي الخطاب یعد إذ , التربوي الخطاب و

 من ذالك ویتم , الخطاب جهة أو صاحب عن تعبر التي الرؤى و التصورات جملة في یتمثل فهو,  تغییره

 حیث , الواقع ارض على تجسیدها إلى یسعى التي األهداف كذا و مبادئه و أفكاره على التعرف خالل

 تكوین في,  أساسیا مطلبا تعد الیوم فالتربیة,  بالتربیة الرتباطه المجتمع في األهمیة التربوي الخطاب یأخذ

 و المجتمعات تطور یقاس فبالتربیة,  تماعیةجالا كذا و العلمیة و التربویة النواحي مختلف في األفراد

 تسایر حتى ذالك و , التربویة األنظمة خاصة و التحوالت من جملة یشهد الیوم فالعالم ,تقدمها

 فیه أصبحت الذي الوقت في خاصة , ومعلوماتیة تكنولوجیة و علمیة تطورات من العالمیة المستجدات

  . المجاالت كل ضمن العولمة

 المراحل مختلف وعلى تغیرات عدة التربویة منظومتها شهدت التي الدول بین من كذالك الجزائر و   

 تخضع  التربویة المنظومة و,  الثالثة األلفیة غایة إلى 1962 سنة االستقالل فمنذ,  التربویة و الزمنیة

 بعض أو,  ككل التربویة السیاسة مستوى على تغیرات من , التغییر درجة حیث من متفاوت اتللتغییر 

 بدا التكوین في األساسیة القاعدة تعتبر التي و األولى المراحل خاصة و , محددة نقاط في التعدیالت

 نفس من تنطلق كانت عمومها في هاأن یجد المالحظ أن الإ,  الثانوي مرحلة إلى و االبتدائیة بالمرحلة

 م1954/نوفمبر/01 الوطني التحریر لثورة الوطني المیثاق في المتمثلة و,  التربویة المنطلقات و المبادئ

 16 أمریة في التغیرات أهم وتمثلت,  المجتمع ألفراد الهویة و الوطنیة قیمال  و دئالمبا على تركز التي و

 , االبتدائیة المرحلة على تدریجیا طبقة والتي,  2003 إصالحات و 1996 دستور و , 1976 أفریل
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 و , المجتمع أفراد وسط في مكانتها و وقعها األخیرة اإلصالحات لهذه كانت حیث , المتوسط ومرحلة

,  المعنیة الوزارة طرف من المتبعة التربویة السیاسة هذه حول الخطابات كثرة نیأ الجهات مختلف لىع

 و , المتعددة خطبها خالل من انطباعاتها عن جهة كل عبرت أین , المعارضین و المؤیدین بین من

 لمختلف جتهامعال خالل من,  المجتمع في التربوي دورها تمارس التي المدني المجتمع مؤسسات خاصة

 األمثل هي منظورها حسب تراها التي التربویة سیاستها بطرح سواء , التربویة بالمنظومة المتعلقة القضایا

 أو المعارضة أو بالموافقة إما المتبعة التربویة للسیاسة نقدها خالل من أو , التربویة للمنظومة األصلح و

  .  إیدیولوجیتها و مبدئها حسب مناسب اهتر  الذي البدیل طرح مع , النقاط بعض في االختالف

 انه إال, السیاسیة األحزاب التربویة بالمنظومة اهتمامها قدمت التي المدني المجتمع مؤسسات بین ومن  

 هذا یعود و الدارسین قبل من , المدني المجتمع مؤسسات من مؤسسة اعتبارها حول كبیر جدل هناك

 و,  اهتماماتها و خطاباتها مختلف خالل من السیاسیة حزاباأل به تقوم الذي السیاسي للدور الجدل

 بینها من التي و , متنوعة بخطابات تقوم فهي , البارز السیاسي خطابها من فبالرغم , أخرى عتباراتال

,  العام برنامجها ضمن التربویة المنظومة عن رؤیتها تقدیم إلى خالله من تسعى الذي التربوي الخطاب

 دور لتفعیل السعي كذا و,  التربویة السیاسة تشكیل في به المساهمة و , المجتمع تطور في به للمشاركة

 ال حیث , مربي بأنه یعد سیاسي یكون أن قبل هو السیاسة فرجل,  المجتمع في التربویة  المنظومة

,  صادیةاالقت التربویة و االجتماعیة الجوانب مختلف یتجاهل و,  فقط السیاسي الجانب على دوره یقتصر

 ومرجعیته توجهه عن به فیعبر , الحزبي برنامجه ضمن جانب لهم یخصص و جمیعا بهم یهتم الذي فهو

 لعالقةا القضایا مختلف و االقتصادیة و السیاسیة و التربویة و االجتماعیة القضایا من مواقفه مختلف و

 مختلف في و,  المجتمع فئات لمختلف یوجهه خطاب في انشغاالته جمیع یطرح أین,   المجتمع في

 مختلف فیها یطرح  حیث ,التظاهرات من غیرها و االنتخابات فترة و , المؤتمرات انعقاد مثل المناسبات
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 و التطور یحدث بها التي التربویة المنظومة  االهتمامات هذه بین ومن,  االهتمامات و االنشغاالت

  . واهتماماته لمجتمعا ومتطلبات تتناسب تربویة سیاسة عرض یتم أین التغییر

 الوحید النظام یمثل الذي و الحاكم الحزب هو االستقالل بعد الوطني التحریر جبهة حزب كان فلقد  

 جبهة حزب برنامجل كان حیث , 1990  سنة الحزبیة التعددیة قیام غایة إلى استمر و الجزائریة للدولة

 خاصة المرحلة تلك تواكب تربویة سیاسة إتباع تم حیث,  المجاالت مختلف على التأثیر  الوطني التحریر

 , المجاالت مختلف في كبیرة مسؤولیة عاتقها على حملت هي و استعماریة مرحلة من الجزائر خروج بعد

 من منبثقة كانت والتي,  المتبعة التربویة السیاسة في واضحا كان الذي و االشتراكي النظام اتبع تم أین

 دین اإلسالم في المتمثلة الوطنیة الهویة مبادئ على  ینص الذي,  1954 نوفمبر أول الوطني المیثاق

 حیث,  وتعمیمه جزارته و التعلیم تعریب على الدولة عملت فلقد , االمازیغیة اللغة و العربة اللغة و الدولة

 التي و,  2003 سنة غایة إلى 1962 سنة اإلصالح لجنة بتنصیب بدأ مراحل بعدة الخطوات هذه مرة

  راهنة تحدیات من العالم عرفها التي التغیرات و تالتطورا نتیجة و , التربویة المنظومة إصالح في ثلتتم

 عن تعبر طاباتخ و برامج إتباع تم أین التطورات و المستجدات مواكبة السیاسیة األحزاب على لزاما كان

 بینها من التي و اتاإلصالح بمختلف القیام بعد خاصة,  القضایا مختلف في رؤیتهم و توجههم

  .  2003 إصالحات بعد جاءت التي التربویة المنظومة

 وفق العام برنامجها تعدیل تم حیث,  الوطني التحریر جبهة حزب به قام الذي الوضع هو و   

,  الحزب إیدیولوجیة عن تعبر التي األساسیة المبادئ على الحفاظ مع,  الراهنة التحدیات و المستجدات

 خالل من الجزائر في السیاسیة األحزاب برنامج ضمن التربوي الخطاب واقع عن الكشف لسنحاو  وعلیه

  :  التالي التساؤل طرح

 ؟ الجزائر في السیاسیة األحزاب برامج في التربوي الخطاب هو ما  

   : ویندرج تحت هذا السؤال مجموعة من التساؤالت هي 
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o الجزائر؟ في سیاسیةال األحزاب الخطاب التربوي في برامج مكانة هي ما                                     
o السیاسیة األحزاب تعطیها التي و التربویة المنظومةب المتعلقة التربویة قضایاال أهم هي ما 

   ؟ برامجها ضمن االهتمام الجزائر في

o ؟ 2003  مشروع اإلصالح من الجزائر في السیاسیة األحزاب موقف هو ما  
o ؟ الجزائر في السیاسیة األحزابالتي تضعها  لتربویةاالسیاسة  هي ما  
o نضر وجهة حسب,  الجزائریة التربویة المنظومة تواجه التي التحدیات و العوائق هي ما 

  ؟ الجزائر في السیاسیة األحزاب
  : ةـالدراس ابـأسب
 الدراسة هذه إلى بنا دفعت التي األسباب و, لدراستها دعت ودوافع أسباب ولها أال تدرس دراسة كل   

  : التالیة النقاط في تتمثل
 التربیة اجتماع علم و عامة بصفة االجتماع علم ضمن یندرج فهو الموضوع هذا دراسة في الرغبة /1  

 عند الخطاب بتحلیل تتعلق الدراسة حیث, السیاسي االجتماع بعلم األخیر هذا عالقة و , خاصة بصفة
 دور للسیاسي أن العتبار ذلك و,  السیاسیة األحزاب برنامج في تتمثل التي و السیاسیة الفئة من طبقة
 للمنظومة االهتمام من جانب تخصیص ومنه , المتنوعة خطاباته خالل من المجتمع حركیة و تفعیل في

  . تغییر و تطور أي أساس تعد التي التربویة
 و تحدیات من تواجهه ما و یةالتربو  المنظومة حول الجزائري المجتمع أفراد مختلف من القائم الجدل/  2

 وجهات الجهات لمختلف كان حیث , 2003 إصالحات منذ المتبعة التربویة السیاسة بعد خاصة عوائق
 الجهات هذه بین من هي السیاسیة األحزاب و , السیاسة لهذه ناقد و ومعارض مؤید بین تباینت نضر
  .  العام برنامجها في اتضح خطاب و , رأي لها كان التي

 و , اإلعالمي الخطاب مع مقارنة , تحلیله في النقص و التربوي الخطاب دراسة في الشدید النقص/ 3  
 عن الكشف و بالتحلیل لدراستهم الباحثین من العدید یسعى أین,  الدیني الخطاب و,  السیاسي الخطاب

  . مضامینهم
  : ةـالدراس ةـأهمی 
 و , الجزائر في السیاسیة األحزاب من لحزب التربوي الخطابو تحلیل  توضیح في تتمثل الدراسة أهمیة  
 الكشف  نحاول خالله ومن,  العام برنامجه ضمن خطابه یتجسد الذي , الوطني التحریر جبهة حزب هو
 یهتم التي التربویة القضایا أهم إلى نتوصل بذلك و,  الحزب له ویخطط یضعه يذالالخطاب التربوي  عن
 التعرف وبذلك , الجزائري المجتمع شهدها التي التربویة و السیاسیة التحوالت دبع خاصة,  الحزب بها

   .  الوطني التحریر جبهة بحز  برنامج في االهتمام حیث من بويالتر الخطاب  على
  : ةـالدراس دافـأه 
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  . برامجها تحلیل خالل من الجزائر في السیاسیة لألحزاب ربويالت الخطاب الكشف ./1
  .الجزائر في السیاسیة األحزاب خطاب ضمن التربویة المنظومة قضایا أهم ىعل التعرف ./2
  .2003 مشروع اإلصالح من الجزائر في السیاسیة األحزاب موقف معرفة  ./3
  .الجزائر في السیاسیة لألحزاب التربویة اإلستراتیجیة على التعرف ./4
 نضر وجهة من , الجزائریة التربویة ومةالمنظ تواجه التي التحدیات و العوائق مختلف علىالكشف  ./5

   . الجزائر في السیاسیة األحزاب
  :مفاهیم الدراسة 

  :المنظومة      
ف في معجم علم االجتماع بأنها  )1   .1نظام تتساند فیه مختلف األجزاء بصورة متبادلة :تعرّ

  من خالل هذا التعریف یتضح بأن المنظومة عبارة عن بناء یكمل كل جزء منها اآلخر
ف في    القاموستعرّ

عبر عن تأسیس لكل نموذج یؤسس لمصلحة جماعة منظمة تؤدي دور تكامل ت :الفرنسي بأنها  ) 2   
وهي كذلك في هذا التعریف تأخذ معنى البناء المتكامل الذي یؤدي كل عنصر وظیفة محددة  2بین البناء

  .تكمل اآلخر
  :المنظومة التربویة

ف المنظومة التربویة   نها تلك المعاییر والقواعد والقیم المحددة ألدوار القائمین بعملیة التربیة من بأ :تعرّ
  3. األفراد وكذلك الوسائل واألساسیة وطرق التربیة المستخدمة في المجتمع

فهذا التعریف یوضح بأن المنظومة التربویة عبارة عن مجموعة من األفراد یتواجدون داخل بناء 
   . مجهز یؤدون وظائف تربویة

  :الخطاب التربوي 
ف الخطاب التربوي    بأنه الرسالة المعتمد علیها لتثبیت ثقافة المواطنة وثقافة حقوق  :یعرّ

  .4اإلنسان وثقافة السلوك المدني وثقافة الدیمقراطیة
  

  
  :األحزاب السیاسیة

                                                
 .565, ص , 1986,المؤسسة الجامعیة للدراسات ، لبنان  سلیم حداد، :ترجمة المعجم النقدي لعلم االجتماع ، ،ویك وف ، بور بودون ، 1

2Guy Merlat , Yves Werbeek ,Dictionnaire De La  Langue français ,Edition De La 
             Connaissance ,Franc P,252.                      

  .56، ص،1997سمیرة السید أحمد ، مصطلحات علم االجتماع ، مكتبة الشقري ، المملكة العربیة السعودیة ،  3
  .http://www.alaan.malawueil.asp.13/03/2009:نقالً عن!! الرهانات التنظیمیة والتعلیمیة والتربویة مصطفى بلهوني ، 4

http://www.alaan.malawueil.asp.13/03/2009
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ف األحزاب السیاسیة بأنها اتحاد بین مجموعة من األفراد ذات مصالح وأفكار واتجاهات  تعرّ
 .5یعملون من أجل تحقیق أهداف محددة ومواقف واحدة ،

ن أن األحزاب السیاسیة ه     جملة أفراد تجمعهم إیدیولوجیة واحدة یسعون  يمن خالل التعریف یتبیّ
  .من أجل هدف واحد، وتأخذ طابع اجتماعي

  : ةـللدراس ةـاإلجرائی مـالمفاهی
,  الكتابیة مباشرة غیر الرسالة عن تعبر التي وراتالتص و الرؤى جملة في یتمثل : ويـالترب ابـالخط 

  اهتمام له ما بكل  المتعلقة و, المجتمع ألفراد , السیاسیة األحزاب أعضاء السیاسیین طرف من الموجهة
 ضمن یتجسد,  تحدیات و عوائق من یواجهها ما وبكل,  التربویة سیاستهاب بدا,  التربویة بالمنظومة
  .  العام برنامجها

 مختلف و األفراد من المكون,  المتكامل الكل ذلك في التربویة المنظومة تتجسد : ةـالتربوی ةـمنظومال 
 للوطن األساسیة المبادئ و التربیة و األخالق و القیم نقل على یعملون,  المنشات و الهیاكل و الوسائل

  . الثانوي و المتوسط و االبتدائي  في المتمثلة األولى الثالثة المراحل خالل,  المتعلم إلى
 و تراها التي التربویة اإلستراتیجیة لوضع,  معینة جهة طرف من المتبع التخطیط : ةـالتربوی ةـالسیاس
  .  التسییر كذالك و , المنطلقات و المبادئ األهداف تتضمن

 یعرف معین مشروع في تتمثل , واحدة لرؤیة یؤسسون األعضاء من جماعة:  ةـالسیاسی زابـاألح
  .  اقتصادیة تربویة اجتماعیة سیاسیة ادوار عدة یؤدون لبرنامجبا

 بینها من و, المجاالت مختلف حول مشروعه و الحزب رؤیة في یتمثل:  يـالسیاس زبـالح جـبرنام
 أو تحقیقها إلى الحزب یسعى التي الطموحات و األهداف مختلف به یعرض حیث,  التربویة المنظومة
   . السلطة في به المشاركة

  : ةـالسابق ةـالدراس
 من  االستفادة  السابقة الدراسة تمكن حیث , علمیة دراسة أي انجاز في هام جزء السابقة الدراسة تعد

 في السقوط الباحث یتفادى بذالك و یشبهها ما أو الدراسة هذه لمثل تطرقوا أن و سبقا دارسین جهود
 أو بحث كل فأن التراكمیة العلم صفات من مأنب و , موضوعه یثري و  یناسبه ما أخذ و سابقیه أخطاء
  .6أخرى دراسة نهایة من دراسة تنطلق أو,  بعدها من للتي تقدم نظریة

                                                
  .288،ص287،ص2001محمد مهنا ،في نظریة الدولة والنظم السیاسیة ،المكتب الجامعي الحدیث ،مصر ، 5
 .92,ص,2009,الجزائر,2ط,  دیوان المطبوعات الجامعیة , مدخل لمنهجیة البحث االجتماعي,أحمد عیاد 6
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 األحزاب برامج في التربوي النظام: بعنوان دولي لملتقى قدمت دراسة هي علیها اعتمدنا التي الدراسة و  
 72004 أفریل 8 في الرئاسیة لالنتخابات ینالمترشح برامج على تطبیقیة دراسة – الجزائر في السیاسیة

.  
  : هما سؤالین في الدراسة إشكالیة تلخصت 

  ؟ التربویة بالمنظومة " 2004 أفریل 8 " الرئاسیة لالنتخابات المترشحین برامج اهتمام حجم ما*  
 " الرئاسیة تخاباتلالن المترشحین برامج اهتمام نالت التي التربویة ةـبالمنظوم ةـالخاص بـالجوان يـه اـم *
  ؟"  2004 أفریل 8

  . المحتوى تحلیل منهج على الدراسة هذه في االعتماد تم : الدراسة منهج
 للمنظومة"  أفریل 8" الرئاسیة لالنتخابات المترشحین برامج لجمیع الشامل الحصر تم : الدراسة مجتمع
  . التربویة

  : التحلیـل فئـات* 
  . المصاحبة اإلبراز وسائل,  االهتمام موقع : بمؤشرین وكان االهتمام حجم  
 البیدغوجي الجانب , المادي المال رأس,  البشري المال رأس:  التالیة بالمؤشرات كانت و االهتمام بؤرة  
  .  التنظیمي الجانب, 

  : التالیة النتائج إلى الدراسة توصلت : الدراسة نتائج
 التربویة للمنظومة " 2004 أفریل 8 " الرئاسیة اتالنتخاب المترشحین برامج اهتمام حجم كان لقد-1

,  " بوتفلیقة العزیز عبد" المرشحین من لكل األولى الصافحات في ظهرت فقد , ألخر مرشح من متفاوت
 تجسد بینما  , " اهللا جاب اهللا عبد" المترشح اهتمام في تمثل الدخیلة الصفحة في و , "فلیس بن علي" و

  .      النهائیة الصفحة في " رباعین فوزي علي " و"  حنون لویزة " المترشحین من كل اهتمام
  : في تمثلت و المرشحین لكل جوانب أربعة في االهتمام مواضیع تلخصت-2

 مواكبة ضرورة على أكد كما , التنظیمي و البیدغوجي الجانب على فلیس بن علي المترشح ركز 
 ) .العولمة( العالمیة للتطورات التربویة للمنظومة المنهاج

 المستجدات لمسایرة التربویة المنظومة إصالح ضرورة على , بوتفلیقة العزیز عبد المترشح ركز , 
 تطویر وكذا , الحداثة على التفتح ظل في الثقافیة و الوطنیة بالهویة التمسك على التأكید مع

 . التعلیم أطوار و برامج مراجعة كذا و , الخاص التعلیم

 و البیداغوجیة الجوانب و البرامج تحسین ضرورة على"  اهللا جاب اهللا عبد شحالمتر  برنامج ركز 
 . األدمغة و الكفاءات استرجاع كذا

                                                
 لالنتخابات المرشحین برامج على تطبیقیة دراسة – الجزائر في السیاسیة األحزاب برامج في التربوي النظام ,ادبن ققة سع,عبد الرحمان برقوق  7

  .2005, الجزائر-بسكرة– خیضر محمد جامعة, العربیة الدول باقي و الجزائر في التربوي النظام, المخبر دفاتر, 72004 أفریل 8 في الرئاسیة
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 إدارة و,  التسییر مواد في الالمركزیة ضرورة على"  رباعین فوزي علي" المترشح برنامج ركز 
 . التربویة المنظومة

 إذ , بمنافسیها مقارنة,  جدا ضعیف االهتمام حجم كان فقد"  حنون لویزة"  المترشحة برنامج أما 
  .         السیاسي الطابع برنامجها على طبع


